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Важливі зустрічі та події

Офіційний візит Президента України до 
Хорватії

Президент України Віктор Ющенко разом з дружиною пані Катери-
ною Ющенко 31 травня прибув з одноденним офіційним візитом до 

Республіки Хорватія. 

Під час поїздки Главу держави супроводжували міністр закордонних 
справ Арсеній Яценюк, міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, міністр 
охорони здоров’я Юрій Гайдаєв, заступник Глави Секретаріату Президен-
та Олександр Чалий, голова Київської ОДА Віра Ульянченко, голова Де-
ржавної митної служби Олександр Єгоров. 

Президент Хорватії Cтепан Месич та Президент України Віктор 
Ющенко
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Відбулась зустріч Президента України та Президента Хорватії

У Загребі (Хорватія) відбулась офіційна зустріч Президента України 
Віктора Ющенка та Президента Республіки Хорватія Cтепана Месича. 
Зустріч у вузькому колі проходила в рамках офіційного візиту Глави Ук-
раїнської держави до Хорватії. 

Під час діалогу сторони підкреслили високий рівень українсько-хор-
ватських політичних взаємин, які значно активізувалися останнім часом. 
Президент України запевнив хорватського колегу, що стратегічним кур-
сом України була і залишається євроатлантична та європейська інтегра-
ція, кінцева метою якої – членство в НАТО та ЄС.

Після завершення зустрічі український та хорватський Президенти об-
мінялися державними нагородами. Віктор Ющенко нагородив Степана 
Месича орденом Князя Ярослава Мудрого I ступеня. Зі свого боку, Прези-
дент Хорватії вручив Віктору Ющенку орден короля Томіслава зі стрічкою 
та Великою Даницею за визначний внесок у розвиток дружніх відносин 
та співробітництво між Україною та Хорватією. 

Після урочистої церемонії розпочалися переговори під головуванням 
Глав держав у розширеному складі. Президенти обговорили питання ак-
тивізації економічних відносин між двома країнами, співпраці через євро-
пейські і світові інституції. Обговорювався проект трубопроводу „Дружба 
- Адрія”. „Кожна країна лише тоді має перспективи економічного розвит-
ку, коли буде мати гарантовані поставки енергоносіїв, а Україна і Хор-
ватія прагнуть досягти такої стабільності”, - заявив президент Хорватії. 
Ющенко запропонував хорватським компаніям долучитися до будівниц-
тва української інфраструктури під потреби проведення Чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року. Торкаючись політичної кризи в Україні, Ме-
сич сказав: „Постійна нестабільність в Україні буде шкодити не лише цій 
країні, але і всій Центральній Європі, навіть Європі в цілому”.

Президенти України та Хорватії особливу увагу приділили візовим від-
носинам між нашими країнами. „Ми сходимося на думці, що існуючий на 
цей час візовий режим стає все більшою перешкодою у розвитку еконо-
мічного співробітництва між двома країнами, як і перепоною збільшен-
ня кількості українських туристів у нашій країні”, - заявив Стєпан Месич 
на спільній пресовій конференції. І додав, що нещодавно надіслав листа 
міністру закордонних справ Хорватії Колінді Грабар-Кітарович, в якому 
вимагає „в інтересах розвитку відносин Хорватії з іншими країнами, зок-
рема і з Україною, терміново вжити заходiв  до лібералізації візового ре-
жиму або принаймні спростити цей режим”. Ющенко, зі свого боку, пові-
домив, що через кілька тижнів розпочнуться консультації з цього питання 
на рівні двох МЗС і „візовий режим буде лібералізований”.

За оцінками фахівців українського туристичного ринку, Хорватія цього 
літа буде другим за популярністю туристичним напрямком серед наших 
співвітчизників після Туреччини. Жаль лише, що МЗС України розвору-
шується так довго, оскільки Стєпан Месич мало не благав лібералізувати 
візовий режим між нашими країнами під час свого візиту до Києва кілька 
місяців тому, а ситуацiя поки не змiнилася.
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ДОВІДКА

Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджують громадян за видат-
ні заслуги перед українською державою в сфері державної розбудови, 
зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, на-
уки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, благодійність та громадську 
діяльність. Найвищою ступінню ордену є перша. Людина, нагороджена 
цією державною відзнакою будь-якої ступені, стає кавалером ордену 
князя Ярослава Мудрого.

Орден короля Томіслава зі стрічкою та Великою Даницею є найвищою 
за ієрархією державною нагородою Республіки Хорватія. Орденом наго-
роджуються глави держав на знак найвищого визнання Хорватською де-
ржавою їх діяльності, направленої на розбудову суверенної Республіки 
Хорватія, вагомий вклад у розвиток її міжнародного іміджу та значний 
внесок у розвиток двосторонніх відносин. Нагорода складається зі знаку 
Ордену зі стрічкою, Великої Даниці, малого Ордену та малого значка.

Україна зацікавлена в розвитку нового, динамічного партнерства з 
Хорватією

На цьому наголосив Президент України Віктор Ющенко у своєму виступі 
у Хорватському Саборі (парламенті) в Загребі. „Ми зацікавлені в розвитку 
нового, динамічного партнерства – тісного політичного і суспільного діа-
логу”, – сказав Президент України. 

Одним із напрямків українсько-хорватської співпраці Глава держави 
назвав творення ефективної моделі економічної взаємодії – „системної, 
комплексної, адекватної нашим спільним інтересам”. В. Ющенко підкрес-
лив, що поле для співробітництва України й Хорватії є широким. Насам-
перед, це – інвестиції, промислове і сільськогосподарське виробництво, 
будівництво, розвиток транспор-
тної та туристичної інфраструк-
тури.

Україна, наголосив Президент, 
зацікавлена в реалізації проекту 
спільного транспортування на-
фти нафтопроводами „Дружба” й 
„Адрія”. „Ми пропонуємо сформу-
вати конкурентноздатний, вигід-
ний і результативний діалог”, 
– підкреслив він.

Віктор Ющенко відзначив, що 
торговельні зв’язки між Україною 
та Хорватією дедалі міцнішають. 
У минулому році товарообіг Ук-
раїни і Хорватії становив понад 
120 мільйонів доларів США. У 
2003 році він нараховував лише 
43 мільйони. „Цю тенденцію тре-
ба зберегти і посилити”, – пере-
конаний Глава держави.

Зустріч Президента України з Прем’єр-
міністром Республіки Хорватія



Misli s Dunava 9

�

„Важливим тлом ук-
раїнсько-хорватсько-
го партнерства” Віктор 
Ющенко вважає спільний 
курс європейської інтег-
рації України і Хорватії. 
„Довірливий зв’язок єд-
нає Україну з Польщею 
і Литвою – членами ЄС і 
НАТО. Ми активно спри-
яємо європейському ру-
хові наших партнерів у 
рамках ГУАМ – Грузії, 
Азербайджану і Молдови. 
За нашою участю постає 
новий формат співпраці 
між Балтійським, Чорно-
морським і Каспійським 
регіонами”, – наголосив 
Президент України. На 
думку Віктора Ющенка, залучення Загребу до цих процесів було б не 
лише природнім, а й «вельми корисним» для зміцнення єдиного міжрегіо-
нального простору демократії й поступу.

У своєму виступі В. Ющенко також звернувся із закликом до Хорватсь-
кого Сабору визнати Голодомор в Україні актом геноциду. „Таке рішення 
наш народ вдячно сприйме як приклад підтримки і моральної допомоги”, 
– сказав Президент.

Відбулася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Рес-
публіки Хорватія 

Президент України Віктор Ющенко у Загребі провів зустріч із Прем’єр-
міністром Республіки Хорватія Іво Санадером. 

Сторони, зокрема, обговорили співробітництво України й Хорватії в ін-
вестицій сфері, у галузях освіти, медицини та фармакології. 

Щодо інвестиційних проектів, мова йшла про відкриття в Україні лікар-
ні „Магдалена”, проект якої курує уряд Хорватії. 

Порушувалося питання щодо створення сприятливих умов для ук-
раїнського бізнесу в Хорватії.

Віктор Ющенко та Іво Санадер також обговорили тему долучення Ук-
раїни до зони вільної торгівлі країн Центральної Європи.

Серед інших тем, про які йшлося на зустрічі – підтримка української 
національної меншини в Хорватії та хорватської – в Україні. 

Сторони також домовилися про обмін під час літнього періоду студен-
тами, які вивчають хорватську та українську мови для мовної практики. 

Президент України запросив Іво Санадера взяти участь у саміті ГУАМ, 
що відбудеться у червні в Баку. У  свою чергу, Прем’єр-міністр Хорватії 

Зустріч з представниками Хорватського 
Парламенту
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запросив Віктора Ющенка на саміт країн-кандидатів на вступ до НАТО, 
який відбудеться у Дубровнику.

Віктор Ющенко дав інтерв’ю хорватському телебаченню

Президент України Віктор Ющенко у Загребі дав інтерв’ю Першому ка-
налові хорватського державного телебачення „ХРТ-1”.

Серед головних тем інтерв’ю – внутрішньополітична ситуація в Україні 
та врегулювання парламентської кризи, зовнішньополітичні пріоритети 
України та євроінтеграційні прагнення, двосторонні відносини України й 
Хорватії.

Говорячи про взаємини України з Хорватією, Віктор Ющенко відзначив 
важливість співробітництва двох країн у таких сферах як літако- та ма-
шинобудування, медицина, фармакологія, туристичній галузі, співробіт-
ництво із розбудови інфраструктури, зокрема, у контексті підготовки Ук-
раїни до проведення чемпіонату Євро-2012, а також військово-технічної 
співпраці.

Президент провів зустріч із українською діаспорою в Хорватії 

Президент України Віктор Ющенко у Загребі провів зустріч із представ-
никами української громади Хорватії. 

На початку зустрічі Президент України наголосив, що українство за 
кордоном є важливим елементом політики нашої держави. Він запевнив, 
що Україна буде активно підтримувати усі ініціативи української громади, 
які зміцнюватимуть політичний та економічний, культурний діалог України 
й Хорватії. „Для нас це є політика, яку треба проводити на рівні держав-
них інтересів”, – сказав В. Ющенко. Він наголосив, що українська влада 

В. Ющенко з представниками української громади Хорватії
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усвідомлює важливість закордонних діаспор з точки зору утвердження в 
інших країнах національних інтересів України та свою відповідальність 
перед закордонним українством. 

Президент України підкреслив, що як Глава держави надає особливої 
уваги темі зміцнення зв’язків з українською громадою за кордоном. Гово-
рячи про допомогу, яку може надати Україна представникам української 
діаспори у Хорватії, В. Ющенко відзначив, насамперед, освітянські про-
екти. Йдеться, зокрема про надання за потребою підручників, навчаль-
них методик та програм, формування бібліотек української книги тощо. У 
цьому контексті він також відзначив актуальність теми навчання в Україні 
українців, які проживають у Хорватії.  

В. Ющенко також повідомив, що сьогодні на зустрічі із керівництвом 
Республіки Хорватія обговорювалося питання проведення українських 
днів у Хорватії. Президент запропонував учасникам зустрічі сформулю-
вати свої пропозиції щодо цієї теми. 

Віктор Ющенко під час зустрічі також відзначив готовність українсь-
кої сторони підтримувати проекти щодо встановлення пам’ятників видат-
ним українцям за кордоном. Глава Української держави також подякував 
представникам української громади за зусилля, яких вони докладають у 
питанні визнання Хорватією Голодомору в Україні актом геноциду. 

Наприкінці зустрічі Президент передав представникам української діас-
пори подарунки, серед яких добірки художньої та довідкової літератури 
українською мовою, записи української народної музики.

Президент України був змушений скоротити візит до Хорватії
Президент України Віктор Ющенко був змушений скоротити свій дво-

денний візит до Хорватії у зв’язку із загостренням внутрішньополітичної 
ситуації в  Україні і в четвер увечері відбув на батьківщину. З плану візиту 
випали заплановані на п’ятницю участь Президента України в хорват-
сько-українському економічному форумі, відвідини лікарні кардіосудин-
ної хірургії та історичного палацу Бежанец. Але хорватські та українські 
економісти і бізнесмени таки провели форум у Хорватській економічній 
палаті в Загребі, як і було передбачено, хіба що без участі двох прези-
дентів, бо більша частина української делегації залишилася в Хорватії.

http://www.president.gov.ua
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В Українському центрі освіти і культури м. Будапешт (Угорщина) 10–
11 липня 2007 року відбулося засідання Президії Европейського 

Конґресу Українців.

На засіданні, що відбулося під керівництвом Голови ЕКУ, Ярослави Хор-
тяні, (Товариство української культури в Угорщині [ТУКУ]), взяли участь 
заступник Голови ЕКУ Славко Бурда (Союз русинів-українців Хорватскьої 
Республіки), мґр Левко Довгович (Координаційна рада українських ор-
ганізацій Словацької Республіки), Генеральний секретар ЕКУ д-р Любо-
мир Мазур (Союз українців у Великій Британії), члени Президії – Віктор 
Райчинець (Українська ініціатива у Чеській Республіці), Іван Лаба (Союз 
Русинів-Українців Словацької Республіки) і член Контрольної Комісії ЕКУ 
Єлизавета Ладані (ТУКУ). Серед запрошених гостей на засіданні були 
представники ТУКУ і місцевих органів самоврядування Угорщини – Юрій 
Кравченко і Наталка Шайтош.

Важливі зустрічі та події

Засідання Президії Європейського 
Конгресу Українців у Будапешті

Президія ЕКУ в Будапешті
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Під час засідання були порушені наступні питання:
 - Секретаріат ЕКУ надіслав лист-подяку Президентові України, Го-

лові Верховної Ради України з нагоди прийняття Закону України № 376–V 
„Про Голодомор 1932–1933 років в Україні”, а також Парламентам Евро-
пейських країн, які до кінця 2006 року визнали Голодомор 1932-33 рр. 
геноцидом проти українського народу. 
 - Секретаріат ЕКУ надіслав листа до Президента Польщі п. Леха 

Качинського в справі Акції „Вісла”, в якому було прохання допомогти ук-
раїнцям Польщі гідно вшанувати сумнозвісну історичну дату. 
 - Від Секретаріату надіслано вітального листа Об’єднанню україн-

ців у Польщі з нагоди 50-річчя видання часопису „Наше слово”.
 - Голова ЕКУ, Ярослава Хортяні, 23–25 листопада 2006 року взя-

ла участь у святкуванні 40-річчя створення Культурно-просвітнього то-
вариства ім. Т. Шевченка (КПСУ ім. Тараса Шевченка) в Баня Луці (Бос-
нія).  
 - Генеральний секретар, Любомир Мазур, ЕКУ 4 березня 2007 

року брав участь у засіданні Міжнародного Комітету СКУ, яке відбулося в 
м. Торонто (Канада). 
 - Голова ЕКУ, Ярослава Хортяні, 29 квітня 2007 року взяла участь 

у крайовому відзначенні 60-ти річчя сумнозвісної Акції „Вісла”, яке було 
влаштоване в м. Перемишлі українською громадою на чолі з Об’єднанням 
українців у Польщі. 
 - Голова ЕКУ взяла участь у IV Фестивалі української культури 

„Калина”, який відбувся 25 червня по 1 липня 2007 року в м. Новий Сад 
(Сербія) та інші. 

ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДІЇ ЕКУ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 

Скориставшись нагодою, що з 10 по 11 липня 2007 року Президент Ук-
раїни Віктор Ющенко перебував в Угорщині з офіційним візитом, була ор-
ганізована з ним зустріч Президії ЕКУ, під час якої Голова ЕКУ порушила 
ряд питань:
 - Необхідність у відновленні програми фінансування культурно-

освітніх потреб українських громад Европи через МЗС України.
 - Співпраця між представниками Посольств України та українсь-

кими громадськими організаціямм повинна бути на належному рівні. 
 - Освітянські проблеми української діяспори. 
 - Необхідність втілення в життя програми створення Центрів Ук-

раїнської Культури за кордоном та інші.
ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ ВІДКРИЛИ ПАМ’ЯТНИК Т. ШЕВ-

ЧЕНКУ
У Будапешті 11 липня 2007 року Президенти України та Угорщини офіцій-

но відкривали пам’ятник Тарасові Шевченку. У цьому урочистому заході 
взяли участь і члени Президії ЄКУ та українська громада Угорщини. Від 
імнені Європейського Конґресу Українців до пам’ятника було покладено 
лавровий вінок Ярославою Хортяні і Славком Бурдою.
Монумент стоїть у мальовничому скверику неподалік греко-католиць-

кої церкви на правому березі Дунаю в Буді навпроти МЗС Угорщини. 
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Сюди часто приходять молитися угорські українці візантійського обряду. 
Львівський скульптор Іван Микитюк використав у своїй роботі бронзу й 
граніт. Висота пам’ятника  з підніжком сягає трьох метрів. Ще молода 
постать Кобзаря схилена в задумі. Лівою рукою він підпер підборіддя, у 
правій тримає книгу, закладену пальцем.
З полум’яними словами про Кобзаря до гостей звернулися Голова Євро-

пейського Конгресу Українців пані Ярослава Хортяні, Президент України 
Віктор Ющенко, Президент Угорщини Ласло Шойом, Наталя Драгомано-
ва-Бартої - онука М.П. Драгоманова і двоюрідна племінниця Лесі Україн-
ки, велика шанувальниця Товариства української культури в Угорщині 
і викладач української Недільної школи Надія Музичук та чоловік пані 
Надії Анатолій Музичук.

З інтернет сторінці:
Українці Угорщини

Від імнені Європейського Конґресу Українців до пам’ятника поклали 
лавровий вінок Галина Маслюк-Какку та Славко Бурдa
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40 роки Союзу Русинох и Українцох у Републики 
Горватскей

Пише: Владо Костелник

Нєпреривни континуитет у моцнєню и 
розвою рускей и українскей култури, 

уметносци и духовносци

Успишно превозидзена ище єдна криза у обстояню Союзу

На совитованю у Новим Садзе, 4. децембра 1967. року, Югославия, 
Сербия и Войводина нє услишели жаданя и молбу же би ше осно-

вала Културно-просвитна заєднїца Русинох и Українцох Югославиї. Тота 
югославянска опция ше нє удала, алє з идею о снованю асоцияциї Ру-
синох и Українцох Горватскей пошло ше до Заґребу у януаре 1968. року. 
Тедишнї комунистични и державни власци нам ше опитали:

- Дзе сце були по тераз?... Други народносци у Горватскей уж роками 
маю свойо союзи и їх култури крашнє напредую... Анї зме нє знали же 
иснуєце.

- У Горватскей наш народ пребува уж и вецей як 130 роки, а же зме ше 
нє постарали скорей орґанизовац як други народносци, то прето же зме 
до початку другей шветовей войни мали всезагальне Руске просвитне 
дружтво „Просвита”, як и таке дружтво з истотним меном и за Україн-
цох... После другей шветовей войни нєнадосц зме ше обвисцели о можлї-
восци снованя такого союзу, яки уж исную за народносци у Горватскей... 
Же тераз дацо заоставаме, постараме ше здогонїц тих цо опрез нас и 
постарчиме голєм кельо и вони. Потрудзиме ше же бизме витворели и 
вецей. - бул наш одвит.

Союз Русинох и Українцох основани 25. фебруара 1968. року у 
Вуковаре

Лєдво прешол мешац и пол, а 25. фебруара 1968. року у Вуковаре ос-
новани Союз Русинох-Українцох Горватскей, зоз аж френетичну одлуку 
коло 50 делеґатох зоз шицких местох у котрих жию Русини и Українци 
у Горватскей. У мено Инициятивного одбору, сновательну схадзку отво-
рел и водзел Владо Костелник, новинар и писатель з Вуковару. Гварел 
уводне слово о потреби и цильох Союзу, предложел статут и програму 
дїялносци як и персонални ришеня. Висланци нашого народу шицко то 
єдногласно одобрели и прилапели, и то з акламацию, та на таки способ 
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вибрани и предсидатель Союзу, Владо Костелник. Подпресидатель пос-
тал Йосип Марунчак, роботнїк „Дюри Дяковича” у Славонским Бродзе, 
зоз Сибиню; секретар Дюра Лїкар, учитель з Миклошевцох и касир, Ан-
тун Ґралюк роботнїк комбинату „Борово” з Вуковару. Вибрани и вивер-
шени одбор, з нїм и надпатраци.

Єден кратши час Союз нє вошол до полней дїялносци. Медзи иншим и 
прето же нє було финансийни можлївосци. Вони ше зявели аж рок после 
снованя, 1969. року. Та, и заш лєм:

На стотки наймладших и младих виучую свойо мацерински 
язики

Перше вельке заняце Союзу Русинох-Українцох Горватскей, гоч и нє 
мал анї динар у каси було орґанизованє першого таборованя рускей и 
українскей младежи Югославиї. Було то влєце 1969. року за школски 
1968/69. рок у Вуковаре. Пенєж обезпечела Општинска скупштина Вуко-
вар. И то тельо пенєжу кельо було потребне, розумлїво зоз глєданьом и 
закладаньом нашого Союзу. Пред тим таки таборованя отримани у дру-
гих тедишнїх югославянских Републикох. Наш Союз ше нє задоволєл лєм 
зоз тим першим своїм таборованьом. Поднїмал нужни крочаї же би ше 
виучованє руского и українского язика и култури отримовало у порядней 
школскей системи вшадзи дзе за тото исновали можлївосци. Одвивало 

Будинок Союзу Русинох и Українцох РГ у Вуковаре
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ше роками, так же 1991. року аж 300 школярох основних школох виучо-
вало руски и українски язик и културу з допомогу просвитних совитнїкох 
у статусу державних педаґоґийних занятих, такого и финансованя, як и 
самого школованя. Були то Яким Сабадош и Семан Музичка. Видани и 
даскелї учебнїки на українским язику за українски дзеци. Каждого лєта 
отримовани по два школи руского и українского  язика и култури през 
котри прешло на стотки наймладших, та и понад тисяч младих, нє лєм зоз 
Горватскей, алє и других югославянских крайох. Спочатку тоти школи 
ше отримовали з помоцу донацийох и зоз спонзорством, алє ше од 1978. 
року прешло на финансованє зоз буджету тедишнєй Републики Горват-
скей, з приношеньом окремного закону о школованю народносцох на їх 
националних язикох. За його приношенє и реализацию ше здушнє за-
кладал, на концу мал и успиху, и наш Союз. Патраци ретроактивнє, така 
пракса и тераз бо нашо лєтни школи финансує предрахунок Републики 
Горватскей. 

Виучовац мацерински язик и националну културу уж од основней шко-
ли була перша задача нашохо Союзу, а друга була:

Штири раз вецей културно-уметнїцки дружтва

Же би ше отримало уж досягнуте и розвивало далєй, було нужно отри-
мовац уж и иснуюци, и сновац нови културно-уметнїцки дружтва, котри 
дїйсно робя на тих дильовох нашей еґзистенциї. Кед є основани, 1968. 
року, у Союзу исновали лєм три, а нєшка, 40 роки познєйше, ниа, аж 13, 
лєбо штири раз вецей. Пестую и розвиваю руски и українски народни 
шпив, танєц, облєчиво; чуваю материялну традицийну и сучасну културу 
у ґаздованю, обисца и ремеселнїцтва. Вони участвую на смотрох и фес-
тивалох дома и у швеце, найчастейше на подручу матичного народу. 

У Петровцох дїйствує и пополнює ше Етноґрафийна збирка Русинох и 
Українцох у Републики Горватскей, за котру  ище предходна Република 
Горватска купела традицийну руску хижу, цалосне обисце, а сучасна де-
ржава предлужує з допомогу у отримованю и ширеню. Почала дїйствовац 
подобова колония 1980. року, та и полни дзешец роки по саму войну 
1991. року, а вец и после нєй, тераз присутна у Петровцох на каждороч-
ним „Петровским дзвонє”. Нє треба анї споминац же ше и далєй отримує 
праве вон, „Петровски дзвон”, у Петровцох, започати ище 1969. року под 
тим меном. 

Основана и манифестация култури у Миклошевцох, од 2002. року под 
меном „Миклoшевске лєто”, же би ше о пар роки, знова наволала „Мик-
лошевци”, як и од 1968. по 1985. рок, кед дочасово престала функци-
оновац. Остатнї роки заш превжала первотне мено „Миклошевци”, цо у 
дїялносци, друга наша манифестация култури у Горватскей, як то була и 
пред войну 1991. року. 

Од 2002. року отримує ше и смотра дзецинского уметнїцкого твори-
тельства Русинох и Українцох у Славонским Бродзе. Пред остатню войну 
порушани и предлужени „Липовлянски стретнуца”, лєм тераз под новим 
меном - ФЕСТ-НАМ, цо скрацене од Фестивал националних меншинох, 
знова у Липовлянох. Спомнїме ище културне творительство националних 
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меншинох Републики Горватскей каждей єшенї, дзешка остатнїх меша-
цох у року. Участвую, цалком розумлїво, и руски и українски културно-
уметнїцки дружтва у орґанизациї Союзу Русинох и Українцох у Републики 
Горватскей. Театерска дїялносц мала вельки розмах и успих, та нє було 
анї єдного Драмского мемориялу „Петро Ризнич-Дядя” у Руским Кере-
стуре без участвованя голєм єдного драмского колективу з Горватскей, 
найчастейше и найвецей з Петровцох. И то нє з малим, алє аж и вельким 
успихом, и то нє лєм з єдну креацию своєй драмскей продукциї на рус-
ким язику. Так було и з участвованьом на штредковим фестивалу рускей 
и українскей култури тедишнєй Югославиї, „Червена ружа”, на котрей 
нашо представителє жали барз красни успихи, аж и одношели найвис-
ши припознаня. Предлужело ше, ниа, и после войни 1990. – 1995., та 
кошарка червених ружох, як першу награду за найкрасши женски глас, 
2007. року пришла праве до нас, до Горватскей. 

Значну увагу покладало ше и уметнїцкей литератури, односно така 
увага пошвецована руским и українским писательом. У новши час после 
войни, од 1991. по 1995. рок, Союз видал вецей кнїжки такей литератури 
наших писательох, як свойофайтово перли найуспишнєйших писатель-
ох у Горватскей, як наприклад „Наспак швета” Силва Ерделя, односно 
збирка писньох миклошевскей поетеси Агнети Бучко-Папгаргаї „Спокуси 
Злополя” у сотруднїцтве зоз новосадским „Руским словом”. Ґу тому, „Пет-
ровски дзвон” каждого року оддзелює одвитуюци час и за наступ наших 
писательох уж на його перших приредбох.

Рошнє и моцнєє явне обвисцованє и видавательна дїялносц

Праве зме начишлєли даскельо кнїжки, котри Союз видал остатнїх ро-
кох, пред своїм 40-рочним ювилейом, та нагода предлужиц зоз тим, голєм 
у найважнєйшим, цо зробене у праве тих штирох деценийох:

Основне тото, же лєм три роки як є основани, Союз Русинох и Україн-
цох Горватскей почал видавац свой часопис „Нова думка” на руским, ук-
раїнским, горватским, а дакеди и на русийским язику. Постарал ше и за 
емисиї на наших двох язикох, перше на габох Радио-Вуковару од 1972. 
року, а потим, о даскельо роки, и на Радио-Бродзе односно, з часу на час 
на Радио-Заґребе у музичних емисийох и. На концу, пришла и коруна 
явного обвисцованя: од 1989. року Телевизия Заґреб почала емитовац 
„Хронїку Русинох и Українцох” два раз до мешаца по 30 минути. Шицко 
то з намаганьом и закладаньом нашого Союзу. 

Як цо и нє начишлєне, а дацо з того тераз здогаднєме: Основна школа 
„Други конґрес КПЙ” Вуковар, подручне оддзелєнє Петровци, 1971. року 
почала видавац дзецински часопис на руским язику, „Венчик”. И вида-
вали го вецей роки. Вец концом 80-тих рокох ХХ столїтия видаванє пре-
вжал Союз Русинох и Українцох Горватскей и Редакция „Новей думки”. И 
знова после одредзеного периоду „Венчик” ше преширел на „Вiночок”, 
почало ше го друковац и на українским язику. Потим знова после одред-
зеного периоду бул преширени и на „Vjenčić“. Тераз вихпдзи як „Венчик 
– Віночок – Vjenčić“, троязично, по руски, українски и грватски. Почал 
виходзиц раз рочнє, а тераз штири раз. Можебуц ше случи же будзе 
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виходзиц так як и „Нова думка”, котра виходзи кажди други мешац, а и 
вона почала з єднорочним виходзеньом. Було же, по 1991. рок, дакеди 
виходзела и седем-осем раз до рока, а таки жаданя исную и нєшка у єй 
редакциї.

Алє, то нє шицко.
Першу кнїжку Союз Русинох и Українцох Горватскей видал 1979. року, 

и то кнїжку  капиталного значеня: „История Русинох Бачкей, Сриму и 
Славониї 1745.-1918. року” др Федора Лабоша зоз  Заґребу. После нєй 
зявйовали ше и други кнїжки. Спомнєме, за тот час тиж так капитални 
виданя: о народному геройови Иванови Сенюкови-Вуйкови, потим хро-
нолоґия участвованя Русинох и Українцох у антифашистичней борби од 
1941. по 1945. рок на горватским язику; „Слово о полку Игоревим“; по-
тим зборїк роботох з першого наукового совитованя Союзу Русинох и 
Українцох Горватскей 1981. року, пошвецени участвованю нашого на-
роду у антифашисчней борби од 1941. по 1945. рок. Основна часц тей 
роботи нашла свойо место и у новинкох „Časopis za suvremenu povijest” 
у виданю Институту за историю роботнїцкого руху Горватскей у Заґребе. 
У тим начишльованю нє шмеме забуц ище єдно: „Думки з Дунаю”, хтори 
виходза од 1989. року як алманах Союзу Русинох и Українцох Републики 
Горватскей, та правда з преврами, алє заш лєм, ниа, уж по осми раз. То 
потвердзує же виходзи кажди рок. Редактор шицких тих, и других ви-
даньох, окрем учебнїкох на українским язику, бул Владо Костелник по 
1991. рок, а од теди ше редакторе меняли, та и заш лєм, найчастейше 
редактором бул Гавриол Такач, док остатнї роки то Владимир Тимко.

Наш союз у нєвлaдовей aсоцияциї „Алпе-Адрия”

Вше кед ше указала нагода и потреба Союз Русинох и Українцох Гор-
ватскей такой ше уключел и до медзинародних асоцияцийох. Так ше збу-
ло и зоз нєвладову орґанизацию „Алпе-Адрия” котра дїйствовала на час-
ци заходней и у штреднєй Европи. На, за себе першим, таким стретнуцу 
народносцох, Союз участвовал 1984. року у Ровиню у Горватскей, а на 
остатнїм 1990. року у Осєку и Вуковаре, у соорґанизациї союзох Мадя-
рох и Русинох и Українцох Горватскей. Основани орґанизатор  бул Собор 
тедишнєй Горватскей. Стретнуца ше одбували каждого року и то вше у 
другей держави. Наш Союз ше приготовел за кажде стретнуце и мал свою 
делеґацию на нїх. Ґу тому, обовязно виношел свойо написани прилоги на 
руским язику, найчастейше на задани теми, котри приготовйовал Владо 
Костелник, а з часци и панї Баричова, на жаль, тераз уж покойна.

Бул то початок медзинародного виходу нашого Союзу и наших Русинох 
и Українцох. Предлужело ше после 1991. року ище, ширше, глїбше и з 
вецей змисту. Так зме ше интерполовали до найширших руско-українс-
ких здруженьох и асоцияцийох нє лєм на подручу матичного народу, алє 
и Европи и швета. Особено тому допринєсоло узке сотруднїцтво, перше, 
нашого Союзу зоз Дружтвом за вязи з Українцами за гранїцу „Україна” 
у Києве ище 1989. року. Потим ше ширели и преглїбйовали асоцияциї, 
нащиви, поради, сотруднїцтво и шицко цо требало и було у мрийох и 
потребох сновательох нашого Союзу пред 40 роками.
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О себе и на фахово-наукових сходох 

Уж зме спомли перше наукове совитованє Союзу Русинох и Українцох 
Горватскей, отримане 1981. року у Петровцох. Предлужим з начишльо-
ваньом, кед нє шицких, воно даєдних найважнєйших: друге таке сови-
тованє отримане у нашим Союзу лєм рок познєйше, 1982. року, и то на 
„Петровским дзвонє”. Нє постарчело ше пенєжу за видаванє викладаня з 
першого совитованя у окремним зборнїку. 

После 1991. року предлужело ше з фахово-науковима сходами у риж-
них нагодох и потребох: у Вуковаре, Миклошевцох, Петровцох, Славон-
ским Бродзе. Друковани, лєбо ше друкую зборнїки поднєшених обвисце-
ньох и рефератох, а у найновши час таки роботи друкую ше у „Думкох з 
Дунаю”. Поєдинци наступаю на фахових и наукових сходох цо их орґа-
низую друґи зацикавени  национални меншини. Видани и моноґрафиї, о 
30. рочнїци Союзу Русинох и Українцох Горватскей и 30. рочнїци „Новей 
думки”. Пред тим отримани и фахово-науково сходи у тих нагодох. Виш-
ла и моноґрафия о Миклошевцох, а готує ше и о Петровцох. 

Попри тим, медзи науковцами цо виучую народне духовне творительс-
тво, ище и пред 1991. роком находзели ше и нашо Русини, та так Онуф-
рий Тимко, Янко Олєяр и Владо Костелник. Праве Костелник участвовал 
на коло дзешец фолклорних конґресох Югославиї и Балкану на котрих 
презентовал, на фахово-наукови способ, духовне творительство Руси-
нох, з часци и Українцох. Так и руски народни шпиванки по теди нє 
друковани у зборнїкох и шпиванїкох. Обрабял и народни звичаї, як цо 
то прадки, статкарски традицийни обичаї, тиж так и свадзебне „Майово 
древко”. Седемдзешатих рокох ХХ столїтия исти автор придал и обсяжни 
наукови инвентер, од понад 1.100 обробени лїстки о Русинох и Україн-
цох, теди Югославянскей академиї наукох и уметносцох у Заґребе хтора 
жридлови материял и тераз чува у своїм архиве.

Плодни културни вязи зоз подручом матичней нациї

После 20 рокох намаганя, конєчно 1988.-89. року постановени блїзки 
вязи медзи Союзом Русинох и Українцох Горватскей и подручом матич-
ней нациї, Україну. Вичерани урядово делеґациї, та аж и на найвисшим 
державним уровню, особено з Дружтвом за вязи з Українцами за гранї-
цу „Україна” у Києве. Приноши богати плоди у дальшим оплодзованю, 
иновациї традицийней и сучасней рускей и українскей култури. Чераю 
ше кадри, а найвецей их приходза з України до Горватскей збогацую-
ци програми наших културно-уметнїцких дружтвох з новима змистами. 
Школую ше и нашо людзе у України и приноша змогнути знаня до влас-
ного стредку, подзвигую го на висши уровень, од шпиву, танцу та прейґа 
подобового виразу до явного обвисцованя и наукового спатраня места 
и улоги Русинох и Українцох у прешлосци и нєшка. Госцую и найрепре-
зентативнєйши ансамбли народней, рускей и українскей духовней, шпи-
вацкей, и танєчней уметносци, а и нашо ансамбли госцую на широких 
просторох матичного народу України, алє и других  прадїдовских просто-
рох, терашнєй Словацкей, Польскей, Мадярскей. Особено шицко тото ше 
збува остатнїх рокох пред тим 40-рочним ювилейом, и заслуга є шицких 
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кадрох котри робя у наших културно-уметнїцких дружтвох, Союзу Руси-
нох и Українцох у Републики Горватскей, алє и найновших полудержав-
них институцийох, радох рускей и українскей националней меншини, од 
општинских прейґ жупанийских, у котрих наш народ жиє, по найвисши 
Совит за национални меншини Републики Горватскей зоз шедзиском у 
Заґребе. У нєй маме своїх представнїкох, Русина и Українку, лєбо спрам 
мандатного розпорядку – Рускиню и Українца.

Двацец роки познєйше: успихи яки ше нє могли анї шнїц 

Кед Союз Русинох и Українцох Горватскей наполнєл 20 роки од свойо-
го снованя и иснованя, од 1968. по 1988. рок, тедишня предсидателька 
Комисиї за народносци Републичней конференциї Социялистичного со-
юзу роботного народу Горватскей, Ирена Биєлич у интервюу Гавриїлови 
Такачови, у 66. чишлє „Новей думки”, 1988. року, на 36. боку медзи 
другим виявела:

„Bila sam prisutna i na osnivačkoj skupštini koja je bila odlično pripremljena. 
Ipak u onom momentu nisam mislila da pred ovim Savezom stoji neka velika 
perspektiva. Ali, nužno je bilo početi, krenuti sa točke pa da se kasnije vidi 
koliko se može napraviti, s obzirom da ste raštrkani na širokom području 
sjeverne Hrvatske. Sada sam veoma sretna što je taj Savez stao na svoje 
noge što ima razvijenu djelatnost i razrađen program rada. U onom momentu 
današnja dostignuća ovoga Saveza nisam mogla ni sanjati.”

Нашлїднїца Ирени Бєличoвeй, секретарка Комисиї за народносци ис-
того найвисшого цела, теди найвекшей дружтвено-политичней орґани-
зациї найширшого ареалу свойого часу у Горватскей, Зорка Проданович, 
на истим месце, и тиж так Гавриїлови Такачови, лєм на 38. боку „Новей 
думки”, гварела и тото:

„Težište aktivnosti Vašega Saveza bilo je usmjereno na čuvanje jezika i 
kulturnih tekovina. Što to ljudima znači doživljavala sam prilikom susreta sa 
pripadnicima narodnosti. Posebno me se duboko dojmilo uzbuđenje građana 
Zagreba, Rusina i Ukrajinaca, na osnivačkoj skupštini njihovog Kulturno-
prosvjetnog društva 1973. godine. Nakon radnog djela skupštine priređen 
je kratak kulturno-umjetnički program. Suze u očima brojnih prisutnih, a 
posebno starijih ljudi, suze radosnice, jer su čuli svoj materinski jezik, svoju 
riječ, svoje pjesme, što zacjelo nisu imali prilike u Zagrebu doživjeti, same su 
govorile i mnogo obavezivale Savez Rusina i Ukrajinaca... Izuzetno aktivnim 
radom opravdali su svoje postojanje“.

З нагоди означованя 20-рочнїци Союзу 1988. року, його шедзиско у 
Вуковаре нащивела делеґация Собору, теди Социялистичней Републики 
Горватскей, односно його Одбору за медзинационални одношеня. Його 
секретар, Божо Вукобратович после вичерпних розгваркох у приятель-
ским розположеню, нє без поцешеносци и за себе самого, виявел:

„Postigli ste veoma mnogo u sačuvanju kulture vlastitog naroda, i to što ste 
uradili ne može se s ničim platiti, jer ste sačuvali svoj jezik, sačuvali narodno 
stvaralaštvo u svom izvoru, obuhvaćate sve veći broj djece u nastavnom 
procesu, širite informacije na rusinskom i ukrajinskom jeziku. I sve je to 
zajedno i više nego što su postigli savezi drugih narodnosti u Socijalističkoj 
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Republici Hrvatskoj“ - як пренєсла моноґрафия: „30 роки СОЮЗУ Русинох 
и Українцох Горватскей”, Заґреб - Вуковар, 1998. року у його виданю, на 
152. б. 

Без огляду на два децениї як су виповедзени, и у иншаких дружтвено-
политичних обставинох, тоти слова и оцинки, нєт подозривосци же су и 
нєшка актуални, односно могли би буц на ище висшим уровню. Звучи як 
високе припознанє шицким Русином и Українцом у Републики Горватскей 
и їх Союзу, та лєм потвердзує же шицко цо зробели и постарчели найве-
цей цо можлїве заслуга того же ше у тим и на тим закладали вєдно, Ру-
сини и Українци. И нєшка, на 40. рочнїцу Союзу, най послужи як ґрунт и 
прешвеченє же и далєй лєм вєдно можеме досягнуц вельо, вельо вецей.

Констатацию потвердзує теди актуални предсидатель Союзу Русинох и 
Українцох Горватскей, Желько Югас, други вибрани после першого Вла-
ди Костелника, заш у интервюу Гавриїлови Такачови у 68. чишлє „Новей 
думки” за 1988. рок, котри попри иншого на єй 38. боку, наглашел:

„Резултати и успихи таки велїки, а обставини ше нательо злєпшали же 
их чежко вобще и поровновац зоз гевтима часами. Кед лєм подумам на 
културно-мистецки дружтва, кельо их теди було и яка им була програма, 
а келїх нєшка маме и їх програму; так и на видавательну диялносц; лєтни 
школи младежи, а тераз уж и єденасти рок и школярох; видаваня уч-
бенїкох; контакти и перспективи сотруднїцтве зоз жему матичней нациї; 
ученє мацеринского язика; кадровске злєпшованє. Нєшка пейц заняти 
особи робя у Союзу на тих питаньох. Наш „Петровски дзвон”, радио-еми-
сиї... Вецка: Етноґрафийна збирка у Петровцох, културно-забавни веча-
ри по других местох. Подобова колония, уставни и статутарни ришеня о 
правох народносцох, запровадзаня принципу двоязичносци и двоязични, 
аж и троязични мена наших местох и явних установох у нїх”.

Нєзатримна дїялносц и у найчежших часох од 1991. по 1995. 
рок

У чежких часох 1991. - 1995. року кед Союз Русинох и Українцох у Репуб-
лики Горватскей и редакция „Новей думки” дїйствовали у Заґребе, робело 
ше кельо ше найвецей могло, аж и далєй нєстримано старчело успихи за 
успихами: виучовани мацерински язик у шицких местох у котрих ше то мог-
ло, так и на лєтних школох; робели и културно-уметнїцки дружтва зоз Пет-
ровцох, Вуковару и Миклошевцох, цо у Заґребе, цо у околїску, зазберуюци 
своїх членох з вельких местох у котрих ше находзели споза свойого завойо-
ваного краю, наступаюци пред публику з власнима уметнїками. Отримовани 
културно-забавни вечари, бали; предлужело ше и з орґанизованьом стред-
ковей манифестациї култури „Петровски дзвон“, гоч нє у Петровцох, алє у 
других местох у Горватскей у котрих ше то могло, у Липовлянох и Славон-
ским Бродзе; виходзела „Нова думка”; видавани кнїжки медзи котрима и: 
„100 числа „Новей думки” з нагоди виходзеня праве 100-ого числа у Заґре-
бе; „Rusini i Ukrajinci u Republici Hrvatskoj Zagreb, 1994. godine.“

Ище вельо вецей зробене после мирней реинтеґрациї горватского По-
дунавя под юрисдикцию Републики Горватскей. Теди ше, 1997./98. року, 
Союз и редакция „Новей думки” врацели до свойого Вуковару. 
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И после 30 роки: найчежши и найславнєйши часи то часи 
Отечественей войни

Алє, ище о мирней реинтеґрациї: 
Медзи перши векши подїї у нашей култури и дїялносци Союзу Русинох 

и Українцох у Републики Горватскей вшелїяк спада шветочна преслава 
тродеценийней роботи праве самого його. Спрам того, наш Союз 1998. 
року наполнєл 30 роки свойого иснованя, та ше тот ювилей могол и оз-
начиц, преславиц. Источашнє, аж ше того истого року могло, после осем 
рокох, нашу стредкову манифестацию култури „Петровски дзвон” отри-
мац у Петровцох. Шветочносц цалей манифестациї була звекшана з тим 
же єй покровитель бул предсидатель Републики Горватскей, др Франьо 
Тудьман, у чийо мено на „Петровскому дзвону” присуствовал др Франьо 
Ґреґурич. Манифестация ше одвивала 19. и 20. септембра 1998. року у 
Вуковаре и Петровцох, дзе розумлїво и стредкова часц. Почало ше зоз 
отвераньом библиотеки у Петровцох котра конєчно знова почала робиц.

Истого дня у дворцу Елц у Вуковаре промовирована моноґрафия о 
30-рочнїци Союзу Русинох и Українцох у Републики Горватскей, вєдно 
зоз отвераньом вистави малюнкох малярох з України Юря и Константина 
Савченка у Вуковаре. Познєйше у самих Петровцох отворена и вистава 
Етноґрафийней збирки Русинох и Українцох Републики Горватскей и дру-
ги програми у рамикох „Петровско о дзвону”. 

Дня 20. септембра 1998. року отримана шветочна схадзка Союзу Ру-
синох и Українцох у Републики Горватскей, пошвецена 30-рочнїци його 
дїялносци. Предсидатель пан мр Ириней Мудри отримал бешеду на гор-
ватским язику, та попри иншого, гварел: 

„Союз цеком 30 рокох зазначел окреме вельки успих у шлїдуюцим: 
виучованє мацеринского язика у основних школох; старал ше за виробок 
наставного плану и програми, та за писанє и набавянє потребних учебнї-
кох; орґанизовал наставнїкох и ровно робел на їх фаховим усовершова-
ню; вельи роки Союз орґанизовал дзешецдньово лєтни школи, на котрих 
участвовало по сто младих; нєпреривно робел на снованю културно-
уметнїцких дружтвох и подзвигованю їх фахового и уметнїцкого уровня; 
зазберовал моноґрафийну и историйну материю, творяци значни фонд 
жридловей материї о нашей историї и народней култури; бриґовал ше и 
давал окремне значенє информативно-видавательней дїялносци з числе-
нима виданями „Новей думки”, „Венчика” и др; Союз през 30 роки друко-
вал безчислени статї зоз каждодньвого живота и роботи нашей меншини; 
Потримовал и формованє редакцийох и емитованє радио и телевизийних 
емисийох на язикох нашей меншини у Вуковаре, Винковцох, Славонским 
Бродзе и Заґребе; Союз ше старал о отвераню читальньох и зазберованю 
кнїжкох як з тих просторох, та так и зоз подруча жеми матичней нациї и 
дияспори Русинох и Українцох у Европи и швеце; постановял и постано-
вя успишне културне сотруднїцтво зоз подобнима здруженями з наших 
автономних подручох.”

„Окрема часц у историї Союзу то час од преглашеня нєзависносци Ре-
публики Горватскей, часи Отечественей войни, та аж по нєшка. То, у шиц-
ким, найчешжи, алє и найславнєйши часи у 30. рочней историї нашого 
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Союзу у котрей його припаднїки, односно припаднїки наших националних 
меншинох положели испит узретосци и указали високу свиодмосц исто-
рийней хвильки у твореню самостойней, сувереней и нєзависней Репуб-
лики Горватскей” („Нова думка”, число 106, за 1998. року бок 5.) 

Анґажман у означованю 150-рочнїци Русинох у Миклошевцох

У 1999. року Союз Русинох и Українцох у Републики Горватскей бул 
єден спомедзи орґанизаторох означованя 150-рочнїци присельованя Ру-
синох до Миклошевцох. То ше одбувало 11. и 12. септембра. Штредкова 
часц ше одбула на фахово-науковим совитованю под насловом: „Исто-
рийни, вирски, социолоґийни и етнїчни факторе присельованя Русинох 
до Миклошевцох и Горватскей”, хторе отримане у готелу „Дунай” у Ву-
коваре. Приявело ше 18 учашнїкох, авторох сообщеньх и рефератох, 
алє ше одвовало даскельо менєй спомедзи нїх пре рижни, найчастейше, 
обєктивни причини.

Ище пред тим, 18. юлия 1999. року висланство Союзу одпутовало 
до нащиви крайом нашей прадїдовщини на чолє з предсидательом 
Иринейом Мудрим. Водзени розгварки з висланством Союзу Русинох-Ук-
раїнцох Словацкей о сотруднїцтве и взаємней черанки уметнїцких про-
грамох, културно-уметнїцких дружтвох и здруженьох.

Трецого януара идуцого 2000. року, у Републики Горватскей отри-
мани виберанки за єй Собор. За заступнїка рускей, українскей, 
жидовскей, нємецкей и австрийскей националней меншини вибрани 
Борис Ґралюк, кандидат нашого Союзу, зоз українскей часци його ца-
лосци. И кельо то од велькей важносци, нєт подозривосци, алє нє од 
меншей и тото же ище у новембре 1999. року Союз Русинох и Україн-
цох у Републики Горватскей свойо шедзиско цалком преселєл до 
Вуковару, до будинку у улїци Ради Европи число 93. Будинок за Союз 
купела Влада Републики Горватскей, на чим єй вон и його члени щиро и 
средечнє подзековали як и цалосни Русини и Українци.

На исти способ ишла и подзековносц же державни предрахунок 
обезпечел Союзови виплациц 1,5 милиони куни за його роботу у 
тим истим, 1999. року, цо потрошене за велї потреби так и за додатни 
трошки за видаванє „Новей думки”. 

Високи госци з України нащивели наш Союз 

Под час свойого пребуваня у службовей нащиви Републики Горватс-
кей, министар вонкашнїх роботох України, 18. фебруара 2000. року, при-
ял представительох Союзу Русинох и Українцох Републики Горватскей у 
просторийох Українскей амбасади у Заґребе. У Союзовим висланстве були 
предсидатель Ириней Мудри и секретар Гавриїл Такач, потим подпред-
сидатель Теодор Фрицки и заступнїк у Соборе Борислав Ґралюк. Було 
слова и о будованю Културного центру Русинох и Українцох у Вуковаре. 
О мешац днї, марца 2000. року, заменїк министра вонкашнїх роботох Ук-
раїни Юрий Костенко нащивел Вуковар. Окрем же пребувал у шедзиску 
Союзу, розпатрал и простор у городзе на котрим заплановано вибудовац 
Културни центер Русинох и Українцох Републики Горватскей, даваюци 
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полну потримовку поднятму заняцу, як и пред тим и сам министер Борис 
Тарасюк под час своєй официйней нащиви Републики Горватскей.

Як и у означованю ювилейней рочнїци од присельованя Русинох до 
Миклошевцох рок пред тим, так Союз участвовал и у орґанизациї озна-
чованя 100. рочнїци присельованя Українцох до Горватскей котре 
отримане у Славонским Бродзе. И з тей нагоди отримане фахово-наукове 
совитованє з численима референтами и подношителями наукових сооб-
щеньох на тоту тему. Медзи нїма, попри Українцох, були и Русини котри 
на тот способ дали свой прилог тому значному збуваню и ище значнєй-
шому присельованю нашого швета, теди тиж так з меном Русини до те-
рашнього отечества, Горватскей.  

Цекли преслави за преславами ювилейних рочнїцох присельованя на-
шого народу зоз прадїдовщини до того дунайско-савского медзиричя. 
Так и: 

170. рочнїца приселєня Русинох до Петровцох под покрови-
тельством предсидателя Собору др Златка Томчича 

Петровчанє 2. и 3. юния 2001. року отримали преславу 170. рочнїци 
присельованя Русинох до того нашого ище и тераз найвекшого места 
у Горватскей. Покровитель бул предсидатель Собору Републики Гор-
ватскей др Златко Томчич. Вон отримал и пригодну бешеду, а одкрил 
и памят-таблїчку на будинку Дома култури. Источашнє означована и 
30-рочнїца виходзеня „Новей думки”, та з тей нагоди єй перши, и ище 
найдлуготирвацейши редактор, Владо Костелник, одкрил памят-таблїч-
ку на будинку Союзу у Вуковаре дзе ше находзи и єй редакция. Зробел 
то вєдно з єдним спомедзи найплоднєйших сотруднїкох „Новей думки”, 
академиком Миколом Мушинком зоз Прешова на нашей Горнїци, нєшка 
у Словацкей. Отримане и науково-фахове совитиванє на тоту тему. У 
шицких сеґментох означованя Союз участвовал як соорґанизатор и як 
софинансиєр дзепоєдних заняцох як тот цо обезпечел кадер за дзепоєд-
ни часци преслави.  

У Липовлянох 2. децембра 2001. року отримана обвисцуюца 
схадзка скупштини Союзу Русинох и Українцох у Републики Гор-
ватскей. За предсидателя знова вибрани Ириней Мудри, за почесних 
предсидательох вибрани перши предсидатель од 1968. по 1973. рок, 
Владо Костелник, и у вецей мандатох мр Теодор Фрицки. 

Предсидатель України, Леонид Кучма, за заслуги у презентациї 
култури українского и руского народу у иножемстве, зоз Орденом 
одликовал предсидателя нашого Союзу, Владу Костелника. Зро-
бел зоз Указом 15. юлия 2001. року, кед таке припознанє дал и Михалови 
Ковачови, визначеному рускому писательови з Нового Саду. У одвитуюци 
час и на одвитуюци способ одликованя уручени Михалови Ковачови у 
Українскей амбасади у Беоґрадзе, а Владови Костелникови у амбасади 
України у Заґребе, 14. фебруара 2002. року, за вельки успихи у розвива-
ню просвити, гоч далєко од прадїдовского пняка.



��

Думки з Дунаю 9

Почало основне виучованє мацеринского руского и українского 
язика

У мирней реинтеґрациї горватского Подунавя од 1997. по 2002. рок 
ознова порушане, як першенствена задача, виучованє руского и україн-
ского язика у школох у Петровцох, Вуковаре, Миклошевцох и Чаковцох. 
О тим, 11. юния 2002. року, на схадзки Одбора за школство Союзу котра 
отримана у Петровцох. бешедовали учительки Наталия Гнатко за руски, 
и Татяна Ласек за українски язик 

Першей нєдзелї авґуста мешаца истого, 2002. року, у Миклошевцох 
отримана манифестация нашей култури под назву „Миклошевске 
лєто 2002”. З оглядом на змист, о даскельо роки тото мено пременєте 
лєм на „Миклошевци”, яке мало и пред 1991. роком, кед перше отримане 
1968. а остатнє 1988. року. Таки обновени „Миклошевци” отримую ше и 
остатнїх рокох пред преславу 40-рочнїци Союзу, а вироятнє так будзе и 
после нєй. 

Шветочнє означена 80. рочнїца українскей „Просвити” у Горват-
скей и 30. рочнїца КПД Русинох и Українцох Заґребу 8. фебруара 
2003. року у Заґребе. У тей подїї свою учасц дал и наш Союз, котри 
свойочасово вельо допринєсол праве снованю нашого сучасного култур-
но-просвитного дружтва у главним городзе Горватскей.

Вибрани руски и українски ради и представителє локалней са-
моуправи 

Перши раз у Републики Горватскей, а и вообще у такей форми, от-
римани виберанки за ради и представительох националних мен-
шинох у општинох, жупанийох и городох. Таки орґани, 18. мая 2003. 
року, вибрани и за руску и українску националну меншину. Так ца-
лосну, найвекшу, найчисленшу, руску раду маме у Вуковарско-сримскей 
жупаниї, а менши ради и представителє за менши териториялни єдинки 
и у других крайох у котрих жию Русини. Подобне и з Українцами, з тим 
же вони нє маю таку раду за даєдну цалосну жупанию, лєм за городи и 
општини. У Совиту за национални меншини у Републики Горватскей маме 
по єдного члена Русина и Українца. Могло би ше повесц же тоти ради маю 
полудержавни компетенциї, та и таки же розполагаю з пенєжми за рижни 
програми и потреби. Тота система уж уходзи до каждодньових коляйох, 
та єст од того и доброго хасну за нашу, руску и українску просвиту и 
културу. 

Нєпоцагуюце задзекованє предсидателя Иринея Мудрого, и чи 
єден, чи два, чи вецей Союзи 

„Нова думка” у 125./126. чишлє и на 5. боку принєсла фотокопию 
ориґиналу нєпоцагуюцого задзекованя предсидателя Союзу Иринея Муд-
рого на горватским язику, и то зоз 1. авґустом 2003. року на 15,15 годзин. 
Медзи иншим, у тим документу поведзене: „Пре нєможлївосц представя-
ня и заступаня Союзу приношим... нєпоцагуюце задзекованє на функцию 
предсидателя Союзу”.
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После розпатраня других орґанох того задзекованя, функцию предси-
дателя превжали двоме подпредсидателє, Даниєл Перунски зоз Винков-
цох и Мирко Федак зоз Липовлянох. Под їх водзеньом Союз дїйствовал по 
виберанє нового предсидателя. 

У вязи зоз тим и рушаня у часци членох Союзу же би ше видвоєли 
од нього и формовали други, свой союз и здруженє. Особено то було 
виражене при часци членох иснуюцого Союзу медзи Українцами, котри 
у вязи зоз тим принєсли и резултне глєданє. О тим Владо Костелник у 
истим чишлє часопису на 8. и 9. боку написал статю под назву: „Вєдно 
чи одвоєно, єден чи два, лєбо и вецей союзи?”, та попри иншого и тото: 
„Вєдно чи одвоєно Русини и Українци, и у єдним чи у двох, чи вецей 
союзох?...” А то наша вична тема: хто зме, одкаль зме, цо зме? Русини, 
Українци, Руснаци, Руснаки... Чежко було основац Союз, а барз лєгко го 
мож розформовац, з нєпознатима пошлїдками у условийох кед и Русини 
и Українци у Републики Горватскей числено зменшани на менєй як 5.000 
вєдно, а кажди окреме питанє чи тельо будзе же би им державни предра-
хунок помагал з материялну потримовку за цалосну дїялносц, котру те-
раз окончує Союз.”

И як заключенє:”... У взагальней ґлобализациї, европскей и всешве-
товей, же ше сцеме зачувац зоз свою националну културу и цалосним 
идентитетом, мушиме остац вєдно док нє будзе нєскоро... после чого на-
стал щири и длуги аплауз”.

Нови предсидатель: Славко Бурда зоз Заґребу, а подпредсида-
тель Дюра Бики з Миклошевцох 

О нєполни рок и пол, 27. новембра 2004. року у Петровцох, як писал 
В(ладо) Т(имко) у „Новей думки” число 128. на 7. боку, отримана роботна 
и виберанкова схадзка Скупштини Союзу Русинох и Українцох у Репуб-
лики Горватскей. На нєй за нового предсидателя Союзу вибрани Славко 
Бурда зоз Заґребу, а за подпредсидателя Дюра Бики зоз Миклошевцох. 
До предсидательства далєй вибрани Силво Дорокази и Василь Ворас зоз 
Вуковару, Желько Костелник и Владимир Дудаш зоз Петровцох, потим 
Мирко Федак з Липовлянох и Владимир Провчи з Риєки. Надпатраци од-
бор достал нового предсидателя: Даниєла Перунского з Винковцох, од-
каль и Мелания Пап, док треци член Никола Юриста зоз Заґребу.

О нєполни два тижнї тото найвисше цело Союзу после скупштини, 
предсидательство, 11. децембра 2004. року, отримало схадзку. 
Шицки присутни виражели жаданє и намаганє за „єдинственим 
Союзом, хтори будзе на хасен Русином и Українцом”, як писал З(вонко) 
Е(рделї) на 9. боку истого числа „Новей думки”. Так превозидзена акутна 
криза о єдним, двох, лєбо и вецей союзох Русинох и Українцох. Знова за-
пановала розумносц, бо то, насправди, найперспективнєйше ришанє, цо 
потвердзела и потедишня, уж и 35-рочна пракса дїйствованя нашого Со-
юзу. Правда, дружтва зоз Славонского Броду, Шумеча и Канїжи ище теди 
нє дали своїх представительох до целох Союзу, алє то зробели познєйше, 
очигляднє руководзени з истима причинами и цилями, як и шицки члени 
цо були присутни на тей схадзки предсидательства. На таки способ наш 
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Союз предлужел у подполносци и з полну миру дїйствовац, насправди, 
на хасен шицких Русинох и Українцох у Републики Горватскей.

Збули ше и перши „Дравски габи” у Осєку - стретнуце наших 
шпивацких хорох 

Попри велїх других дїялносцох, заняцох и подняцох шицких наших кул-
турно-уметнїцких дружтвох, од Миклошевцох по Риєку, на инициятиву и 
закладане нашого дружтва у Осєку, у тим городзе 4. децембра 2005. року 
отримана перша смотра-стретнуце наших шпивацких хорох под надїйну 
назву „Дравски габи”, по рики Драви на котрей, односно, коло котрей ше 
шири найвекши город у Славониї и заходней часци Сриму. Бул то, у исти 
час, и Дзень того городу, Осєку. На „...габох” участвовали шпивацки хори 
зоз Славонского Броду, потим обидвох дружтвох з Вуковару, тиж так з 
Петровцох, алє и домашнього, Културно-уметнїцкого дружтва Русинох и 
Українцох Осєку. Як госцуюца була женска жридлова шпивацка ґрупа 
зоз Руского Керестура. Шицко лєм потвердзує первей виповедзене, же 
найлєпши и найкрасши успихи у нашей просвити, култури и уметносци 
досягуєме лєм кед робиме вєдно, Русини и Українци. Так ше предлужело 
и дальших рокох, аж, ниа до ювилейного 40. рока нашого Союзу.

У такей атмосфери, 12. новембра 2005. року, преславена и 25. рочнї-
ца КПТ Україна у Славонским Бродзе,. Здогаднєме же активна робота 
наших людзох у тим городзе на Сави почала як руско-українска секция 
РКМД „Дюро Дякович” у городзе, з намаганями нашого Союзу, окреме 
секретара Гавриїла Такача и Влади Костелника, розумлїво и тамтешнїх 
активистох медзи Українцами найвецей, штредком 70-рокох ХХ столїтия. 
Нєодлуга ше тота секция осамостоєла и вжала себе мено народного героя 
Ивана Сенюка Вуйкя зоз блїзкей Слободнїци. Ище познєйше, уж у само-
стойней Републики Горватскей, тото дружтво прменоване до „Україна”, 
котре мено и далєй наши. И приноши успихи у дїлованю.

Обновена и театерска дїялносц у Петровцох. 

Збуло ше то после вецей роки паузи, та театерска секция КУД-а „Яким 
Гарди” приготовела аж два фалати: „Меркуй жени” Андрея Курейчика и 
„Далєко гвизда Ґабура” Дюри Папгаргая. Режисер Яким Ерделї,  уж од 
скорей опробовани и доказани и то ище пред остатню войну. Участвова-
ло ше и на драмским мемориялє „Петро Ризнич-Дядя” у Руским Керестуре 
2006. року, як о тим писал З(вонко) Е(рделї) у 132. чишлє нашого часо-
пису. Припомнїме же пред остатню войну нє прешол анї єден мемориял у 
Керестуре без вше новей продукциї театерских аматерох зоз Петровцох и 
вше з меншим або векшим успихом. Тераз ше тота традиция предлужує.

Означена и 35. рочнїца „Новей думки”

У тим истим 2006. року „спадла” и 35. рочнїца „Новей думки”, часопису 
нашого Союзу. Означена є у Вуковаре на святочни способ. Була и виста-
ва шицких по теди виданих числох, у Городскей читальнї и библиотеки, 
алє и з другима виданями Союзу. У медзисобним интервюу першого и 
актуелного редактора Влади Костелника и Влади Тимка, на питанє же цо 
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дума о терашнєй „Новей думки”, Костелник одвитовал:
- Шицко найлєпше. Особено сом пишни, задовольни и подзековни 

шицким Вам у Союзу и редакциї же „Нова думка” остала и далєй руска и 
українска. Так треба и предлужиц, а и друковац на горватским язику же 
бизме були цо блїжей окруженю, на концу як то и було уж од єй першого 
виданя 1971. року.

Штредком 2006. року предсидателя Союзу нащивело висланство 
Амбасади України у Републики Горватскей. Бешедоване о сотруд-
нїцтве медзи нашим Союзом и Україну на културно-просвитним и умет-
нїцким планє, та так и на обезпечованю викладачох українского язика и 
литератури; потим музичних фаховцох и хореоґрафох з України за нашо 
лєтнї школи младих, як о тим обвисцел сам Славко Бурда у „Новей дум-
ки”, число 134, бок 4. 

Истого року отримана Смотра дзецинскей творчосци у Славонс-
ким Бродзе и преславена 100-рочнїца грекокатолїцкей парохиї у 
Пишкуревцох, зоз Союзовим активним участвованьом як орґанизатора 
и соорґанизатора. 

Штири нови кнїжки представени на „Петровским дзвонє” 2007. 
року

Же наш Союз предлужел и далєй дїйствовац на видавательним планє 

Мария Такач, администратор-касир у Союзу Русинох и Українцох РГ
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шведочи представянє аж штирох наших кнїжкох у його виданю на „Пет-
ровским дзвонє” 2007. року. Було то теди остатнє число алманаху „Думки 
з Дунаю”, потим „Спогади” Изидора Яшинского, „Сонце и хмари” Славки 
Плишки и „Сонетни венєц” - Горватска 1990-тих и други писнї и кратка 
проза” Мирослава Киша. И Плишкова и Киш, обидвойо Петровчанє, цо 
наглашуєме прето же Петровци познати праве по численосци добрих пи-
сательох, поетох и прозаикох у цалосней рускей и українскей литератури 
на тих просторох. 

У Ґунї отримана смотра културох националних меншинох Вуко-
варско-сримскей жупаниї у маю 2007. року. Даниєл Перунски, пред-
сидатель Ради рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жу-
паниї, привитал госцох на своєй рускей мацеринскей бешеди; Тиж так и 
Петро Ступяк, представнїк українскей националней меншини, на україн-
ским язику. Национални меншини ше представели зоз свою националну 
кухню, народнима вишивками и видавательну дїялносцу. Нашо штанди 
ушорело КД Русинох и Українцох зоз Винковцох, односно „Иван Франко” 
з Вуковару. У програми културней творчосци руски и українски писнї и 
танци презентовали КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох и КУД „Иван Фран-
ко” з Вуковару, о чим поинформовал В(ладо) Т(имко) на 11. боку 138. 
числа нашого часопису.

Гавриїл Такач дипл.юр., секретар Союзу Русинох и Українцох РГ
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Звонко Костелник проф., аниматор култури - кореоґраф
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У Києві 30 листопада 
- 1 грудня відбувся 

І Економічний форум 
українців світу, прове-
дення якого було ор-
ганізовано Українською 
Всесвітньою Координа-
ційною Радою (УВКР) 
та Міжнародною гро-
мадською організацією 
українців „Четверта 
хвиля” при підтримці 
МЗС України.

У цьому громадському 
заході  взяли участь 
близько 200 учасни-
ків та гостей Форуму, в 
т.ч. 37 закордонних ук-
раїнців з 12 країн світу, 
зокрема з Швейцарії, 
Канади, Росії, Молдо-
ви, Іспанії, Італії та ін. 
країн.
Представником українців Хорватії на І Економічному форумі українців сві-
ту був Михайло Семенюк із Славонського Броду. 

Враження Михайла Семенюка, представника українців Хорватії
На  І Економічному Форумі українців світу в Києві я був представником 
українців Хорватії з питань малого бізнесу в умовах транзиції та майбут-
нього вступу до Європейської Унії. Цікаво було на Форумі обмінятись дум-
ками з багатьма учасниками, а особливо тому, що я був представником 
першої хвилі переселення українців із Західної України під кінець 19-го 
та на початку 20-го століть, бо мій досвід в галузі бізнесу та збереженні 
традицій нашого народу були інакші від четвертої хвилі емігрантів з Ук-
раїни, що прожили частину життя в Україні та щойно після проголошення 
незалежності в 1991 році почали відвідувати країни Заходу.
Дуже цікаву і глибокодумну доповідь на Форумі виголосив о. Роман Не-
божук, референт бюро УГКЦ для зв`язків з державними органами влади 
в м. Києві.  Він вимагав від усіх пошану моральних і церковних вимог 
справедливості, щирості і допомоги тим, що не можуть самі подбати про 
себе. Згадав і про збереження родючої землі від продажу, а також про 
велику можливість земельної реформи. Отець згадав і Митрополита Ан-

Перший Економічний Форум Українців 
Світу

Присутніх привітав Дмитро Павличко
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Михайло Семенюк на Майдані Незалежності в Києві

дрея Шептицького, який часто відвідував українців у країнах поселення, 
допомагав їм порадами, моральною підтримкою та фінансово. Як відомо, 
Митрополит у тяжкі часи бував і в Києві.
Я очікував, що з публіки буде якась реакція на виступ українського греко-
католицького священика, але цього не сталося, що свідчить про релігійну 
толерантність у Києві.
У Києві я мешкав біля недокінченого Патріаршого Собору УГКЦ. Недалеко 
від нього побудовано дерев`яну капличку, в якій щонеділі відправляють 
св. Літургії. Я взяв участь у Службі Божій, яку служили три священики та 
довідався, що число греко-католиків у Києві постійно збільшується.
Я щасливий і задоволений, що мав можливість взяти участь у І Економіч-
ному Форумі українців світу в Києві та обмінятись з деякими учасниками 
своїм досвідом у галузі бізнесу та з справою збереження нашої традиції, 
мови  і культури. Наступного року Форум буде тривати три дні, що дасть 
можливість учасникам ще більше часу присвятити пекучим економічним 
справам в Україні.
Цього разу академіки, професори, депутати, члени Влади України більше 
говорили теоретично “як потрібно щось робити”, бажали нам, представ-
никам діаспори, поскаржитись, що їх ніхто в державних структурах  та в 
Уряді Президента  не слухає. А ми все ж таки їх вислухали.
Прийнято рішення проводити економічні форуми українців світу щорічно  
та створити при УВКР постійно діючий  Координаційний Комітет Економіч-
ного форуму українців світу. Наступний Форум заплановано провести у 
жовтні 2008 року у м. Київ. 

Михайло Семенюк 
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Культура та освіта

Култура и просвита

Kultura i prosvjeta
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Він був всебічно обдарованим 
митцем театру: актором, драма-

тургом, сценографом, автором п’єс, 
лібретистом, театральним критиком, 
педагогом, істориком театру, але, 
перш за все, надзвичайно таланови-
тим організатором театрального жит-
тя не лише в Закарпатській Україні, 
але і в Галичині, колишній Югославії, 
Чехії та Словаччині. Та ще він був 
скрупульозним документалістом ук-
раїнської театральної діяльності, го-
ловним чином, на Закарпатті від 20-х 
до 80-х років 20-го ст., в якій і сам 
брав чи не найактивнішу участь. Згід-
но з його власною статистикою за цей 
період він поставив 255 інсценізацій 
(з того майже 200 музичних вистав), 
сам створив на сцені 126 ролей, на-
писав 32 драматичні твори, переклав 
25 чужомовних п’єс українською мовою, а  українських – словацькою та 
угорською мовами. 

Цю колосальну роботу він виконував в дуже складних політичних та 
громадських умовах, майже завжди ідучи „проти течії”.  На схилі життя Ю. 
Шерегій написав автобіографічний нарис „Моє життя в праці для рідного 
народу” в двох частинах: „Життя і праця на Закарпатській Україні (1907-
1939)” (11 томів) та „На чужині (1939-1989)” (15 томів). На жаль, ці цінні 
спогади, які разом з документацією займають 26 об’ємних томів, і досі 
залишаються в рукописах. 

Більше щастило його капітальній праці „Нариси історії українських те-
атрів Закарпатської України до 1945 року”, яку після смерті автора ви-

ВІРНИЙ ПРИЯТЕЛЬ 
РУСИНІВ І УКРАЇНЦІВ

 КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ

До 100-ліття з дня народження Юрія Шерегія 
(1907-1990)



Misli s Dunava 9

��

дало на свої кошти Наукове товариство ім. Шевченка в США з ініціативи 
його земляка Василя Маркуся (Пряшів, 1993, 414 стор.).  Якби Ю. Ше-
регій крім цієї книги не написав нічого іншого, він заслуговує на те, щоб 
його ім’я було записано золотими літерами в історії українського театру, 
бо жоден інший регіон України не має такої ґрунтовної хроніки свого те-
атрального життя.

Правда, шлях до видання цієї книги був не простий. Вона почала дру-
куватися 1971 року в 3-ому числі пряшівської щотижневої газети „Нове 
життя” під назвою „П’ятдесятиріччя українського театру на Закарпатті 
(15. 1. 1921 – 15. 1. 1971)”. Редакція вирішила подавати її основні части-
ни, друкуючи  їх протягом цілого року, а потім видати  окремою книжкою. 
Кожна частина була заповнена конкретними документами, фотографіями 
і спогадами автора, який був не лише свідком, але й одним із зачинателів 
професіонального українського театру на Закарпатті. 

Після п’ятої подачі в канцелярії головного редактора Л. Галушки про-
лунав телефонний дзвінок „з найвищих місць”. В трубці озвався суворий 
голос: „Яким правом ви відзначаєте в газеті 50-річчя театру на Закарпат-
ті, коли радянські товариші в Ужгороді відзначають 25-річчя! Невже ж 
ви вважаєте виступи на сцені купки українських націоналістів професіо-
нальним театром? Загально відомо, що справжній професіональний театр 
на Закарпаття принесла радянська влада в 1945 році! Ваші статті обурю-
ють трудящих Закарпатською України. Наказую негайно припинити дру-
кування циклу статей Шерегія!”. 

Ясна річ, що наказ було виконано, незважаючи на те, що редакція 
у 7-му числі обіцяла: „Далі буде”. Ніякого „Далі” не було. Отак одним 
дзвінком було зупинено не лише цікавий цикл, а й поховано видання 
щойно закінченої праці Ю. Шерегія про історію закарпатського театру. 
Після такого попередження жодне видавництво не наважилось включити 
її до видавничого плану. Цей епізод на закритих партійних засіданнях 
розглядався як спроба проникнення „контрреволюції” в засоби масової 
інформації.  

На жаль, Ю. Шерегій ні за життя, ні після смерті не зазнав шани, яка 
йому по праву належить. Може 100-ліття з дня народження цього виз-
начного діяча українського театрального мистецтва стане приводом для 
об’єктивної оцінки його багатогранної діяльності?

*     *    *
Юрій Августин Шерегій народився 16 січня 1907 року в с. Дусино 

Свалявського району в сім’ї національно свідомого греко-католицького 
священика-народовця як третє з чотирьох дітей. Від раннього дитинс-
тва його полонило сільське життя: народна пісня, музика, танці, звичаї. 
З сільською молоддю він ходив колядувати з „віфлеємом”, брав участь 
у  Великодніх забавах і хороводах, співав у церкві тощо. Початкову ос-
віту він здобув у рідному селі, середню – в Ужгородській гімназії. Під 
час навчання в гімназії він не пропустив ні одної вистави Руського те-
атру товариства „Просвіта”, який очолювали корифеї української сцени, 
що прибули на Закарпаття з України як політичні емігранти: Микола Са-
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довський, Олександр Загаров, Микола Аркас, Михайло Біличенко, Юрій 
Гаєвський, Олекса Приходько та інші. Від 1921 по 1926 рік цей театр 
поставив 121 прем’єру! В одній з них випробував свої сили і Ю. Шерегій, 
чудово зігравши роль Грома в драмі Євгена Черкасенка „Вечірний гість” 
(19. ХІІ. 1923). З того часу ім’я „Грім” стало його  псевдонімом.

В 1923-26 році Ю. Шерегій разом зі своїм молодшим братом Євгеном 
(теж учнем Ужгородської гімназії) як режисер поставив кілька вистав 
з членами „Пласту”, „Кирило-Мефодіївського братства” та товариства 
„Культура”. В більшості з них він сам грав головні ролі.

Після матури в 1926 р. він вступив на філософсьий факультет Карло-
вого університету в Празі і вже восени 1927 р. при Союзі підкарпатських 
руських студентів заснував драматичний гурток „Верховина”, в якому 
працювало понад 50 людей не лише з лав закарпатських студентів, але 
й празької закарпатської інтелігенції української орієнтації. Цей гурток 
протягом трьох років під керівництвом Юрія Шерегія поставив 14 п’єс 
(„Заколот”, „Украдене щастя”, „Мартин Боруля”, „Наталка Полтавка”, 
„Маруся Богуславка” та ін.), які витримали 48 реприз у Празі, Подєбра-
дах та, зокрема, на Закарпатській Україні, куди „Верховина” приїжджала 
кілька разів, ставлячи свої вистави з великим успіхом і в цих найвідда-
леніших селах Гуцульщини. В згаданих виставах „Верховини” Ю. Шерегій 
виконував головні ролі.

В часі своїх студій в Празі він притягнув до співпраці з „Верховиною” 
відомого українського режисера Михайла Біличенка (учня Садовського), 
який поставив театр на професіональні основи. В Празі Ю. Шерегій ра-
зом з братом Євгеном (котрий вчився на юридичному факультеті Карло-
вого університету), відвідував майже всі вистави „Незалежного театру” 
(Osvobozené divadlo) Яна Веріха та Їржі Восковця, які стали для нього 
великою мистецькою школою і об’єктом наслідування. Велике враження 
зробили на них політичні сатири „Ґорила від машини”, „Рев’ю для курців” 
та інші. Часто вони відвідували   Театр на Виноградах. Отже, Прага для 
братів Шерегіїв була великою школою модерних течій в театральному 
мистецтві. 

До цього періоду відноситься і перша п’єса Ю. Шерегія з життя Закар-
патської України „Нова генерація”, з якою 1929 р. празька „Верховина” 
здійснила успішне турне по Закарпатті. 

Повернувшись після закінчення студій в університеті до рідного 
краю, Ю. Шерегій заснував в Ужгороді музично-драматичний ансамбль 
„Веселка” . В тому ж році його було призначено професором гімназії в 
Хусті. Він і надалі співпрацював з аматорськими драмгуртками, а у 1934 р. 
приступив до заснування професіонального театру „Нова сцена”. В цьому 
театрі він був директором, режисером та артистом. На „Новій сцені” в часі 
від 1934 по 1939 р. Ю. Шерегій поставив кілька десятків п’єс світової та 
української класики: оперу „Запорожець за Дунаєм”, „Пані і її похресник”, 
„Барон Кімель”, „Пергач”, „Хмара”, „Флірт і кохання”, „Криваві перли”, 
„Маріша”, „Безталана”, „Квадратура круга”, „Суєта”, „Войнарка”, „Бен 
Гур”, „Одруження”, „Неофавстіяда”, „Пошились в дурні” та багато інших. 
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Від 1933 до 1938 р. Ю. Шерегій був на посаді учителя горожанської 
школи у Великому Бичкові. Одночасно в 1931-1936 рр. організував плас-
тові табори. Ставши пластовим звітодавцем східнього Закарпаття, він у 
1934 році, зорганізував постійний Гуцульський табір у Вишній Апші (те-
пер Верхнє Водяне), якого був комендантом аж до 1936 року. 

На З’їзді русько-української молоді в Ужгороді 1929 року Ю. Шерегій 
познайомився з Анною Йосипчук, з якою 1931 р. одружився. В 1932 р. в 
них народилася дочка Ольга, в 1934 р. – дочка Маруся (+1956), в 1939 
р. – син Йосиф. Справу батька на ниві культури продовжує перша з них 
та її чоловік Василь Грицак.  

Засновником і постійним членом „Нової сцени” був і брат Юрія Євген 
Шерегій (1910-1985) – актор, композитор та музичний педагог,  автор 
музики до більшості вистав „Нової сцени”. В 1939 р. угорці його арешту-
вали. В 1945 р. Євген залишився на Закарпатській Україні, оскільки дру-
жина не захотіла покинути рідню. Радянською владою був репресований.  
Пізніше став диригентом Державного музично-драматичного обласного 
театру в Ужгороді. На пенсію відійшов як старший методист народних 
оркестрів Закарпатської області. Його дружина Маруся Шерегій-Шутко 
була теж основоположницею „Нової сцени”. Грала головні ролі в кількох 
її виставах.  

Влітку 1938 р. 30-членна театральна група „Нової сцени” під керівниц-
твом Ю. Шерегія здійснила гастролі в Прагу, де протягом тижня  в теат-
рі „Акрополіс” показала п’ять п’єс („Маруся Богуславка”, „Сорочинський 
ярмарок, „Запорожець за Дунаєм”, „Флірт і кохання” та Ой не ходи, Гри-
цю”). Успіх театру був надзвичайний. Про гастролі „Нової сцени” в Прагу 
з захопленням писали майже всі центральні чеські газети. 

Після Віденського арбітражу восени 1938 р. й захоплення західного 
Закарпаття Угорщиною основні  кадри  „Нової сцени” переселили з Ужго-
роду в Хуст. „Нова сцена” там стала професіональним державним театром 
Карпатської України. Душею театру були і надалі брати Шерегії – Юрій і 
Євген. Вже в перший театральний сезон 1938-39 років ними було запла-
новано 16 прем’єр. На жаль, реалізувати вдалось лише дванадцять. Біль-
шість з них була поставлена раніше в Ужгороді. В Хусті довелось їх від-
новлювати вистави з новими акторами. На першій прем’єрі  („Запорожець 
за Дунаєм”) 26 листопада 1938 року був присутній весь уряд Карпатської 
України на чолі з прем’єром А. Волошиним. Прем’єра, на якій директор Ю. 
Шерегій виголосив урочисту промову, пройшла з великим успіхом. Подіб-
ні були й дальші прем’єри, зокрема драма Ю. Шерегія „Часи міняються” 
та драма О. Олеся „Над Дніпром”, присвячена 60-річчю з дня народження 
автора, який брав у прем’єрі особисту участь. 

На 14 березня 1939 р. була запланована прем’єра драматичної поеми 
Т. Шевченка „Гайдамаки” (інсценізація, режисура та хореографія В. Лібо-
вицького). Та окупація Карпатської України угорськими військами переш-
кодила реалізації цієї безсметної поеми великого Кобзаря.

З власних п’єс Ю. Шерегія театр „Нова сцена” в Хусті поставив: опе-
рету „Флірт і кохання” (інша назва – „Танго для тебе”, комедії „Голодний” 
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та „Діти 20-го століття” рев’ю  „Рафі-Мафі” (про імперіалістичну війну в 
Абісінії), історичну п’єсу „Часи минають” та інсценацію роману Л. Воллеса  
„Бен Гур”. За п’ять років „Нова сцена” в Ужгороді та Хусті під керівниц-
твом Ю. Шерегія дала 240 вистави,  переважна більшість, яких відбулася    
у найвіддаленіших куточках Закарпаття. Музичне оформлення значної 
частини з них здійснив Євген Шерегій, танцями доповнив балетмейстер 
Володимир Лібовицький, який після несподіваної смерті М. Аркаса став 
головним режисером театру.  

Під час окупації Карпатської України хортіївськими фашистами Ю. Ше-
регій 16 березня 1939 р. емігрував у місто Сату-Маре в Румунії, а звідти 
на  запрошення редактора часопису „Руске Новини” М. Фірака вже на 
початку квітня приїхав у Югославію, де розгорнув широку театральну 
та культурно-освітню діяльність, зокрема, серед руських переселенців  
із Пряшівщини в Руському Керестурі, Коцурі, Шіді, Ос’єку та інших міс-
цевостях. Разом з ним (дехто ще раніше) приїхало кілька членів „Нової 
сцени” з Хуста та артистів-аматорів з інших місцевостей Закарпаття. Ю. 
Шерегій долучив до них кілька місцевих любителів-театралів і при „Русь-
кому просвітному дружестві” в Руському Керестурі заснував театральну 
групу, керівником якої був місцевий диригент Іриней Тимко. Він же був 
автором музичного оформлення майже кожної п’єси. Танцювальну групу 
театру вела Олена Павлюк. 

Театр Руського просвітного дружества в Руському Керестурі після ін-
тенсивних репетицій  вже 23 квітня 1939 р. показав у залі керестурської 
„Просвіти” першу прем’єру – „Запорозький скарб”, яка мала кілька реп-
риз. Через нецілий місяць –  21 травня той же театр поставив комічну 
оперету „Сорочинський ярмарок”, за якою слідувала драма О. Суходоль-
ського „Хмара”. Майже кожна з цих п’єс була повторена в Коцурі, Мик-
лошевцях та Осєку. Крім того Ю. Шерегій в Руському Керестурі написав і 
поставив на сцені чотири власні п’єси: „На порозі охрещення Русі”, „Чор-
ний братчик”, „Невінчані” та „Пан”. Останні дві – з життя бачванських 
русинів.

В листопаді 1939 р. Ю. Шерегій виїхав з Руського Керестура у містечко 
Шид в Хорватії, де поставив кілька вистав з тамтешніми аматорами, 
головним чином, шкільною молоддю. Там же, а також в Петровцях, 
Миклошевцях та Боровому він провів курси українських танців. Скрутні 
матеріальні умови змусили закарпатських артистів Театру Руського 
просвітного дружества в Руському Керестурі виїхати на заробітки в 
Німеччину. Сам Ю. Шерегій разом з сім’єю виїхав у вересні 1940 р. у 
Прагу, де він та дружина, як громадяни колишньої Чехословаччини 
одержували половину учительської платні.

Прибувши до Праги, він вже восени 1940 р. подав заяву на заснування 
спільного Чесько-українського театру, яку нова окупаційна влада відхи-
лила. Лише навесні 1941 р. було дозволено заснувати Українську драма-
тичну студію при Українському національному об’єднані. До співпраці зі 
Студією Ю. Шерегій, як її директор, притяг режисера та диригента Олексу 
Приходька, адміністратора Павла Кукурудза (якого згодом замінив Юрко 
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Гривняк), хореографа Таїсу Волохову, художників Марію Чернєкову, 
Михайла Михалевича, Роберта Лісовського та Володимира Січинського і 
майже три десятки професіональних артистів і артисток. Вже 24 березня 
1941 р. Українська драматична студія поставила оперу М. Лисенка „На-
талка Полтавка”, за якою слідувала комедія М. Куліша „Мина Мазайло”, 
драми М. Старицького „Ой, не ходи, Грицю” та „Маруся Богуславка”, „На-
зар Стодоля” Т. Шевченка з „Вечорницями” П. Ніщинського, „Суєта” І. То-
билєвича, „Шельменко-денщик” Г. Квітки-Основ’яненка, оперета М. Ар-
каса „Місяць і зоря” та „Бояриня” Лесі Українки – всього дев’ять прем’єр. 
За нецілих чотири місяці було здійснено 19 вистав, з того дві в м. Брно.

Майже весь адміністративний і технічний персонал театру працював 
безкоштовно. Артисти одержували невеличкий гонорар із плати за вхід 
та скромних пожертв спонсорів. Війна припинила діяльність Студії. 

В сезонах 1942/43 та 1943/44 Ю. Шерегій працював режисером про-
фесіональних театрів Львова і Дрогобича. В Дрогобичі, будучи директо-
ром Українського театру, він написав музичну комедію „Гра з подружжям” 
та пародійну оперету „Маруся Полтавка”.

На початку літа 1945 р. Ю. Шерегій з сім’єю повернувся в Прагу. Йому 
загрожувало виселення на примусові роботи в Райху, однак знайомий 
лікар допоміг йому уникнути цієї участі, відправивши його з сім’єю „на 
свіже повітр’я” в с. Лговіце на Шумаві. Там він зустрів кінець війни.

В серпні 1945 р. Ю. Шерегій з сім’єю переселився до брата Йосифа 
– священика в селі Пусте Чемерне у східній Словаччині. 

Саме тоді у Кошицях засновувався Державний театр, до якого подав 
заяву і Ю. Шерегій. Та він „не пройшов конкурсом” і прийнятий не був. 
Директор театру Янко Бородач порадив йому подати заяву на конкурс 
до новозаснованого Словацького театру в Пряшеві. Там він був успіш-
ний. Від 1 вересня 1948 р. Ю. Шерегій став режисером цього професіо-
нального театру, в якому протягом двох театральних сезонів (1945-1947) 
поставив 18 прем’єр, репризи яких відбувалися не лише у Пряшеві, але 
й по цілій східній Словаччині. Як згадує режисер у своїх спогадах, в но-
возаснованому театрі не було свого автобуса й артисти на гастролі їздили 
вантажними машинами. Натхнені оплески вдячних глядачів були єдиною 
нагородою за їх труд.

І в Пряшеві Ю. Шерегій співпрацював з численними аматорськими 
драмгуртками. Наприклад, з дитячим драмколективом при Маріанській 
конгрегації Монастиря отців Василіянів у Пряшеві він разом з о. Маріа-
ном  Поташом навесні 1946 року таємно розучив свою драму „Ґолґота” 
на мотиви страстей Ісуса Христа із „Біблії”, яку перед Великоднем було 
поставлено українською літературною мовою на сцені Словацького те-
атру в Пряшеві. Публіка була захоплена грою молодих хлопців і дівчат, 
зате вона не сподобалась голові окружному комуністичної партії Кубіку 
(єврею, який вбачив у ній прояви антисемітизму) і він заборонив дальші її 
репризи. (М. Мушинка: Розмови з однодумцями. Пряшів, 2004, с. 73). 

Саме тоді у Пряшеві, заснувався Український національний театр і 
Юрій Шерегій був першим кандидатом на його директора. Його канди-
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датура однак не підходила пряшівській компартійній номенклатурі, яка 
не могла вибачити йому його „соціальне походження” (син священика), 
співпрацю з А. Волошиним в період Карпатської України, заснування Ук-
раїнської драматичної студії в Празі в рамках УНО, участь в „націоналіс-
тичних” театрах Львова і Дрогобича в часі Другої світової війни та уявні 
„буржуазно-націоналістичні” драми (які ніхто з їх критиків не читав). Ор-
гани безпеки весь час піддавали його допитам, які інколи тривали і по 
кілька днів. Органи безпеки однак ніякої „антидержавної діяльності” йому 
не могли довести.

Директором новозаснованого Українського національного театру в 
Пряшеві, урочисто відкритого 2 березня  1946 року, було призначено 
його друга Івана Гриця-Дуду, колишнього управителя „Нової сцени” в 
Ужгороді.

Без дозволу дирекції Словацького театру (який був його роботодав-
цем) та проти волі пряшівських компартійних функціонерів (які в тому 
часі повинні були ділитися владою з демократичними силами) Ю. Шере-
гій напівлегально (здебільшого безплатно) співпрацював з Українським 
національним театром і протягом двох років (1946-48) поставив на його 
сцені десять найвизначніших п’єси української класичної драматургії. Між 
ними були: ”Безталанна” І. Тобілевича,  „Запорожець за Дунаєм” С. Ар-
темовського, „Пошились в дурні” М. Кропивницького, „Назар Стодоля” Т. 
Шевченка – Нішинського, „Наталка Полтавка” Котляревського – Лисенка, 
„Сорочинський ярмарок” М. Старицького, „Запорозький скарб” Василье-
ва – Ванченка та інші. Постановки Ю. Шерегія у глядачів мали колосаль-
ний успіх. Театр їздив з ними в міста та села Пряшівського краю, але й на 
гастролі в інші регіони Чехословаччини.

Працюючи у пряшівському Словацькому театрі Ю. Шерегій опанував 
словацькому літературну мову. Директор Державного театру Янко Боро-
дач (який уважно стежив за розвитком Українського національного теат-
ру в Пряшві), переконавшись в непересічних здібностях і незаперечних 
успіхах Ю. Шерегія в обох пряшівських театрах, запропонував йому пре-
стижну посаду режисера опери свого театру

Від 1947 по 1954 р. Ю. Шерегій на сцені цього театру поставив  28 
оперних спектаклів, між іншим, основні твори світової класики: „Євгенін 
Онєгін”, „Кармен”, „Галька”, „Ріґолетто”, „Тоска”, „Весілля Фіґаро”, „Німа 
з Портичі”, „Русалка”, але й „Молоду гвардію” Ю, Мейтуса. Були між ними 
й українські п’єси у його власному перекладі на словацьку мову: „На-
талка Полтавка”, „Ой, не ходи, Грицю”, „Сорочинський ярмарок” та „За-
порожець за Дунаєм”. Остання п’єса мала величезний успіх і протягом 
трьох сезонів її було ставлено 75 разів. Не меншим успіхом втішалися й 
інші українські музичні драми у перекладі Ю. Шерегія. Їх залюбки вклю-
чали до своїх репертуарів словацькі самодіяльні колективи: в Кошицях, 
Жіліні, Брезні, Спишських Влахах, Виходній та Пухові. Ю. Шерегій всім їм 
надавав фахову допомогу. Самодіяльна театральна група із міста Пухова 
за „Наталку Полтавку” в постановці Ю. Шерегія на загальнодержавно-
му змаганні драматичних колективів „Їрасков Гронов” одержала першу 
премію. В тому часі Ю. Шерегій був теж викладачем предмету „наука про 
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театр та режисура” в кошицькій філії Державної консерваторії в Братис-
лаві, що її відвідували, в основному, артисти, підвищуючи таким чином, 
свою кваліфікацію.

 На початку 1954 року  спеціальна комісія Повереництва культури в 
Братиславі здійснила контроль діяльності УНТ у Пряшеві і дійшла до вис-
новку, що при театрі конче потрібно заснувати оперету, спрямовану на 
український репертуар. Шукаючи кандидата на посаду шефа оперети ко-
місія однозначно встановила, що ним повинен стати Юрій Шерегій, який 
вже не раз засвідчив свої здібності. Отак директор кошицького Держав-
ного театру дістав наказ звільнити його з посади режисера, а Поверениц-
тво культури іменувало його на посаду керівника новоствореної оперети 
при Українському національному театрі. Ю. Шерегій охоче прийняв про-
позицію, повернувся до Пряшева і протягом короткого часу створив при 
УНТ 75-членний колектив (солісти, хор, балет та оркестр), який протягом 
двох років поставив сім класичних оперет, в тому числі й дуже вимогливу 
оперету Целлера „Пташник”. 

Та тодішнє керівництво театру не допомагало йому, а ставило різні 
перешкоди. Врешті-решт в червні 1956 року оперету було скасовано і на 
її руїнах засновано Піддуклянський український народний ансамбль, в 
якому для Ю. Шерегія місця не знайшлося. 

Оскільки Ю. Шерегій був державним службовцем Повереництва куль-
тури (якому підлягали всі професіональні театри Словаччини) воно де-
кретом від 23 липня 1956 р. призначило його режисером виїзного Сіль-
ського театру (Dedinské divadlo) в Братиславі. Ю. Шерегій разом з сім’єю 
переселився в Братиславу – „в найми до чужих”, – як любив згадувати. Дві 
сезони (1956-58) він працював режисером професіонального театру в м. 
Списька Нова Вес, в 1959-60 став шеф режисером Угорського обласного 
театру в м. Комарно. Тут йому в добрій пригоді стало бездоганне знання 
угорської мови. В Комарнянському театрі він відзначив свою соту 
режисерську виставу в Словаччині („Дядя Ваня” Чехова). Дальші два роки 
(від 1 січня 1961 р.) він працював режисером та музичним драматургом 
Ансамбля Яна Благослава Белли при братиславському Парку культури 
й відпочинку. В кожному з цих театрів він поставив серію прем’єр, які 
натривало записалися до історії цих театрів.

Від 1 лютого 1963 р. Ю. Шерегій працював фаховим учителем 
літературно-драматичного відділу Народної школи мистецтва в Братиславі-
Виноградах. 

Уряд Словаччини по заслузі оцінив внесок Ю. Шерегія в справу розвитку 
театрального мистецтва, нагородивши його в 1977 році почесним званням 
„Заслужений працівник культури”.

1 лютого 1969 р. Ю. Шерегій відійшов на пенсію, але з театральним 
мистецтвом не попрощався. Свої сили присвятив, головним чином, 
педагогічній роботі, передаючи свій багатий досвід та глибокі теоретичні 
знання молодому поколінню театральних митців та активній співпраці з 
цілою низкою самодіяльних драмгуртків.
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Велику культурно-освітню роботу він провів серед русинів-українців 
колишньої Югославії, куди потрапив після 27-річної перерви влітку 1966 
року. Там він зустрівся не лише із своїми давніми друзями Іринеєм та 
Онуфрієм Тимками, Петром Дядею Ризничем, Михайлом Ковачем, та 
іншими, але й з новим поколінням інтелігенції, не обізнаним з подіями понад 
чвертьстолітньої давності, головним чином, з Володимиром Бесермені 
(тоді ще студентом). Пізніше він детально описав своє перебування в 
Руському Керестурі та інших місцевостях Войводини в 1939-40 роках 
(„Шветлосц 1967, ч. 1, 2, 3).

В червні 1967 р. Союз русько-української молоді в Югославії запросив 
його на свій третій з’їзд, що проходив в Ліповачі біля Шиду від 10 до 
20 липня 1967 року. Ю. Шерегій охоче прийняв запрошення і згідно 
з програмою майже щодня провадив курси українських народних 
танців, викладав  театральне мистецтво та читав лекції про українську 
драматургію. На запрошення Регіональної Ради для народностей він 
побував також в Боснії і Герцеговіні.

Влітку 1968 року на запрошення о. Романа Мізя він вдруге приїхав 
до українців Босні в м. Приняворі де його крім В. Бесермені зустріли: 
Іван Сваток, Володимир Костельник, Роман Мізь та інші діячі культури. В 
Приняворі він з членами Театрального гуртка ім. Т. Шевченка поставив 
історично-побутову драму М. Старицького „Маруся Богуславка” та провів 
курс українських народних танців, в рамках якого було вивчено 11 танців. 
Влітку 1969 р. він прибув до українців Боснії втретє. На цей раз здійснив 
з місцевими аматорами інсценізацію драматичної поеми Т. Шевченка 
„Наймичка” та брав участь у таборуванні молоді в Боровому біля Вуковару 
(8. 7. - 17. 7. 1969), на якому теж провів курси українського танцю та 
фольклору. Дальші подорожі в Боснію Ю. Шерегій здійснив в 1970 та 
1971 роках. Про їх перебіг і результати детально розповів на сторінках 
часопису „Нова думка” (1972, чч. 2,  9, 12, 13).

Юрій Шерегій в Босні працював у дуже несприятливих умовах. 
Оскільки не було музичного супроводу, танці він вправляв під власний 
спів. Отже, і по кілька годин на день він змушений був співати одні і ті 
самі мелодії. Для всіх вистав він сам малював куліси. Українська молодь 
Боснії була ним захоплена, бо він, як колись Олександер Кошиць та 
Василь Аврааменко, зумів слухачам прищепити любов до української 
пісні та танцю. Повернувшись додому, молоді люди поширювали ці пісні і 
танці у своїх селах, що сприяло утвердженню і поглибленню національної 
свідомості українського населення.

На сторінках „Нової думки” Ю. Шерегій опублікував і ряд інших статей, 
а на продовження публікував свої п’єси „Золотий меч” (чч: 43-45), 
„Анастасія” (59-62) та „Потиська Русь” (82-88).  

Діяльність Ю. Шерегія в колишній Югославії подивугідна. На переломі 
60-70 років з різними театральними групами він там поставив 24 
прем’єри (головним чином, з української класики) та провів кілька курсів 
українських народних танців, якими пройшло 670 молодих людей. Преса 
наших земляків в бувшій Югославії присвятила діяльності Ю. Шерегія 
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кілька статей, даючи йому надзвичайно високу оцінку. 
Велике значення для розвитку драматичного мистецтва серед русинів 

та українців Югославії мала (і досі має) брошура Ю. Шерегія „Практични 
лекциї за аматерски театер” (Руский Керестур, 1967), яку Микола Скубан 
назвав „порадником для кожного театрального аматора” (Шветлосц 1968, 
ч.2). 

В 1971 р. Ю. Шерегій заснував у Братиславі Клуб ім. Тараса 
Шевченка при Окружному осередку культури, а при ньому український 
хор, танцювальний і драматичний гуртки. Членами Клубу та художніх 
колективів при ньому були, головним чином, вихідці з Пряшівщини. 
Засноване Ю. Шерегієм товариство діє і по сей день як Ансамбль ім. Т. 
Шевченка. Очолює його донька Ю. Шерегія Ольга та її чоловік Василь 
Грицак. 

Юрій Шерегій умер 25 травня 1990 р. на 84-му році життя в Братиславі. 
Поховано його на цвинтарі з поетичною назвою „Соловейкова долина” 
(Slavičie údolie), де спочиває також  і його друг Василь Гренджа-Донський. 
Прощальну промову на похороні виголосив Левко Довгович. Він, зокрема, 
сказав: „Відійшла з наших рядів у вічність людина, яка ніколи не забула 
на той клаптик землі, на котрій зробила перші кроки свого життя, де 
вимовила перше рідне слово та набралась стільки душевних сил, що 
могла роздавати пригорщами  і своєму народові, і своїм близьким, але і 
чужим” („Дружно вперед”, 1990, ч. 9, с. 10). Від села Великий Бичків з 
покійником попрощався його родич Володимир Йосипчук, від української 
громади Праги – диригент Степан Шутко. 

Вже той стислий огляд діяльності Ю. Шерегія свідчить про те, що в 
історії закарпатоукраїнського театру він був великою постаттю. А все ж 
таки особа Ю. Шерегія майже невідома ні в Україні, ні в Словаччині, з 
кількох причин. На рідній Закарпатській Україні тому, що він після 1945 
року не повернувся „на родину”, а залишився в еміграції. Та він добре 
знав, що коли б повернувся, його б не минула участь сотень тисяч тих, які 
повірили в гуманність Москви й після повернення опинилися в сибірських 
таборах ҐУЛАҐУ або на засланні. Для словаків він був чужинцем, здібним 
збагачувати словацьку культуру. Поки він це робив – його поважали, 
коли перестав – про нього забули. 

Після смерті Ю. Шерегія світ змінився. Комуністична імперія розвали-
лася. На її руїнах виникли самостійні демократичні держави, серед них 
Україна та Словаччина. А Ю. Шерегій протягом цілого життя боровся за 
самостійну Україну та вільне Закарпаття в її складі. Щоб його театральна 
творчість знайшла заслужену оцінку і визнання, необхідно: 

1.Написати і видати монографію про його життя і творчість.

2.Видати хоча би основні його драматичні твори та науково-
популярні статті.

3.Видати хоча би в скорочені його автобіографію „Моє життя в праці 
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для рідного народу” з найважливішими документами.

4. Видати окремою книжкою його методичні поради для керівників і 
членів самодіяльних колективів.

5. Іменем братів Шерегіїв назвати Закарпатський обласний театр в 
Ужгороді, який є спадкоємцем і продовжувачем театру, заснованого 

ними у міжвоєнний період. 

Поки цього не буде зроблено, важко говорити про реабілітацію най-
визначнішого діяча українського театрального мистецтва Закарпатської 
України та Пряшівщини Юрія Шерегія.

Микола Мушинка 

Юрій Августин Шерегій



Misli s Dunava 9

��

Редакторе були: Владо Костелник, Данил Гарди и Роман Вареница

Перши українски писнї грал и шпивал aнсамбл ”Три шваґри”

Прешли 35 роки як ше 1.мая 1972. року перши раз у Горватскей на 
радио-габох учуло руске и українске слово и музика. Того дня, з по-

чатком на 9 годзин у тирваню 30 минути, Радио-Вуковар почал емитовац 
емисию на руским и українским язику, хтору  финансовал Радио Заґреб. 
Була то бешедово-музична емисия, часово приблїжно подзелєна по поли, 
єдна половка по руски, а друга по українски. Редактор бул Владо Костел-
ник, стайомни новинар и редактор Радио-Вуковару и ”Вуковарских нови-
нох” на горватским язику. Попри своїх роботних обовязкох на векшинс-
ким язику, руску и українску емисию робел волонтерски – задармо.

По руски було лєгко приготовиц цо ше випове и заграє. Алє було чежко 
по українски. Нє було теди хто би и порихтал и пречитал як спикер по 
українски. Голєм нє у Вуковаре и дальшим и ширшим околїску. Прето ше 
редактор обрацел з молбу о. Романови Мизови, парохови нашей парохиї 
у Новим Садзе, же би вон материял, з руского лєбо горватского преложел 
на українски язик. И нє лєм то, алє же би шицко тото пречитал. Вон ше 
зложел, та то тиж волонтерски поробел. Єдного дня редактор пошол ґу 
ньому до Нового Саду з маґнетофоном и знял тото цо приготовел по ук-
раїнски. Друга бриґа була з українску музику. Рускей зме мали и скорей 
знятей у Радио-Вуковаре. Нє було анї пластинки - плочи з українску му-
зику. Редактор ше „знашол” так же анґажовал гудацох и шпивачох Україн-
цох у Вуковаре, котри приготовели вецей українски писнї, та их, тиж так 
на маґнетофону знял. Грали и шпивали члени ансамблу наволаного ”Три 
Шваґри”, у котрим були Сеґица Баран и Владо Лехолат. Орґанизовал их 

Нєшка Горватски радио Вуковар сучасни радио чийо програми 
дньовно слуха и до 100.000 слухачох. Його емисиї можу ше чуц аж поза 
Новску на заходу, а на востоку закриваю векшу часц Сриму и Бачкей. 
Тиж так мож го слухац и прейґ интернету (http://www.hrv.hr), та є на 
тот способ доступни у цалим швеце.

35 РОКИ ОД ПЕРШЕЙ ЕМИСИЇ НА 
РУСКИМ И УКРАЇНСКИМ ЯЗИКУ У 

ГОРВАТСКЕЙ 
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бачи Иван Намачински, а знїманє було под шопу обисца Сеґици Барана. 
Та, вец, тоти и зняти українски писнї редактор уключовал до українскей 
часци емисиї. И так робел рок и пол. Старал ше найсц дакого хто зна добре 
читац и прекладац на українски язик. Бул то Роман Лехенкий, цо робел у 
статистичним урядзе Општинскей скупштини Вуковар. Редактор го ани-
мировал и вон ше прилапел роботи. Кончел ю совисно и добре даскельо 
роки. Потим на його место, заш з анґажманом редактора, пришол Роман 
Вареница, котри теди бул професийно заняти  роботнїк у комбинату ”Бо-
рово”. Пошло за рук обезпечиц му професийну занятосц у Радио-Вукова-
ре и ”Вуковарских новинох”, у котрих робел на горватским язику, алє и у 
рускей и українскей емисиї. Пременєл ше и редактор. Пришол, по розпи-
саним конкурсу, Данил Гарди з Петровцох, уж опробовани добри допи-
сователь ”Руского слова”. Тиж так як професийни роботнїк и у новинох. 
Як редактор рускей и українскей емисиї остал робиц добре и на задоволь-
ство слухачох по 1991. рок, кед ше зорвала остатня война у Горватскей. 
З часом, попри нєдзельовей полгодзиновей, уведзена и каждодньова дзе-

Члени редакциї терашних емисийох на руским и українским язику 
Стоя - з лїва на право: Юлин Бучко, Гелена Бучко, Мария Хома и Мария 

Семенюк Шедзи: Владимир Тимко
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шецминутова емисия на руским и українским язику на 12 годзин. Були то 
преложени вистки углавним з Радио-Беоґраду, и емитовани з читаньом по 
руски Данила Гардия, и по українским Романа Вареници.

У чаше од 1992. по 1998. рок руски емисиї емитовани з Радио-Винковцох 
за Радио-Вуковар. По 1996. рок ушорйовал их и читал тексти Дюра Бики 
з Миклошевцох, а познєйше Мелания Пап з Винковцох по саме врацанє 
Радия до Вуковару 1998. року. Теди ше пре приватизацию и комерцияли-
зацию радия емитованє наших радио емисийох претаргує. Од 5. новембра 
2006. року знова ше порушую радио емисиї на руским и українским язику 
на габох Горватского радия Вуковар. Емисия „Габи з Дунаю” емитує ше 
каждей нєдзелї после висткох на седем годзин рано. Емисия маґазинского 
типа и тирва двацец минути, дзешец на руским и дзешец на українским 
єзику. Музични редактор емисиї Юлин Бучко. Емисию на руским язику 
водзи Гелена Бучко, а Мария Семеньук на українским язику.

Тот текст ма циль же би ше спознало  кеди и як ше оглашело руске и 
українске слово на даєдним радию у Горватскей. Но, так то було, як горе 
написане. Понеже  то було перши раз од кеди нашо людзе жию у Горватс-
кей, прето є барз значне, та ма аж и историйне значенє.

Владо Костелник

Марїя Семенюк (водителька емисийох на українским язику) и Гелена 
Бучко (водителька емисийох на руским язику)
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У Хорватії 1 грудня 2007 року пройшло відзначення десятої річниці 
заснування Кафедри української мови і літератури Загребського уні-

верситету.
Урочистості з нагоди ювілею кафедри проходили за участі Посольства 

України, керівництва міністерства освіти і науки Хорватії, Загребського 
університету, представників наукових і освітніх закладів, студентів та 
викладацького складу кафедри україністики, духовенства, представників 
української громади, членів дипломатичного корпусу, акредитованого в 
Загребі тощо.

У зв’язку з ювілеєм на адресу Кафедри української мови і літератури 
Загребського університету надійшов вітальний лист Президента України 
Віктора Ющенка, в якому відзначено вагомий внесок викладачів і студен-
тів кафедри у справу взаємного пізнання і розширення контактів між на-
шими спорідненими народами. Також було зачитано привітання від керів-
ництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 Викладання україністики у Загребському університеті було започаткова-
но ще у 1943 році, що, на жаль, у 1945 році було заборонено комуністич-
ним режимом. Однак, завдяки зусиллям провідних хорватських славістів, 
з 1964 року в університеті у Загребі було відновлено факультативне викла-
дання української мови і літератури та запроваджено систему лекторату 
- залучення викладачів-україністів з вищих навчальних закладів України. 

Після здобуття Хорватією своєї незалежності у 1997 році завдяки під-
тримці з боку відомих хорватських академіків-славістів Александра Фла-
кера та Антиці Менац, в Загребському університеті було створено кафедру 
української мови і літератури, яка успішно діє й в цей час. Сьогодні на ка-
федрі навчається 60 хорватських студентів-україністів, а кожного року 20 
нових абітурієнтів обирають своїм фахом українську мову і літературу.

Відзначення 10-ї річниці заснування Кафедри 
україністики Загребського університету

На адресу Кафедри надійшов вітальний 
лист Президента України В. Ющенка
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Приміщення Філософського факультету в Загребі

Звертаючись до присутніх з вітальним словом,  Посол України Маркіян 
Лубківський відзначив важливу роль, яку відіграє кафедра у загально-
му контексті українсько-хорватських відносин, а також популяризації та 
підтримки викладання української мови і літератури як у Хорватії, так і 
взагалі на просторах Балканського регіону. Також глава українського дип-
представництва висловив подяку викладачам кафедри української мови і 
літератури за їх значний внесок у підвищення загального авторитету ук-
раїністики, й створенню позитивного міжнародного іміджу нашої держа-
ви.

Під час урочистостей було відзначено провідних викладачів кафедри – 
професора Міленка Поповича, доцента Раїсу Тростинську, лекторів Євге-
на Пашенка, Оксану Тимко-Дитько, Дубравку Поляк-Макаруху, які своєї 
діяльністю значно сприяли розвитку україністики в Хорватії. 

В ході урочистостей було представлено розмаїту культурно-мистецьку 
програму, яку виконали студенти Загребського університету та активісти 
українських товариств в Хорватії.
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Повесц о драмскей активносци у наших местох мож шицко у пар ми-
нутох. Кед би нє робела драмска секция у петровским КУД-у теат-

ралней активносци медзи Руснацами у Горватскей би нє було, а така си-
туация тирва роками, мож повесц и пар децениї. Цо тому точно причина 
чешко повесц. 

По других наших местох окрем Петровцох нєт зацикавених аматерох же 
би ше бавели театра. Ту и там дакеди дахто и пове як би було добре кед би и 
вони бавели „забави” алє ше такой оградзую же нєт досц заинтересованих 
за ґлуму. 

Петровски драмски аматере єдини робя остатнї пар роки континуирано. 
А и пред тим робели у остатнї 20-30 роки  досц поряднє алє з павзами од 
по даскельо роки. 

Кажди з тих периодох мал свойо ґлумецки екипи, барз мало ґлумцох ба-
вело през цали тот час, мож их нараховац на пальци єдней руки. 

Врацац ше на далєки часи як дакеди було нє будзем, нє вредзи бо то були 
иншаки часи док нє було сучасни  медиї и кед младежи през жимски часи 
ґлума була єдна од главних забавох.  

Були то углавном  народни представи робени же би ше народ забавел, 
а нє же би ше дацо вецей од театра указало. Так углавном и нєшка гоч єст 
дакус спробованя исц ґу сучаснєйшому театралному виражованю. 

У театралней активносци у валалє сом уключени од стредку 80-тих рокох 
по нєшка и о тим чаше можем бешедовац и приношиц суд бо чешко судзиц 
о тим у чим нє участвуєш.  

Прето здогаднєм яка була драмска активносц  у Петровцох одкеди сом 
до тей активносци уключени. Почал сом у роботи зоз технїку, а потим  и 
як помоцнїк режисерови Штефанови Гудаковому. Од сезони 1989-90. кед 
зме остали без режисера прилапел сом ше и режиї и то комедиї „Пребудз 
ше Като”Милана Ґрґича. Мал сом екипу искусних ґлумцох и нє було чешко 

Зоз фахового сходу „Руснаци у РГ- нєшка и ютре” у 
Миклошевцох котри отримани у рамикох манифестациї 
„Миклошевци 2007”

Драмска активносц 
нєшка-ютре
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дебитовац. Представа була замеркована и на Мемориялу у Керестуре. Шлї-
дуюцей сезони поставена була представа „С.О.С” нажаль прешла нєзамер-
ковно а и виведзена є лєм двараз и то у валалє и на Мемориялє.

 Бул то 91. рок. починала война и коло поставених барикадох чешко було 
исц госцовац даґдзе. Почала война, ансамбл ше рошал хторе кадзи, було 
нас на обидвох бокох, Друштво у валалє нє робело бо власц хтора там фор-
мована нє допущовала а и тим цо остали у валалє нє було до ґлуми, алє як 
прежиц. Ми хтори пошли з валалу и були хто кадзи нє могли зме ше зазбе-
ровац, алє кед зме ше нашли вєдно часто була  бешеда док придзе шлєбода 
и док ше врациме до Петровцох знова будземе бавиц забави.  

Так и було алє нє такой по початку врацаня до валалу 1997-98, алє рок 
познєйше. Позберали ше єдна часц предвойнових аматерох и даскельо 
нових членох хтори ше сцели опробовац на дескох хтори живот знача. Нє 
патрели зме теди хто дзе бул под час войни. вєшенї 1999.року почало ше 
з рихтаньом представи „Нїґда ше нє зна” Михала Ковача. Премиєра була 
наяр 2000. 

Нажаль и тота представа була виведзена лєм двараз у Петровцох и на 
Мемориялє. Причина тому була же ю нє було дзе виводзиц  по наших мес-
тох у Горватскей, бо доми култури або други простори були поваляни, а 
комплицирано пре тедишнї повойново политични обставини було госцовац 
по наших местох у Войводини. З госцованьом тей представи у Керестуре то 
бул перши контакт даєдного нашого Друшта з даским у Войводини. 

Пре мало виводзеня тей представи аматере спадли духом, нє було дзеки 
робиц анї даскельо идуци роки, гоч средства за роботу драмскей секциї були 
поряднє дозначовани з боку держави. Оживйованє  драмскей дїялносци у 
Петровцох знова започате концом 2005. дзекуюци управи Друштва и дзе-
поєдним ґлумцом цо сцели знова ґлумиц. 

Прилапел сом ше режиї и вибрал даскельо тексти хтори понукнути ґлум-
цом най виберу цо им найбаржей лєжи, бо знам же представа успе лєм кед 
текст лєжи ґлумцови. 

На першим стретнуци назберало ше нас вецей од обчекованя, велька век-
шина були дебитанти. Порадзене же цо будземе рихтац и остало ище досц 
нєрозпоредзених ґлумцох. Ришело ше рихтац паралелно ище єдну предста-
ву. 

Два представи источашнє у Петровцох  нє робене ище од 60-их рокох. 
Перше ше почало з пририхтованьом комедиї „Меркуй жени” Андрея Ку-
рейчика, а о пар тижнї з „Далєко гвизда Габура” Дюри Папгаргая. У першей 
представи од 4 улогох 3 ґлумели дебитантки, а лєм главну улогу искусни 
ґлумец. Успишно є виведзена вецей раз, а наступене и на Мемориялє. 
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З другу представу ше дакус помалши робело бо у першим шоре мнє було 
чешко пре обовязки на роботи кажди вечар буц на пробох.  Тоту представу 
було лєхчейше поставяц, бо було вецей искусних ґлумцох, гоч текст бул ве-
льо чеши и така файта представи першираз поставяна на петровскей бини. 

Премиєра „Габури” була половком мая. През лєто була павза а вєшенї 
кед требало  знова наступац пре одуставанє од ґлуменя мушело ше заменїц 
даскельо ґлумцох и то нас затримало з поставяньом новей представи. З тоту 
представу ше по першираз наступело на даяким змаганю дзе ше оценьовал 
квалитет. Було то на жупанийскей смотри драмского творчества у Винков-
цох у априлє того року. 

Петровчанє на жири охабели барз добри упечаток и нє вельо хибело же 
би ше пласовали и на державне змаганє. Тото змаганє и наступ на Мемори-
ялє затримали же би ше скорей почало з пририхтованьом новей представи 
бо ґлумецка екипа иста и чешко паралелно ґлумцови аматерови робиц у 
двох представох. 

Тераз ше рихта нова представа”Мачка з 9 животами” Златка Якубовича 
и премиєра ше обчекує концом того мешаца,  евентуално початком идуцо. 
Роби ше з полним ентузиязмом, а уж ше роздумує цо ше будзе идуце пос-
тавяц на сцени. 

Планує ше отвориц нову сцену на хторей би ше поставяли младежски  
представи, у хторих би векшина ґлумцох була младеж углавном дебитанти 
а тоти би представи режирали искусни ґлумци и на тот способ здобували 

Петровски драмски аматере котри ґлумели у представи „Мачка з дзевец 
животами”
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режисерске искуство, бо режию засновйовац лєм на єдним чловекови досц 
ризичне, пре його евентуални одход. А и кажди режисер ма свой приступ 
и принєше цошка нове. З тих представох би ше черпало нових ґлумцох за 
представи старшей сцени же би ше лєхчейше пренаходзело талантох, а и же 
би ше лєхчейше пребродзела криза кед же старши ґлумци надумаю престац 
ґлумиц. 

Змени ґенерацийох вше приводзели потераз до кризох у роботи и на тот 
способ  то би ше могло спречиц. Заинтересованих у валалє єст надосц, на-
жаль дзепоєни талантовити особи цо дакеди одлично ґлумели вецей нє сцу 
ґлумиц пре рижни причини. Дзепоєдни  знїх нажаль аж и „кладу чутки до 
колєсох” бо ше нє можу помириц же єст нових талантовитих ґлумцох и же 
без нїх мож а думали же ше без нїх нє годно  и же годни уценьовац упра-
ву КУД-а. Нажаль ище вше ше у друштве нє планує робиц з школярами з 
основней школи и на тот способ откривац таланти цо скорей. Дзециньска 
сцена хиби, кед би єй було вельо би ше вецей и лєхчейше прицагло дзеци до 
драми и усадзовала любов спрам театру. Кед же ше за початок успе добре 
орґанизовац младежска сцена вец треба почац робиц и з дзецми. 

Дахто може повесц чом ше нє идзе такой з дзецми. Одвит прости нєт 
нас досц у Друштве да орґанизуєме роботу, а нажаль контакти зоз школу у 
валалє барз подли и кельо мам информациї анї учительки у валалє нє заин-
тересовани за роботу у Друштве и то нє лєм  з драму алє  и у других сек-
цийох. У друштве ше роби зоз власнима моцами, зоз кадром хтори настал у 
друштве и так вироятнє будзе и у идуцих рокох. Приводзиц дакого з боку, у 
першим шоре режисерох досц кошта, а пенєжи за драмску дїялносц анї нє 
таки вельки же би ше могло дацо робиц дзе досц єст трошкох. Успоставе-
не гоч нєформалне сотруднїцство з АРТ „Дядя” и вони обецали помогнуц 
кельо годни, гоч нє муша бо тоту обовязку маю лєм спрам рускей драмскей 
активносци у Войводини. 

Перша их помоц була у даваню ЦД-а нахторим коло 500 драмски тексти 
правда велька векшина нє преведзена на руски, алє тексти хтори кед вибе-
реме постараме ше превесц и сами. 

Вообще вельки проблем у драмским аматеризме при Руснацох на тих 
просторох то нєдостаток нових драмских текстох. Нє мож повесц же драм-
ски тексти нєт, єст их алє з нїх чешко вибрац тото цо би ше нашому пат-
рачови пачело. Наш чловек найволї кед ше на представи може нашмеяц и 
забавиц и прето мушиме кед ше опредзелюєме цо поставиме на сцену о тим 
водзиц рахунку. 

Ґлумци найволя бавиц пред полну салу, а вона будзе полна лєм кед на 
бини будзе тото цо патрач сце патриц. Правда кед сцеме напредовац и роз-
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вивац наш театер вец мушиме кус по кус учиц нашого патрача и новим 
тенденцийом у театре  и поставяц на сцену сучаснєйши представи з новима 
подходами у режиї а  за таке дацо треба мац и искусну ґлумецку екипу хто-
ра може випольнїц таки задатки. Було би добре кед би ше могло ґлумцох 
посилац на рижни школи и курси ґлуми и режиї цо ше орґанизую на вецей 
местох у Горватскей, або даґдзе у наших стредкох у других державох. На-
жаль за таке дацо або нєт часу, або пенєжи. 

Нє досц же ше тераз роби лєм у Петровцох и же петровчанє маю амби-
циї розвивац свой театер. Требаме роздумац  як знова орґанизовац драмску 
дїялносц у других наших местох и Друштвох. У першим шоре ту думам на 
Миклошевци. А могло би буц секция и у каждим нашим друшве. 

Велї тексти писани за мало ґлумцох и за мали камерни сцени з мини-
малну декорацию, так же драмска робота нє глєда анї вельо анґажираних 
людзох, анї простору, а анї средства, треба лєм сцелосци. Менєй як цо нпр. 
треба за хор, а най нє приповедам о фолклору. 

Нажаль дзепоєдним друштвом лєхчейше куповац драмски представи з 
Войводини, плациц госцованя як цо ше самим орґанизовац. 

Док ше рихта представа людзе ше дружа, вєдно су, а кед ше на купену 
пойдзе опатри ше и после кажде на свой бок, госци задовольни заробели 
себе. 

А ми хтори робиме кед сцеме з тима истима госцами направиц черанку 
вони нє заинтересовани бо обчекую же и ми им будземе плациц док приду 
до нас, бо ми богати заход, маме пенжи, а вони бидни восток, гоч правда же 
вони доставаю векши пенєжи як ми за свою роботу. 

Ми у Петровцох то нє прилапюєме и прето ше траца контакти медзи на-
шима драмами з обидвох бокох Дунаю. 

Нажаль мам упечаток же драма у наших штредкох дзешка там у куце кед 
думаме як ше орґанизовац, як ше позберац,  окреме як позберац младих до 
наших шорох. 

Без младих нє маме будучносц анї нашей култури а анї нашого народу. 
Швидко приходзи до асимилациї пре уплїв масовней култури векшинского 
народ и змишаносци з нїм. Пробуйме на рижни способи приблїжиц наш 
язик, нашу културу нашим младим.  Можебуц и почувствую же им є и блїз-
ка, же хто су, нє буду ше ганьбиц же су Руснаци. 

Єден зоз способох и драмски аматеризем, велї млади шнїю буц ґлумци. 
Поможме им най перши свойо крочаї на дескох цо живот знача направя на 
своїм мацеринским язику, або най находза свойо интереси, у своїм стредку, 
у своїм народзе. Кельо сом годзен я утим поможем.

Яким Ерделї
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ВЕЛЬКИ ПРИЯТЕЛЬ БАЧВАНСКО-
СРИМСКИХ РУСНАЦОХ

70-рочнЇца од народзеня академика Миколи Мушинки
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Мено Миколи Мушинки у нашей културней явносци, особлїво у 
публикацийох на нашим язику, присутне уж вецей як штири де-

цениї.
Перши контакти наших културних дїячох з Миколом Мушинком, Русна-

ком-Українцом зоз Пряшова (Словацка Република) настали давного 1964. 
року, же би у другей половки 1965. року пришло и до особного стретнуца 
у Пряшове. До стретнуца у Руским Керестуре, Коцуре, Новим Садзе и у 
местох заходного Сриму пришло три роки познєйше, у юлию 1968. року, 
кед Микола Мушинка пребувал на одпочивку у нашей жеми, зоз супругу 
Маґду.

У медзичаше тих двох стретнуцох одбувала ше интензивна медзисоб-
на преписка, котра резултовала зоз превидаваньом етноґрафских записох 
Володимира Гнатюка, котри медзи нашима предками пребувал през лєто 
1897. року.

Микола Мушинка нам ище под час першого стретнуца у Пряшове по-
даровал два томи Етноґрафичних материялох з Угорскей Руси, у котрих 
Володимир Гнатюк обявел басни, леґенди, историйни прекази (преданя), 
новели, анеґдоти, та сказки, котри записал од наших предкох. Зоз тим нам 
оможлївел упознац нашу културну явносц зоз богатством нашого духов-
ного скарбу у записох того українского науковца и културного дїяча зоз 
конца 19. вику и перших двох деценийох 20. вику. И нє лєм то! Вон нам 
помогнул блїжей упознац живот и дїло Володимира Гнатюка, котри при 
нас у повойновим чаше нєправедно одходзел до забуца. 

Як перши глашнїк на планє оживйованя памятки на того українского на-
уковца, уж у другей половки 1967. року Новинске подприємство “Руске 
слово” у Руским Керестуре видало популарне виданє вибраних новелох, 
анеґдотох, сказкох и баснох по етноґрафичних материялох В. Гнатюка 
под насловом “Народни приповедки бачванских Русинох”. До тей кнїжки 
место уводного слова Микола Мушинка написал обсяжну студию о Гна-
тюкови под насловом “Володимир Гнатюк – перши виучователь живота 
и народней култури Русинох-Українцох Югославиї”, котру “Руске слово” 
видало и як окремни сепарат.

Од того часу сотруднїцтво з Мушинком постало ище интензивнєйше. 
Дзекуюци йому, 1972. року “Руске слово” теди могло видац и кнїжку “Рус-
ки народни писнї” по записох В. Гнатюка зоз обсяжну студию українского 
познатого гнатюкознавца Михайла Яценка зоз Києва, а дзекуюци им двом 
и Олексови Мишаничови, “Руске слово” осемдзешатих рокох фототипно 
видало штири томи Гнатюкових записох о нас и о наших предкох и єден 
том (як пияти) Гнатюкових статьох и розправох о нас, зоз обсяжну студию 
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Юлияна Тамаша котра ноши наслов “Володимир Гнатюк и идентитет Рус-
нацох Угорскей и Югославиї”.

Зоз тим ше нє закончує нашо сотруднїцтво з Миколом Мушинком. Його 
статї находзиме у “Литературним слове”, уж од 1966. року, у “Шветлосци” 
од 1967, а у “Новей думки” од 1973. року. Попри тим, вон участвовал зоз 
своїма сообщенями о нас и на вецей наукових конференцийох.

Мушинково найинтензивнєйше присуство у “Шветлосци” замерковане у 
1971. року, а престава 1973. на интервенцию тедишнїх функционерох Кул-
турного союзу українских трудбенїкох (КСУТ) зоз Пряшова, котри теди 
Мушинку оквалификовали як дисидента и достал одказ на длужносц уни-
верзитетского професора и одбили друкованє його наукових роботох. Так 
Мушинка остал без служби и средствох за голи живот. Медзитим, функ-
ционере КСУТ теди нє интервеновали и при Редакциї “Новей думки” у 
Вуковаре, та тедишнї єй редактор Владо Костелник и надалєй предлужел 
обявйовац Мушинково написи. Так у тим часопису по 1995. рок обявени 
коло 60 Мушинково статї рижнородного характера, и то у чаше кед го 
у його жеми нє шмели друковац, або з часу на час и друковали, алє под 
псевдонимом.

Под час 1988. року и “Руске слово” престало почитовац препоруку 
КСУТ-а и пременєло свойо одношенє спрам Миколи Мушинки. Теди воно 
обявело Мушинкову кнїжку з насловом “Фолклор Руснацох Войводини”. 
А теди др Микола Мушинка ище вше бул у нємилосци и бул примушени 
зарабяц хлєб як чувар кравох, а вец як топяч у котельнї у Пряшове.

Микола Мушинка дефинитивно регабилитовани 1990. року и врацени на 
длужносц универзитетского професора. У 1996. року достал почесне од-
ликованє од предсидателя України за особне доприношенє у виучованю 
українско-словацких историйних и културних вязох, а 1997. року Нацио-
нална академия наукох України го вибрала за свойого иножемного члена, 
вєдно зоз нашим др Юлияном Тамашом.

Нєшка академик професор др Микола Мушинка уж наполнєл 70 роки. 
Народзел ше 20. фебруара 1936. року у валалє Куров у Восточней Словац-
кей, нєдалєко од словацко-польскей гранїци. Барз є плодни и продуктивни 
науковец и публициста. Видал 66 самостойни кнїжки, 237 науково розпра-
ви, 1 127 публицистични статї, 436 рецензиї зоз вецей обласцох дружтве-
ного и културного живота.

Дюра Латяк
Рутенпрес
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Яшу Бакова сом першираз видзел у фебруару 1945. року у Руским 
Керестуре. Анґлийска воєна блуза, титовка зоз пейцуглову гвизду, 

панталони истей фарби и ґойзерици – висока, проста фиґура, отворена, 
нашмеяна, приємна твар... То була подоба нашого будуцого професора 
ґимназиї и воспитача у интернату. Яша Баков мал теди  39, а я 14 роки. 
Бул сом мали за свойо роки, главати и подобно облєчени як и професор 
Баков, лєм же, як облєчиво на мойому будуцому воспитачови стало як 
зляте, так на мнє шицко вишело як на колку; титовка ми падала на нос 
бо припадала єдному погинутому борцови на Сримским фронту, чийо 
линиї од хижох на край Миклошевцох дзе сом бивал, були лєм три и пол 
километери далєко. Так ми приставали и  вояцки панталони и шинєл. Аж 
анї вояцки ципели у котрих сом пешо прешол драгу  од Миклошевцох 
прейг Шиду, Бачинцох, Бачкей Паланки, Футоґу, Коцура и Керестура по 
Вепровач, нє були исте число. Лїва була векша, а права менша. Якишик 
„мой майташ” червеноармиєц Ґриша, кед их краднул  и мнє предал за 
литру палєнки, бул нєдомерковани та ми предал два рижни числа. Но, 
у тедишнїм чаше дизайн нє мал нїяку улогу. Значне же єдна була лїва, 
а друга права, же були скоряни, же нє препущали воду, и же нас, цо 
найзначнєйше, у тей тарґовини нїхто од одвичательних нє влапел. По-
служели ми вони вжиме и того 1945, а тиж так и шлїдуюцого 1946. року, 
кед сом як скончени мали матурант, достал нови.

Подїї ше почали нагло одбувац: 25. фебруара почала порядна настава. 
Ми новопечени школяре шедзели як под покрейтку, професоре уходзели 
до класи, вименьовали ше, кажди преподавал свой предмет. Здогадам 
ше же вецей як половку од того цо вони преподавали я нє розумел, и 
правел сом плани же як ше я того зла позбудзем. Медзитим, бешедовало 
ше же фронт тирвацо стої при Товарнїку и же ище вше край у котрим ше 
находзели Миклошевци, окупировани. Значи, од врацаня дому, нє могло 
буц анї бешеди, та ми остало лєм прилагодзиц ше ґу ситуациї у якей сом 
ше нашол.  
Од часу кед сом почал ходзиц до нїзшей ґимназиї у Руским Керестуре 

Пише: Штефан Гудак

ЗДОГАДОВАНЄ НА ПРОФЕСОРА, 
СПОРТСКОГО ФАХОВЦА И 

ВОСПИТАЧА У ПЕРШЕЙ РУСКЕЙ 
ҐИМНАЗИЇ У РУСКИМ КЕРЕТУРЕ 

– ЯШУ БАКОВА
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прешло 61. рок. Мнє велї подїї зоз того периоду виблядли и барз ми до-
бре пришла  одредзена документация, гоч другого  ступня зоз котрей сом 
могол превериц тото цо ми остало у паметаню. Намагал сом ше нє упа-
днуц до хиби до якей упадаю велї школяре вреднуюци своїх воспитачох, 
учительох и професорох, приказуюци их як идеални существа, а нє як 
людзох зоз креви и меса. А Баков, скорей шицкого, бул чловек зоз креви 
и меса, и вон то нїґда и нїґдзе нє крил. Прето сом пробовал найсц доку-
менти котри вредносни суди яки сцем о нїм винєсц, то потвердзую.    
У 1. чишлє новинох котри друковани на руским язику после ІІ шветовей 
войни под назву „Руске слово”, од 15. юния 1945. року, на 4. боку друко-
вана информация под назву „Фискултура (спорт)”. У нєй мож пречитац: 
„Спортски живот (а особено спорт лєгкей атлетики) ше почал у Кересту-
ре нагло розвивац. Ґимназийска младеж под водзеньем товариша профе-
сора Бакова, хтори познати як спортиста широм нашей цалей держави, 
зос особену любову провадзи шицки спортски дисциплини.
(Так)1. мая нашо школяре и школярки вєдно зоз нашу младежу першираз 
виступели зоз интересантну програму. Були заступени шицки спортски 
дисциплини, як беганє на 50 и100 метери, нацагованє штранґа, скаканє 
до висоти зос палїцу и през нєй, руцанє копля, руцанє дискосу и т. д.
 У Вербаше на пионирскей схадзки кулского срезу нашо пионири однєсли 
побиду у беганю на 50 метери... У прескакованю висоти през палїци... и 
зоз палїцу...
У фугбалскей дисциплни тиж добре напредую. У змаганю процив Кули 
однєсли два красни побиди од 8:1 и 10:1” 
Далєй ше у истей информациї поволую шицки приятелє фискултури же 
би на идуцу нєдзєлю на 16 годзин пополадню пришли на яраш на котрим 
ше одбудзе змаганє у скокох зоз палїцу, а на котрим вежню учасц и про-
фесор Яша Баков и його конкурент Стеван Ленерт зоз Сомбора.
У 2. чишлє од 22. юния 1945. року на 2. боку друкована  статя под назву 
„Наша ґимназия”. Статя нє подписана, алє я би повед, судзаци по стилу 
и словнїку, же ю написал директор першей рускей ґимназиї професор 
Гавриїл Надь. Под насловом читаме мото:
„Учитеся брати мої
Думайте, читайте...
(Тарас Шевченко). А вец можеме читац надихнути слова:   
„Наша ґимназия – як чудно дзвоня тоти слова у ухох каждого нашого 
чловека. Велї од нас и нєшка нє доверюю тому велькому културному 
добру. Алє стварносц гутори иншак. Ми гарсточка Русинох  маме свою 
штредню школу – маме свою першу ґимназию. Правда, требали зме пре-
жиц вецей як 180 роки алє зме ю ипак дожили...
Школска младеж нашого народу нє будзе вецей блукац. Вона ше бу-
дзе ховац так як то жадаю стварни потребни нашого народу. Вона будзе 
наша.”
Автор статї далєй пише же до ґимназиї уписани 224 школяре – 128 хлап-
ци и 96 дзивчата, зоз Керестура 169, Коцура 20, Дюрдьова 15 и зоз Сри-
му (Миклошевци) 20.
Далєй у информациї о першей ґимназиї на руским язику читаме:
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„У вязи зоз ґимназию  явели ше источасно и други  важни вопроси. Най-
важнєйши вопрос интернату. И ту зме нашли ришенє... Материялну стра-
ну интерната  ришел сам народ. (Керестур, Коцур, Дюрдьов, заув. Ш. Г.). 
У тих чежких дньох кед велїм випатрало же то нє будзе нїч - наш народ 
указал високу свидомосц –  и за пар днї ришел и тот вопрос. Живот ин-
тернатох водза товариши професоре и товаришки професорки. У хлап-
цовским интернату єст понад  30 школярох. Водзи го товариш професор 
Баков на взагальне задовольство.” 
Медзи тима 20 школярами зоз Сриму, конкретно зоз Миклошевцох, бул 
и я. Ми ше нашли у вибеженстве прето же нємецке войско 17. януара 
1945. року пребило Сримски фрон, котри ше находзел на 10 киломе-
тери восточно од Вуковара и Миклошевчанє, мушели напущиц валал. 
Цали валал, вєдно зоз Месним народно-ошлєбодительним одбором зоз 
Миклошевцох и учительом Якимом Костелником бул змесцени у валалє 
Вепровач, тераз Крущич.  
Ґимназия почала зоз роботу 25. фебруара 1945. року. У тим чаше ше во-
дзели борби на новим Сримским фронту котри ше стабилизовал на линиї 
Шаренград – Товарнїк – Липовац – Рика Сава. Бул сом, на основи шве-
доченя учителя Якима Костелника, уписани до ІІІ класи ґимназиї котру 
сом мал закончиц, як и шицки други школяре, у наиходзацих пейцох 
мешацох. У 7. чишлє „Руского слова„  од 27.1945. року, на другим боку 
обнародоване  же ґимназия закончела свой скрацени, пре воєни часи, 
перши школски рок 26. юлия. Значи школски лєтни одпочивок скрацени 
за пейц тижнї. Я достал свидоцство же сом закончел ІІІ класу ґимна-
зиї. Нажаль, од 20 Миклошевчаньох, котри були уписани до ґимназиї, 
17. априла 1945. року, кед нашо воєни єдинки пребили сримски фронт 
и поцисли нєприятеля  у напряме Заґребу и далєй, вецей як половка 
одлучела ше зоз своїма родичами врациц до валалу, и напущиц даль-
ше школованє. Же сом остал у Керестуре закончиц класу и предлужиц 
дальше школованє, заслугу ма скок зоз палїцу до висока и Яша Баков. 
Я уж у априлє 1945. року бул медзи штирома найлєпшима палїцарами у 
ґимназиї, и мал сом нєрозчисцени рахунки зоз своїм найлєпшим товари-
шом Маринком Бесерминьом и нєзґодним Йовґеном Чаканом, котри ме 
знали надскочиц и поциснуц до другого плану, а – розуми ше – бул сом 
прешвечени же я лєпши од нїх. 
– Ти нас, Дїду, розуми ше, нє  зохабяш ! - гварел Баков, кед ше половка 
моїх Миклошевчаньох вияшнєла зохабиц ґимназию. Гварел сом одлуч-
но: 
– Оставам!
– Знал сом! – гварел теди Баков и додал – Пша крев! А маш и даяки 
длуства при мнє! – при тим помахал на мнє зоз пальцом. 
Правди за дзеку, уж теди я мал даяки „длуства” при Баковови и кед сло-
во о ученю, а тиж так и справованю. Но, алє, кед уж слово о длуствох, 
мушим  повесц же му я остал вични длужнїк до нєшкайшого дня, гоч як 
сом ше намагал познєйше врациц му за його добре, з добрим. Баков, хто 
го добре познал, зна же вон нє любел, нє лєм нє любел, алє нє подношел 
нїяки интимносци своїх воспитанїкох спрам себе. Я – я,  а ти – ти! То було 
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його правило. Буц чловек! И то досц. Єдно длуство спрам того велького 
чловека нє годзен сом себе нїґда пребачиц. Повем го ту пред тим авди-
ториюмом, та ми то будзе якаш споведз, котра би могла ублажиц мою 
вину. Свою вину сом спознал аж вельо, вельо познєйше. Слово о кнїжки 
Яши Бакова „Атлетски перли”. Накадзи сом дознал за його кнїжку, такой 
сом ю купел. Читаюци ю, наишол сом и на пейц мойо писма, котри сом 
як стредньошколєц писал Яшови зоз Миклошевцох и Осиєку, и познєй-
ше, уж як учитель, зоз Києва, места, южно од Сараєва у Босни и Гер-
цеґовини. Тот вельки чловек зачувал мойо пейц писма, як и велї писма 
других, значнєйших за спорт, своїх школярох, а я – нє зачувал анї єдно 
його писмо. Баков, нє лєм зачувал мойо писма, алє зоз нїма и почал часц 
своєй кнїжки зоз поднасловом „Керестурски палїцаре.” Од теди шицки 
писма, котри ми дахто написал, чувам. Предпоставям, же то була остатня 
лекция, котру ми мой професор и воспитач отримал.
Я, розуми ше, участвовал на шицких змаганьох яки ше отримовали у Рус-
ким Керестуре, покля сом бул на школованю у тим месце, а було их:
1. На интернатским уровню, дзе ше медзи собу змагали лєм ми интерна-
тянє; 
2. На ґимназийним уровню, дзе ше змагали з нами зоз интернату и шко-
ляре ґимназиї зоз валалу, а публика була школярє ґимназиї;
3. На уровню места  змаганя ше отримали звичайно внєдзелю пополадню  
на ярашу, а публика була – Керестурци котри мали своїх котри ше зма-
гали и любителє атлетики з валалу, и на концу 
4. На медзимесним уровню, то змаганя на котрих ше ми у мено Керетура 
змагали процив лєгкоатлетичарох зоз других местох (Кула, Вербас, Сом-
бор, Нови Сад). 
Инициятор и орґанизатор шицких змаганьох бул професор Яша Баков. 
Вон нас пририхтовал за кажде змаганє, даваюци нам информациї о моци 
и характеристикох процивнїка и потреби за тренинґом  же би ше од-
клонєли дзепоєдни нєдостатки у стилу, одразу, доскоку, вицагованю, 
кед слово о скоку зоз палїцу и т. д. Здогадам ше же зме знали, Маринко 
Бесерминї и я, у интернатскей загради самоинициятивно тренирац. Яша 
Баков, так нам випатрало, нїґда нє бул у интернату, медзитим, вше кед 
зме дацо зробели цо нє требало, вон ше ту нашол. Упутел нас же кед ше 
тренира скок з палїцу,  вше муши буц присутни тренер. Ми скакали з 
початку зоз древену палїцу.  Були тоти лєгки палїци, алє нєдосц сиґурни. 
Познєйше нам Баков принєс даскельо бамбуси. Одкаль, то лєм вон и Сте-
ван  Ленерт знали. Теди ми при скоку падали на писок, котри зме скорей 
початку скаканя прекоповали же би бул мегчейши. Медзитим, писок анї 
кус нє бул мегки, кед ше скакачови нє удало поставиц цело правилно 
до положеня за доскок и вивесц рух котри амортизує пад. Баков бул у 
праву. Скок зоз мотку була дисциплина котра вимагала озбильне при-
рихтованє; насампредз, зогриванє шицких виталних часцох цела, потим 
вельку концентрацию и психичну стабилносц.
Баков нам преподавал у ґимназиї французки и сербскогорватски язик. 
Його годзини були окреме интересантни. Вон знал за кажду ствар, котру 
сцел подцагнуц, найсц адекватни приклад зоз живота нам блїзки,  за 
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котри зме могли тоту ствар вязац и на тот способ ю запаметац.
И так мнє ше попшишело од 16. до 20. юния 1946. року, после законченей 
штвартей класи ґимназиї здац малу матуру зоз барз добрим успихом. 
На концу школского року отримане срезке змаганє у лєгкей атлетики у 
Кули. „Руске слово”число 27. 1946, на 4 боку, медзи иншим пише:
„З Керестура пошли до Кули 15 атлетичаре зоз атлетичарками. То шицко 
стари борци на атлетским полю. Вони у Кули указали найлєпшу вештину 
и рутину. Одликоали ше: Рамач и Гудак (Дїдо) у скоку з палїцу. Хома 
Яким у беганю ...”
Атлетске змаганє у Кули було пред`змаганє за наступ у Сомборе, медзи-
тим, я нє знам чи сом на тим змаганю бул.
Яша Баков у тим чаше интензивно тренирал за наступ у дисциплини скок 
з палїцу у Беоґрадзе, дзе мал 7. юлия 1946. року бранїц  свой державни 
рекорд у тей дисциплини котри виношел 3.75 м, а котри поставел у Люб-
ляни ище 1935. року.
Од того часу нам ше драги розишли; я пошол до учительскей школи, а 
Баков наставел свою образовно – воспитну роботу крадки час у школи, 
а вец як тренер у рижних местох СФР Югославиї, же бизме ше знова на-
шли у Новим  Садзе, кед ше я зоз фамилию 1969. року приселєл до того 
городу, алє то уж друга приповедка.

Перши шор горе, стоя, злїва на право: Владимир Сендерак (5), Владимир 
Костелник (7)

Други шор, з лїва на право: Йовґен Емеди (2), Василь Мудри (4), Симеон 
Дудаш (8)

Треци шор (шедза): Штефан Гудак (4), Йаша Баков (5)
Штварти шор: (шедза на жеми): Янко Емеди (7)



Misli s Dunava 9

��

БАКОВ, Яким – Яша (Дюрдьов), 
Сербиї, 10.ХІІ 1906- Нови Сад, 
21.Х 1974). Походзи зоз стреднє 
маєтней селянскей фамилиї. Оцец 
Янко, мац Гелена, родз. Мудри, 
мали го єдного. Основну школу 
закончел у Дюрдьове, ґимназию 
у Зренянину, и Новим Садзе. По 
жадаю своєй мацери, гдовици 
(оцец му погинул у І шветовей 
войни) одходзи до Риму и упи-
сує ше на теологийни факултет, 
алє ше зоз Риму швидко враца и 
уписує на  Филозофски факултет 
у Беоґрадзе, група югославянс-
ка литература, сербскогорватски 
и французки язик. Дипломовал 
1934. року. Службує як профе-
сор у Славонскей Пожеґи (1934), 
Копривници (1935-1936), Сом-
боре (1936-1943), Новим Садзе 
(1943-1945), Руским Керестуре 
1945-1949), и як атлетски тренер 
––  Нови Сад (1949-1952) Сарає-
во (1952-1956), Панчево (1956-
1960) Београд (1960-1971), Нови 

Сад (1971-1974). Баков вецей як 10 роки тримал югославнски державни 
рекод у скоку зоз палїцу. На Берлинскей олимптияди 1936. року злєп-
шал югосласляски дежавни рекорд у скоку зоз палїцу на 3.,60 м, а рок 
познєйше – знова поставя державни рекорс на 3,75. м. О дзешеци роки, 
по ІІ шветовей войни, на державним змаганю у атлетики у Целю 1947. 
року, Баков освоює державне першенство у скоку зоз палїцу.) И попри 
тим же му його сучаснїки припознавали вельку фаховосц у своєй струки, 
як професора себскогорватско и французкого язика, атлетика була його 
окремна преокупация, и вон 1949. року преходзи зоз Руского Керестура 
до Нового Саду, меня професию, и по конєц живота роби як професийни 
тренер у атлетики. Зоз того периода його живота и роботи зоз обласци 
пракси и теориї физичней култури. Зоз тей обласци  Баков обявел  коло 
20 кнїжки на сербскогорватским язику. (Опать кнїжку Дюри Варґи „Яша 
Баков”, РС, Нови Сад, 1983, 212). Першу роботу  зоз обласци литератури 
на руским язику (писня „Гимна рускей шлєбоди”) обявел у тижньових 
новинох ”Руске слово” 1945. року, а познєйше свойо литературни тво-
ри обявйовал и у других виданьох: „Руски народни календар”, „Рочна 
кнїжка за 1951. рок”, часопис „Шветлосц”. Заступени є у шлїдуюцих ант-
лоґийних виданьох: ”Огуки ровнїни,” зборнїк приповедкох (1941-1961)”. 
РС, Руски Керестур 1961.120-125; Антология поезиї, РС, Руски Керестур 
1963, 129-138.
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У Дев`ятині від кінця Другої світової війни не було жодної корчми, а якби 
й була, то не проіснувала б довго, бо збідніле населення не було спромож-
не “заглядати” до неї. І ті, що були готові пропити свій “маєток”,  не мали 
можливості це зробити, бо комуністична держава (за це її честь і хвала) 
заборонила різним “жидам” займатись таким “бізнесом”. У нашій державі 
ніколи не було монополії над виробництвом алкогольних напоїв, що і сьо-
годні дивує весь світ, та всі вільно “пекли” ракію (горілку). 

Перші роки після війни уряд намагався високими податками обмежувати 
виробництво ракії, але зазнав фіаско. І тому все було по-старому: горілку 
“пекли” всі, хто лише бажав, хто мав бодай трохи з чого; продавав, домі-
шував до неї різні “специ”. Це все причинилось до того, що більшість моїх 
ровесників вже давно  в іншому світі, в якому, напевно, немає ракії. А що 
означають такі загадкові слова – пішли до “суки”, і щоб це залишилось у 
пам`яті нащадків нашого роду, даю пояснення 

Павло Головчук

Пішли до “суки”
Етюд з життя українців Боснії

 Вислів, що висунений мною в заголовку, затримався в моїй пам`яті 
з тих пір, відколи про себе пам`ятаю. В “нормальному”, щоденному 
мовному спілкуванні він для нас, мешканців с. Дев`ятини в Боснії, мав 
таке значення:  навесні  собаки чоловічої статі “йшли до суки”, тобто 
до собак жіночої статі, щоб відбулося “весілля”, про що я згадував у 
своїх  попередніх спогадах.
Минула зима і весна вже за нею... А ті, що читали мої спогади про те 
чи будуть цього року черешні, вже знають, що слідкує: продамо їх, бу-
дуть гроші - повернемо борги. А ягоди, що напівзгнилі, недозрілі, черва-
ми розточенні – всім відомо, що маємо з ними робити... А ще, як дасть 
Бог, “зародять” сливи, груші, яблуні, а тут ще і плоди дикої ожини, 
бузини – то і цього року будемо кілька місяців ходити до “суки”. Прав-
да - не всі...

. . .

А було це так:
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чому українці  в Боснії, коли підносять чарочку (тост) кажуть:

“Дай, Боже!” Мій стрийко Василь (пригадуєте: про нього я писав у книж-
ці “Тут я почув своє рідне слово...”  - був відомим музикантом), мав таке 
пояснення:

“Це наздоровленнє відносит сі тільки для наших людей у Босни. За всі 
роки  його стражданнє і поневоленнє в сему краю, він завжди так робив. 
І Господь щедро давав  сировину, з якої “печемо” ракію: коли нема чере-
шень, ані сливок, ані інших плодів,  “вродиться” кукурудза, головний наш 
хліб… А тогди чорт “накотить” зграї мишів, що її запаскудєть, шо  вона 
так засмердить, що з неї  можна зробити  тільки ракію”.

Остання неділя в місяці червні

 перед початком Служби Божої, у відомих вже “цирах”, перед церквою, 
поки вдома жінки пораються з пирогами, дітлахами, курми та коровами, 

господарі вже обговорюють пекучі проблеми села...
Деякі проблеми я вже згадав у своїй літературній творчості. Але не тор-

кнувся такої справи, без якої не можна обійтися - чи і цього року будемо 
мати чим один до одного наздоровити з традиційним  “Дай, Боже!” Особ-
ливо в дні таких великих церковних свят як Різдво Івана Хрестителя та 
Петра і Павла.

І виявилось, що в різних куточках села, що тягнеться смугою попід го-
рою на десять кілометрів, кілька дбайливих господарів за короткий час 
постарались на котел-два якоїсь суміші, з якої буде ракія. І цієї новини 
вистачало! Нарешті – нагода, бодай на одну ніч забути знедоленому ук-
раїнцеві про те, що його “тисне” на чужій землі; можливість проявити 
свої “знання”, свій погляд на сучасні події світу, що навкруг нього десь 
літають-блукають, а йому ніяк з ними розібратися. А чомусь у такі хви-
лини проявляється бажання високо підняти голову, яка “баламкається” на 
тонкій шиї, що вся в зморшках... просякнута синіми жилами... 

А чоловікам села пощастило дуже давно випити чарку-дві, ще під час 
Різдва та Йордану, коли ходили колядувати. Опісля був піст. На Великдень 
рідко кому з них було чим “залляти” паску та інше “святе”... Не було хрес-
тин ані весіль, а на похоронах не часто є ракія... А то вже прийшло літо, 
горло “засохло”, але є надія, що можна буде його чимось “підмастити”.

Щоб почути вістку, що в когось на подвір`ї вже з`явився “котел”, не пот-
рібно було слухати новини по радіо, з причини, що радіоприймачів на той 
час у нас не було, а якби і були, то таку “новину”  вони б, напевно, не 
згадали! Але 
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ми зараз говоримо про “котел”...

Насамперед, пів села бачило, як його на возі, неважливо яка худібка тяг-
нула -  шкапа чи волики, але всі з них “плентали” ногами. Опісля “маши-
нерію”  провезли селом і він, котел, опинився на обійсті в такого-то хазяї-
на, де відбудеться все те, що нижче згадується. А через кілька хвилин цю 
вістку, мов сороки на хвості, рознесла селом дітвора: вперше цього року 
в нас буде “котел”! ( У ті часи модернішою “технікою”  за котел в нас ще 
була машина-молотарка, про яку, надіюсь, напишу іншого разу.)

Між тими дітлахами були і кілька моїх однолітків, двоюрідні братики та 
десяток старших односельчан, що будуть з тобою, шановний читачу, під 
час читання цієї історії про те, як то було йти до “суки”.

І тільки в селі засмерділо димом (розклали вогонь під казаном, в якому, 
не важливо з якої “хімії”, через дві години “просюркотить” ракія), сусі-
ди-господарі починають нервуватись: коли вже, нарешті, прийде вечір і 
вони впораються з чорною щоденною працею, з`їдять на вечерю кусок 
“житняка” (ті багатші) та “курудзи” (кукурудзяного твердого хліба) ті, що 
(не бідні) або нічого (ті бідніші), зап`ють квасним молоком, сироваткою 
(маслянка – розкіш!), огірковим квасом чи водою, а дехто хлепне тільки 
самої ковтанки на воді (розбовтане на гарячій воді кукурудзяне борошно, 
бо немає молока, яким годилося б її “забілити”) та й підуть, без огляду на 
маєтковий статус, до “суки”! І чим скоріше – тим краще...

А щоб не тримати вас у напруженні з “сукою”, нарешті,  перед вами 

пояснення цього вислову

 Ніхто з моїх односельчан не ходив до якоїсь “суки”. Це образливе слово 
для чоловіків видумали їхні жінки. Вони не бажали сказати тих кілька 
“культурних” слів : мій чоловік пішов до котла, чи скажімо: його запроси-
ли оцінити “квалітет” ракії, яку там “печуть”. Але з таким гнівом, мабуть, 
і з ревнощами, з огидою  витискають з нутра душі слова: “...і мій (чоловік) 
пішов до “суки!” Порівнюючи це з весняними  собачими “весіллями”! 

Таку образу порядний господар “лиґає”, дякує Богові, що на тім все за-
кінчується  та поспішає...  вже знаєте куди!

 До того, щоб себе не принижувати, кожному з них

потрібно було мати щось і “для закурити”.

 Літня пора року була для курців кара Божа! Тютюн, який посадили десь, 
щоб ніхто не бачив (вкрадуть!), не “дійшов” навіть до листя, яке можна 
присушити, стерти та замотати в будь-який папірець; сухі стеблини вже 
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давно “порізані”, а питання - чи ще залишилось десь бодай коріння. У 
всякому  разі, щоб не мучити вас, шановні, даю до відома, що кожний 
з курців, що мав можливість, сокирою “нарізав” якоїсь “січки” та й пі-
шов... вже знаєте куди!

Але виникали й інші труднощі... Вже згадав: “тютюн” є,  вогню не бра-
кує, і спльовувати можна на всі боки, але... бракує паперу, щоб замота-
ти... вже знаєте що! 

Коли в  селі було нас більше та можна було до когось зайти, я, насампе-
ред, цікавився чи є в когось будь-яка українська книжка. І було їх: кален-
дарі “Просвіти”, “Місіонера”, “Золотий колос” та інші. Та я не знайшов 
жодного видання, яке б мало всі сторінки! Ті, що ще тримались купи, 
були з ілюстраціями святих та церковних достойників, інші листки  - 
пішли на “дзиґари”!

А біля “котла” все по-іншому...

Там “закон” такий: без огляду на пору року, вдень чи вночі, кожний  по-
рядний чоловік має право відвідати того, хто “пече” ракію, спробувати 
та похвалити те, що тече.

Вдень, крім “професійних” пияків, рідко хто брав участь у такому дійс-
тві. Але ввечері – інша байка. Потрібно  згадати, що 50-60 років тому, 
коли в селі жило ще вагоме число українців, в одного господаря ракію 
“пекли” добу-дві. Залежно від його спроможності. Тому таких “оказій” 
було чимало і було куди ходити. Бо вже і селянам,  і дітькові лисому 
oстогидли всі зборища, на які гнали силою або закликали примусово, 
а  влада “трубила”  все те саме: держава потребує збіжжя, м`ясо, гроші, 
вашу самопожертву для розбудови соціалізму, молодь повинна працю-
вати добровільної і безкоштовно... 

Після кожної “дистиляції” неписане правило було, є і буде таке: влас-
никові казана належить літр “продукту”; другий – для тих, що чекають 
на нього, мов чорт на душу! А решта – господареві.

Добре, пішли далі. За хвилину-дві “вона” вже буде в цебрику. Господар 
мусить перевірити  її “квалітет”. А рецепт дуже простий: під цівку, з 
якої тече ракія, потрібно час від часу підставити ложку і її “лизнути”, 
а тоді “кинути” на вогонь. Якщо ракія вже така, що не спалахкотить на 
полум`ї, значить досить її “витягати”.
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“Дегустатори” прибули...

 Згадаю деяких, але без імен, бо вони, імена, і так не мають до цього 
якогось значення.

Насамперед, правда не перший, бо вважає себе гордим господарем, при-
був  сільський “Шпекулянт”. Він з тих, в кого ракії є так багато, що в ній 
можна купатися. Вона - різної “марки”: від справжньої (для себе і вибра-
них, у першій мірі для тих, від кого можна взяти якусь користь); потім та, 
яку продає (платити потрібно відразу) та остання, яку дає в борг або відро-
бок сільській бідноті та “п`яничкам”. Її хімічний склад (не)знає тільки він. 
Така ж справа в нього і з вином... А прийшов до “суки” тільки тому, щоб 
не пити свою ракію, це по-перше, а по-друге, щоб покритикувати ракію, 
яку тут “печуть”, бо не така як у нього.

Тут і наш знайомий, якого ми, діти, називаємо “Бойко з жовтим пупцем”. 
Ми, дітвора,  ніколи не знали, чи дійсно в нього пупець такого кольору, 
хоч часто бачили його без сорочки, що накривала  сухі ребра, з під яких 
“пупчика” не було видно.

(Вважаю потрібним все ж таки сказати дещо про “жовтий” пупець, про 
що довідався багато років пізніше. На звичайних сорочках з лляного по-
лотна моя бабуня та інші для прикраси якраз там, приблизно де пупець, 
пришивала з “купованого” полотна напоперек стьожку, що була жовтува-
того кольору. Кажуть, що від цього вийшла назва – “Бойко з жовтим пуп-
цем”. І в мене була  така сорочка, хоч ніхто мене так не називав.)

 Хочу згадати і сільського бідолаху, хатина в якого валилася і була повна 
дітвори. Він має своє чесне хрещене ім`я, але ми називали його “Той, що 
ногов косит”. Він каліка, тому коли йде, “косить” ногою. Високий, беззу-
бий, кість і шкіра.

До них потрібно залучити і “Вуйка В.”, який на кожне звернення до ньо-
го  обов’язково відповідав: “Га?” І так без перерви...

В одного з цього товариства жінка польського походження, він її завжди 
називає мазуркою. Страшенно не любить поляків. Самотужки навчився  
читати та прочитав усе, що наші письменники написали про війни україн-
ців з поляками.

До “галереї” осіб, яких тут згадую, зачислю ще чоловічка низького рос-
ту, що прибув до нас з околиць м. Підгайці (Галичина) після  Визвольних 
Змагань. Він не голився та  смішно виглядав. Крім цих були й інші, які ще 
будуть згадані. 

За дійством того вечора слідкують двоє десятирічних хлопчиків, вони 
полягали горілиць на землю, довго дивилися на зоряне небо та після 
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кожної “дзьвізди, шо падає” (це сказали їм старші: помирає одна душа), 
хрестилися за покійну людину. А коли їм це набридло, підсіли ближче до 
вогню.

 В попелі хлопчики печуть картоплину або качан молодої кукурудзи. 
Слідкують за кожним словом присутніх. По потребі мішають окремим 
приладдям те, що вариться в казані, користуючись корбою. Їм дуже кор-
тить спробувати те, що “цюрчить” з під цівки. Беруть ложку, пробують, 
кривлять губи... На них ніхто не звертає уваги... Вони “мають право” тут 
бути, бо потрібно комусь продовжити традицію як “печи” ракію.

“Випекли” перший котел, присутні допивають пляшку і чекають на на-
ступну. “Шпекулянт” уже пішов додому, щоб смачно повечеряти, але не 
забув наголосити, що він робить кращу ракію.

 Хлопчики знають, що після другої “літрівки” почнеться “дискусія” на 
різні теми: про погоду, врожай, податки... в кого буде знову “сука” вже 
сказали. На черзі 

місце має “висока” політика.

“Найвизначніші пункти”, що і цього вечора тут прозвучать, вже відомі, 
але їхня інтерпретація, цією нагодою, набирає більшої вартості.

Але я не думав говорити про це. Конкретно: місце мають такі розмови...
 Цього разу нехай буде  перший  “Той, шо ногов косит”:
“А я вам скажу само єдно і більше нічого нинька не буду вогорити. Не 

мусите мене навіть  просити... В сесі наші Юґославиї ше би сі єкось жило. 
Нас не женут у ту дурну їх задруґу (колгосп), бо маємо таку земленьку, шо 
на ні найкраще ростут вожини і бур`ян... І ракію можемо собі спечи. Та і 
до комуністів ми нездібні, бо ходимо до церкви. І наш володар Маршал 
Кіто, здаєтсі, не дуже нездалий чоловік. І хоч запеклий комуніста, кажут 
люди, шо перед Великодними свєтами він  іде до самого Папи Римского сі 
сповідати; бо він гарват і польскої віри. А наших та інших ксьондзів мучут 
та запихают до гарешту єнші, а не він. Я то всьо знаю... А ше скажу вам 
єдну тайну.У Беоґраді (а се я дуже добре знаю) є хлоп, шо тілько сидит і 
видумує ружні способи єк мучити народ, а найбільше нас, українців... І 
знаю чому, але цего разу то не скажу. Я сего жидка знаю ше з Ґаліції. Він 
сі називає Мойше Челяде, і колись воно, се Мойше, ходило в нас по селі 
та купувало щітину та інші шерсти і яйці, шкіри з худоби... А брат єго 
мав коршму... Теперечки сі так воно, Мойше, доробило, шо сидит і тілько 
думає, думає... А ше мені сказали, ви знаєте шо се правда, шо в него не 
було жінки. В то траба вірити, бо котра би порєдна жінка позволила свому 
чоловікови сидіти і думати. Посібно у вечер, коли пішли діти спати...”
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(Ідеться про Моше Піяде, єврея за походженням, відомого юриста, ху-
дожника, члена Академії наук Сербії, комуніста, соратника Тіта, автора 
першої комуністичної конституції Югославії. До речі, дійсно був неодру-
жений. (Доповнення автора)). 

 Розгортається “дискусія”. Всі знають, що “доповідач” це видумав, але 
ніхто не заперечує. Навіщо це робити?

 “Бойко з жовтим пупцем” додав, що треба казати Тіто, а не якийсь Кіто, 
та що він “доста файний чоловік, бо хотів сі бити зі Сталіним, що мордує 
наших людей і нашу віру знищив”.

Голос з темряви: “Дайте мені спокій... Мене не обходит ні Тіто, ні Папа 
Римський, ані той жидок. Я би-м хоків тілько єдно: коби далиб  мені хоч 
раз у жикі наїстисі того, шо ісць сесе панство... а ракію знайду собі сам!”

З дальшої “дискусії” виявилось, що нас тепер ніхто б не обдурив, як це 
було десять років тому, коли ми мали свою “леґію”, що мала  йти разом 
з німцями і хорватами визволяти Україну від москалів та комуністів. Нас 
обдурили та наробили нам чимало лиха. А  цього разу Тіто, коли вже ба-
чив хто такий Сталін, позволив би нам спільно воювати проти  нього... і 
то відразу!

Учасник  Визвольних Змагань (1917-20 рр.) розказує, що ми наймудріші 
люди, що наші церкви найкращі. Сам мав нагоду чути від тих, що були в 
Києві, що там дахи церков  від чистого золота... Всі сміються та кажуть, 
що це неправда, бо комуністи, що нищать церкви, вже давно це золото 
забрали б. Але малий чоловічок не здається та “видумує” інші дива. Мо-
вляв, в роки війни він попав і до Німеччини як полонений. Працював на 
фабриці літаків і бачив такі чудеса:

“Я виґів такі гиблі, що гиблюют желізо. Потиснеш тілько пальцем, а 
вони, желізні гиблівки, летут на всі боки”.

 Всі сміються, а хлопчики аж за животики беруться. Він веде далі:
“У фабриці на стінах висєт ріжні струменти, що самі грают! Найфайніше 

дивитисі на смичок скрипки як підскаує, мов у Василє Головчука, коли 
собі троха потєгне...”

 Це вже перейшло всі межі пристойності. Всі питаються, як така мала 
людина здібна на таку велику брехню. Але це скоро забувається, бо черго-
ва “порція” ракії знову в пляшці.

(Мине чимало років і хлопчики будуть згадувати ці “дива”, бо токарі, 
фахівці з механічної обробки матеріалу дійсно “гиблюють” залізо, а гра-
мофонні пластинки репродукують музику при декорації музичних інстру-
ментів). 
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“Вуйко В.”, що без перерви на кожне  слово “дискусантів” тільки повто-
рює своє “га?” та “га?” і так нічого не розуміє...

Той, що має жінку польку, доводить, що крім москалів  іще є ворожий 
нарід, і що наш народ має ще ворогів, а це - поляки. І розказує цього вечо-
ра, вже не вперше, таку “подію”:

“Всьо то, шо вам тепер скажу, щира правда. Ми мали великого і дуже 
моцного чоловіка, шо ціле своє житє бивсі з поляками. Був се Богдан 
Хмельницкий. Він і його войско так богато  побили поляків, шо ніхто не 
наваживсі їх рахувати... Але єнше, шо він їм зробив, нікому би навіть не 
прийшло ані в сні. Він, мудрагель, подумав собі так: вже збридло  вбивати 
сесе стерво. І наказав усіх тих поляків, шо захопили живцем, вивалашати 
та пустити назад до Польщі. В него був дуже мудрий плян. Будут ходити 
між своїми полєчками, а нічого їм не зможут зробити. З другої сторони 
– буде менше народжувати сі поляків та Україна буде спокійніще жити”.

І виявилося, що про це ніхто з присутніх не знав.... Але раптово “Вуйко 
В.”, що все “гакає”, сказав таке: “Так се свєтинька правдонька! Я знав 
їдного поляка ше з Ґаліції, в єкого не було “тих” у штанах.  Він, напевно, 
належит до нещасників, єкому се мав зробити  сам Хмельницький...”

Знову голос з темряви:
“А ше було би мудріще, єк би той Хмельницький таке саме зробив і мос-

калям, то і нам  було б краще дихати”.
Один з хлопчиків, на жаль, не пригадує хто сказав наступне, хоч у той 

час і не міг ще зрозуміти такі слова:
“А мені хтось сказав, що потім, як Хмельницький повирізував молодим 

полєкам, вже знаєте шо, вони не перестали сі множити, бо отакі старші 
хлопи, як ми тут, дістали “благослов” мати діло з їх жінками, шоби Поль-
ща не пропала”.

 Хлопчики, що слідкували за такою розмовою знали, що не кожного ве-
чора коло “суки” ведуться такі “дискусії”. Вище сказане – це резюме кіль-
кох розмов їхніх односельчан.

А десь там, в темряві трохи “загикуватий” голос попав на “пор`єдок 
вечірний” та, нарешті, почав “своє”. Ми, хлопчики, називали його просто 
“Вуйком К.” з власним прізвищем та тут обійдемось без цього. Як поча-
лася Друга світова війна, він лише за кілька років до війни (нарешті!), 
хоч народився 1904 року, став громадянином Королівства Югославія, був 
мобілізований вже у старшому віці та попав у німецький полон. І про цей 
період свого життя розказував таке:

“Там, у ті Німецкі, всьо єнакше. Я, тато четверо ґітей, шо звик до роботи 
в поли і в лісі, відразу дістав пошану від німців... Скоро ці навчив на їх 
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обичаї...Але єдно, про шо вам теперечки скажу, ніяк не міг зрозуміти. Кле-
нусю  Богом і сев флєшков, шо се жива правда. Я робив у єдного селяка. В 
него була порєдна жінка, дочки... А коли було богато роботи в польови, то 
приходило на поміч ше ґівок і жінок. І знаєте шо? Ви то не знаєте! Вони, 
всі жінки, коли мали “пускати воду”, не робили се, єк наші жінки – приси-
дяючи десь за корчами, але стояли, розширували спідниці та “пускали”... 
І не скривалисі від мущин”.

На цю “інформацію” було чимало коментарів, яких хлопчики не розумі-
ли...

Інакше було як власником “котла” був не “свій”, бо деякі з них розумі-
ли нашу мову. Подібне бувало, коли хтось з наших молодиків, що поча-
ли робити кар’єру в комуністичнім устрої, також заглядав до “суки”, щоб 
почути якесь критичне слово супроти уряду. Їм давали порядно випити 
та старались позбутись. Краще було з старшими “активістами”, до речі, 

Прибувши до рідного села, П. Головчук ( з правого боку) після довгих 
років відсутності першою-ліпшою нагодою, щоб не перервати традицію, 

пішов до “суки”... 
Зліва – господар Славко Рацький, який в похилих роках виїхав до 
Австралії, де живе вся його родина. Там нема ані “суки”, ані таких 

дружних відносин між людьми.
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дійсними ідіотами та алкоголіками. Вони скоро “сі заливали”, спали на 
соломі біля котла та не робили жодних перешкод  іншим вести  розмови.

Xлопчики вже спали на холодній землі. Хтось з присутніх відніс їх до 
стодоли на запашне сіно. Вони ще довго слухали розмови тих, що при-
йшли до “суки”.  Нічого з “балаканини”  не розуміли... І не диво: вони 
довший час “постили”, недоїдали, важко гарували... І не потрібно було 
багато “сивухи”, до речі, десяти процентної, щоб це не відчулось у їхніх 
організмах.

А перед ранком, коли вже спало село

та різні наші “активісти”, чути було “Ще не вмерла Україна...”, “Не пора, 
не пора...”, “О Україно, о люба ненько...” І кожен виконавець співав по-
своєму, але ніхто нікому не перечив, а остання пляшка залишилася ці-
лою.

Вдома жінки з прокльонами дочікували своїх хлопів від “суки”, плакали, 
проклинали, грозили... На них чекала важка цілоденна праця в полі, якою 
тяжко було заробити кусок хліба на нормальне повноцінне життя. Деякі 
чоловіки сварилися з жінками, били себе в груди і обіцяли, що такого 
більше не буде... “Бойко з жовтим пупцем” щось “розправляв” з жінкою, 
простодушною гуцулкою, яка хоч і гримала на нього, але робила це з ус-
мішкою. Він, обгорнувши голову мокрим рушником, взяв із собою відро 
холодної води та й пішов до стайні зі своєю кобилкою-шкапою, якій також 
не дуже працювалось, тому разом вони пошкандибали на нивку.  А “Шпе-
кулянт” вже рано-вранці був на ниві та розказував жінці про нещасну бід-
ноту, яка ходить до “суки”, щоб випити якогось... смороду!

А в господаря, де цілу нічку відбувалося те, про що ти, читачу, вже знаєш,  
сталася весела подія, бодай так думали обидва хлопчики: рано-вранці ко-
рова Лиса поласувала ще теплою брагою, що текла рівчаком від котла, та 
й почала “танцювати”, ревіти, падати... Напилася!

Все забувалось, все прощалось... і знову всі чекали нагоду, щоб піти до 
“неї”, де в колі однодумців можна було сміло сказати про те, що кого му-
чить, болить або проявити свої “знання”. До того “хлепнути” такого на-
пою, який “розв`язує” язик.

Зараз ми в Боснії все ще “печемо” ракію, все ще хтось іде до “суки”, але 
вже немає кому вести “мудрі” розмови ані слухати їх, немає й тих жінок, 
які б репетували на своїх “хлопів”. І нікому на гадку не приходить співати 
вищезгадані пісні...

Липовляни, травень 2007 р.
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НАРОДНА ПОЕТЕСА

Мелана Вашаш 
- Олексова

(1928 - 2007)

Народзена є у Руским Ке-
рестуре 15. мая 1928. 

Оцец єй бул ремеселнїк - сто-
лар хтори ше зоз свою фамелию 
1934. року приселєл до Петров-
цох зоз Керестура. Уж на самим 
початку Меланов живот, пре 
инвалидносц пошол, так по-
весц, на руби. Народзена є як 
инвалид, та пре тото нє могла 
ходзиц до школи анї єден єди-
ни дзень. Родичи ю дома сами 
научели читац и писац, бо доб-
ре знали же хто нє грамотни, 
тот як шлєпи при здравих очох. 
Правда, вона знала лєм друко-
вани букви и то лєм латиницу, алє и тото було за живот досц. 

Бог нїкому нє дал шицко у живоце, алє анї нє охабел нїкого без нїчого, а 
мудросц була лєм у тим: робиц з тим цо ши достал, бо заповид же кажди 
муши заробиц двараз вецей; перше –  сам ше усовершиц, а друге – заро-
биц за живот. Як то познєйше будзе видно, Мелани ше то удало.

Кед уж подросла, дали ю до фабрики до Борова же би ю оспособели 
за самостойни живот. Гоч инвалид на ноги, руки єй були як позлацени. 
Обдарена зоз природну интелиґенцию, шицко швидко учела и за кратки 
час так напредовала у роботи же була преглашена за „ударника” и була 
одликована. 

Пришол час и же би основала власну фамелию. Одала ше за Йовґена Ва-
шашового, а фабрику мушела зохабиц и врациц ше до Петровцох. И як то 
часто зна буц, на початку чежко бо жеми було мало же би ше з нєй могло 
жиц, а з дачого ше мушело. Почала правиц венци за гроби. Понеже ше 



Misli s Dunava 9

��

сама учела, перше ходзела по теметове та опатрала як гевти венци напра-
вени, и цо видзела такой знала таке направиц. И у тей роботи так швидко 
напредовала же у нєй комунални подприємства аж зоз Сербиї, Бачкей, Ва-
раждину и индзей наручовали венци. Нє старчела тельо направиц кольо 
ше глєдало. Гоч теди нє мала телефон, заш ше лєм знашла же би на час 
нашла метериял потребни за украси, а украси за венци як кед би сами од 
себе виходзели з єй рукох. Дараз робела и през цали ноци же би могла 
настарчиц тальо кельо ше глєдало. Робота квитла и живот бул обезпечени. 
Хижу себе збудовали, дзеци виховали и на ноги поставели.

Медзитим, єден талант ище вше бул закопани. Була то поезия. Ходзел 
сом ю, кажди перши пияток у мешацу, споведац и причасцац и раз ше ми 
опитала чи би сом сцел послухац єдну писньочку. Пристал сом, а кед сом 
чул, питал сом ше же дзе то вона таку научела. Сама видумала, гварела ми. 
Кед сом ю модлєл же би ми дала написани, одмагала ше бо єй було чежко 
писац та писньочки учела напамят. Кед пристала писац, вше би ми дала 
єдну-два цидлуки з писньочками. Так сом позберал тоту збирку єй пис-
ньочкох. Єй поезия и єдноставна, алє и складна и мелодична и ритмична, 
права народна, бо вишла з народней души. И остатнї талант так бул вико-
пани же би и з нїм заробела ище єден ґy тому.

Под час єй живота нє було можлїве видац єй писнї бо час бул кратки, а 
хорота барз онєможлївйовала єй писанє. У Петровцох нєшка єст вельо 
того цо би було найлєпше цо скорей забуц, а мало того цо би требало длу-
го паметац. Велька чкода би було, голєм тераз, тоту Меланову поезию нє 
видац, же би ше зачувало од збуца, а єй же би ше дало припознанє и же би 
остала на ню памятка, бо то и заслужела. Окрипена зоз Святима тайнами, 
Мелана Вашаш - Олексова умарла у Петровцох 22. децембра 2007. року.

о. Йоаким Дудаш
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Родителє мойо
Охабиц вас мушим,
На далєку драгу
Я ше зберац мушим.

Моя мац плакала
И слизи скривала,
Док я свойо шмати
До куфра складала.

Кед сом з дому ишла
Я ше розплакала,
Чи ше дараз врацим,
Так сом подумала.

Пишем писмо дому
А слизи падаю
То слизи жалосни
Та ше розлїваю.

Пишем писмо оцец
На адресу твою
Най и ти подумаш
На дзивочку свою.

Мелана Вашаш-Олексова

РОДИТЕЛЄ 
MOЙO
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Жиєм я у швеце
Далєко од дому,
Як ми тy барз чешко
Не повем нїкому.

Да мам кридла свойо
Дораз би злєцела,
До свойого дому
Я би одлєцела.

Нїч я тy у швеце
Млада нє уживам,
Ту я свойо слизи
До поточка злївам.

У поточку вода
Глїбока и мутна,
А я мила мамо,
Жалосна и смутна.

Престанєм я плакац
Болї ше загоя,
Док я придзем дому
Мила мамо моя.

Жиєм я у швеце

Мелана Вашаш-Олексова
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Рошнї яблан на високо
Конари широко,
Пущ ми єдно лїсце свойо,
Закри дражки мойо.

Лєм єдну ми дражку охаб
По нєй ходзиц будзем,
Єст тy єдно красне дзивче,
Його любиц будзем.

Однєшем ей крсне квеце,
Цо на биле квитнє,
Кед побочкам миле лїчко
Вона ше ошмихнє.

Рошнї яблан

Мелана Вашаш-Олексова
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Spuštajući se niz brijeg širokim, kamenom popločanim putem, koji su upravo 
počele kvasiti kapi blage, ljetne, ranojutarnje kiše, srce mi zaigra veselije 

kad se kroz krošnje bagremovih stabala ukaže tračak sunčevog svjetla. Kao u 
bajci, samo nekoliko koraka dalje, obasuše me zrake koje su trepereći dolazile 
odbijene od nemirne površine rijeke. U podnožju brijega, gotovo na samoj 
obali, crkva. Nova. Blistala je u krhkoj ljepoti modernog dizajna, kao da je 
građena za XXIII. stoljeće, kad možda više ni vjetrova, ni kiša ne bude. Njen 
arhitekt, mudra glava, očito stoljećima ispred svih nas, al’ prosta slavonska 
duša sa svojim tisućljenim pamćenjem nikako to da s’vati. Možda ipak, već za 
desetak godina (ne daj Bože ranije) i najučeniji među nama uvide o čemu se tu 
radi. 

Pozornost mi potom privuku seoske kuće koje su također pretrpjele blagodati 
intenzivnog razvoja, ali ništa zato - selo je na rijeci pa makar vode ima kol’ko 
‘o’’š. Dođu i turisti i sobom svašta donesu. Kako sklad i ‘armonija sela, 
slavonskog, pitomog (tako barem kažu) ne bi bili ugroženi, oni što dovode 
turiste, potrude se dobro počistiti iza njih. Istina, ne baš sve. Na sreću, još 
uvijek nije potrebno biti vel’ki stručnjak da se između svih tih čudesa (kažu da 
će je’nog dana i Dunav i Drava zaplivati ka Ojropi) prepozna tipično slavonsko 
selo. Čak se i danas može osjetiti nešto od nedjeljnog štimunga: kroz pendžere 
dopiru mirisi juha - od starih masnih koka, s žutim, dugačkim rezancima, 
dakako. Tu su i neizostavni pire krumpir s umakom od rajčice, bijelo kuhano 
meso, sarme savijene listovima vinove loze, pečenje i za kraj -  kolači s orajima 
i makom. Graševine nikad nije manjkalo... Iz sanduka se vade ‘aljine i  misna 
odijela. Napirlitane snaše proviruju iz kućara... 

Za neke uspavane gotovo da se ništa nije promijenilo, čak ni poslije povratka 
Rijeci:

D I R I G E N T
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- Misa k’o misa, jedino što je velečasni mor’o upotrijebit’ svoj autoritet i 
otjerat’ psa s crkvenijeh vrata... i znaš... mog’o je malo bolje...  ... treb’o je...  

Eh ti naši, uspavani, priprosti ribari slavonski... Na sreću, sve enciklopedije 
svijeta, uključujuć’ i one iz Bolonjske šume - ništa im ne mogu. Baš ih briga što 
su brana napretku sveopštem. 

Oni drugi, (budni, naviknuti na ojropsku kvalitetu), tol’ko su napredovali da 
su teško mogli zamijetiti zanos kojim je crkveni zbor odradio svoju zadaću - 
tako nadahnuto i u glazbenom smislu korektno, da ga se ne bi postidjele ni župe 
s mnogostruko većim brojem vjernika.

Pjevači bijahu iznimno  talentirani? Talentiraniji nego žitelji drugih sela, tako 
da se imalo  između koga izabrati? Imali su dobre radne  uvjete, puno vremena 
za probe...???

Ma ništa od toga! Selo ne broji ni četiri stotine duša. Sjećanja na neke od njih 
sežu mi u razdoblje od desetljeće - dva unazad, kad smo skupa udarali glavama 
u nešto što čak i danas glave jevropske zovu Zidom Ludosti. Udarali smo, iako 
smo znali da je Zid daleko tvrđi od naših glava, ali Znali smo još nešto... Znamo 
i danas, bez obzira što se svakom keru moramo sklanjat’ kad poželi podić’ 
nogu, bez razlike -  doplovio on do nas uzvodno il’ nizvodno.

- Tko li  stoji iza tako nadahnutog pjevanja? Zar ne možemo utrošiti malo 
više vremena i imati  takve zborove u svim župama? Na koncu, isplati li se ta 
investicija? - zapitah se

- Upitaj to cvjetove bagrema u proljeće,kad mirisom svojim dozivaju pčele 
- kao da začuh Glas 

- Čak i u  bagremima župskim nađe se nešto meda. Treba samo malo dublje 
zagrepsti... a med iz veće dubine, do kojeg se teže dođe... Kad med poslije 
dužeg, ili kraćeg vremena u mlazovima poteče, brzo će se tu naći rojevi pčela, 
dakako,  i nezaobilazni trutovi,  i ose, i stršljenovi... znam..., ali neka... ...samo 
neka teče...

Znaš li koliko na svijetu zalutalih pčelica ima? Pčelica marljivih i odanih 
svojim sestricama. U  potrazi za bagremovim cvijetom čak ih i lahor ponese. 
Često i  predaleko. Bagremovog mirisa  nema, a košnica je daleko. Kažeš da 
te pčelice  nisu imale “sreću”??? Možda je bagrem bio na samo par koraka od 
mjesta njihova pada, ali zbog smjera vjetra osjetiti ga nisu mogle? A što kad se 
iznenada nebom prolome bljesci i vjetrovi počnu čupati stoljetna stabla? Što 
tada? Koliko ih se tada vrati svojim košnicama?

- Za razliku od pčelica, ovčice imaju sreću jer imaju pastira?- zapitah se, a 
Glas se ponovo javi:

- Da, ako je Istinski Pastir. Posao naizgled jednostavan, ali zaputiš li se 
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pastirskim puteljkom - vidjet ćeš da su vukovi i strmine najmanji problem. Od 
vuka znaš što je očekivati. Što dalje odeš, to ćeš se više ovčica morati čuvati. 
Što nemirnija ovčica, to pastir mora biti bolji! Na žalost, čak i najumnija, 
najglavatija gospoda, ne uspijevaju pronaći način da ovčice na vrijeme dobiju 
vodu. Prekasno saznaju da, osim njih, i ovce potrebu za vodom imaju? Za sada, 
ali samo za sada, ovčica dobroćudnih i  pčelica marljivih - raštrkanih ima još 
malo pa koliko god hoćeš... vrte se u krug u toliko željenoj  slobodi. Sudaraju 
se. Ozljeđuju se. Sve češće nailaze na stršljene i vukove. Nisu imale “sreću”? 
Gube se. Opet se vrte u krug. Opet su blizu mjesta odakle su pošle, ali nikako 
se ne mogu vratiti. Nije im jasno zašto.  Znaš li Ti?

- To je valjda cijena slobode? Eh, kad bi se barem pojavila matica il’ dobri 
stari Pastir...

Pčele matice i pastire trebamo koji će pokazati put do košnica i obora. Teško 
ih je naći, jer već dječica guguću kako je isplativije biti trut, il’ simpatični medo 
koji ruši košnice s drveća, a zaluta i u obor, čim pastir malo zadrijema. Svi 
mu plješćemo. Zašto? Simpatičan je? Zato što je sličan nama? Željeli bismo 
biti kao on? Snalažljivi...???!! Često se priča o medi koji je jako dobro znao s 
pčelicama: crvene pčele ga nisu dirale dok je on rušio crne košnice. Koristile su 
nevolju drugih da učvrste svoje košnice. Crne pčele su mirno spavale dok je on 
rušio crvene... žute pčele su mu čak i pomagale, a žuto-bijele... 

- Kako ti to misliš? Što si ti umišljaš? - oglasi se novi, vrlo grubi glas i odmah 
nastavi:

- Ne vrijeđaj plemenitu životinju koju stvori Bog. Ti... Ti što još uvijek sličiš 
čovjeku! Vrati seeeee! Odmah! Ne čuješ me. Ha? Ti glupi Ovnu vraćaj se! 
Vraćaj se!!!

- Ne boj se. Nema glupih ovaca, prijatelju moj. Postoje samo glupi pastiri! 
- utješi me Seljanka koja se odnekud stvorila iza mojih leđa

- Kako to mislite? - upitah
- Pusti ga... pa nije li glupo vikati, ako znamo da nas ovce ne mogu čuti. Ne 

vidiš li da su predaleko?
- Tako je, ali svejedno moramo pokušati.
- Uzalud je sjeme na kamen bacati! - začuh Seljaka iza leđa, koji odmah 

nastavi:
- Postani Istinski Pastir, govori tiho, ali tako da Te svi čuju!
- Kako to? - upitah, ali kad se okrenuh ne vidjeh nikoga
Tjedan dana poslije, opet se uputih u crkvu ispod brežuljka, na obali rijeke. 

Cesta zakrčena. Slijevaju se rijeke pčelica, pčelica crnih, crvenih, bezbojnih, 
žuto-bijelih... Veselo poskakuju ovčice - i ne slute koliko nazočnih sanja o 
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svježoj janjetini. Mumljaju mede, otvara se prostor kako bi prošla glavata 
gospoda i k’o što je već red, način i običaj - ispovjedaju se pa tako (vidno) 
olakšani, proguravaju se svojom općepoznatom vještinom i staju međ’ Ljude. 
Onako skrušeni, još imaju snage da dopužu pred kamere i troše zadnje atome 
snage na pogledavanje naokolo - ne bi l’ ugledali nekog poznatog, nekog tko će 
sutradan moći posvjedočiti da su i oni bili na obali Rijeke...

Počinje i sveta misa. Međutim, od zbora kojeg sam slušao tjedan dana prije 
- ni traga ni glasa, a slavlje je uistinu veliko i potrebito glasova najugođenijih 
grla. Gdje je, kud je nestao? - zapitao bi se mali zeko da je skupio hrabrosti i 
ušetao u masu. (Tek sam kasnije saznao da taj zbor dirigenta uopće nema... )

Donedavno, ja bijah dirigent malenoga zbora. Al’ zboraši se rspršiše prije nego 
sam mislio. Sin je u osnovnoj školi, kćerka započinje bitku s prvim srednje... 
Partiture daleko nadmašuju moje glazbeno obrazovanje. Stoga se molim da 
makar škole imaju dirigente stabilne i čvrste, bar dok ja ne stasam. Ili, možda 
Ti? Ili ćemo strpljivo čekati velečasnog s obale Rijeke da umjesto nas otjera 
zvijer s naših vrata?
B.B., kolovoz 2007.

Mato Surman

P.S. 
Baš kad sam završio pisanje ovih redaka, susjed mi reče da u gradu Osijeku 

već više godina djeluje zbor koji broji čak 240 duša (povremeno i više od 
270). Kažu da je dirigent takav da ne mož’ biti bolji, al’ je meka srca pa se 
još muči s korepetitorima, od kojih bi neki već morali biti tako dobri da mogu 
nastaviti započeto. Naime, dirigent bi treb’o krenut dalje: u Vinkovce, Vukovar, 
Slavonski Brod, Požegu, Viroviticu i još mnogo, mnogo dalje...

Uistinu, znate li za neko veće mjesto gdje se godišnje ne bi našlo šezdesetak 
duša koje b’ uz prave note zapjevati htjele? Indija, Kina, Japan, indijanci i Maje 
-  odavno su otkriveni. Možda je konačno došlo vrijeme uraditi nešto  za sela 
i gradove svoje...? Il’ ćemo i dalje, prekriženih ruku, iz Indije primat’ pomoć i 
sluštat’ gurue kako umiljato poje?
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Док мало буду Русадля
и Петровски дзвон.
Зидзе ше шумне число людзох,
Петровци достаню вельо госцох.
Придзем и я.

Пертовски дзвон швето Руснака.
Русадля швето Християна.
А чи сом була на тот дзень 
на Служби Божей?
Чи сом повинчовала нашей Церкви
родзени дзень? 

Русадля буду и на рок,
а чи ми будземе?

РУСАДЛЯ

Любица Гаргай
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На желєнєй пажици танцує дзивче
на власох єй квитови венчик,
у билей є галїнки облєчена
з мотилями ше бави весела.

Катарина мено дзивчецу тому,
у своїм шерцу є при милому,
бешедує му прекрасни стихи,
зоз нїм сце жиц навики.

Любов розквитла у єй шерцу,
нє може ше помириц зоз шмерцу,
ластовки тераз тамаль лєтаю,
одведли ю з родного краю.

Док матка єй була жива,
и вона була вше щешлїва,
а тераз лєм у хвилькох таких,
кед ше у мрийох своїх затраци.

КАТАРИНА
Любица Гаргай
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Вона кругом, куди сягає око,
Хоч відлетіла в вирій вже давно,
Мов ластівка кружляє одиноко,
Наспівуючи пісню за вікном.

А пісня та загорнена у тузі,
Від неї ллється радість і печаль.
Вона шумить калиною у лузі,
У китицях затамувавши жаль.

І за дітьми своїми все слідкує,
А внукам шле невидиме тепло,
І за роками, що спливли, жалкує
Та молиться, щоб відігнати зло.

Немов стеблинка у глухій пустелі,
Але грудьми б закрила цілий світ, 
Скликає нас до рідної оселі 
І хоче захистити від всіх бід.

Її любов – це пісня колискова,
Її тепло – це казка перед сном.
Про неї пам’ять - зірка світанкова
І ластівкина пісня за вікном.

Оксана Мартинюк

Відлетіла ластівка
Моїй бабусі
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Виприповедам ци раз, 
док слунко з остатню зарю
лїчко ци дорушує,
як Руснаци хлєбик свой зарабяли
и як ше, з родного краю,
на драгу далєку зберали.

Виприповедам ци раз
док гвизди у очох твоїх
заблїскотаю,
яки край твоїх предкох
и прецо це там чувства цагаю.

Виприповедам ци раз,
док мешац ноц претвори до дня,
як жили дїдо и баба,
як родзина на кирбай приходзела
и як ше нина з валалу,
до городу преселєла.

А вец ци виприповедам
и як ше чува тот руски фалаток хлєба,
як люцке почитовац треба 
и як нїґад, нїґда нє зрадзиц
тот свой куцик белавого нєба.

Агнетка Костелник Балатинац

ВИПРИПОВЕДАМ ЦИ РАЗ
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Креви винечко,
кед нам зовру, червени.
Крипя нам цело.

Як пoмаранче
дзивочи млади лїчка.
Лєм цо нє пукню...

Жовти: слунечко,
степа и кукурица,
бишалми, динї.

Желєни поля
при наших хліборобох²,
рошню рошлїни...

Кед ше припатра
на ню Бог зоз Вселени,
Жем му белава.

Мирослав Киш

Нєбесна дуга¹

Призначки:
1) „Spectrum“ фарбох: червена, помаранчецова, жовта, желєна, белава, 
синя (блядобелава або „модра”) и лилова (виолетна).
Бог зоз дугу дал Нойови знак же законьчел Вельки потоп и обецунок 
мирного живота.
2) „Хлібороб” (укр.): параст
3) „лоб” (укр): чоло

Чувай ше, хлапче,
од синїх очох цо под
цмима лобами³...

На фиялочки
пахнє фарба лилова,
зна любов моя.

Цикави живот
будзеш мац, рижних фарбох -
- гварел Бог Ною.

А моц потвердзел
свою, богато му их
вше мишаюци.

(Заґреб, 2007)
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Якби мені та й піти,
Щоби я ся подивив
Чи ще цвіте та черешня,
Що мій дідо посадив.

Якби мені туди піти
Та подивитися всюди.
Якби мені поїхати
В рідне село мого діда.

А мій дідо народився 
За Дунаєм далеко.
Я не був ще там до нині
На Вкраїні милій.

Та черешня відцвіла
І злетів із неї цвіт.
Мого діда вже нема
Не один десяток літ.

Ізидор Яшинський

Мій дідо



Misli s Dunava 9

9�

Оксана Мартинюк

Чому твої очі я бачу у сні?
Вони такі ніжні, такі чарівні.
Торкнути устами, хоч навіть у сні,
Сьогодні ті очі хотілось мені.

Чому я радію і плачу у сні,
Коли твої очі насняться мені.
Ті сни такі любі, ласкаві, ясні.
Чому ж мої очі вже вранці сумні...

Твої очі
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Жиму з вельо шнїгу нєшкайши дзеци можу видзиц лєм патраци да-
яки бавени або рисовани филм. Пре вообще зацеплєнє шнїг ридко 

пада и кратко тирва. Медзитим, схопним дзецом (шестри и братови) у 
єдним сучасним вуковарским дворе нє треба тельо шнїгу же би направели 
шнїжнїка. Потим поволали мацер и оца же би ше похвалєли, цо ше поз-
нєйше указало як велька гришка.

– Винчуєм, дзеци, красного сце шнїжнїка направели! – гварел оцец. – 
Медзитим, постої мали проблем. Исти калап як и тот ваш шнїжнїк ма и 
єден локални политичар! А то барз нєзґоднє прето же тот важни челєднїк 
може подумац же зявенє калапа нє случайне, алє же то догварка нас стар-
ших и вас дзецох же бизме му напакосцели. Прето, дзеци, калап долу! 
– наказал оцец.

– Мушим припознац, мили дзеци, же сом давно нє видзела такого крас-
ного шнїжнїка як цо тот ваш! – гварела мац. – Медзитим, єст мали про-
блем. То нос, односно мархва того шнїжнїка. Мой директор ма вельки нос 
и кед би видзел того шнїжнїка вироятнє би подумал же то мойо масло! 
Окрем того, нє час же бизме ше розруцовали з мархву! Кед би и други дзе-
ци шлїдзели ваш приклад вец би наша держава и мархву мушела увожиц! 
Прето, дзеци, мархву долу! – наказала мац.

 – Нина од котрей на вуковарским пияцу купуєме сир, шметанку, вай-
ца, кромплї и други польопривредни продукти ма таки исти або подобни 
капут – гварел оцец. – Я прешвечени же то цалком случайно, медзитим, 
зоз тим капутом нє треба франтовац. Прето, дзеци, капут долу! – наказал 
оцец.

– И коло метли ситуация досц нєзґодна! – гварела мац. – Кед сом з єд-
ней нагоди за мою швекру гварела же є босорка, то було фиґуративно, у 
франти. Медзитим, кед би швекра тераз, нє дай Боже, пришла до нас до 
нащиви и видзела метлу на вашим шнїжнїку, бизовно би подумала же вас 
я нагварела на таке дацо. Прето, дзеци, метлу долу зоз шнїжнїка! – нака-
зала мац.

– И так, понеже зме виправели менши хиби на тим шнїжнїку, о таланту 
наших дзецох тераз ше можу ошведочиц и други дзеци з улїчки як и їх 
родичи! – гербно гварел оцец мацери на концу.

Яким Пушкаш 

Жимска гумореска

Шнїжнїк
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Леоніда Глібова, поета, байкаря, 
громадського діяча і видавця Іван 

Франко назвав поряд з Євгеном Гребін-
кою найкращим українським байкарем, 
а його вірші – перлинами української 
лірики.

Л. Глібов народився, 4 березня (31 
лютого) 1827 р. в с. Веселий Поділ на 
Полтавщині. Навчався хлопець спочат-
ку вдома, а опісля вчився у Полтавсь-
кій гімназії, де його дитячий  інтерес до 
літератури зміцнив і поглибився після 
знайомства з творами видатних тодіш-
ніх письменників. Уже  в перших кла-
сах гімназії він починає писати вірші 
російською мовою. Частина з них була 
надрукована 1847 р. у Полтаві окре-
мим виданням. Поезії не подобались 
інспектору гімназії, який Глібову при-
грозив арештом.

Того ж самого року хвороба змусила Л. Глібова перервати навчання й 
повернутися додому. 1949 р. він вступає до Ніжинського ліцею. Тут він 
продовжує свою літературну творчість. Після закінчення, ліцею його було 
призначено вчителем історії й географії в Чорному Оскалі на Поділлі.  
Письменницький авторитет Глібова на той час дуже зріс. Він поєднує лі-
тературну працю з культурно-просвітницькою, організує літературні ве-
чори та вистави, для яких навіть сам пише п`єси.
Свої байки та вірші Л. Глібов друкував у журналі „Основа“, а опісля почав 
видавати тижневик „Чернігівський листок“ (українською і російською мо-
вами). Він сам був його редактором, автором і коректором.
1863 р. вийшла перша збірка байок Глібова. Вона відразу була забороне-
на для народних шкіл, а частина тиражу знищена.
Позбавлений роботи він повертається додому, де живе в злиднях та за-

Матеріал підібрав Павло Головчук

Український Езоп
До 180-ліття з дня народження 

Леоніда Глібова
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знає  родинних трагедій. Щойно після двох років  повертається до Черні-
гова, де працює в одній друкарні. Глібов починає друкуватися в галиць-
ких журналах «Дзвінок« і «Зоря«. 
Літературна діяльність Глібова виявилася в чотирьох окремих жанрах: 
ліриці, байках, оповіданнях для дітей і драматичній творчості.
В ліричних поезіях Глібова настрій сумний, елегійний. Поет лине тужними 
згадками до тих хвилин минулого, щастя („Вечір“); іншим разом сумує за 
безповоротною молодістю („Журба“).
Ніжним почуванням, сердечним ліричним настроєм навіяні також байки 
Глібова. Хоч теми брав він здебільшого в інших поетів вмів їх актуалізу-
вати, спрямувати до сучасних йому обставин українського життя і надати 
їм своєрідне національне забарвлення.
В пошані й славі, але фізично розбитим, майже зовсім сліпим доживає Л. 
Глібов останні свої дні. 10 листопада (29 жовтня) 1893 р. на 66 році його 
не стало...
Глібов – талановитий майстер живого, соціально загостреного діалогу, 
який ніби становить кістяк його байки.
Багатство етнографічно-фольклорного матеріалу посилює яскравий на-
ціональний колорит творів письменника.
Описи української природи у його байках й інших творах, овіяні ніжністю, 
пройняті теплими спогадами поета про рідні поля і луги, про ліси і гаї, де 
пташки дзвінкими піснями вітають весну й літо.
Здебільшого описи чарівної природи в творах Глібова контрастують з 
похмурою дійсністю поневоленого його та інших народів російським ца-
ризмом.
В часі панування в Україні більшовицького режиму різні „глібознавці“ 
твердили, що вирішальну роль у зверненні письменника до байок мала 
творчість російського байкаря Івана Крилова та що він – сказано зви-
чайною мовою – був учнем Крилова. Цю „правду“ довгі роки ніхто з ук-
раїнських письменників та літературознавців не мав сміливості (і не смів) 
спростувати. Але таки знайшовся один з  – Олександр Деко. Він багато 
років досліджував життя і творчість Глібова. Він носився думкою підготу-
вати і видати Академічне зібрання творів Л. Глібова та створити широке 
прозове художнє полотно про життя і творчість письменника. Та не так 
судилось. О. Деко засудили на початку 70-х років минулого століття за 
націоналізм, заборонили друкуватись. Його ім`я усунено з усіх енцикло-
педій на довгі роки.

На старі роки О. Деко виїхав на постійне життя до Німеччини. Мені па-
щастило стрінулись з ним у Мюнхені, де він видавав літературний журнал 
„Соборність« та очолював Баварську секцію Спілки українських письмен-
ників у Німеччині. На жаль і тут його не зрозуміла українська „еліта“, 
мимо того, що, нарешті, в Україні мав можливість (на власні кошти) ви-
дати свої літературні твори. О. Деко мені сказав, що єдиною мрією його 
життя – побачити повне видання  творів Леоніда Глібова та огляд життя 
і творчості письменника. На жаль, мабуть, (це моя власна думка) на це 
прийдетьця ще чекати...
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Ювілейна монета присвячена 175-річчю з дня народження відо-
мого українського поета, байкаря, драматурга і літературного 

критика Леоніда Івановича Глібова

На аверсі монети зображено сувій із малим Державним Гербом України, 
написами: 2002, УКРАЇНА, 2, ГРИВНІ та герої байки „Музики“, розміще-
но логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено поясний портрет Глібова за столом з пером 
у руці, по колу монети написи: ЛЕОНІД ГЛІБОВ („правору“) та роки жит-
тя 1827-1893 (ліворуч).

Автори: ескізів - Микола Кочубей, моделей - Роман Чайковський.
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Визначний політичний і культурний 
діяч, меценат, філософ і письмен-

ник, Петро Могила, народився 10 січ-
ня 1597 року в Молдовії. Навчався у 
Львові, а високу освіту дістав у Західній 
Європі.

Його життя  для багатьох людей ще й 
сьогодні є неабиякою загадкою. Склад-
ною і суперечливою була доля цього 
визначного церковного та культурного 
діяча, що полишив неабиякий слід в 
історії України. Про Могилу написано 
багато праць у нас і за кордоном. Його 
діяльність, як правило, аналізується в 
трьох аспектах: громадсько-політично-

му, культурному та релігійному.
 З іменем Петра Могили пов’язане розгортання системи вищої і серед-

ньої освіти в Україні та Росії, яка не просто копіювала західноєвропейські 
школи, але й могла конкурувати з ними. Він був фундатором і творцем 
першого в усій Східній Європі вищого навчального закладу – Києво-
Могилянської Колегії, що стала попередницею Української Академії та 
Київського Університету. 

 Однією з важливих сторін його діяльності була організація і розвиток 
книговидавничої справи. Він надав роботі Лаврської друкарні такого 
розмаху й гуманістичного змісту, якого не знала досі історія книгодру-
кування в Україні. Одним з перших він почав вводити книгодрукування 
книжною українською мовою того часу, значно підняв престиж і автори-
тет слов’янських видань.

Він залишив близько 20 творів церковно-теологічного, полемічного, про-
світницького, філософського та моралізаторського характеру. Зокрема, 

Митрополит Петро Могила
( 410-річчя з дня народження та 

360-річчя з дня смерті)
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йому належить розробка і обґрунтування обрядів, характерних для життя 
українського суспільства того часу, скажімо, ритуалу вінчання.

Коли став православним митрополитом  (1632 р.)П. Могила почав пе-
реговори з Київським уніатським митрополитом Йосифом Веніаміном 
Рутським у справі об`єднання і як умову для цього поставив умову ство-
рити Київський Католицький Патріархат. Митрополит Рутський з радістю 
погодився і великодушно запропонував митрополитові Могилі патріаршу 
гідність. На Український Патріархат погодилися всі католики й право-
славні, білоруси й українці, а навіть козаки прийняли з радістю цю  ідею. 
Польський король Володислав також дав згоду за Патріархат, бо хотів мати 
серед козаків і в Українській Церкві опору проти свавільної анархічної 
польської шляхти. Але польські шовіністи прийняли ту ідею насторожено 
й доклали всіх зусиль, щоб відтягнути справу заснування Патріархату в 
Києві, а в Римі вживали всіх заходів, щоб до його утворення не допустити. 
В хід поляки пустили всі засоби: підкуп, брехню, шахрайство, викрадення 
документів. В той час помер царгородський патріарх і французи (мабуть 
за намовою поляків) заявили, нібито їм вдається намовити турків, щоб 
патріарший престол зайняв грек-католик. У Римі повірили, щоб так ста-
неться і не дали згоди на Український Патріархат. Як би це сталося, історія 
Української Церкви пішла би іншим шляхом, не зазнала б переслідування 
і заборон з боку російських урядів та утисків московського православ’я.

Виснажений хворобою, чекаючи смертної години він складав заповіт. 
Звичайно ж, основне місце в ньому відводилося його улюбленому витво-
ру – колегії, що вже за життя митрополита стала називатися Києво-Моги-
лянською.

 Петро Могила помер 10 січня 1647 року, встигнувши навести лад у всіх 
своїх паперах, розподілити все, що мав. Це саме той випадок, коли мож-
на сказати: людина підготувалася до смерті і поставила логічну крапку 
в своїх земних діяннях. Тривалий час у Київській академії щороку в цей 
день відбувалася панахида, на яку збиралося все вище духовенство міста. 
Академія свято берегла пам’ять про свого великого благодійника. 

 Його поховали на вказаному ним самим місці у великій печерській цер-
кви біля лівого криласу. Він заповів, щоб йому не ставили ніяких мону-
ментів чи надгробків. Пам’ятником Петрові Могилі лишилася славетна 
академія.    

Тепер треба поставити логічну крапку й зробити деякий висновок.  Пет-
ро Могила добре розумів значення духовної культури в житті українсь-
кого народу. Саме завдяки йому був зроблений значний крок у розвитку 
вищої освіти в Україні. З його ім’ям пов’язане розгортання системи вищої 
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та середньої освіти в Україні та Росії, яка не просто копіювала західноєв-
ропейські школи, але й могла конкурувати з ними. Він став основополож-
ником і творцем першого в усій Східній Європі вищого навчального за-
кладу – Києво-Могилянської Колегії, що стала попередницею Української 
академії та Київського університету.

Діяльність Петра Могили відіграла значну роль у розвитку української 
освіти, науки і культури, сприяла пробудженню свідомості нашого народу, 
усвідомленню ним своєї гідності.

Пропонуємо ласкавій увазі читачів кілька думок митрополита П. Могили 
з його численних духовних творів.

Без згоди та спільної любові народжується постійна пожежа смутку й 
печаль, а втіха не приноситься.

Поштивість і пристойне пошанування має виявити подружжя: жінка чо-
ловікові – як голові, а чоловік жінці – як власному тілові.

Ніхто-бо, хто ненавидить, себе не утримає, і не збереже, і не знайде.
Любов із ненавистю дружби не має.
Так само як кожна людина має свою власну матір, з нутра якої народ-

жується на світ, усі так люди мають спільну матір – землю, яка всіх у своє 
нутро приймає.

Коли ріллю намислюють засіяти збіжжям, то доборе її приготовляють.
Безділля народжує гріх.
Церковні пастирі повинні дбати про те, щоб слово, яке веде їхніх пара-

фіян до Бога, було їм близьке та зрозумілим.
В церкві потрібно кожному християну обов’язково турбуватися про те, 

щоб Духом добрим було наповнене його серце, бо це наймиліше для Гос-
пода.

Підготував П. Головчук



Misli s Dunava 9

100

Михайло Ляхович народився 13 
червня 1959 року в Сремській Мит-
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демію мистецтв у Новому Саді, від-
діл живопис. Друкувався у „Новій 
думці“ (Вуковар, Xорватія), Літе-
ратурний додаток „Руського слова“ 
(Новий Сад, Воєводина) журналі 
„Нові дні“ (Tоронто, Kанада), „Су-
часність“ (Kиїв, Україна), Aвтор 
книжок „Xресна дорога українців 
Боснії (Ужгород, 1993), „Народні 

пісні українців Боснії, Xорватії, Воєводини“ (Ужгород, 1997), та збірки 
поезій «Мандри» (Торонто, 2007 р.). З 1987 по 1991 р. працював україно-
мовним журналістом в журналі „Нова думка“ у Вуковарі (Xорватія) а від 
1997 до 2001 був головним редактором тижневої газети „Новий шлях“ в 
Tоронто (Kанада). Поміщений до збірника „Поезія і проза русинів і ук-
раїнців у Xорватії“, Вуковар, 2000 р. Tепер живе в Kанаді. Занимається 
суспільно-громадською та педагогічною працею.

Михайло Ляхович

* *  *

I б’ють
I плакати не дають,
Сказав би мій народ.
Душу виривають
I подяки бажають
За цей злочин.
I це не чужий,
A свій таки –
Яничар.

Свою душу
З самого себе вириває
I кидає свиням
Під ноги.
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Невелика українська церква на передмісті Торонто була переповне-
на людьми.  У церкві було темно, лише свічки і лямпадки своїм 

колехливим і слабеньким сяйвом давали можливість віруючим бачити 
один одного та його постать. Бо лице його бачити було майже немож-
ливо. Причина цьому була не тільки слабеньке світло свічок, а і густа, 
довга борода і вуса, яких він часу від часу доторкав і гладив, коли шукав 
відповідних слів.

Був це час Великого посту і у парафії відбувалися великопісні місії. Цьо-
го року навчав монах з України. Люди прийшли у великому числі послу-
хати його проповіді. Цікавило їх як він буде говорити. Адже, ще вчора „всі 
вони там були комуністами”, ще вчора „вони нас обзивали фашистами і 
буржуазними націоналістами“. Так думали і навіть говорили декотрі па-
рафіaни переступаючи поріг церкви. Та коли монах став на солеї, і з його 
вуст потекли щирі, неквапливі, обдумані слова, люди принишкли немов 
зачаровані. Звук його голосу досягав саме нутро душі кожного присутньо-
го в церкві. Його слова в якийсь спосіб приносили спокій, надію, навіть 
радість. Радість що Бог існує, що є на світі такі монахи...

Слухаючі його слова, я і не вчувся, коли перенісся у роки моєї молодості. 
Літні школи для української молоді були для мене найкращим способом 
заповнити час під час літа. Там було все: товариство, забави, дівчата.   Там 
можна було познайомитися з молодими українцями з інших міст тодіш-
ньої Югославії.  На одній з літніх шкіл познайомився з молодим хлоп-
чиною на ім’я Василь. Проживав він у Славонському Броді у Хорватії. 
Хлопець був талановитий. Вмів гарно малювати і танцювати. Пригадую 

Михайло Ляхович

МОНАХ



Misli s Dunava 9

102

його малюнок „Мальви”, за якого він одержав нагороду на образотвор-
чому конкурсі на одній з літніх шкіл. У Славонському Броді він керував 
танцювальним гуртком. Мав дар притягати людей. Біля нього завжди було 
багато друзів, а і дівчат не бракувало. Часто ми стрічалися і розмовляли, 
як би то приспішити розвиток українства в Югославії. Він із запалом ки-
дався у дискусію, висував свої ідеї, був готовий на все, щоб українцям у 
Югославії стало краще.

Та на наступній літній школі він не з’явився. Я розпитував про нього 
тих, які прийшли зі Славонського Броду. Все було марно. Ніхто не знав, 
де Василь подівся. А час плив далі. Хоч мені бракувало наших жвавих 
дискусій, Василь поступово відійшов у забуття. Були інші друзі, мої перші 
захоплення, мої студії...

Коли остання людина вийшла з церкви, я нарешті мав змогу приступити 
до монаха.

- Василю, це справді ти? - непевним голосом спитав я.
- Так і ні - відповів він. -Так, я колись називався Василем. Тепер я на-

зиваюся отцем Aтанасієм. Це ім я я собі вибрав коли став монахом.  Ми 
мовчки обійнялися.

Він розповів мені про все. І про свого брата священика, і про свою палку 
любов до всього рідного, про хвилину, коли вперше був схоплений дум-
кою про вічність душі, про свої студії в Італії, про своє рішення вступити 
до монастиря в Україні.

-  Коли я став свідомим терпінь, якого переносить мій народ і моя церква, 
нестерпно почав терпіти і я. Я мусив щось зробити, я просто мусив. Тепер 
я вже не терплю. Я щасливий...

Ми мовчали і довго дивилася один на одного. Після багатьох років, у 
маленькій церкві на передмісті Торонто, наші очі говорили за нас.
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Того дня був Свят Вечір. Від самого рана   спогади   роїлися   в   голові.  
Повна батьківська хата, куття, світло свічки, колядки. Опісля - мами-

на тепла рука і морозна ніч. Церква   повна   світла, усміхнені   обличчя, 
колядування у плебанії.

А тепер ходжу вулицями Сарлайнсбаху, маленького села на півночі Авс-
трії. Живемо у пансіонаті повному біженців. Бо і ми біженці. Стрічаю 
незнайомих людей. Чи знають вони, що у мене Свят Вечір? Чи знають 
вони, що я своїм дітям обіцяв принести ялинку і прикраси для неї, а тепер 
блукаю незнайомими вулицями у пошуках хоч якої гілки, яка заступила б 
ялинку?  Нічого не знаходжу. Вітер морозить щоки. Батько на Свят Вечір 
заносив дідуха до хати. Ми діти затягалися в солому і шукали горішки 
та цукерки. Цього року навіть в кутті горіхів не буде. Ми покинули бать-
ківський дім із 300 німецьких марок зашитих у Любиній сорочці.   Ми  
вже два  місяці  сидимо у «пенсіонаті» і не працюємо. Останні гроші я дав  
на  матеріал  і тепер малюю ікони. Попробую продати.

Ходжу попід осяяні вікна. Австрійці уміють прикрасити ялинку. Збері-
гають свої давні традиції. Дивлюся у ті вікна як в інший світ. Бо ми те-
пер живемо у світі біженців. Їмо що нам дають їсти, у магазинах за нами 
слідкують чи не вкрадемо що-небудь, на вулиці не вітаються з нами. Та 
є винятки. Учителька у сільській школі на ім’я Інґа старається помогти. 
Купила для наших дівчат теплі зимові чоботи. Люба розплакалася. І вона 
теж учителька. Нашим дітям вдома нічого не бракувало. Тепер ми біжен-
ці. Може би піти до неї?

Може порадить щось? Та я навіть не знаю де вона живе. Вертаюся до 
дому. Дітям скажу, що цього року Свят Вечір буде без ялинки.

Люба дивиться на мене сумними очима. Знає, що мені важко. Вона при-
готовила куттю та варенники. На інше не вистачило грошей. Молимося.  
Горло  стискається   і з  нього виходить не мій голос. Діти дивляться на 
нас великими очима. В цю хвилину хтось постукав у двері. Хто це може 
бути? Відкриваю двері і бачу пані Інґу та її чоловіка. Він тримає невелич-
ку ялинку у руках і всміхається. У голові кошмар. У той сам час відчуваю 
радість, сум, вдячність... Вони пояснюють, що дідо пані Інґи теж початком 
століття подарував ялинку біженцям і це залишилося традицією у їхній 
родині: на Різдво зробити добре діло.

Того першого біженського року наш Свят Вечір був з ялинкою.

СВЯТ ВЕЧІР
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Надія Ляхович народилася 19 люто-
го 1961 року в Срeмській Митровиці. 
Початкову школу, середню та вищу 
педагогічну академію закінчила у 
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Надія Ляхович

Ти була мені наче мати, 
Ти служила мені, як могла, 
-Кожна кроквочка, кожна лата 
Не жаліла для нас тепла.
Василь Симоненко

Невелика, більш на гриб схожа, стояла на горбочку хата. Старенька. 
Здається, роки так тиснуть, що ось-ось завалиться. Але, куди там ва-

литись, коли стіни її з ялиці і смереки, хоча вже і почорніли, здорові-здо-
ровенькі. Ще ста літ їм стояти та підтримувати цей солом’яний капелю-

НАМ ЇХАТИ, А ХАТА?

(Коротке оповідання)



105

Думки з Дунаю 9

шок, що так стрімко тягнеться вниз. Якраз цей капелюх поміняти б, стіни 
помити і чепурилабся хаточка, мов нова. Навкруги хати сад, вишневий 
сад, що так тулиться до хатки, неначе хотів би захистити її від злих очей. 
Через сад в’ється стежечка, що спускається до річки. Лиш чомусь кві-
ток тут нема. Одинока мальва он там під вікном росте просто до сонця. І 
квітів було б якби молода жіноча рука. А рука жінки, яка сидить на порозі 
вже старенька, неспроможна, зів’яла.

Сидить старенька і схиливши на обіруччя голову зажурено дивиться не 
знати куди. Очі нерухомі, тільки сльози своєю вологою дорогою дають 
знати, що це тіло ще живе. Десь-колись все таки зірветься з грудей голос 
схожий на зойк, на плач:

- Ой, Боже мій...
- Та куди ж мені їхати? Як покинути своє обійстя, свою хату... ? Ой, сину 

мій, де дівся твій розум? Ти ж тут народився, колискову співала біля ко-
лиски. Пам’ятаєш?

І не завваживши, що думки перетворюються в голос, вона починає спі-
вати:

Люлі-люлі, дитино, поїдемо по сіно
Візьмемо тебе із собою,
Ти нам будеш коні пасти,
А ми будем сіно класти...
Тремтячий голос утих. Зойк:
- Я не хочу, не можу...
А в розумі думки далі котяться мов важкі, дощові хмари.
- Назар мій і батьки наші будували цю хату, - нам з Назаром, на щасливе 

сімейне життя. Яка радість: наша хатина! Молоді були, веселі, життєрадіс-
ні. Ой, Назарочку мій, слава Богу, що ти не знаєш що син наш наймо-
лодший надумав робити. Їхати, їхати кудись-там, далеко... Та куди ж мені 
їхати, гніздо своє покидати. А яка наша хата все чиста й охайна була - поки 
у мене ще сили було. Розмальована піч, рушники на покуті, терпкий запах 
рути-м’яти на долівці... І як багато квітів було навколо неї. І чорнобривці, 
і калина, і мальва... і город який у нас був...

І  сльози покотились. Підвела голову, опустила очі і дивиться на свої 
руки.

- Старість. Старість і важке життя на руках виписуються. На оцій долоні 
все пише, вся історія цієї хати, цього саду, городу, тої землі, що годувала 
нас стільки років. І життя Назара мого, і синів наших життя... І похорон 
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Назара мого, і рушники, що подарувала Іванові і Степанові на долю, на 
щастя, коли пішли у світ за долею... Гадала я, Андрійко невісточку при-
веде, хата наша знову оживе, онуків буде, колисати знов буду. Я вже ні до 
чого, крім онуків доглядати, хату чепурити.

Підвелася старенька, пішла в сад. Притулилася до вишні, поцілувала.
-Вишенько моя...
І незчулася скільки часу тут простояла. І вечір вже наближався. Вечерю 

готувати треба, а то Андрійко прийде, їсти схоче.
- Андрію, Андрію, ти ще молодий, думаєш що там краще, легше жити 

будемо. А може краще там, але мені й тут добре. Якби хоч ти мене отут 
залишив, а ти йди. А знов, як мені самій тут? О, Боже...

Поралася по кухні. Вечерю готувала. А думки важкі, немилосердні спо-
кою не дають. «Як би Бог хоч душу взяв, щоб тіло на своїй землі зостало-
ся...»

Ось і Андрій. Міцний, стрункий парубок. Нахмурений, але в очах у нього 
надія, віра на краще, щасливе життя. Нічого не говорить. Та, що ж тут го-
ворити: через тиждень візмуть він з мамою все, що треба і разом з кілько-
ма родинами з села вирушать в дорогу, далеку дорогу, в ту Боснію, що 
багатством вабить...

- Сину, - тихенько промовила старенька, - а може б ти передумався..?
- Слухати навіть не хочу! Їдемо! Зрозуміли!? Все!
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Історія і сучасність

История и сучасносц

Povijest i suvremenost
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Операція Вісла

Операція Вісла - злочинний захід етнічної чистки, здійснений поль-
ським комуністичним режимом у 1947-му році проти українсько-

го населення на історічних українських землях, що відійшли до Польщі 
після Другої світової війни. Полягав у примусовій депортації (виселенні) 
українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території 
у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали 
Німеччині.

9.9.1944 між комуністичними урядами УРСР і Польщі було підписано 
угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах. Пересе-
лення українців з їх етнічних територій, яке мало за умовами угоди носити 
винятково добровільний характер, проводилося найчастіше примусово і з 
застосуванням військової сили. Польські адміністративні органи застосо-
вували найрізноманітніші засоби для зростання масштабів переселення 
- позбавлення прав українців на землю, ліквідація рідного шкільництва, 
культурно-освітніх установ, греко-католицької церкви та інші. В жовт-
ні 1944 -серпні 1946, за даними польських джерел, було переселено 482 
тис. осіб. Переселення і масові репресивні акції польського уряду щодо 
українського цивільного населення викликали закономірну рішучу про-
тидію національно-патріотичних сил - Української Повстанської Армії 
та націоналістичного підпілля Організації Українських Націоналістів на 
території Закерзоння, що становило серйозну загрозу для існування то-
талітарного режиму в цілій Польщі. В цих умовах польська комуністична 
влада, продовжуючи свою антиукраїнську політику, вирішила повністю 
виселити українське населення з його етнічних земель і розпорошити ук-
раїнську національну меншину в Польщі.

Приводом до початку Операція Вісла стала загибель 28.3.1947 в районі 
с.Яблонне (на шосе між Балигородом і Тісною) у бою з відділом УПА (ком.-
майор С.Хрін) заступника міністра оборони Польщі ген. К.Свєрчевського. 
В цей же день на засланні політбюро ППР було прийнято рішення про 
цілковиту депортацію українського населення у новостворені на колиш-
ніх німецьких землях воєводства - Вроцлавське, Гданське, Ольштинське, 
Познанське і Щецінське. 28.4.1947 (за ін. даними - 24.4.1947) о 4.00 годині 
ранку шість польських дивізій (бл. 17 тис.чол.) та відділи Корпусу Безпе-
ченьства Публічного (назва органів польської служби безпеки) оточили 
місцевості, на яких компактно проживало українське населення. В цей 
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же час відділи НКВС і чехословацької армії заблокували східні і південні 
кордони Польщі від Бреста до Нового Сончу. Операція Вісла проводи-
лись під безпосереднім керівництвом міністра оборони Польщі маршала 
Р.Жимерські та ген. С.Моссора.

Депортаційні заходи проходили в три етапи: 1-й - з 28.4. до 15.6.1947 ви-
селялись українці з повітів Лісно, Сянік, Перемишль, Ясло, Кросно, Лю-
бачів, Горлиці, Ярослав; 2-й - до 30.6.1947 виселялось українське населен-
ня з повітів Новий Сонч, Новий Тарг, Томашів Любельський, Грубешів.

Протягом третього етапу (до кінця жовтня 1947) виселено населення з 
решти повітів Закерзоння. На 31.7.1947 за польськими даними, було пере-
селено 140 575 осіб, ув’язнено в концтаборі Явожно 3800 чол., убито 655 
чол. заарештовано 1466 членів українського руху Опору. Намагаючись 
прискорити асиміляцію переселенців органи влади, звичайно, допускали 
переїзд в одну місцевість не більше 3-4 українських сімей. До кінця 1947 у 
місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 
14 тис. осіб польської національності.

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії
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Ukrajina 24. studenoga obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida 1932-
1933. godine, kad se Staljinov komunistički režim poslužio oružjem 

izgladnjivanja, kojim je usmrtio sedam do deset milijuna Ukrajinaca. Ukrajina, 
srce Europe i žitnica Sovjetske Unije, bila je osuđena na pomor glađu - jedan od 
najokrutnijih oblika torture i smrti. Crveni papa iz Kremlja i njegove pobočnici 
iz vrha Partije, Vjačeslav Molotov i Lazar Kaganovič, skupa s komunističkim 
vođama u Sovjetskoj Ukrajini, Stanislavom Kosiorom, prvim sekretarom KP 
Ukrajine 1928-38., Mendelom Katajevičem, drugim sekretarom KP Ukrajine 
1932-33., koji je imao „posebne ovlasti“ nadgledanja konfiskacije uroda, Pave-
lom Postiševom, drugim sekretarom CK KP Ukrajine, Stanislavom Redensom, 
šefom GPU-a (Državnoga političkog direktorata ili tajne policije) i Vsevolo-
dom Balitskim, koji je zamijenio Redensa na čelu GPU-a, organizatori su ge-
nocida nad ukrajinskim narodom. 

Iako Ukrajina od svijeta traži da se masovno umorstvo Ukrajinaca u režiji 
Kremlja javno označi odgovarajućom riječju - genocid - mnogi su, zbog 
političkih prilika i obzira (političke korektnosti) koji u političkom svijetu po-
stoje - i danas suzdržani. 

Ali istinu o Golodomoru - Ukrajinskom genocidu već su priznala zakonodav-
na tijela pedesetak država, među kojima Australije, Kanade, Estonije, Gruzije, 
Mađarske, Litve, Poljske, Sjedinjenih Država. Povodom 70. obljetnice kome-
moracije Golodomora papa Ivan Pavao II. uputio je 23. studenoga 2003. pismo 
Ukrajincima u kojemu je istaknuo: „Govorim o strašnom zločinu koji su hla-
dnokrvno počinili onodobni vladari. Sjećanje na ovu tragediju mora biti vodič 
osjećaja i djelovanja Ukrajinaca“. 

A sad nešto više o samom Golodomoru i razlozima koji su Kremlj nagna-
li na pokušaj istrjebljenja ukrajinskoga naroda. Godomor/Holodomor dolazi 
od ukrajinskih riječi holod - „glad, izglanjivanje, opća nestašica“ i moryty - 
„poticati patnju, ubiti“. A to se radilo na način da je središnja (vrhovna) vlast 
(Moskva) zaigrala na nekoliko karata: neumjerene kvote žita koje su seljaci 
morali predati državi, konfiskaciju imovine, kolektivizaciju i nasilje. Sovjetsku 

Хорватські засоби масової інформації широко 
коментували 75-у річницю Голодомору в Україні

Staljinov obračun 
s ukrajinskim narodom
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Ukrajinu i Kuban - regiju na Sjevernom Kavkazu pretežito nastanjenu Ukrajin-
cima - izolirala je naoružanim boljševičkim postrojbama zloglasne tajne poli-
cije, tako da seljaci koji su ostali bez igdje ičega nisu mogli napuštati ugroženo 
područje i hranu za preživljavanje tražiti izvan zone smrti. Načinjene su tzv. 
crne liste, na koje su uvrštena sva sela koja nisu mogla isporučiti onoliko uroda 
koliko država traži, a nakon što bi im zaplijenili pokretnu imovinu slijedilo je 
oduzimanje nepokretne. A to je značilo smrtnu presudu. U izoliranim selima 
ljudi su jeli mačke, pse, a bilo je i ljudožderstva među onima koji su poludjeli 
od gladi. 

Cijelo to područje, žitnica Sovjetske Unije, pretvoreno u polja smrti u ranim 
tridesetim godinama prostiralo se na 425,000 četvornih kilometara, imalo je 
31,1 milijun stanovnika ili 20 posto ukupnog stanovništva USSR-a i proizvo-
dilo je 28 posto ukupnog uroda USSR-a. Kad je organizirani teror dosegnuo 
vrhunac, u užujku 1933., dnevno je, piše prof. Robert Conquest, umiralo 25.000 
Ukrajinaca, 1000 na sat ili 17 svake minute. Procjene ukupnih žrtava kreću se 
od 5 do 10 milijuna, a 7 je uzeto kao prihvatljiva brojka. A to je bila četvrtina 
ukrajinskog stanovništva!

Kad su rimske legije porobljavale zemlje tamo gdje bi naišle na otpor najteža 
kazna bila je desetkovanje. A ovdje je ubijena gotovo četvrtina jednog naroda 
za godinu dana! 

Djeca su bila posebno pogođena - procjenjuje se da je “ne manje od tri mi-
lijuna djece rođene između 1932. i 1933. umrlo od gladi” (M. Maksudov in Fa-
mine in Ukraine 1932-1933, Ed. by Roman Serbyn and Bohdan Krawchenko, 
Edmonton CIUS, 1986). 

NKVD-ovci su upadali na seljačka imanja tragajući za skrivenom hranom. 
Oni koji su se suprotstavljali bili su uhićeni i strijeljani ili otpremljeni u Sibir, 
Kazahstan... Broj uhićenih (vidi grafikon) u Ukrajini 1932. bio je 2,5 puta veći 
nego 1929., a 1933. bio je učetverostručen, kad je uhićeno gotovo 125.000 
ljudi.

Krađa hrane, vlasništvo socijalističke države, kažnjavana je s pet godina za-
tvora, a često i smaknućem. Leševi su zatrpali ulice, preživjeli nisu više imali 
snage zatrpavati mrtve, glad je kosila sve redom - a Staljin je žito izvozio na 
Zapad ili ga prerađivao u tvornicama za proizvodnju alkohola. 

Zašto su Staljinovi krvnici (palači) upravo Ukrajince izabrali za objekt maso-
vnog zločina? Probuđena u nacionalnoj revoluciji 1917-21. Ukrajina je, čak i 
u luđačkoj košulji sovjetske državnosti, bila opasna za Kremlj. Imala je veliko 
iskustvo nacionalnooslobodilačke borbe, a po ljudskim i gospodarskim poten-
cijalima bila je ravna svim drugim saveznim državama zajedno i - graničila je s 
Europom. S tisućljetnom tradicijom i bogatim kulturnim nasljeđem, nastojanjem 
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da stvori neovisnu državu, iskustvom u borbi za svoju slobodu, nastavljala je 
započeti preporod. Ukrajinski komunisti počeli su tražiti više autonomije u od-
nosu na Moskvu i krajem 1920-ih Staljin je osjetio da će politika ukrajinizacije 
probiti okvire koje joj je Kremlj zadao i za ugroziti režim. Ukrajina je ozbiljno 
prijetila integritetu Sovjetskoga carstva i njegovim geopolitičkim aspiracijama. 
Ugrožavala je Staljinovu despotsku vlast, a USSR-u prijetila raspadom. Pa je 
komunistički papa i posljednji ruski car-samodržac okrenuo ploču. Staljinov 
režim poveo je otvoreni rat protiv ukrajinske nacije. Uslijedilo je masovno 
tlačenje, ubijanje i protjerivanje ukrajinskih intelektualaca, a zatim i izgladnji-
vanje najneovisnijeg, a time i najslobodnijeg narodnoga sloja - seljaštva. 

Lenjin je govorio da su seljaci vreća krumpira, (kulaci!), jer i u vreći svaki 
je za sebe, nisu klasno svjesni, proleteri... I Staljin je odlučio usmrćivanjem 
glađu razoriti ukrajinsku nacionalnu ideju - čišćenjem nacionalne elite i njezine 
socijalne baze - seljaka - a onda seljake koji prežive Golodomor pretvoriti u 
pokorne farmerske (holhozi, sovhozi...) radnike - državne robove. Time je or-
ganizirao uništenje jezgre ukrajinske države i naroda.

Nakon što su milijuni Ukrajinaca umrli u rodnoj zemlji, vlasti su doseli-
le desetke tisuća obitelji iz Rusije, Bjelorusije i drugih dijelova USSR-a na 
ispražnjenu zemlju Sovjetske Ukrajine. Krajem 1933. tamo su naselili preko 
117,000 ljudi. 

Službena sovjetska vlast, ustvrdio je Andrew Gregorovich 1998., preko pola 
stoljeća nijekala je genocid. Ali jedan od tužnijih aspekata je da je on u velikoj 
mjeri izbrisan iz povijesnog pamćenja u Ukrajini. Sovjetski sustav pažljivo je 
eliminirao gotovo sve dokaze, uključujući fo-
tografije. Ukrajinci u Ukrajini danas ne znaju 
o Staljinovu genocidu, dok recimo Židovi bilo 
gdje u svijetu znaju za Hitlerov holokaust. 
Gregorovich navodi da je posjetio tri učilišta 
u Hamiltonu, ali na nijednom nije bilo spome-
na o Ukrajinskoj gladi. Jedina glad koja je u 
tim školama navedena bila je Irska glad (Irish 
Famine). Od 1845 do 1849. Irsku je pogodila 
krumpirova zlatica, koja je uništila glavni irski 
prehrambeni proizvod. Gotovo milijun Iraca 
umrlo je od gladi, ili jedna četvrtina irskoga 
stanovništva. Oko 1.6 milijuna Iraca emigrira-
lo je u Sjedinjene Države i Kanadu.

Vlasti država odgovornih za zločine genoci-
da čine sve da tamne strane vladanja i veličine 
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nikad ne ugledaju svjetlo dana, ali, kako ističe ukrajinski predsjednik Viktor 
Juščenko, “inzistiramo na tomu da svijet uči istinu o svim zločinima protiv 
čovječnosti, jer je to jedini siguran način da zločince ne osokolimo svojom 
ravnodušnošću”. 

Dijabolična narav gladi
Mnogi ljudi pokušali su dati precizan naziv opće gladi 1933. zbog njezine 

dijabolične (đavolske) naravi. Nazvana je Velikom glađu (the Great Famine), 
kako bi se odrazila veličina i broj žrtava, Crnom glađu (the Black Famine), 
Holokaust glađu i Staljinovom glađu. U Ukrajini je nazvana Golodomorom 
(Smrt izgladnjivanjem ili Ubojstvo izgladnjivanjem - Hunger Death or Hun-
ger Murder). Nazvana je i Organiziranim izgladnjivanjem, Inženjering izgla-
dnjivanjem... Ali po mom sudu, najprikladniji naziv je jednostavno Genocid u 
Ukrajini 1932-1933, jer je bio planiran 1932. i usmjeren na to da 1933. ubije što 
više ukrajinskoga naroda/nacije. (Andrew Gregorovich, 1998., Senior Resear-
cher, Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre Toronto)

Božo Čubelić
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Меморіальний центр голодомору має постати у Києві в жовтні на-
ступного року. Про це говорили з Президентом Ющенком пред-

ставники діаспори, які приїхали в Україну погодити спільний план від-
значення 75-их роковин трагедії. Зведення Меморіалу – питання номер 
один, – каже голова міжнародного координаційного комітету Світового 
конгресу українців Степан Романів:   

“Це питання мусить стояти на першому місці, і гроші на цю річ треба 
знайти. Ми закликаємо президента, щоб виконав те, що пообіцяв. Адже 
час спливає дуже швидко і до 2008-го року залишилось зовсім мало часу, 
а попереду ще багато роботи”.

Далі на порядку денному – добитись резолюції ООН про визнання голо-
домору геноцидом. Романів каже, що й тут у діаспори і президентського 
Секретаріату є спільний план:

“Україні насамперед слід звернутися до різних парламентів, а діаспора у 
тих країнах зробить все можливе, щоб пролобіювати цю справу”.

Крім того, Світовий конгрес українців готує звернення до міністрів ос-
віти усіх країн з проханням включити інформацію про голодомор до під-
ручників історії. А саме слово “голодомор” пропонує ввести до Оксфорд-
ського словника. Як євреї зробили загальновживаним слово “голокост”, 
так українці мусять подбати про те, щоб слово “голодомор” увійшло до 
міжнародного лексикону. Президент Українського конгресового комітету 
Михайло Савків каже:

“Світові бракує інформації про голодомор. На превеликий жаль, через 
незняння, світ не усвідомлює масштабів цієї трагедії і не знає, що це був 
геноцид українського народу. Нашим обов’язком є якнайбільше пошири-
ти цю інформацію у світі. Поширити слово голодомор, ввести це слово 
в лексикон – це один із найголовніших пріоритетів нашого Комітету”. 
Члени діаспори створили також комісію юристів, які готуватимуть доку-

У Києві збудують Меморіальний центр голодомору

Світові бракує інформації 
про голодомор
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ментацію для ООН, необхідну для визнання голодомору геноцидом, та 
вивчатимуть питання  компенсації жертвам. Голова комісії, федеральний 
суддя Сполучених Штатів Богдан Футей каже:

“Комісія буде працювати і розглядати всі правові можливості моральних 
чи матеріальних відшкодовань жертвам геноциду, чи навіть їхнім роди-
нам”.

На думку пана Футея, можливості для компенсацій можуть бути знай-
дені як на  міждержавному рівні, так і – не виключено – приватному та 
бізнесовому.

Нагадаємо: у листопаді минулого року Верховна Рада України прийняла 
закон про визнання голоду 1932-33 років геноцидом українського народу. 
Раніше подібні резолюції, зусиллями закордонних українців, прийняли 
парламенти десяти країн. Останнім часом до їх числа приєдналося ще три 
країни – Португалія, Словаччина і Мозамбік.

Від штучно створеного голодомору, організованого сталінським режи-
мом у 1930-их роках, померло, за різними оцінками, від семи до десяти 
мільйонів українських селян. Офіційно прийнятою в Україні віднедавна 
вважають кількість жертв – 10 мільйонів.

Оксана Лігостова
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ХТО БУЛ ДР ФЕДОР ЛАБОШ

Народзени 24. януара 1902. року у Дюрдове у познатей  сваящєнїцкей 
фамилиї. Основну школу закончел  у Коцуре, ґимназию у Риєки и  

Вельким Бечкереку. Вельку матуру положел у Панчеве. Студиї предлу-
жел на Економско-комерциялней високей школи у Заґребу дзе и докто-
ровал 1928. року. У школским 1926/27. року бул у Паризу, дзе слухал 
викладаня на познатей школи  École des Hautes Études. Ту слухал два ок-
ремни семинари - Internationales i alliance Française и здобул наслов про-
фесора французкого язика. Ище у чаше студийох  робел у осигураваюцим 
подприємстве „Croatia” у  Заґребу, а по закончених студийох робел у Бе-
оґрадзе у „Удружењу млинске индустрије” по 1940. рок, а потим у Уряду 
за цени  Банскей управи у Заґребе. После ошлєбодзеня роби у Городскей 
управи города Загреба у Центру за економски розвой города (ЦЕР). До 
пензиї одхопдзи 1968 року. . 

Бул познати економиста, а упарто цалого свойого роботного вику ви-
шлїдзовал прешлосц Руснацох. Уж як млади ґимназиялєц  опредзелєл ше, 
крем своєй фаховей служби економисти за историоґрафию и науково-виг-
лєдовацку роботу. 

Добре познаваюци  даскельо странски язики (мадярски, французки, 
Нємецки, латински и други) нє чежко му було виглєдовац по архивох и 
библиотекох материял о походзеню и присельованю Руснацох до Бачки, 
Сриму и Славониї.  Вше кед мал нагоди, а вельо свойо рочни одпочивки 
хасновал на путованя по рижних городох дзе думал же найдзе материял 
за историографию зоз яку ше занїмал. Давного 1968. року пошло му од 
рук позберани материял обробиц и приготовиц  рукопис за свойо животне 
дїло. 

ЧИ НАМ НАШО СТАРИ ПРЕДНЯЦИ И 
ПОЗНЕЙША КУЛТУРНО-ПРОСВИТНА 
ЕЛИТА ОХАБЕЛА ДО НАШЛЇДСТВА 

ФАЛШИВУ НАЦИОНАЛНУ 
ОРЄНТАЦИЮ?

Пише: Штефан Гудак
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Його рукопис под назву „История Русинох” достала позитивну рецензию 
познатих историчарох  у Загребе, алє нажаль друкована є аж 1979. року, 
два роки по його шмерци, у виданю Союзу Русинох и Українцох  Вуковар. 
Ф. Лабош умар два роки пред тим у Загребе 1977. року.

* * * * *
Цо др Федор Лабош написал о националним єстве Руанцох мож скраце-

но пречитац у його послеслову „Историї Русинох”,котре ноши назву:

ЗАКОНЧЕНЄ

„Нашо дїдове кед ше рушели зоз Горнїци и селєли до Бачки, припадали 
грекокатолїцкей вири, односно були католїки восточного обраяду. То вони 
сами виявели. Цо су и одкаль пришли – вони нє таєли. Тото цо були и яки 
були припознавали и пред тедишнїма власцами, бо лєм як таки могли ос-
тац на Кулским панстве, та гоч и на тих керестурских мочарох, хтори од 
шицких бачванских  жемох найвецей страдали од води... Гоч були католї-
ки, нє мали нїяки олєгчаня у обовязкох, хтори им були точно одредзени у 
контракту. Медзитим обходзенє власцох ґу нашим дїдом вельо завишело 
од становиска и думаня  самих державних чиновнїкох. Ище звит бечскей 
комисиї, хтори бул зложени и придати Царскому двору року 1570, так пише:

„...на найвекшей часци Мункачевского панства як и панства Св. Мико-
ли биваю Русини, хтори пред велїма роками пришли зоз Русиї. Їх число 
вельке и даскельо тисячи  биваю у своїх домох по брегох од Мункачу до 
Тренчену у сушедстве Польскей...”(Болд. Ш.Г)

Тот звит ше допольнює зоз звитом Спишскей державней комори зоз 1571. 
року, хтори ше у поглядзе описованя характеристики нашого народу скла-
да зоз першим звитом и ма исти циль, а то: же би наш народ на Горнїци  цо 
баржай заблацел и приказал злим, нєдобрим, нєдовирним з найподлєйшу  
характеристику и на тот способ посцих старе жаданє нємецких и Бечс-
кому двору прихильних боярох, же би го уж раз закрипачели (Болд. Ш, 
Г.), материялно  знїщели, а источасно же би ше вимсцели гевтим бояром 
хтори Русинох защицовали. У тим звиту пише:

„... Тот народ полни  зоз вшелїякима злосцами и прето го як чуму треба 
одстранїц од християнох, цо би було и Богу благоуґодне дїло. Алє понеже 
без оружия и креви то нє мож зробиц, а треба ше бац же ше руски народ  у 
своїм нєзадовольстве годзен нєпреповедзено побунїц, надалєй випатра же 
би нагле одстранєнє або знїщенє руского народу  було чкодлїве и опасне,  
бо би ше зменшала дика, порция, а зменшали би ше и приходи панством, 
цо би приведло до велького нєзадовольства медзи жителями держави, та 
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прето тераз кореньово одстранєнє и виганянє Русинох треба напущиц.
Таке твердзенє и єдного и другого звиту же ше ту роби о народу  хто-

ри жиє од Мунакачу  до Тренщену, же то людзе опасни за християнох и 
же припадаю рускому народу, ясно гутори о яким ше ту народу  роби, 
як ше тот народ вола и у хторих крайох жиє. (Болд. Ш.Г.)

У тот час, кед писани тоти звити, у католїцкей церкви латинского обрая-
ду водзела ше велька борба коло реформациї вири, протестантизма. Вель-
ка часц нємецкого народу, а вец и мадярского, а од славянских народох  
ческого и словацкого, хтори тиж були католїки латинского обряду, зчасци 
пристали на таку вирску реформацию и прилапели протестантизм. Прето 
и маме медзи Словаками нє лєм католїкох латинскохо обраяду, алє и про-
тестантох под рижнима менами: лутеранє, євангелисти, калвинє и други.

Як видзиме тоти людзе нїґда нє були и християнє восточного обраду. 
Шицки народи  кед напущели  свою паганску виру и прилапели хрис-
тиянство, вони го прияли вше лєм у єдним стилу и нїґда го нє прияли 
у обидвох обрядох. Прето нєт анї Словакох, а анї Мадярох, хтори би 
були такой од початку, кед прияли християнство заходно стилу, же би 
у єдней часци прияли и християнство восточного обряду. (Болд. Ш. Г.) 
При Мадярох було пробованя, такой на початку кед преходзели на христи-
янство, же би под вплївом Византиї прилапели християнство восточного 
стилу, алє прихильнїки заходного  обраяду, зоз своїм першим кральом Св. 
Штефаном на чолє спроцивели ше тому и онєможлївели приманє христи-
янства восточного обряду, а з тим и дзелєнє свойого народу на два часци. 
И так нєт и нє було двообрядови народи. А кед ше при тих народох заход-
ного стилу хростиянства зявел и восточни обряд, вец таки людзе походзе-
ли од другого народу, хтори од самого початку приял восточни обряд.

Тот руски народ хтори ше спомина у звитох од 1570. и 1571. року при-
шол, як и сама власц припознава, зоз Русиї. Историйни факти и документи 
гуторя же кед ше Мадяре приселєли на Панонску ровнїну, тот руски народ 
под своїм меном „руски” уж ту бивал и жил розошати на тей поверхносци 
а особено на карпатских горох – як з восточних так и зоз заходних бокох. 
И вше, одкеди ту жили, тоти зоз заходного боку стаємно отримовали вязу 
зоз гевтима на восточних бокох Карпатох, одкаль з рижим интензитетом 
преходзели на заходни боки тих горох. У спомнутих звитох пише же у ХVI 
вику бивали аж по Тренчин. Понеже у тих крайох у векшей часци Словаци 
бивали, наш руски народ мушел буц помишани зоз нїма, як и зоз Поля-
ками на сиверней часци їх биваня. Прето и маме шлїди у нашей бешеди 
словацкого и польского язика, алє тот вплїв напевно реципрочни, голєм 
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ту на гранїци дзе тоти народи медзи собу помишано жили. Препущуюци, 
медзитим, таку анализу линґвистом, прешвечени зме  же наш руски народ 
свою виру, свой восточни обряд нїґда нє напущовал. Зоз своїм обрядом 
далєко бул од протестантских вирских подїйох, реформация го взагалї нє 
цикавела. Словацки народ заш далєко бул од восточного обряду. И гоч 
подобносц язика медзи народами годна висцерац велї медзисобни роз-
лики, вона нє годна висцерац вельку розлику медзи протестантизмом 
и восточним обрядом, а тиж так анї медзи латинским и восточним 
обрядом, гоч би ту вира и иста була. Словацки народ нїґда нє при-
падал вири восточного обряду, як цо и Русини у своей вири нїґда нє 
хасновали латински обряд, а ище менєй припадали протестантом и 
признавали тоту виру... (Болд. Ш. Г.)

Маюци шицко тото пред очми, шмело можеме повесц, та и твердзиц, же 
наш руски народ вше припадал велькому стеблу руского народу, од хторо-
го походзи, и же нїґда нє припадал заходним славянским народом, та анї 
Словаком, як цо ше и тоти народи нїґда нє волали Русинами. Кед же дзе-
поєдни документи нє ошветлю достаточно питанє походзеня наших 
Русинох, теди вира и вирски обряд указую драгу одкаль походзиме, 
кому припадаме, дзе и кадзи маме глєдац наш корень. Историйни до-
кументи у тим поглядзе  ясно шведоча же наш корень водзи ґу Восточ-
ним а нє ґу Заходним Славяном.” (Болд.Ш.Г.)

Тото написал и обнародовал Др Федор Лабош. Його становиска, кед сло-
во о походзеню Руснацох, Русинох, Лємкох , Галичанох, Бойкох , Гуцулох, 
Горлакох, Бляхох и др, ясни як дзень и прето пробованя уключиц го до 
инших концепцийох патреня на тот проблем, найблагше поведзене, нєу-
кусне. Нєукусне голєм тельо кельо нєукусне меняц Духновичов текст у 
писнї ”Вручанıе” (пришага). Любка Фалц, поетеса зоз Винковцох прело-
жела Духновичов текст так:

Наслов  :   Я Руснак бул...

Я Руснак бул и будзем,
Я родзени як Руснак,
Чесни свой род нє забудзем,
Навше будзем його син;
          Руснак ми бул оцец и мац.  
          Та и шицка родзина  
          Руснаци ми шестри, браца
          и цала ми дружина...
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Михайло Врабель, гоч жил у Будимпешти прициснути зоз мадярску чи-
жму, нє дошлєбодзел себе таку нєдомеркованосц, як цо то зробела Любка 
Фалцова, на котру - кельо мнє познате - нїхто нїяки прицисок нє окончо-
вал, та Духновичову писню друковал у жридловей форми, а вона глаши:

ВРУЧАНІЕ
Я Русинъ былъ, есмь  и буду,
Я родился Русиномъ,
Честный мой родъ не забуду,
Останусь его сыномъ;
Русинъ мой былъ  Отецъ, Мати,
Русская вся родина,   
Русины сестры и братя
И широка дружина.. (М. А. Врабель „Русскій соловей”, 1890. Унгвар’, 7 )

Духнович бул интелектуалєц, писмени чловек, и чежко задумац же нє 
знал цо пише. Кед ше вон опредзелєл за слово Русин, вон знал прецо то 
зробел. Як кед би нагадал же го будуци „приятелє” буду пробовац на зле 
похасновац, вон у истей писнї свою пришагу помоцнює на уровень клятви: 

„Прото тебе о роде мой,
Кленуся живымъ Богомъ,
За печальный потъ и трудъ твой
Повинуюся долгомъ.
и отдамъ ти колько могу:
Прійми той щирый дарокъ
Прійми вотъ маленьку книгу
И сей писменный рядокъ„ ... (Ибид, 8)

Тото цо дараз була Києвска Рус, цо нєшка Україна, у чаше Духновича 
стукало под росийским царством, и чежко було предпоставиц же народу 
зоз теди заходноросийского подруча пойдзе од рук витвориц самостой-
ну державу. Прето вон свою пришагу написал на росийским язику, язику 
яки му бул познати, а припадал восточнославянскей групи язикох. Чежко 
вериц же Духнович нє знал шаришски диялект словацкого язика (основа 
того язика у коцурскей вариянти нашей рускей бешеди) уж и прето же бул 
длугши час на роботи у Пряшове, а тот город центер Шариша. Знал вон 
тот диялект, як цо знал и за назву Руснак. Кед би його думка була компати-
билна зоз думку Фалцовей, сиґурно би место меновнїка Русин, Духнович 
похасновал меновнїк Руснак, и написал писню на шаришским диялекту 
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котри уж бул у хаснованю медзи „виходнярами”, алє у тим случаю би нїґ-
да тота його писна нє була гимна Русином на Закарпатю.

Александер Д. Дуличенко у своєй роботи под назву ”ОДКАДЗ - РУС- 
РУСНАК ⁄РУСИН И РУСКИ (язик)?” пише: 

„Шицки восточнославнски племена котри поступно вошли до оставу 
києвскей держави, ище по татарско-монґолску инвазию, прияли надпле-
менску назву Русь у значеню „руски людзе”, „руски народ”. Термин Русь, 
Русин, Руський у тедишнїм чаше були познати нє лєм  у базену Днїпра 
або Днїстра, як викладаю дзепоєдни историчаре, алє и у базену Тиси, аж 
и на лївим єй побрежю. На приклад, Карпатски гори, котри Надднїпранци 
и Надднїстранци теди наволовали Горами угорскима, подунайски Мадя-
ре их волли Alpes Ruthenorum, то єст Горами рускима. А єдного зоз жи-
тельох валала Бан, цо ше находзи на рики Красней (лїва притока Тиси), 
у 1213. року записали як Chedur genere Ruthenus, одосно „Федор з роду 
Русинох”.

Од етнонима русь створени даскельо назви за означованє чловека рус-
кого, а то – Русин, Русич. Русский, Русак, Руснак, Русняк. Спомедзи нїх 
найрозширенша назва була Русин (у стредньовиковних латинских записох 
– Ruthenus, Rutenus). Назва Русин створена од етнонима русь зоз помоцу 
того истого суфикса поєдинєчносци -ин , як и у словох челядин, Литвин, 
Сербин... (од челядь, Литва, Серб); а означовали спочатку „єден з руских 
людзох” . Часц зоз тих витвореньох дотераз чуваю нашо блїзши або даль-
ши сушеди. Так, на приклад, Чехи, Серби и Румунє по нєшка за шицких 
Восточних Славянох зачували назву Рус, а Болгаре, ридше Словаци, на-
волую нас Руснаками. Мадяре нас наволую Оросами а Турки, Татаре и 
даєдни други восточни народи – Урусами...

После розпаду Києвскей Руси, як резултат котрого ше восточнославян-
ски жеми нашли у составе даскелїх державох (московскей, литванскей, 
польскей, мадярскей и молдавскей), пошвидшало ше формованє трох вос-
точнославянских народносцох - русийскей, українскей и билорускей. 

Цикаве же перши ор традицийней самоназви Русин одтупели нє Україн-
ци, алє Руси. Як познате, Руси уж под час даскелїх сторочох ше наволую 
нє з меновнїком (нє так як други Славянє), алє зоз прикметнїком русскиє, 
на таки способ яки характеристични за за угро-фински и тюрски (медзи 
котри спада и турецки – заув. прекл.) народи...

Предки нєшкайших Українцох и Билорусох ше и после розпаду Києвскей 
Руси предлужели наволовац Русинами... Векшина Українцох, як и велї Билору-
си наволовали ше Русинами. а свою бешеду -русьскою (руску – зам. прекл.)...
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Аж и И, Франко и В. Гнатюк у младих рокох ше наволовали Русинами, а 
бешеду свою русскою...

Я. Головацки, єден зоз „Рускей тройци” заув. Ш. Г,) 1840 року у писме 
братови Иванови (пише): „ Один одному надпоминаєте: „То по-гуцульсь-
ки, то по-лемкіивски. то-по українськи, то спольчщене, навищо нам тої 
суперечки, того роздробу. Всі ми русини...٫

Термин, Руснак, вироятно, младши як термоин Русин. Першираз ше пи-
сано потвердзує у Углянским ключу (ХVIст.), заш лєм вон и термин Русин 
ше у народней гущави на Закарпат`ю затримал длужей як у Галичини або 
на Буковини. Обидва термини хасновани у нашим краю аж по стредок ХХ 
ст. Спомнїме початок патриотичней писнї А. Духновича „ Я Русин бив...”. 
спомнїме його писню „Подкарпатскиї русині, оставте глубокій сон”...

Цо ше дотика Русинох у Югославиї, у нїх ше, як випатра, частейше 
хансує етноним, т. є. назва народу Руснак як Русин (Думам же ту цошка 
нє у шоре. Мойо думанє же А. Дуличенко зна же ше ту хаснує меновнїк 
Руснаци за назву народу, а Руснак за мено хлопа руского народу, превериц 
би Дуличенков оригинални текст. Но, алє я преписал текст так, як є у нас 
обявени у кнїжки „РРР 1745-2005” М. Фейси, заув. Ш. Г.)

Пишуци о Руснацох  (Русинох) Михайло Горняк напише: „Po porjeklu, sa 
Rusima, Ukrajincima i Bjelorusima svrstavaju se u grupu istočnoslavenskih 
naroda..” (РРР 1745-2005, 24). „Pripadaju pretežno grkokatoličkoj, ali i 
pravoslavnoj, katoličkoj i evangelističkoj crkvi“ (Ибид). „Procjenjuje se 
da ih ima između dva i tri milijuna, od toga 60% u karpatskim oblastima 
podjeljenim između Ukrajine (950.000), Poljske (oko150.000), Slovačke 
(oko 100.000), Mađarske (oko 3.000) i Rumunije (oko 40.000) zatim u Mol-
daviji (oko 10.000) u zemljamabivše SFRJ  (oko 20.000, od toga u Srbiji 
oko 17.000, u Hrvatskoj oko 3.000 itd), u Rusiji oko 10.000, u Češkoj oko 
6.000, ostatak od oko 40% u dijaspori – u SAD i Kanadi (oko 650.000), eu-
ropskim zemljama, Australiji, Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici. 
(Ибид, 25).

Михайло Горняк припознава же Руснаци по походзеню припадаю вос-
точнпославянскей ґрупи народох, алє нє припознава же су часц українско-
го народу: „Rusini nisu Ukrajinci, Ukrajinci nisu Rusini. Da su oni „jedno 
te isto“, Rusini bi se nazivali Ukrajincima i govorili ukrajinski, ili bi se 
Ukrajinci nazivali Rusinima, a Ukrajina bi se nazivala Rutenija.“ 

(Ибид, 35). 
Як припаднїк руского народу, Михайло Горняк, котри здобул високе об-

разованє и бул на високей функциї у державним секретарияту за вонкашнї 
дїла дакедишнєй СФРЮ, особа чийо знанє и искуство треба почитовац, 
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медзитим, у нїм доминатна политична компонента, а менєй наукова – ис-
торийна; у опредзельованю политична компонента условює аґресивносц, 
виключносц, наукова, историйна, медзитим, препознатлїва по рационал-
носци, домеркованосци и демокрачним приступу ґу историйному феноме-
ну, а тиж так и ґу людзом, котри маю процивни спознаня. . 

Кед слово о рускей народносци вислов „и на початку було слово”, Яке 
висловел Дюра Папгаргаї, муши ше оддалїц глїбше до историї як цо то 
1890. рок кед друковани „Русскїй соловей”, котри собралъ и издалъ Миха-
илъ Андреевичъ Врабель. Далєй, уж и прето, же Руснаци жили лєм цо нє 
150 роки на подручу Бачки, кед тота кнїжка друкована у книгопечатнї „Ке-
летъ” въ Унгварú, под вельким прициском и державних и школских мадяр-
ских власцох. Вик и пол им требал же би ше змогли на єдну кнїжку. 

Володимир Гнатюк бул вельки науковец, алє у єдним погришел. Погри-
шел у проґнози же котри зоз Русинох, гевти на Горнїци, чи гевти там на 
югу, гевти там дзешка Богу за хрибтом скорей скапу. Пречитайме цо Гна-
тюк пише у своей розправи :

„Попатрунки заходних Русинох на свою националносц нє приложим як 
цо сом то зробел з бачванскима Русинами, прето же вони познатши и же 
вецей факти бешедую о їх рускосци як при перших. Кед ше за тим укаже 
потреба, зробим то дзечнє. Єдно сиґурне, же вони витримаю зоз свою 
рускосцу моцнєйше  як бачвански Русини, же вони у каждим поглядзе 
менєй пословачени, же их єст вельо вецей  и же медзи нїма єст и таких 
хтори, кед ше укаже нагода, годни явно виступиц до одбрани свойого 
питаня.” (Болд. Ш. Г:)

О тей громадки Руснацох, котра по 150-рочней битки зоз воду и єфтику, 
достала и першу свою друковану кнїжку проф  Соболєвский друковал ре-
цензию под насловом „Не Русские, а Словаки”. У нєй вон пише:  

„!980. року видал якиш Врабель на позваніе отличн’йшихъ бачванско-
русскихъ у Унґвару кнїжку “Русский Соловей”. Єдну єй часц забераю 
„Народныя п’сни на бачванскомъ діялкт’”. Вони ме запрепасцели зоз своїм 
язиком. Гоч нє мудра записка  очиглядно нє подробна, заш лєм мо-
гол зоз нєй замерковац главни прикмети бачванскей бешеди.  Вона 
на нас охабела упечаток словацкей бешеди зоз звичайну у велїх сло-
вацких бешедох мишанїну нє важних ”руссизмох”; ми нємогли найсц 
нїяки основи же би зме за ню могли повесц же є малоруска або вообще 
руска”(Болд. Ш. Г.).

Володимир Гнатюк на опредзелєнє науковцох  проф Пастрнека и Со-
болєвского же южноавстрийски Русини – Словаци, так реаґовал:

„Єдини арґумент хтори найбаржей наводзи же би ше Бачванцох учишлєло 
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до Словацох то язик хторои наисце барз пословачени, алє заш лєм є нє сло-
вацки... алє треба наглашиц же ше вони операли виключно на фонолоґию, 
а шицки други язиково манифестациї хтори нє давали за право же би ше 
бачванских колонистох могло наволац Словацами були заобидзени...

За нас нє меншей важносци и факт же ше бачвански Руснаци зоз 
назву Русини населєли у Бачки и зоз тоту назву ше вше представяли  
пред власцами. Кед же би вони були голєм дакус подобни Словацом 
вироятно же би ше и з нїма случовало тото цо ше случовало з сиверно-
заходнима Русинами хторих у статистики учишльовали раз до Слова-
цох, раз до Руснацох, зависно од того як одвитовало месним власцом. 
Алє таки факт о бачванских Русинох цалком нєпознати

Прето думанє проф. Франтишека Пастрнека и Алексея Ивановича 
Соболєвского, же бачванских Русинох треба учишлїц до Словацох нє 
ма нїяку основу и прето їх  и далєй мушиме тримац за Русинох а нє за 
Словацох. . (Болд. Ш. Г.) Цалком друге питанє чи ше вони  под прициском  
обставинох  нє однародза  у подполносци, алє то укаже будучносц а о нєй 
тераз нє маме цо бешедовац.” (Е М з Угорскей Руси V”, 156,)

Тото написал и друковал етноґраф Володимир Гнатюк. То його стано-
виско, а хаснованє диялоґу поети и прозного писателя Осипа Маковея зоз 
Николом Ердельом зоз Сриму (Лїповци), за котри сам В. Гнатюк гварел же 
слово о жарту з котрим Маковей сцел дакус уштухнуц Ерделя пре нєчисту 
руску бешеду при южних Русинох и реакциї набуреного Ерделя, котри ше 
спирщел, як би то зробел и кажди Сримец, кед му дахто у подлим шветлє 
спомина його святиню, його бешеду, цалком у функциї же би ше подопар-
ло свою поколїмбану виру до себе и свойого народу и оправдало свойо 
становиско винєшене у  Фейсовей кнїжки „РРР 1745-2005”, 102”.

Проф. Гавриїл Надь, поведзме, як о нїм у нас записане, „єден з наших 
найвизначнєйших науковцох з обласци виучованя и нормованя руского 
язика”, чловек, котри слухал преподаваня и дипломовал при београдскому 
професорови Александрови Беличови, а котрому ми оможлївели же би ро-
бел як наставнїк у основней школи у Коцуре. Од наставнїкох ше вимагало 
же би писали „припреми” за годзини зоз предмета, котри викладали, а 
Гавриїл Надь, як совисни наставнїк, за кажду методску єдинку мал напи-
сану приготовку. Опатьме єдну: 

Предмет: Руски язик (мацеринска бешеда); класа: VІІІ /3; час виводзеня 
10 ХІ; наставна єдинка: „Славянски язики и руски язик медзи нїма”; Циль 
образованя: Упознац школярох зоз назвами и числом славянских язикох и 
з местом нашей мацеринскей, рускей бешеди медзи нїма; Циль воспитаня: 
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Розвиц чувство за чистоту и преглядносц у роботи; Методи: Розгварки, де-
монстрациї, нарациї: Наставни средства: 1. Карта Европи, 2. Препатрунок 
славянских народох, 3.Препатрунок славянских язикох, 4. Пререз „древа 
славянских язикох”. 

И далєй Г. Надь пише приготовку:
Я (Гавриїл Надь, заув. ШГ:): Нєшка маме научиц цошка нове (напишем 

на таблу)
Славянски язики и руски язик медзи нїма 

 И так, тото його „Я” водзи диялоґ зоз Яником; Марчу, Йовґеном, Мелан-
ку, Миколом, Леонку, Мижом, Дюром, Силвийом... 

И на остатку финале: Закончуюца часц годзини. 
Я ( Г. Надь, Зув. Ш. Г.): Нолє вец най видзиме ище раз: Як ше волаю  ґру-

пи и як ше волаю язики цо до нїх спадаю? Владку!
ВЛАДКО: На швеце єст три ґрупи славянских язикох: южнославянска 

ґрупа, восточно славянска и заходнославянска група.
1. (Владко начишлює же котри язики спадаю до южнославянскей групи 

язикох, котри до заходно славянскей ґрупи язикох а кед под 2. чишлєл вос-
точнославянски  язики, вон так од проф. Гавриїла Надя научел: 

„До восточнославянскей ґрупи язикох ше рахую:
а) Велькоруски або росийски язик,
б) билоруски язик,
в) українски язик
г) руски язик (Болд, Ш. Г.).” (Г. Надь: Линґвистични статї и розправи, 

Нови Сад 1983,  151-160).
Так учел дзеци Гавриїл Надь.  Вон тото записал и то обнародоване. Гав-

риїла Надя сом особнє знал: бул директор першей рускей нїжей ґимн. у 
Руским Керестуре, котру сом закончел, а стретали зме ше, з часу на час и 
познєйше, на семинарох на котрих вон бул преподавач, у Редакциї „Руске 
слово” у Новим Садзе, а одходзел сом на даскельо заводи и до його квар-
телю у Коцуре, як новинар РТВ НС.    

М. Ковач о предмету нашого интересованя написал шлїдуюце:
„Нашо мено Русин, Руснак. Рушняк, Русняк, Рутен, Угрорус, Мало-

рус та аж и Словяк (Нє Словак, як то С. пише) нє означовали же єст 
тельо народносци, алє подцаговали факт, же припадаю народу, хтори 
анї нє словацки, анї нє московски, анї мадярски, анї польски...” (Болд, 
Ш. Г.), („Шветлосц” 1954, 4, 281).

По мойому, Михал Ковач лєм у єдним погришел, а то же нє предлужел 
зоз начишльованьом же цо Руснаци нє, а требало: „анї нє румунски, анї 
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не горватски, анї нє сербски, анї нє бошнячки. анї нє чарногорски, 
анї нє македонски, анї нє словенски...”, бо, хто зна, о пар дзешатки роки 
ше зяви даяки надобудни Руснак котри нас „угура”, лєбо „уциска” (кед то 
буцзе  Коцурец), до даєдних зоз тих народох, бо ми, правди за дзеку, уж те-
раз у своєй бешеди маме вельки процент словох зоз бешеди тих народох, и 
– модлїм крашнє, хто ше усудзи нє признац тот очиглядно присутни факт, 
окреме кед ши нє свой на своїм, а и звонка нє маш нїкого свойого?!

Пан Дюра Папгаргаї ма о тим свойо становиско, котре глаши: 
„Мойо становиско: актуализовани проблем уствари проблем диферен-

циї и ступня автохтоносци руснаства, яке треба наволац з його узвичаєну 
народну назву. А питанє политичней природи нїяк нє начинац з хвоста 
(Болд. Ш. Г.), од малей гарсточки од ( по найновшим урядовим попису) 
коло 17.000 жительох, кельо зме евидентовани долу на югу. Питанє ок-
ремносци, културнерй, та и националней, перше треба розришив у 
ядру, у матици, та ше воно автоматски розриши и у дияспори” (Болд. 
Ш. Г.)

Видзи ше ми же Дюра Папгаргаї запожнєл. Єден други Дюра, Дюра  Па-
пуґа, ище влонї нє РРР (Русином, Руснацом, Рутхениансом), алє РРЛ (Рус-
нацом, Русином Лемком) додзелєл матични жеми по ключу 7+1. Опатьме 
цо вон пише ище пред роком, кед ше нє знало же Словацка ма ту у Сербиї 
два дияспори:

„...Руснаци/Русини Лемки автохтоно жию у седем штредньоевропских 
жемох: Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Румуниї, Горватскей и 
Сербиї, дзе су и урядово припознати як национални заєднїци...и жию на 
Подкарпатю у України, дзе су припознати як суб-етнос українского на-
роду. Прето шицки тоти осем штредньо-европски жеми творя ґрупу 
жемох матичней нациї Руснацох. (Болд. Ш. Г.)

А матичну жем ше нє вибера, алє здобува зоз родзеньом, активносцу и 
роботу, длугорочним тирваньом и животом. Прето за Бачванско-сримских  
Руснацох матична жем тераз Сербия, братом за Дунайом Горватска, Рус-
наком и Русином у Земплину и Шаришу Словацка, Лемком Польска...”, 
(Руски календар за 2007, 70.). 

А тераз нараз ше зявел зоз своїм становиском Дюра Папгаргаї и то потим 
як паноцове увежени зоз Словацкей одкрили же Руснаци Сербиї, озда и 
гевти Руснаци споза Дунаю  (и єдни и други), друга словацка дияспора. А 
становиско таке же, гат, най ше гевти там горе догваря, а ми ту долу маме 
буц куш! Я ше питам. а цо би було кед би ми мали владику, яки бул пре-
освящени владика Дионизий Няради, котри руских и українских хлапцох 
школововал за паноцох, а нє увожел их зоз страни? Як бизме вец, таки 
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муласти, дознали котра нам жем матична держава?!
И ище цошка, тота моя нє мудра глава нїяк нє може звариц, же як то же 

телї держави, аж осем, ше о нас Руснацох – РРР. лєбо РРЛ – стараю, а нас 
єст вше менєй. Нє може, тота моя глава, убардац же як то Лемки у Поль-
скей после ІІ шв.войни з єдну часцу виселєни до України, и прецо до Ук-
раїни кед вони зоз Україну нє маю нїякей вязи, а з другу часцу розселєни 
по цалей заходней часци Польскей, цалком на процивни бок держави, и 
то по два три фамилиї по месту, же як то вони, у таких условийох, авто-
хтоно жию и хасную свойо национални права?! Нє може тота моя глава 
одгаднуц же дзе ше подзели тоти 383.395 Руснаци (РРР, лєбо РРЛ), котри 
Гнатюк у праяшовскей епархиї по попису зоз 1891. року призначел и у 
Етноґтафичних материялох з Угорскей Руси том пияти, бок 13, ( теди то 
нє була Словацка, анї Ческа), обнародовал?... Число векшини народох у 
швеце, о Китайцох най анї нє бешедуєме), ше за 100 роки звекшало на 
дупло, а податки зоз Словацкей указую же РРР, односно РРЛ нє преходзи 
число од 30.000, цо значи же ше зменшало за дванац раз. 

На остатку, поставям шитанє же чи чесно свою поколїсану виру до себе 
и свойого националного єства криц споза менох найвизначнєйших чесних 
синох нашого народу, котри мали шмелосци явно ше озвец и повесц свойо 
думанє о своїм идентитету и идентитету народа ґу котрому припадаю?!. 
Нє оспорюєм право Дюри Папгаргая же би мал свойо становиско по од-
редзених питаньох, та анї по питаню свойого националного єства, його 
демократичне право и тото цо чувствує и явно обнародовац, алє думам 
же барз проблематичне кед ше свойо становиско сце прикриц зоз мена-
ми, котри так нїґда нє думали и споза котрих стоя цалком иншаки слова 
и пракса. Даєдни з тих истих пре свойо становиско плацели зоз кариєру, 
даєдни зоз гарештом и нєможлївосци же би порядно робели свою роботу, 
а даєдни, аж и зоз животом. 



��9

Думки з Дунаю 9

Rad na temelju novinstva i dijela relevantne i dostupne literature obrađuje 
etape doseljavanja Rusina/Ukrajinaca u južnoslavenske krajeve, odnosno 

na područje Republike Hrvatske. Posebna pozornost posvećena je problemu 
nazivlja, budući da razlozi terminološke podvojenosti nisu dovoljno ili uopće 
poznati širim, ali ni znanstvenim krugovima. U tekstu je priložena tabela s 
popisom broja pripadnika ove manjine po općinama za razdoblje od 1880. 
do 1991. te selektivni popis literature, koja se odnosi na Rusine/Ukrajince.

Ključne riječi: manjine, migracije, Rusini, Ukrajinci, Malorusi

1.
Rusini/Ukrajinci u Republici Hrvatskoj su autohtona manjina koja u 
demografskoj strukturi, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001., 
sudjeluje sve zajedno s oko 0,2 posto. Iako postoje određena razmimoilaženja 
oko pitanja imena, jedinstvo njihovog etničkog identiteta nije upitno, 
a njihova kulturna posebnost jasno je određena. Kulturno-prosvjetne i 

scrinia slavonica 5 (2005), 408-431.
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(Knjižnica Hrvatskog sabora) i dr. sc. Emil Heršak (Institut za migracije i narodnosti). 



Misli s Dunava 9

130

društvenopolitičke aktivnosti pripadnika ove nacionalne manjine sastavni 
su dio općih dostignuća na tom polju u Republici Hrvatskoj. Organizirani su 
preko vlastitih institucija, udruga i zajednica, među kojima središnje mjesto 
zauzima »Savez Rusina i Ukrajinaca«, osnovan još 1968. godine.1 S obzirom 
na dugu tradiciju djelovanja i suživota Rusina/Ukrajinaca s pripadnicima 
drugih nacionalnih zajednica na ovim prostorima, neshvatljiva je vrlo 
skromna zastupljenost radova posvećenih ovoj nacionalnoj manjini. Premda 
postoji čitav niz tema koje bi se u jednoj opširnijoj i dubljoj analizi mogle i 
trebale istaknuti kada je riječ o Rusinima/Ukrajincima u Republici Hrvatskoj, 
cilj ovoga rada je ukazati samo na neke od njih: proces doseljavanja te 
problem imena.

2.
Doseljavanje Rusina/Ukrajinaca na područje južnoslavenskih zemalja 
možemo pratiti 260 godina unatrag, odnosno oko 170 godina ako govorimo 
samo o prostoru današnje Hrvatske.2 Migracije Rusina/Ukrajinaca bile su 
uglavnom organizirane od strane državnih vlasti (ugarskih, austrijskih), 
koje su poticale plansko naseljavanje uz jugoistočnu granicu Habsburške 
Monarhije,  nakon što je taj dio zemlje bio oslođen od Osmanlija. Razlozi 
preseljavanja stanovništva bili su prije svega ekonomske i političke naravi, a 
tijek njihova kretanja kronološki možemo podijeliti u četiri faze.3

Prvi val doselio je sredinom XVIII. stoljeća (1745.-1768.).4 Bili su to većinom 
stanovnici s područja tadašnje sjeverne Ugarske, koja je u to vrijeme 
obuhvaćala i dijelove današnje Ukrajine (Zakarpaće) te Slovačke (Prešovska 
regija). Oni su se naselili u Donju Ugarsku, odnosno Bačku, u sela Ruski Krstur 
(1745.) te Kucuru (1763.) i oko tih mjesta se stvorila okosnica pučanstva 
koje je odlučilo zauvijek ostati na tom prostoru. Ovi doseljenici su sa sobom 
donijeli svoj jezik, običaje, vjeru i staro ime: Rusini, odnosno Rusnaci ili 
Rutheni što je tada bio i službeni naziv za njih.5

1. Sjedište “Saveza Rusina i Ukrajinaca” u Republici Hrvatskoj je u Vukovaru, no 
tijekom rata ono je u razdoblju 1991.-1998. bilo u Zagrebu.

2. Rusini u Hrvatskoj prvo naseljavaju Petrovce (1831.), a onda i Mikluševce (1840.). 
Na prijelazu XIX./XX. doseljavaju se u Rajevo Selo, Piškorevce te Donje Andrijevce. 
Nakon Prvog i Drugog svjetskog rata sele u veće gradove: Vukovar, Vinkovci, Osijek, 
Zagreb, Rijeka itd.

3. Iz dokumenata je vidljivo da su doseljenici bili pomno birani. Uvjet je bio: “Rusini 
stranci, zaista unijati, slobodne selidbe”, podatak preuzet iz: “Malorusi i ‘Ukrajinci’ ime 
negda i sada”, Novosti, god. XII (Zagreb, 1918.), 4-5, 2.

4. M. S. Kameneckij, “Ukrajinci u južnoslavenskim državama”, Rusini i Ukrajinci u Re-
publici Hrvatskoj 1991.-1995., (Zagreb 1995.), 22-24.

5. Najstariji oblik ovog imena je Rusnak/Rusnaci, zatim Rusin/Rusini, dok je naziv Ru-
then/Rutheni tek latinizirani oblik kojim su se prije svega služile austrijske vlasti iako ga 
narod nije nikada prihvatio. Vidi u: Nada Bajić, Rusnaci (Rusini), (Vinkovci, 2003.), 7.
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Nakon likvidacije Zaporoške Siči 1775.6, dolazi do drugog vala naseljavanja 
kada se poveći broj zaporoških obitelji uglavnom kao i njihovi prethodnici 
naseljava na prostor Bačke te druge dijelove Vojvodine. U idućim desetljećima 
broj doseljenika u Vojvodini je sve više rastao, tako da je već početkom XIX. 
stojeća gotovo četvrtina njih ostala bez zemlje.7 Radi toga je dio otišao u 
veća mjesta i gradove, a dio ih se iz Vojvodine preselio u Srijem  Slavoniju8.
Poslije aneksije BIH 1878. i ovdje je započeo proces planskog naseljavanja 
stanovnika iz drugih dijelova Monarhije. Sada su to većinom bili doseljenici 
iz Galicije (Haličina), sjeverne Bukovine, a tek manji dio bio je iz Zakarpaća. 
Najveći broj ih se u Bosni pojavio u razdoblju 1890.-1898., iako je proces 
njihova doseljavanja trajao skoro sve do početka Prvog svjetskog rata.9 
Središnje mjesto njihova okupljanja bio je Prijedor s okolicom, odakle su 
se ubrzo premještali u druge dijelove Bosne, a nešto kasnije i u Slavoniju.10 
Nakon izbijanja revolucije u Rusiji 1917. predstavnici ukrajinskog nacionalnog 
pokreta u Kijevu su proglasili Ukrajinsku narodnu republiku.11

6. Kozaci su nakon Andruševskog mira 1667. bili podijeljeni između Rusije (zadnje-
provski dio) i Poljske (teritorij na desnoj obali Dnjepra). Na poljskom području kozačka 
vojska je likvidirana odlukom Sejma 1699. dok je u Rusiji njihova autonomija konačno 
dokinuta tek 1775., odlukom Katarine II. Proces dokidanja kozačke autonomije na 
području Rusije trajao je oko pedesetak godina, ali ni nakon ukidanja Zaporoške 
Siči kozaštvo nije potpuno nestalo. Preostali Kozaci su se raselili, a najveći broj ih se 
povukao na Don, Kubanj i Ural. Vidi u: Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy od czasow 
najdawniejszych do konca XVIII. wieku, (Lublin 2000.), 352; Володимир Мильчев, 
“Джерела до iсторii запорозького козацтва у фонди “Славонцька ґенералкоманда” 
Хорбатського дрежавного архиву (м. Заґреб)”, (http://www.cossackdom.com/doc/
milchev dzherelo.htm).

7. Prema odredbama ugovora sklopljenog između državnih vlasti i doseljenika, parcele 
zemlje dobivene na uživanje nisu se smjele dodatno dijeliti. Vidi u: Olena Malinowska, 
“Ukrajinska dijaspora v pivdennoslovjanskih zemljah”, Ukrajinci Horvatii – materijali i 
dokumenti, (Zagreb, 2002.), knj.I, 10-16.

8. Šid, Berkasovo, Mikloševci i Petrovci, odnosno Vukovar, Vinkovci, Lipovljani, D. 
Andrijevci, Piškorevci, Rajevo Selo, Kaniža, Slavonski Brod, Šumeće, Osijek, Zagreb, 
Rijeka i dr., vidi u: Rusini i Ukrajinci u republici Hrvatskoj 1991-1995, Zagreb 1995., 
24-32.

9. Olena Malinovska,”Ukrajinska dijaspora”, 17-19; Antin Ivachnjuk, “Ukrajinci u Hrva-
tskoj”, Hrvatski narod, god.III. (Zagreb, 1941.), 198, 12.

10 Ostala mjesta u Bosni koja su naselili ukrajinski doseljenici su Derventa, Prnjavor, 
Lepenica, Lišija, Stara Dubrava, Kamenica, Banjaluka, Kozarac, Sarajevo i dr. Vidi u: 
Ruski Novini, 10/1933., 15 (386), 2-3.

11. Jaroslav Hrycak, Historia Ukrainy 1772.-1999., (Lublin 2000.), 128; Orest Subtelny, 
Ukraine, (Toronto, 1994.), 364-367; P. R. Magocsi, A history of Ukraine, (Toronto, 
1996.), 480-494; “Ukrajina i Ukrajinci”, Hrvatsko jedinstvo, god. II, (Zagreb, 1938.), 
55, 1-3.
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Nakon što je ona bila ukinuta austrijski Ukrajinci su u Lavovu 1919. osnovali 
novu samostalnu Zapadnoukrajinsku republiku (istočna Galicija i sjeverna 
Bukovina), no i ta je državna tvorevina likvidirana već 1921.12 Posljedice 
ovih događanja potaknule su novi, četvrti migracijski val, koji je rezultirao 
doseljavanjem prvih političkih emigranata na područje tadašnje Jugoslavije.
Ova poratna emigracija došla je najvećim dijelom iz ukrajinskih zemalja koje 
su došle pod upravu Poljske, odnosno onih ukrajinskih zemalja koje su ušle u 
sastav Sovjetske Federativne Republike.13 Ono što je vrlo važno istaknuti kod 
doseljenika trećeg i četvrtog migracijskog vala jest to da se ovi doseljenici više 
ne nazivaju Rusinima, već Ukrajincima. Ova promjena imena bila je, zapravo, 
povezana s ukrajinskim narodnim preporodom, koji je započeo još potkraj 
XVIII. stoljeća, a koji se posebno razvio tridesetih i četrdesetih godina XIX. 
st. i to na području ruskog dijela ukrajinskih zemalja (Harkov, Kijev), a onda 
još snažnije i na području današnje jugozapadne Ukrajine, koja je tada bila u 
sastavu Austro-Ugarske (Ternopol, Lavov). Nosioci i predstavnici ukrajinskog 
narodnog preporoda su u svom programu, između ostalog, isticali i promicali 
naziv Ukrajina/Ukrajinci/ukrajinski kao općenarodni.14 

12.  J. Hrycak, “Historia Ukrainy 1772.-1999.”, (Lublin, 2000.), 140-168; O. Subtelny, 
“Ukraine”, (Toronto, 1994.), 374 – 379; P. R. Magocsi, “A history of Ukraine”, 512-
520.

13. Ukrajinske zemlje su između dva svjetska rata bile podijeljene između četiri 
države: Rusije (prostor istočno od Ternopola, odnosno K. Podolskog), Poljske (istočna 
Galicija), Čehoslovačke (Transkarpatia) i Rumunjske (Bukovina).

14. Prvi spomen ukrajinskog imena zabilježen je već u XII. stoljeću (1187.) u Ipitije-
vskom ljetopisu (IpatiVvsvki litopis). Taj se naziv kasnije pojavljuje i na geografskim 
kartama XVI. i XVII. stoljeća (Ucraina) s naznakom da se sjeveroistočno od Ucraine 
nalazi Moscovia.
Nakon Perejaslavske unije (1654.) počinje se javljati naziv Malorusija pa se tako ova 
dva naziva jedno vrijeme koriste paralelno, no ukrajinsko ime je ipak na neko vrije-
me iščezlo zbog pritisaka ruske carske vlasti. Ime Ukrajina ponovo oživljava u XIX. 
stoljeću, posebno 30-ih i 40-ih godina XIX. stoljeća budući da se pod njim počinje 
afirmirati individualnost naroda, koji se je zapravo sve do tada služio starim ime-
nom Rusini/Rusiči. Premda je proces ukrajinizacije zahvatio najveći dio ukrajinskog 
etno-lingvističkog prostora, rusinsko se ime u nekim dijelovima zadržalo sve do danas 
(Zakarpaće te neznatno na području nekadašnje istočne Galicije i Bukovine). Jedan 
od razloga je i taj, što se u ovim dijelovima ukrajinskih zemalja ruski pritisak daleko 
manje osjećao nego u istočnoukrajinskim zemljama. Vidi u: Чатинський “Яак постала 
наша нацiонална назва: Україна?“, Dumka, god. III. (Zagreb, 1940.), 181-183; Zvo-
nimir Dugački, “Ukrajina”, Hrvatska smotra, god. VII. (Zagreb, 1939.), 4, 192-199; 
“Malorusi i “Ukrajinci” - ime negda i sada”, Novosti, god.XII. (Zagreb, 1918.),4-5, 
2; Vladimir Dresler, “Politički i kulturni pregled Ukrajinaca – prerani gubitak političke 
samostalnosti, narodno cjepanje i kulturni počeci”, Obzor, god. LXIX. (Zagreb, 1928.), 
344, 2
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Iz ovog se dobrim dijelom može vidjeti zbog čega se i danas jedan dio ukrajinskih 
doseljenika, prije svega potomci prve dvije doseljeničke skupine, nazivaju 
Rusinima, dok potomci treće i četvrte doseljeničke skupine koriste suvremeni 
etnički naziv, Ukrajinci. No, ova podvojenost imena osim povijesne pozadine 
ima i svoju političku pozadinu i to zbog brojnih pokušaja da interpretacija 
ovog problema, odnosno rusinstva, bude u velikoj mjeri ideološki određena, 
što izaziva brojne zabune te navodi na pogrešne zaključke čak i kada je riječ 
o stručnim raspravama.15

3.
Poznato je da je prostor današnje Ukrajine tijekom svog povijesnog 
razvoja doživljavao brojne promjene. Burna događanja reflektirala su se na 
civilizacijskoj, etničkoj i državnoj razini, o čemu između ostalog svjedoči i 
dvojnost imena pa čak i podvojenost identiteta na neki način, koja je prisutna 
sve do danas, barem kada je riječ o Rusinima/Ukrajincima koji žive na 
prostoru izvan granica suvremene Ukrajine.
Iako ukrajinsko ime za razliku od rusinskog danas više nije sporno kao 
nacionalna oznaka, terminološka zbrka na koju nailazimo u gotovo svim 
radovima govori nam da nije uvijek bilo tako. Različiti i često suprotni 
interesi kojima su Ukrajinci u prošlosti bili izloženi, imali su za posljedicu 
stalnu promjenu imena pa se tako dogodilo da je ukrajinski narod pod svojim 
današnjim imenom još između dva svjetska rata bio “natio incognita”. No, 
pitanje imena daleko je složenije i zapravo otkriva poteškoće i nejasnoće na 
koje nailzimo u pokušaju da precizno identificiramo i definiramo ukrajinski 
identitet kroz povijest, pogotovo onda kada se on i gdje se on javlja pod 
nekim drugim nazivom. Unatoč činjenici da su enciklopedijski opisi ovih 
pojmova vrlo često neprecizni, a ponekad i kontradiktorni kao i dobar dio 
literature gdje pojedini tekstovi čak upućuju i na nekoliko različitih zaključaka 
istovremeno, većina radova i materijala, ipak, ukazuje na to da se taj identitet 
do XIX. stoljeća, a negdje i kasnije, nesumnjivo, može i treba pratiti tragom 
druga dva naziva (Rusini i Malorusi), neovisno o tome da li su oni nastali u 

15. Problem političkog rusinstva datira još iz XIX. st. i izravno je povezan s procesom 
razvitka nacionalnog identiteta istočnoslavenskih stanovnika tadašnje Galicije, koji su 
se nazivali Rusinima, odnosno koji su u austrijskim statistikama bili zavedeni kao Ru-
thenen (Russinnen) ili Klein-Russen.
Ukrajinci, naime, drže da su Rusini dio ukrajinskog naroda, ali da je problem ter-
minologije važno razjasniti zbog činjenice pokušaja da se pojmu Rusin/Ruthen daju 
nacionalno-političko značenje. Ova se primjedba prije svega odnosi na austro-ugar-
ske vlasti. Vidi u: Evgen Paščenko, “O Rusinima kao ukrajinskom subetnosu”, Migra-
cijske teme, god. XIII. (Zagreb, 1997.), 4, 298; Алексей Милер, “Внешний фактор 
в формировании националньой идентичности галицийских русинов”, Migracijske 
teme, god. XIII. (Zagreb, 1997.), 1-2, 7-14.
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narodu (Rusini) ili su nametnuti izvana (Malorusi).16

Diskusija o ovom problemu aktualizirana je na poseban način dvadesetih 
i tridesetih godina prošlog stoljeća, kada se o ukrajinskom pitanju najviše 
raspravljalo budući da se ono smatralo jednim od ključnih za rješavanje 
odnosa u srednjo - istočnoj Europi.
Brojni radovi nastali u tom razdoblju nude nam različite interpretacije povijesne 
zbilje u nastojanju pojedinih autora da brane utemeljenost ili neutemeljenost 
tvrdnji o tome postoji li uopće ukrajinski narod ili ne. No, ta su nastojanja bila 
uglavnom politički motivirana, stoga se je pitanje o rusinskom, maloruskom 
odnosno ukrajinskom identitetu i imenu do sada najčešće svodilo tek na već 
poznatu raspravu o tome, predstavlja li negdašnja Kijevska Rus’ (Ки вська 
Русь) prostornu i kulturno-političku jezgru ukrajinske ili pak ruske nacije. 
Zbog nemogućnosti da ovdje ulazim u dublju analizu povijesnog pregleda 
starije ukrajinske povijesti, kojom bi se zasigurno jasnije objasnile različite 
interpretacije koje se o ovom problemu nude u tim radovima, iznijet ću samo 
stavove dviju danas oprečnih struja: ukrajinske i rusinske.

4.
Ukrajinska struja analizom povijesti etnonima Rus, Rusič, Ruski, (Русь, Ру-
сич, Руськи) nastoji dokazati da je zapravo ime Rusin tek staroukrajinski 
naziv koji je spletom povijesnih okolnosti otuđen od svog, ukrajinskog 
etnosa, kada je još u XVII. stoljeću u neznatno izmijenjenoj verziji preuzet 
kao službeni naziv za tadašnju Moskovsku kneževinu17. U tom smislu ova 
struja, koja ukazuje na svoju izravnu povezanost s negdašnjom državom 
Kijevskom Rusi (Ки бська Русь), Rusine i rusinstvo tretira kao subetnost 
ukrajinskog naroda.
Drugim riječima, Rusini su isto što i Ukrajinci, a razlog zbog kojeg se taj 
dio ukrajinskog naroda do danas nije sasvim integrirao u ukrajinsku naciju, 
a onda ni prihvatio suvremeni etnički naziv Ukrajinci, leži u povijesnim, 
odnosno političkim prilikama te geografskom položaju Zakarpaća. Većina 
autora koji zastupaju ovu struju osim pokušaja da dokažu kako se ime Rusin 
može odnositi samo na etničke Ukrajince te u pokušaju da objasne kako je 
i u kojem vremenskom razmaku u procesu ukrajinizacije došlo do potpune 
zamjene imena, u jednakoj mjeri nastoje ukazati i na problem “političkog 
rusinstva”, koje se, kao kažu, razvija još od XIX. stoljeća.

16. Malorusko ime je Ukrajincima nametnuto izvana (ruske carske vlasti), ali ono u 
narodu nikada nije bilo prihvaćeno. Nazivi Mala i Velika Rusija potječu još od bizantske 
crkvene terminologije budući da je Bizant Kijevsku metropoliju nazvao Malom (glav-
nom, odnosno matičnom) kako bi je razlikovao od Moskovske ili Velike, odnosno nove. 
Već potkraj XIV. stoljeća nazivi Malorusija i Velikorusija postaju politički termini pa se 
tako galički knez Jurij II. Bileslav naziva “knezom Male Rusije”. Malorusko ime se, čak, 
na prijelomu XVII./XVIII. stoljeća počelo poistovjećivati s teritorijem kozačke države.

17. Za vladavine Petra Velikog došlo je do preuzimanja imena s tim da je moskovska 
varijanta bila malo drugačija: Rossija/Rossjanie/Rossijski. Vidimo, dakle, da je sta-
roukrajinski pridjev “ruski” u ovom slučaju drugačiji iako se u hrvatskom jeziku i danas 
pridjev “rossijski “ prevodi sa ruski, što je ustvari nepravilno.
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18. Kada govorimo o podvojenosti imena, na neki način govorimo i o podvojenosti 
identiteta koji se manifestira upravo kod pripadnika rusinske struje. Naime, dio Rusina 
koji se smatraju posebnim etnosom predstavljaju radikalnu struju zbog nepriznavanja 
ukrajinstva u svakom pogledu. No, dio njih iako sebe nazivaju Rusinima ne odriče se 
pripadnosti ukrajinskom narodu. Oni za sebe kažu da su Rusini, ali i Ukrajinci.

19. Ustav Republike Hrvatske iz 1990. i 1991. u uvodnom tekstu (Izvorišne osnove), 
gdje se nabrajaju neke nacionalne manjine, ne navodi Rusine odnosno Ukrajince iako 
su oni autohtona manjina. Tek temeljem čl. 1 Ustavnog zakona o izmjenama i dopuna-
ma Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 135 od 15. 12.1997.) u stavku 3. 
se kaže: “....Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog na-
roda i država pripadnika autohtonih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Madžara, 
Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina i drugih......”.

5.
Rusinska struja koju bismo mogli podijeliti na radikalnu i umjerenu18, svoje 
porijeklo isto tako nastoji dokazati tragom etnonima, ali pri tom ističe kako 
je njihov autohtoni naziv Rusnak/Rusnaci iako su poznatiji pod imenima: 
Rusin, Karpato-Rusin te Ruthen (lat. verzija). Svoju postojbinu smještaju u 
Zakarpatsku i Karpatsku regiju odakle su još u XIV. stoljeću počele seobe u 
Potkarpaće (Hornjica), a odavde na prostor današnje Mađarske i Slovačke u 
XVII. stoljeću. Ne smatraju se subetnosom ukrajinskog naroda već za sebe 
kažu da su poseban slavenski narod, koji se dijeli na tri podskupine: a) Huculi 
(istočni Karpati), b) Bojki (južni Karpati), c) Lemki (u Poljskoj). Povijest 
etnonima Rusnak odnosno Rusin jednako kao i predstavnici ukrajinske struje 
izvode iz riječi Rus (Rusy), ali drže da je izjednačavanje naziva Rusin s nazivom 
Ukrajinac tek jedan od pokušaja asimilacije Rusina, čemu su u povijesti na 
različite načine podjednako pribjegavali i Poljaci, Mađari te Slovaci.

6.
Problem precepcije rusinsko/ukrajinskog pitanja i dvojnosti imena u 
Hrvatskoj, očituje se ponajprije kroz odredbe zakona o ljudskim pravima i 
pravima etničkih zajednica i nacionalnih manjina, kojima je njihov status 
i službeno određen. Iz njih se u ovom slučaju ne može jasno zaključiti da 
li se Rusini u Republici Hrvatskoj tretiraju kao zasebna nacionalna manjina 
ili kao sastavni dio ukrajinske nacionalne manjine. Naime, formulacije tipa 
»Rusini i Ukrajinci« ili »...Rusini, Ukrajinci...«, koje se kao takve navode 
u službenim dokumentima, u tom smislu prilično zbunjuju jer navode na 
zaključak da se radi o dvije različite etničke zajednice što s povijesnog 
gledišta nije utemeljeno.19 Stoga, kriteriji za ovakvo, očito, svrstavanje Rusina 
iz subetnosa u zaseban etnos, nisu do kraja jasni. Može se pretpostaviti 
da je ovakva praksa djelomično rezultat nasljeđa i politike kakvu su prema 
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Rusinima odnosno Ukrajincima vodile vlasti bivše Jugoslavije,20 a dijelom 
da je to rezultat još uvijek prisutnog razmimoilaženja službenog Kijeva s 
težnjama dijela ukrajinskog naroda u zakarpatskoj Ukrajini te jednog dijela 
ukrajinskog iseljeništva izvan granica Ukrajine, koji inzistiraju na rusinskoj 
etničkoj posebnosti i autonomiji odnosno da ne budu tretirani kao dio 
ukrajinske nacionalne manjine.21

7.
Budući da etničke zajednice i nacionalne manjine u Hrvatskoj nisu dosad bile 
sustavno i dovoljno stručno istraživane, bavljenje ovakvim i sličnim temama 
uvijek predstavlja poseban izazov te iziskuje veliku preciznost i odgovornost 
u radu. Kada je riječ o rusinsko/ukrajinskom pitanju, situacija je dodatno 
otežana zbog činjenice da ovaj problem nije skoro uopće obrađivan, a onda ni 
primjereno vrednovan u historiografskom kontekstu, barem ne kada je riječ 
o hrvatskoj historiografiji. Upravo zato ovaj rad nema pretenzije dati nekakav 
konačan odgovor o ovom problemu već samo “otvoriti temu” i ukazati na 
neke prethodne spoznaje te potaknuti na dublju i precizniju analizu povijesnih 
i drugih izvora, relevantnih za spoznaju o ovoj manjini.
Nesumnjivo da se je obradi ove teme moglo pristupiti i na drugačiji način, 
ali cilj ovoga rada bio je, tek, dati osnovni presjek problema pa stoga ovaj 
pregledni članak treba smatrati prvim u nizu radova posvećenih Rusinima/
Ukrajincima u Hrvatskoj. Kako je vidljivo i iz samog teksta, u svome 
razmtranju nastojala sam objediniti “sporne” pojmove, no razlozi za to bili su 
isključivo profesionalne naravi i namjera nije bila povrijediti ničije osjećaje. 
Sve nejasnoće ili nedorečenosti, koje bi se eventualno ustanovile u ovom 
članku, bit će uvažene te ispravljene ili dopunjene u budućim radovima.

21. Problem Rusina koji se ne osjećaju Ukrajincima je zapravo taj što oni zasada 
nemaju mogućnost samostalnog diplomatskog predstavljanja, zbog čega je njihov 
položaj izvan granica Republike Ukrajine određen ugovorima i sporazumima Ukrajine 
sa zemljama u kojima oni žive kao manjina.
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Prilog 1: Popis Rusina/Ukrajinaca po općinama 1880 -199122
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22. Podaci preuzeti iz: “Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske 1880 – 1991 
po naseljima”, Zagreb, 1998. Rusini/Ukrajinci su ovdje iskazani zajedno čak i za razdo-
blje od 1971. iako su upravo od te godini popisivani odvojeno. Osim toga analizom nisu 
obuhvaćeni popisi iz 1921. i 1931. godine.
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Польські магнати і шляхта гно-
били український народ. Най-

тяжчим було становище безправних 
селянських мас, які зазнавали жор-
стокої експлуатації терпіти багато 
лиха від сваволі та насильства панів. 
Тяжка кріпосницька експлуатація 
доповнювалась жорстоким націо-
нальним гнітом і релігійним пере-

слідуванням. Все це викликало глибоке обурення українського народу. В 
Україні посилювався визвольний рух проти гніту шляхетської Польщі.

В середині 40-их 17 століття склалися сприятливі умови для піднесення 
боротьби проти польсько-шляхетських загарбників. Визвольну боротьбу 
українського народу очолив Богдан Хмельницький – видатний державний 
діяч, полководець і дипломат. (Народився бл. 1595 р., ймовірно в Чигирині. 
Освіту здобув в Єзуїтській колегії у Львові. Переслідуваний польським 
урядом втік на Запорізьку Січ). В січні 1648 року під його проводом на 
Запоріжжі спалахнуло повстання, яке й поклало початок визвольній війні 
українського народу проти шляхетної Польщі. Розбивши польське війсь-
ко під Жовтими Водами і Корсунем, Україна була звільнена від поляків. 
Тим часом поляки знову зібрали армію, яку під Пилявцями Хмельниць-
кий втретє розгромив. Перейшовши Галичину він визволив цілу Україну. 
Польський король був змушений шукати перемир`я. Хмельницький прий-
няв пропозицію короля, звернув армію і урочисто в`їхав до Києва.

Поляки не думали зректися українських земель, що стало причиною дру-
гої війни. Вийшовши з неї як переможець Хмельницький відразу поставив 
свою політику на широку міжнародну платформу. Всі зацікавлені держави 
надсилали до Києва своїх послів. Однак поляки не думали зложити зброю 

Богдан 
Хмельницький

(До 350-річчя з дня 
смерті)

Богдан Хмельницький, 
гравюра 17 ст.
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і через кілька років приходить до третьої війни з поляками несподівано 
відступив з поля. На стороні Хмельницького боровся і кримський хан, як 
союзник козаків. Коли вже було видно, що польські війська зазнають по-
разку, хан н несподівано відступив з поля бою і пішов на переговори до 
польського короля. Козацька армія опинилася з розбитою бойовою лінією і 
без гетьмана, якого татари забрали з собою. Після цих подій гетьманові вда-
лося ще кілька раз розбити польську армію, але не мав щастя: хан завжди у 
вирішальному моменті зраджував козацькі війська. Щоб зацікавити росій-
ського царя до війни з Польщею, гетьман згодився на союз з Росією. Після 
цього почався загальний наступ українських і російських військ. Польща 
впала. Це використали шведи і зайняли Варшаву. Польський король шукав 
від Росії мира, яка, без знання України, вийшла йому на зустріч. Гетьман 
вказував на таку зрадницьку політику  Росії і повчав думати про відмову 
договору. Хмельницький не припинив війни з Польщею; навпаки він по-
розумівся з Швецією і з козаками перейшов цілу Польщу, зайняв Краків і 
Варшаву. Російський цар в цей час почав війну зі шведами. Війна затягла-
ся. В цей критичний момент, 6 серпня 1657 року помер Б. Хмельницький 
у Суботові. Зам же і похований. Це був один з найтрагічніших моментів 
української історії.

Неповних десять років володів Б. Хмельницький і за цей час, незважа-
ючи на безперервні майже війни, зумів створити українську державу. Це 
міг зробити лише такий великий творчий геній, яким був Хмельницький, 
не лише переможний стратег, але й не менш великий політик, державний 
муж. Він умів добирати собі співробітників; працював із ним цілий гурт 
надзвичайно талановитих людей, щиро йому відданих. Його геніальна ін-
дивідуальність притягала до себе. Воєнні успіхи надавали його імені таку 
силу, що саме слово – Хмельницький, - магнетизувало народ. Блискучі пе-
ремоги великого гетьмана, своя держава, яку він створив народові, при-
битому панщиною, принижуваному й усюди переслідуваному, повернули 
свідомість, національну гордість.

Після смерті Б. Хмельницького на українських землях нема спокою. Під-
писавши договір про возз’єднання України з Росією, відавши цілком її під 
зверхність Росії, Хмельницький знайшов для свого народу тільки інших 
господарів. 

Про часи Богдана Хмельницького існує багата література. Багато пись-
менників  писали про нього. А Тарас Шевченко у вірші «Розрита могила« 
всю вину на нещасну долю свого народу  кидає на гетьмана. Тому згада-
ний вірш не був поміщений у багатьох виданнях у радянських часах творів 
Шевченка.

Підготував: П. Головчук
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Нєшка, кед ґазда обисца спомнє забивачку, найчастейше наидзе на 
хмури и спущени носи при шицких у своєй фамелиї. Дзеци, кед су 

таки же би уж могли дацо помогнуц, найчастейше, праве за тот дзень маю 
зоз дружтвом догварени нєодкладни роботи. Кед су ище мали и кед им 
оцец спомнє же нарано буду папац уха и хвосцика, їх найчастейши одвит 
“бляк”. 

Зоз жену окремна бриґа. Перше почина приповедку же уж шицки нор-
мални людзе правя забивачку у даєдного майстра. Кед то нє змегча твар-
доглавого ґазду вец бидна жена идзе зоз йойком же лєгко йому - вон за 
дзень пороби а вона сеґинь ище тидзень будзе сцерац обисце од масци 
! Кед ґазда святочно пришага же забивачку окончи у шопи и же ше зоз 
маснима руками нє лапи анї за єдну клянку, почина женїно бавенє на ос-
татню карту  чисценє черевох. Бо озда ище лєм вона чисци колбашнїци и 
черева, бо озда йому нє бриґа за єй здравє, ния яки єй спукани руки а то 
праве од чисценя черовох, гей, гей, од черевох..! Кед ґазда знова святочно, 
пред шицкима, обеца же купи готови або штучни колбашнїци и же так 
повесц шицко сам пороби, а домашнї, кед же буду мац кеди и розуми ше 
дзеки, най уваря лєбо упечу дацо, теди достава допущенє за окончованє 
забивачки у обисце. Швидко себе од шовґрох, бачикох або пайташох найд-
зе єдного або двох хтори того дня геверни и цо найважнєйше, таких хтори 
як и вон залюбени до домашнього способу забивачки. Аж теди, робота 
може почац. 

А нє так давно було цалком иншак...

Пририхтованя за тот вельки дзень

Забивачка була єдна од найважнєйших подїйох у року за кажде валалске 
обисце. Забивачка ше чекала як даяке швето. Накадзи ше поробели шицки 
єшеньски роботи, вше частейше ше почало закуковац до кармику и шацо-
вац швиню. Октобер и новембер були мешаци кед ше зоз запареним дара-
ловом и зоз варенима дробнима кромплями вилагодзело швинї лєм же би 
була цо чежша и же би наруцела цо вецей сланїни. Бо, дараз ше людзе нє 

Обичаї хтори нєставаю

РУСКА ЗАБИВАЧКА
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питали кельо шунки охабене лєбо кельо колбаси надзате алє, питали ше 
кельо ше масци випражело. Кед було масци, знало ше же нє будзе гладу. 

Накадзи ше швиня почала баржей кармиц, такой почали и пририхтованя 
за забивачку. То на сам предз значело же треба набавиц присмачки. Добра 
паприґа була найважнєйша же би колбаси були смачни, червени и же би 
нє постали “авашисти”. Вона ше обовязно куповала у Суботици на пияцу 
од Мадярох. Били попер хтори вельо ароматичнєйши, могол ше тиж так 
найсц лєм у Суботици як и найквирц и морски оращич, присмачки без 
хторих гурка нє така смачна. 

У наших валалох було надосц жени хтори през жиму наткали керпари, 
дикинї и гасури а вец их през рок ходзели предавац на суботицки пияц. 
Тоти жени до валалу приношели спомнути присмачки.

Кед присмачки порихтани, ґазда купел мелкей солї за колбаси и гурки а 
грубей за солєнє и могло ше почац плановац датум за найвекше нєцерков-
не швето - забивачку. 

Цо ше дотикало дзецох, вони би пристали же би забивачка була такой. 
Иста ситуация була и зоз женми. Уж им на верх глави була алхемия зоз 
хтору так повесц зоз нїщим кармели телї уста. Алє, ґазда оддальовал заби-
вачку кельо лєм могол бо була важна кажда кила хтору швиня набере. 

Нашо стари патрели же би ше забивачка окончела до початку крачунско-
го поста або аж по Крачунє. Уж кед мушела буц у посце, строго ше мерко-
вало же би нє була стреду або пияток и розуми ше, нє внєдзелю. 

Фото С.Д. - Коцурски забивачки
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Кед ше одредзел датум, зоз пойда ше зняло корито за солєнє и до ньго 
ше сипало води же би затугло. Єден дзень ше мушел одвоїц за оштренє 
ножох, балтох и шекеркох а то ше робело на воденим брусу хтори мала 
кажда фамелия. Дїдо порихтал огриви под котел и порихтал желєзка за 
випальованє ратицох. Дїдова робота була и налупац слаткей, “стародав-
ней”, кукурици и однєсц ю до крупара же би ю зомлєл на крупи. Жени 
дотля мушели порихтац шицку розположиву судзину а цо хибело, прино-
шело ше од родзини. Бабов задаток бул начисциц цеску и цибулї и нарезац 
шпарґи за вязанє гуркох. Кед на дзецинских ручкох остал лєм єден палчик 
хтори указовал же ше тельораз маю виспац по забивачку, то значело же 
забивачка нарано ! 

Забивачка

На дзень забивачки, шицки ставали вчас рано. Вода у котлє уж лєм цо нє 
варла кед ше посходзели шицки шовґрове и бачикове хтори ше розумели 
до “дисновторскей роботи”. Главни мецкер ошацовал ножи, алє найчас-
тейше принєсол свой, бо лєм зоз мецкерским ножом зарезаней швинї най-
лєпше зидзе крев. 

Кед себе попили за “Боже здравя”, ишло ше до кармику. Швиню ше ца-
гало на место дзе ше будзе палїц. Кед тото место було блїзко при кармику, 
чекало ше зоз валяньом лєм же би швиня цо длужей квичела  най ше чує 
же и у тим обисце забивачка ! 

Обично дїдо бул задлужени лапиц крев до даякей мисочки. Кед и то по-
робене и кед ше швиня престала руцац, починало шацованє - кельо мала 
кили. Розуми ше же кажди присутни мал свою оцену и нє случело ше же 
двоме гварели исто ! 

Палєнє

Починало ше зоз палєньом. Зоз брадла ше вицагло мале браделко сухей 
слами и швиня ше закрила зоз ню. Кед слама почала гориц, бачикове з 
видлами подкладали под ноги и под главу розжирячену сламу. Так исто 
зробене и кед ше швиня обрацела на други бок. Кед же ше случело же 
даґдзе пре моцни огень пукла, тото место ше такой замасцовало зоз бла-
том зоз жовтей глїни. На концу ше швиня обрацала на хрибет. Дотля дїдо 
под котлом розжирячел дазкельо за тоту прилику порихтани желєза зоз 
хторима ше випекала шерсц под “пазухами” и медзи ногами швинї а тиж 
так ше випекали и ратички. 

Мож повесц же валянє и палєнє швинї найделикатнєйша робота на заби-
вачки. Часто ше случовали шмишни алє и опасни подїї - док дїдо кучел зоз 
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мисочку и чекал же би шицка крев вичурела, швиня ше руцела и вибила 
му мисочку з рукох. Таки нєщешлїви дїдо ше ище длуго наслухал од баби 
же пре його банґавосц вони нє маю крупи ! Часто ше случовало же на ище 
живу швиню положели сламу и запалєли ю. Така швиня, з остатнїма мо-
цами, зоз пламеньом на себе, найчастейше сцекла за брадло слами ! Ище 
частейше ше знало случиц же ше швиня вирвала тримачом та ю длуго 
оганяли по заградох. Випеканє зоз розжиряченим желєзом була окреме 
шмишна приповедка. Швиня ше палєла найчастейше у загради а замуро-
вана котлянка була у коморки на дворе. Док дїдо зоз преднього двора по 
блациску дошляпкал до загради зоз желєзами, вони ше охладзели та могол 
исц назад. И так дазкельораз док мецкере нє заключели же капусти або 
студзенїни нє будзе чкодзиц тото куз шерсци. 

Мерковало ше же би ше уха и хвост цо лєпше опалєли бо дзеци нєсцер-
пезлїво чекали. Почим на дакедишнїх забивачкох були присутни дзеци зоз 
цалей фамелиї, значи цали чупор, и уха им ше мало ушло. И на хвосцик 
була велька налоґа гоч го фиґляви бачикове найчастейше, пред дзецми, 
захпали швинї до задку ! 

ИновациЇ у палєню швинЇ

Почим фаза палєня була найделикатнєйша, праве у тей фази забивачки 
було найвецей и найчастейше пременки. Початком шейдзешатих ше у 
Коцуре появели машинки за палєнє швиньох. То були чежки, нєзґрапни 
направи до хторих ше кладло вигриски и чутки. Кед ше чутки добре роз-
горели починало ше обрацац ручку хтора обрацала лопатки хтори гонєли 
пламень през дзиру на верху. Теди ше машинка кладла коло шиї и почи-
нало ше палїц. Було потребне вельо сили же би ше з єдну руку тримала 
машинка хтора вишела на шиї а з другу ше обрацало ручку. Обрацац ше 
мушело швидко бо кед ше темпо зменшал або кед би ше стануло зоз обра-
цаньом, дим ишол просто до очох тому хто обрацал. 

После того ше хтошка осетел же швиню мож палїц и зоз лет лампу. Прав-
да же ше тримала у єдней руки алє єй поверхносц палєня була барз мала 
так же ше палєнє оцагло. Окрем того, дахто твердзел же после палєня зоз 
тоту направу скорки чуц за бензином ! 

На концу, появел ше бутан хтори и нєшка нєзаменїви у домашнїх заби-
вачкох. Було у Коцуре и шуреня алє ше и после нього швиня палєла на 
даяки од спомнутих способох. 

И так, кед швиня добре, на чарно опалєна, почало ше ю умивац. То обич-
но робели помоцни майстрове а главни мецкер дотля курел и рихтал сер-
сан за розберанє. 
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Розберанє

Кед ше швиня на добре умила, починало розберанє. Хто мал як, дзвигал 
ю же би вишела алє найчастейше ше у Коцуре швиня розберала на жеми. 
Под ню ше кладли даяки чисти дески або даяки дзвери, лєбо дзвека зоз 
чардаку. 

Мецкер перше швинї одрезал главу. Знял подгарлїну а остаток кладол до 
котла же би ше цо скорей обарйовала. Потим ше виберали черева хтори 
жени зоз коритком або купачку чекали. Кед у питаню бул вепер, пупок ше 
обовязно вирезовал и охабяло ше го же би вишел на чардаку а хлопи гу-
торели же то за подмасцованє пилки. Длуго сом думал же то лєм франта и 
же то остаток даякого паґанского обичаю алє сом познєйше наисце видзел 
старших як зоз пупком масца пилку ! После того, полутки ше одношели 
на стол дзе ше робело. Док помоцни майстрове умивали и одношели полу-
тки, главни мецкер до котла покладол шицко цо ишло до котла и уходзел 
нука. З тим ше закончела перша часц забивачки. 

Жена хтора була задлужена за варенє паприґашу зоз уж очисценима и 
порезанима кромплями чекала най єй хлопи нарежу изнутрици и меса за 
паприґаш хтори мал буц готови за полудзенок. 

Други жени ше лапали до черевох. Скорей як од черевох видвоєли пок-
рутки и шлїжинку, дїдо мушел ошацовац шлїжинку. Нашо стари верели 
же по шлїжинки мож видзиц яки будзе шлїдуюци рок ! 

Младшим женом дати колбашнїци же би їх пошорели а старши, искус-
нєйши ше лапали до гуркох и бендова. Искуство требало пре то бо очис-
циц груби черева так же би их нє було чуц знали лєм нашо андї. Тото чис-
ценє попри умиваня у “сто водох” подрозумйовало и намаканє черевох у 
цибулї, вапну, есенцу а познєйше и райбанє у детердженту. Углавним, мал 
сом нагоди пробовац гурки або даяки специялитети од грубих черевох при 
других народох. Твердзим же анї єдни черева нє так на добре очисцени як 
кед их очисца нашо андї. 

Баба була задлужена зберац омасту од черевох зоз хторей ше познєйше 
варело мидло. Окрем того, бабов задаток бул и порихтац мехир дзецом. 
Мехир ше мушел длуго стругац и шулькац же би постал мехки и вельки и 
же би го могло надуц. То бул єдини балон велїм тедишнїм дзецом. 

И так, док жени робели зоз черевами, док дїдо мерковал же би у котлє 
варло и док ше паприґаш варел, главни мецкер орґанизовал дальшу робо-
ту. Розуми ше же фляшка зоз палєнку була часто у обтицаю. 

Мецкер викравал шунки и сланїну и рихтал ребра и похрепцину за солєнє. 
Помоцни майстрове знїмали скорки од кадз требало знїмац, оддзельовали 
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месо од масци и резали сланїну на шкварки. 
Дараз ше сланїна зоз єдней полутки охабяла у цалим та випатрала як да-

яки вельки брушлїк. Прецо то так було нє знам бо зоз таку оґромну сланї-
ну було лєм бриґи - и док ше солєла а окреме док була у курари. Требало 
таку терху дзвигац на квачку, знїмац ю, вец ю знова дзвигац... Алє, так 
було. Озда таки вельки фалат нашим старим давал упечаток циґурносци 
же нє будзе гладу. 

Забивачкови полудзенок

Кед шицки скорки були познїмани и положени до котла и кед паприґаш 
бул готови, ишло ше полудньовац. Жени дотля мушели намочиц гурки же 
би ше одмакали у есенцу и цибулї. Перше єдли мецкере и жени хтори ро-
бели. Кед ше вони наєдли, на шор приходзели други. Зоз полудзенком ше 
нє розцаговало бо роботи було ище вельо. 

Кед на тот забивачкови полудзенок попатрим зоз нєшкайшого аспекту, 
нє ясне ми чом паприґаш мушел буц таки масни ? Розумим же ше кладло 
маснєйше месо бо изнутрици сухи алє нє могла кухарка на концу з ложку 
познїмац тоту масц ? Углавним, знам же ми дзеци после того масного пап-
риґашу мали вельки проблеми и по вечеру зме вецей часу преводзели “там 
дзе царове иду пешо” як при мецкерох. 

Таким наєдзеним, мецкером требало часу же би ше розробели а рихтанє 
меса за колбаси бул прави способ за то. Машинка за месо обично була 
мала и найчастейше тупа. Ножики и решетка найчастейше були оштрени 
своєручно а то значи же их волєли нє оштриц. Заж лєм, нашо дїдове ше 
цешели же маю и таки машинки бо їх дїдове месо за колбаси резали на 
дробно з ножом а надзивали зоз древену варешку !

Єй височество колбаса ! 

Кед помоцни майстрове у зною лїца свойого зомлєли месо, на шор при-
ходзела святочносц - розправяли ше, їх височество, колбаси ! 

Чом височество ? Прето бо наєсц ше колбаси, алє наисце ша наєсц, бул 
нєдошнїти сон велькей векшини наших предкох. Кед ше зоз 100 киловей 
швинї охабели шицки шунки и шицка сланїна, кед ше похрепцина и ребра 
насолєли вец нє оставало бог зна цо за колбаси. Окрем того, дакедишнї 
швинї, Манґулици, Моравки або рижни мишавини тих сортох, мали далє-
ко менши постоток меса як нєшкайши. И так, док ше за вечеру упекла най-
векша або два менши колбаси, остало ище менєй. Кед ше колбаси окурели 
и кед ше одложела єдна або два менши за Вельку ноц вец за єдзенє остали 
наисце лєм дазкельо. Найчастейше було лєм тельо же би ше числена фа-
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мелия засмачела. А вец, шнїло ше о забивачки на рок кед можебуц будзе 
вецей колбаси...

Прето ше на мецкера хтори розправял колбаси патрело як на чаробняка 
хтори у тей ванґлї ма направиц чаривне єдзенє. Колбаси обично мишали 
помоцни майстрове а присмачки додавал и коштовал главни мецкер. Розу-
ми ше, коштовал и ґазда. Шицки други кибицовали и лїґали шлїни. Главни 
мецкер перше ошацовал кельо єст зомлєтого цеску. Вец зоз важним вира-
зом лїца подзелєл громадку цеску на три часци - до колбасох, найвекшу 
до гуркох и найменшу до бендова або як Коцурци гваря до шварцмола (по 
швабски, схварц моол-чарне месо)

Потим мецкер сипал солї, попру и паприґи. Шлїдзело перше мишанє. 
Нашо стари при мишаню присмачкох до колбасох нє сипали води так же 
мишац “на сухо” требало досц и моци алє ище вецей часу же би ше добре 
розмишало. Шлїдзело перше коштованє после хторого ше додавало так 
повесц исте количество присмачкох (окрем цеску). Знова мишанє. Знова 
коштованє и додаванє присмачкох. Знова мишанє... После даз пиятого ми-
шаня, кед мишаче уж сцели випущиц душу, мецкер почал важно чамкац 
и гварел же то одприлики тото цо сцел достац. Ище додал пол наперстку 
солї и помедзи два пальци попру и паприґи, остатнї мишач ишче єден час 
дихцел над ванґлю док розмишовал тото значне количество додатих при-
смачкох и конєчно, колбаси були готови ! 

Опитал сом ше раз єдному славному мецкерови прецо нє положи нараз 
кельо треба присмачки а вец у другим мишаню евентуално дода ? Одви-
товал ми же цали штос доставаня добрих колбасох у мишаню ! Знам реку, 
окреме за тих хтори мишаю ! 

Теди, уж кед були розмишани, зоз колбасох шицки коштовали, та аж и 
дзеци. Ритуал коштованя подрозумйовал чамканє, примахованє з главу и 
гласне хвалєнє мецкерових схопносцох. Дотля, мецкер пишно стал при 
ванґлї як даяки уметнїк при праве законченому дїлу. 

Надзивало ше зоз шприцлу лєбо як Керестурци гваря фурчу. Надзиванє 
нє робел главни мецкер алє тота робота ше робела под його строгу контро-
лу. До колбашнїци нє шмело войсц анї куз воздуху бо ше верело же ше од 
того знали колбаси губиц ! Можебуц би ше и почали губиц кед би их було 
тельо же би остали и за лєто. Медзитим, нє верим же ше дакому погубели 
- нє мали ше кеди погубиц. 

Надзати колбаси ше кладли на палїцу и одношели до коморки же би ше 
опсхли. 
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Бендов и гурки 

Док ше колбаси надзивали, дежурни при котлє, дїдо, почал виберац уж 
уварене месо и скорки зоз котла. Варене месо ше кладло на тепши же би 
ше цо скорей охладзело. Кед ше го уж могло брац до рукох, дахто младши, 
хто лєпше видзел, одзельовал и вируцовал вонка кажду косточку же би 
познєйше нє вошла до машинки и поламала и так уж нїяки ножики. 

Тепши зоз материялом за гурки и бендов ишли пред мецкера. Вон перше 
одзельовал месо за бендов. Ту ше точно знало цо идзе - месо зоз глави, 
шерцо, язик, дакус скорки и сланїна зоз глави. Кед ґазда сцел резани бен-
дов теди мецкер скорки и сланїну дал помоцнїком млєц а вон, майсторски, 
на ценки а длугоки фалатки резал месо. Кед ґазда сцел млєти бендов теди 
ше шицко млєло. 

Почим ше бендов обично правел моцнєйши, “бетярски” як гуторели ста-
ри, и на коштованю при мишаню ше цискали бетяре. Дзецом то було ище 
моцне а старшим було уж моцне. 

Почим ше до бендова сипало и обаровини, же би цо баржей сциснул, 
надзиванє ше найчастейше вершело зоз вареху. Кед ше наполнєл по верх, 
теди ше добре завязал зоз шпарґу коло латового гвозда. Так порихтаному 
бендовови ше зоз шприцлу ище додало през “пупок” материялу кельо тре-
ба и вон бул порихтани за обарйованє. 

Потим ше преходзело на гурки. Шицко цо остало ше зомлєло, а попри 
стандардних присмачкох, додавали ше и найквирц и морски орещок. У 
велїх обисцох ше до гуркох додавала и на масци упражена цибулька як и 
коцочки обареней сланїни. И до гуркох ше додавало обаровини а надзи-
вало ше знова з вареху або кед нє були таки ридки, зоз шприцлу. Надзата 
гурка ше такой вязала и вєднак зоз бендовом чекали на обарйованє. 

Драгоцина масц

Накадзи зоз котла винял обарене месо и скорки, дїдо злял обаровину до 
каблох, умил котел и положел випражовац масц. Випражованє масци була 
тиж так важна операция на забивачки. Од схопносци и искуства того хто 
то робел завишел квалитет масци хтора нашим старим була найважнєйша 
ставка у костираню. Кед масц загорела, швидше преходзела на старину 
а вец и так худобне єдзенє було ище горше. Прето ше на масц барз мер-
ковало. Найчастейше ше садло випражовало окреме бо садлово шкварки 
нє були таки добри як други. Прето, садлово шкварки и обични дробни 
шкварки зоз сподку масци ишли до крупох. 
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Крупи

И так, док дїдо закончел випражованє и док видвоєл шкварки хтори пой-
ду до крупох, хлопи надзали бендов и гурки и могло ше почац зоз розп-
равйованьом крупох. 

До кукуричних крупох хтори у медзичаше баба уварела у обаровини 
кладла ше уварена и зомлєта крев, зомлєти шкварки и кладло ше дакуз 
гурки. Шицко ше то добре розмишало, дакуз ше посолєло и попопровало 
и крупи були готови. Теди ше могло повесц же главна часц забивачки го-
това. 

Хлопи ше знова лапали фляшки, попалєли себе и вше баржей обрацали 
глави ґу рускому пецу зоз хторого ше ширел чаривни запах яки могол буц 
лєм на дакедишнєй забивачковей вечери. 

За дїда и главного мецкера ище нє було шицко готове. Дїдо после випра-
жованя масци до котла знова усипал обаровину и чекал най превре. Кед 
почала врец, котел ше знїмал зоз огня и до ньго ше кладол на сподок бен-
дов а на верх гурки. Теди ше котел прикривал и гурки оставали у котлє 
годзину. После годзини, дїдо их виберал, плокал у жимней води и кладол 
до корпи зоз сламу. 

Ресельов у бендове

Бендов у котлє оставал вельо длужей, док ше обаровина нє охладзела. 
Теди ше виберал на тепшу и зоз длугоку иглїцу ше пребивал вонконцом 
на велїх местох. После ше на бендов кладла дещичка а на дещичку дацо 
барз чежке же би го добре прицисло. Дакеди то було аж и ковадло ! Бен-
дов ше так пресовал до ютра а ютре дзень ишол до курари зоз гурками и 
колбасами. Теля процедура з бендовом була прето бо вон бул за дакедиш-
нього ґазду таке як на приклад нєшка кулен ! Ґазда го направел моцнєйши 
прето же би ше мал зоз чим засмачиц алє и похвалїц пред товаришами. Нє 
єден бендов у Коцуре начати за Крачун на традицийним картаню. Картанє 
починало на вилїю, а над раном, таким виструганим од палєнки и вина, 
картарошом пасирал горкави бендов. Кед бул “бетярски”, длужей ше о нїм 
приповедало а вец и о ґаздови “бетярске слово пошло по валалє. Даєдни 
ґаздове любели бендов зачувац до яри, до копачки. Прето мушел буц доб-
ре випресовани же би з нього вишло шицко цо ше могло почац губиц кед 
пришли цеплєйши днї. Прето у нїм нє шмело буц печинки, покрутки або 
шлїжинка, бо то изнутрици хтори ше лєгко губя. 

Случовало ше же мецкер и його помагаче “пошоря” такого ґазду хто-
ри вельо дошпинтовал коло бендова. Так єдному хтори седемраз доганял 
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смаку бендова и вше му цошка нє було у шоре, а хтори ше го рихтал начац 
на крачун рано, положели до бендова ресельов.На картаню, над раном, 
ґазда таки подпити пошол по бендов. Випендрал ше на верх глави шицким 
зоз приповедку же тераз буду єсц бендов яки нїґда нє єдли. Кед го почал 
резац, нож вошол до половки а далєй нє ! Думал же даяка косц та прело-
жел нож дакуз далєй. Знова иста приповедка. Кед уж винервирани дошол 
по конєц бендова а нож и далєй нє ишол далєй од половки, гласно гварел 
же ту цошка нє у шоре ! Теди присутни попраскали од шмиху бо дзепоєд-
ни од картарошох були и на забивачки у того ґазди ! Шмиху нє було конца, 
бендов ше поєдол гоч и таки розтрешени а ресельов ше длуго чувал як 
памятка на тоту успишну франту у хторей ше нїхто нє погнївал. 

Гурка за прибранцох

Окрем франтох коло бендова, обовязно ше надзивала и гурка зоз плєву 
за прибранцох. До дакуз обаровини ше положело плєви и зоз тоту масу 
ше наполнєла гурка. И ю ше замачало до обаровини же би була масна и 
од вонка. Попри правей гурки, попри шкваркох и крупох, прибранцом ше 
давала и така “специялна” и то главному прибранцови коло шиї. 

И так, док дїдо мал роботи коло котла, мецкер порубал цо ше мало ру-
бац а вец ше лапел до солєня. Дахто солєл на сухо а дахто розправял ро-
соль. Углавним, солєло ше так повесц шицко бо нє було змарзовачи. Кед 
то поробел, теди и мецкер святочно знїмал фартух, шедал за стол и чекала 
ше вечера. Док вечера нє була готова, хлопи мали кеди на миру ше пос-
причкац чиї способ роботи коло швинї найлепши. У Коцуре пред Другу 
шветову войну було вельо Швабох. Шицко нове цо о забивачки научели, 
нашо людзе научели праве од нїх. Алє и Шваби мали рижни техники и 
розбераня и правеня колбасох, гуркох и бендова. Хтори наш бачи цо вид-
зел од Шваба, думал же то найлєпше и упарто то бранєл. На щесце, то вше 
були спричканя у франтовним духу. А хто би ше могол на озай гнївац або 
спричкац попри полному столу. 

Забивачкова вечера - уживанє у єдзеню

Вечера була вше, гоч и було даяки фамелийни нєспорозуменя, у добрим 
и веселим розположеню. 

Жени хтори були задлужени за пририхтованє вечери, зоз тоту роботу 
починали так повесц такой як попомивали од полудзенку. Єдна була за-
длужена за обовязни садлово кифлочки. Друга на єдну тепшу навиберала 
месо хторе ше будзе печиц. На другу тепшу ишла колбаса и мозок розп-
равени зоз колбасу хтора ше навиграбовала зоз шприцли. До найвекшей 
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тепши ишли, найчастейше по поли, гурка и крупа. 
Док хлопи при столє попили по дазкельо, док ше зишла и друга родзина, 

док ше чупор дзецох змесцел за свой стол даґдзе у куце, дотля и вечера 
була готова и теди починало нє лєм єдзенє алє уживанє у єдзеню. Нєпов-
торлїви смак швижого печеного меса и колбаси нашо стари чувствовали 
лєм на забивачкових вечерох и на свадзбох. Прето ше єдло помали, зоз 
уживаньом. Нє патрело ше на годзинку же дораз почина “Руби” та цо ско-
рей наруцац до себе. Нашо стари уживали у тим вечару. Боме, и заслужели 
тото уживанє. А кед пришли и прибранци, теди ше шмих и франта ище 
длуго чули зоз обисца у хторим того дня було найвекше нєхристиянске 
швето при Руснацох  забивачка. 

Роботи после забивачки

Як цо забивачка мала свой шор так и послезабивачково днї мали свой. 
Дзень после забивачки ше кладли колбаси гурки и бендов до курари. То 
була знова дїдова робота. Кед же фамелия надумала, похрепцина ше по-
резала на ценки фалатки и у котлє у дакуз масци ше упражела. Така упра-
жена ше залївала вєднак зоз масцу до дунцох и залята могла досц длуго 
стац. Тоту роботу робели жени. Ґазда мал обовязки коло досольованя меса 
у корице и його преврацаня. Тиж так, вон одредзовал хтора шунка ше оба-
ри за Вельку ноц та кед тото швето падало вчас, тота шунка ше у даєдних 
обисцох солєла тидзень менєй. 

Фото С.Д. - Коцурски забивачки
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Окрем роботох, и єдзенє у послезабивачкових дньох мало одредзени цек. 
Перше ше попоєдало цо остало (кед остало) од забивачки. Потим ше му-
шели поєсц крупи. После ше фамелия лапала до гуркох и лєм у святочних 
нагодох до колбаси. Шкварки и барена сланїна ше єдли за фриштик доґ 
их було. Зоз корита ше трошело так же би було цо длужей алє же би ше 
поєдло до цеплих дньох. Нєдзелями и за швета ше трошели дунци зоз 
залятим месом. Сланїна и шунки ше начинали аж после Велькей ноци и 
кажда ґаздиня патрела же би их було цо длужей. А кед ше и то поєдло, 
знова фамелия почала закуковац до обора и шацовац яка швинка хтора ма 
сквичиц на жиму. Знова ше почали читац днї по найвекше нєхристиянске 
швето Руснацох - забивачку. 

Силвестер Дорокхази
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З духовного життя

З духовного животу

Iz duhovnog života
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100 РОКИ ЦЕРКВИ 
У МИКЛОШЕВЦОХ

Церква Рождества Пречистей Дїви Мариї у Миклошевцох
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Миклошевски церковни одбор

Перши иконостас
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Валал Миклошевци ноши мено по познатому святительови Церкви, 
святому Миколайови, котрому пошвецена сербска православна 

церква у Миклошевцох, а котри пред приселєньом Руснацох насельовали 
тот валал. 

Руснаци ше до Миклошевцох у векшим чишлє почали насельовац коло 
1850. року и того року за нїх основане душобрижнїцтво( капелания) котре 
перше подпадло под парохию у Петровцох, а познєйше постало самостой-
не бо ше пре мале число вирних нє могла такой основац парохия.

Перши душобрижнїк у Миклошевцох бул паноцец Янко Панїк.
Перша церква у Миклошевцох була направена зоз плетеру и находзела 

ше у нєшкайшей Русинскей улїци дзе ше тераз находзи обисце Ждиняко-
вих, нєдалєко од манастира.

Терашня церква у Миклошевцох збудована 1907. року. Пошвецена є на 
чесц Рождества Пречистей Дїви Мариї и на тото швето, 8. септембра, у 
Миклошевцох ше слави Кирбай. Церква длугока 30 метери, широка 12 и 
знука є висока 10 метери. Висина турнї 36 метери. На турнї ше находза 
штири дзвони купени 1912. року.

У остатнєй войни церква барз очкодована: шицки слики з иконостасу, ок-
рем тайней вечери, покрадзени, поламана конструкция и резбария на нїм, 
закрице и годзина попрештрельовани, знїщена електрификация дзвонох.

Дзекуюци стараню нашого владики кир Славомира Микловша, пароха, 
церковного одбору, вирних и помоци велїх добрих людзох зоз иножемс-
тва, церква знука досц обновена и у нєй ше поряднє отримую шицки бо-
гослуженя. Обнова церкви звонка (обновене лєм закрице) за тераз муши 
ище причекац бо чкода велька, а потребни и вельки средства, а и часу же 
би ше шицко приведло ґу шору.

 ПЕРШИ ИКОНОСТАС

Перши миклошевски паноцец Янко Панїк започал водзиц Матрикули 
од януара 1850. року на латинским язику. Нашлїдзел го паноцец Осиф 
Валковски у марцу мешацу 1867. року по марец мешац 1883. року кед 
до Миклошевцох пришол паноцец Владимир Лабош котри ту остал по 
януар 1926. р. и зоз чиїм стараньом збудаована нєшкайша церква. Умар и 
поховани є на теметове у Миклошевцох дзе бул на служби скоро 43 роки. 
Паноцец Лабош мал и капелана, паноца Дюру Микловша зоз Керестура, 
1921. р.

За парохию Миклошевци канонски преглашени 7. марца 1930. року, а 
перши парох бул Илия Ванчик котри бул у Миклошевцох од януара 1926. 
р. по 1. октобер 1936. р. кед превжал парохию у Сримскей Митровици, 
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а на його место до Миклошевцох пришол домашнї син Михал Гирйова-
ти котри ту остал по 1960. рок. Вон мал и двох капеланох: о. Владимира 
Папа од 20. юулия 1962. року по 24. авґуст 1947. року и Звонимира Ди-
митрия Бесерминя, од 1. авґуста 1957. р. по 31. авґуст 1960. р. Того року 
до Миклошевцох пришол паноцец Йоаким Холошняй котри ту службовал 
до єшенї 1971. р. кед миклошевску парохию превжал паноцец Владимир 
Пап, котрого пре його одход до пензиї, 1. октобра 1976. року нашлїдзел 
терашнї паноцец Яким Симунович.

Церковни будинок обнавяни на вецей заводи. У чаше паноца Холошняя 
церква омальована и положени нови пристол, у чаше паноца Папа обнове-
не закрице, фасада и ограда коло церкви, а у остатнїх часох церква знука 
обновена и уведзене дзвонєнє на струю, обновене закрице, а коло церк-
ви обновена знїщена виронаучна сала и збудовани нови парохиялни дом. 
Коло церкви вибетоновани дражки 2 метери широки.

Найвецей роботи було на обнови иконостасу. Вирни подаровали икони 
котри зробела уметнїца Анґелика Нєдорощикова зоз Прешова, а Минис-
терство култури обновело древену конструкцию и векшу часц позлацова-
ня за цо окреме дзекуєме закладаню Союзу Русинох и Українцох Републи-
ки Горватскей и панови Гавриїлови Такачови. 

 ЗНЇЩЕНИ ИКОНОСТАС

Цо ше дотика духовного живота, Миклошевчанє у векшини вше були 
вирни и тримали ше своєй церкви. У прешлих часох було и надосц ду-
ховни званя. Парохия дала вецей священїкох од котрих др Янко Калай бул 
професор на Богословиї у Заґребе, а други були управителє парохийох у 
нас и у швеце: о. Владимир Пап, о. Кирил Мудри, о. Мирон Гирйовати, о. 
Владимир Ванчик (Америка), о. Микола Орос (жертва  II шветовей вой-
ни), о. Никола Бучко (Французка), а його брат Петро страдал як богослов 
у II шветовей войни.

Парохия мала и даскельо женски духовни званя у часних шестрох Васи-
лиянкох котрим манастир у Миклошевцох купела и подаровала 1936. року 
панї Даница Лабошова, дзивка паноца и пароха Лабоша у Миклошевцох, 
а котри нажаль 1990. року напущени и од нього остали лєм муриска.

У парохиї иснує Дружтво живого ружанцу, попри порядних богослуже-
ньох модля ше Дзевятнїци пред Крачуном и пред шветом Лурдскей Мариї, 
Кресна драга и пацерки до 7 болїзних Мацери Божей соботами у Вельким 
посце. Отримую ше перши пиятки и соботи, майово молебени и пацерки у 
мешацу октобру, вирни у красним чишлє приходза на богослуженя, дзеци 
на виронауку, а пан дзияк Тонко Лїкар уж вецей як 50 роки зоз своїм пре-
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Велька ноц У Миклошевцох  2001. року

Оправянє дражкох
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красним гласом предводзи церковне шпиванє.
Пред парохиялну заєднїцу ище вельки задатки и на духовним и на мате-

риялним планє бо ше нєпреривно треба духовно воздзвиговац и змоцньо-
вац и ище вельо того обновиц на и у церковним будинку на котрим ище 
вше швижи рани чловековей злобносци котри треба залїчиц, цо вредни и 
богобойни Миклошевчанє и сцу и з помоцу Божу и годни зробиц.

о.Яким Симунович

Перша свята причасц
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Любица Гаргай при статуи св. Єронима
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Вироятно велї жадаю пойсц до Израїлу – Святей жеми и видзиц жем 
по хторей пред два тисячи роки ходзел сам Исус Христос. Даєдни 

би ишли пре вирски чувства, а даєдни так, туристично. Того року ше таке 
путованє удало пейдзешацецерим особом зоз вуковарского и винковского 
краю. За тото паломнїцство дзекуєме парохови фра Ивицови Яґодичови 
зоз церкви Св. Филипа и Якова зоз Вуковару и туристичней аґенцї Тера 
Санта зоз Заґребу хтора шицко орґанизовала. Водитель нашей ґрупи по 
святих местох бул фра Дарко Таперт хтори єденац роки жиє у Єрусалиму 
и лєм є єден крочай од докторату библийних наукох и археолоґиї.

На тото путованє зме рушели зоз Вуковару, штварток 27. септембра 2007. 
року у пополадньових годзинох. На автобусу по аеродром, а вец на авиону 
по Тел Авив, зоз хторого зме знова до автобуса и по пол ноци зме сцигли 
до Єрусалиму. Чувства помишани, од гевтих формалних на уходзе до цуд-
зей жеми по гевти цо глїбоко у шерцу: ”Чи сом насправди ту дзе ходзел 
мой особни спаситель...?”

ДВА ДНЇ У ЄРУСАЛИМУ

Сам город Єрусалим находзи ше на 800 метери надморскей висини. 
Подзелєни є на заходни – жидовски и восточни – арабски. У восточним 
Єрусалиму находзи ше Стари город  хтори подзелєни на штири часци. У 
єдней жию Муслиманє, у другей Жидзи, у трецей християнє и у штвартей 
Арменци. Нам було найцикавше ходзиц шлїдом Исусових крочайох, а то 
значи же зме обиходзели праве тоти места на хторих бул и сам Исус, або 
су символ даякого збуваня  хторе описане и Євангелийох.

Рушели зме зоз Маслинскей гори. То место Исусового вознєшеня на 
нєбо. Тераз ше на тим месце находзи мала каплїчка. Дакеди ту була велька 
церква Елеона од хторей остали лєм мури. Доокола мурох дзепоєдни цер-
кви маю свойо олтарчики на хторих можу служиц Служу Божу. Нєдалєко 
отамаль находзи ше каплїчка Вируї. По преданю, на тим месце ше зишли 
дванац Исусово апостоли и кажди з нїх, водзени зоз Святим Духом, вире-

ПАЛОМНЇЦТВО ДО СВЯТЕЙ ЖЕМИ

ШЛЇДОМ ИСУСОВИХ КРОЧАЙОХ 
ПРЕКРАЧАНИХ ПО ЖЕМИ
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Мур плачу

Церква св. Ани
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кол часц вируї хтори и ми нєшка модлїме. Попри тей каплїчки находзи ше 
церква Очанашу (ту Исус учел своїх ученїкох модлїц Оченаш), у рамикох 
манастира шестрох Кармеличанкох. Ту вельки двор и длугоки тернац. Па-
ломїки зоз цалого швета даваю написац молитву Оченаш на своїм язику. 
Нашла сом ю написану и на старославянским язику, под тернацом блїзко 
при уходу до самей церкви, а по горватски у самей церкви, цо барз велька 
чесц. 

После краткого одпочивку, а бул потребни, бо гоч почала жима, темпе-
ратура коло 40 ступнї. Пре блїзкосц пустинї воздух сухи, чловек ше зної, 
чого є анї нє свидоми и може дехидровац, прето потребне пиц воду гоч ши 
и нє смиядни. 

Рушаме далєй. Застановяме ше при церкви Господнього плачу. Ту, на 
тим месце, Исус плакал над Єрусалимом. Церква хтора ту збудована ма 
випатрунок слизи. Кед ше станє опрез церкви видзи ше цали Єрусалим, 
прекрасна панорама. Цалком лоґичне же Исус праве ту плакал и жаловал 
над препасцу того прекрасного городу. 

Медзи городом и Маслинску гору змесцена долїна потоку Цедрон. Поток 
нє видно, замуровани є, бо през нього пущена городска канализация. Над 
потоком вельки городски Златни дзвери, спрам хторих би, по библийней 
традициї, Бог требал стац на остатнїм суду. Тоти дзвери, наводно, замуро-
вали Арапи же би Месия нє могол през нїх прейсц. Ту у долїни ше находза 
и три теметови: муслимански, жидовски и католїцки. Водитель нам по-
толковал же ше ту нє ховаю домашнї людзе, бо ту место барз драге и вони 
го нє можу купиц. Звичайно ту поховани богати людзе, углавним странци. 
Тоти теметови популарни бо людзе жадаю буц перши на остатнїм суду.

Гетсеманска церква або Церква шицких народох окремне зданиє. Збудо-
вали ю, после Першей шветовей войни, людзе зоз цалого швета. Нукаш-
ньосц и през дзень цма бо облаки од алабастеру. Пред олтаром камень на 
хторим Исус плакал з кирвавима слизами скорей свойого церпеня. Дооко-
ла церкви маслини и таки стари же би могли буц и зоз Исусового часу. 
Дакус далєй пещера у хторей ше Исус стретал зоз своїма апостолами и 
дзе го Юда зрадзел.

Интересантни места цо зме ище обишли то: Дворана остатнєй вечери, 
Марийов гроб, Церква Марийового вознєсения на нєбо, Церква святей 
Ани, рижни каплїчки под час модлєня Крижней драги преходзаци през 
город...

За каждого християна одход до Святей жеми нє шмел би прейсц без од-
ходу на Исусов гроб, бо Исусово воскресенє фундамент нашей вири. То 
велька церква – базилика о хторей ше стараю католїцка, православна ґре-
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Божей
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Камень  на хторим Исус плакал 
з кирвавима слизами



��9

Думки з Дунаю 9

ческа и армейска церква. Ми стали у длугоким шоре, а и гваря же є вше 
таки. Уход тирва кратко. Возбудзенє вельке. Мала предпростория и два 
швички, символ двох ангелох. Друга простория, дзе дакеди лєжало Ису-
сово мертве цело, така мала же, кед ше збию,  лєм три особи можу клєк-
нуц ґу камєню и помодлїц кратку молитву. Чувства моцни, гроб празни, 
насправди воскреснул!

У истей церкви и Калвария, место дзе стал Исусов криж. Находзи ше под 
олтаром Армейскей церкви. Звичай паломнїкох положиц на тото место, 
до тей дзири, руку. Тоти чувства больу хтори прешол през цело чежко 
описац. Попод олтар пиньвица у хторей св. Єлена нашла древо Исусового 
крижу. Ту и католїцка часц тей велькей церкви, олтар св. Маґдалени и 
каплїчка Указаня Мариї.

Мур плачу, место хторе цикави и вирнїкох и тих цо су нє. У народу ше 
вола мур плачу, алє то, уствари, заходни мур поваляного, дакеди велького, 
жидвского храму. Ту ше Жидзи приходза модлїц, а кед ше модля вец ше 
кланяю и то вец випатра яґод же плачу. До того мура людзе кладу на па-
перики написани молитви. З другого боку мура, на месту дзе дакеди бул 
храм, направени два джамиї.

О Єрусалиму би ше могло ище писац. Я мала чувство, же там кажде мес-
то и кажди куцик маю окремну вредносц и приповедку о себе. 

АИН КАРИМ

Нєдалєко од Єрусалиму место Аин Карим. То арапска назва места, а по 
гебрейски наволує ше Ен Керем. Ту жила св. Єлисавета зоз своїм мужом 
Захарийом и ту ше народзел св. Йоан Хреститель. На тим месце велька 
церква св. Йоана Хрестителя. Як цо знаме, кед ше дзецко народзело, За-
хария прегварел и вирекол познати хвалошпив – „Благословени Господ 
Бог Израелов...” У порти коло церкви мож го пречитац на велїх язикох, 
написани на вельких плочох, хтори даваю написац паломнїки зоз шицких 
часцох швета. Нашла сом написане и по горватски.

Спущуюци ше зоз того брещка, треба ше попендрац на брег и место дзе 
ше стретли два святи жени Старого и Нового завиту. Ту ше мац Божа, 
Пресвята Богородица Мария стретла зоз св. Єлисавету и вигварела свой 
хвалошпив. Тиж так, и у тей порти ше находза плочи зоз тим хвалошпи-
вом на велїх язикох, а медзи нїма и на горватским и українским. 

Кед краль Герод дал позабивац мали дзеци, у опасносци ше нашол и мали 
Йоан. Леґенда гвари же теди св. Єлисавета закричала до Бога и глєдала 
чудо, бо лєм чудо могло дзецко спашиц. У тей хвильки розтворел ше брег 
и до ньго вошли мац и дзецко, а вояци лєм прешли коло нїх.
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ВИФЛЕЄМ

Вифлеєм досц вибудовани, ма велї нови готели, алє пре части нємири 
паломнїкох нєт тельо кельо би вон могол прияц. Наприклад змесценє у 
новим готелу кошта тельо кельо у Єрусалиму у старим.

У штредку городу находзи ше Базилика Исусового родзеня. Место на-
родзеня у пещери под главним олтаром. У тей пещери дакеди бул хлїв у 
хторим ше Исус народзел. Людзе нука уходза у малих ґрупох, алє за роз-
лику од Исусового гроба, ту ше мож длужей затримац и у мире помодлїц, 
положиц руку на тото святе место, место дзе ше Исус народзел. 

Обок базилики вифлеємска парохия, франєвски манастир и церква св. 
Катарини (александрийскей), шицко у єдним. Попод церкву пещера и гроб 
св. Єронима. Ту му цело спочивало док го нє пренєсли до Риму. Ту Св. 
Єроним свойочасово жил, учел язик и прекладал Библию на латински, 
теди народни язик.

Нєдалєко Пещера мацерового млєка. Ту по преданю Мария надойчела 
Исуса кед зоз св. Осифом сцекали до Єгипту. На тим месце ше до молит-
вох кладзе гевти жени хтори нє можу зачац дзецко. Велї дзеци после таких 
молитвох народзени. 

Восточно од Вифлеєму Пастирске польо, место пещерох. То и место 
вельких аргеолоґийних находзискох. Ту дакеди жили пастире зоз своїма 
овцами. Оталь и пошли глєдац малого, лєм народзеного Исуса, кед им то 
предложел ангел. 

ЮДЕЙСКА ПУСТИНЯ
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православни манастир

Место Нависценя Мариї
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Зоз Вифлеєму идземе до Тиверияди, места на обали Тивериядского озе-
ра. Преходзиме ище раз през Єрусалим и спущуєме ше ґи Мертвому морю 
хторе на - 400 метери надморскей висини. Преходзиме през Юдейску пус-
тиню у хторей нєт писку, алє є цала камена. Ту стретаме бедуинох, барз 
худобних людзох хтори нам пробую дацо предац. Мож ше фотоґрафовац 
на ґамили або коло нєй, шицко за єден долар.

У тей сухей пустинї находзи ше  место Исусовей спокуси. Тераз ту на-
правени ґречески православни манастир. Понеже то високо у брегу, по 
тамаль вожи жичара. Ми ше лєм припатрали од долу.

Уходзиме до места Єрихон. Застановюєме ше пред Закейову смокву. То 
древо иншаке од наших смоквох, стебло баржей здабе на нашу лїпу. Од-
ходзиме до основней школи хтору тримаю католїки - фратри и у школскей 
каплїчки Доброго пастира маме Службу Божу.

На драги нам ше нашол и Кумран, вельке аргеолоґийне находзиско. Ту 
1947. року єден худобни пастир нашол найстарши списи Старого завиту 
на гебрейским, арамейским и греческим язику. Преписовали их припаднї-
ки аскедскей жидовскей секти, Есени. 

Купанє у Мертвим морю то тиж нєзвичайне дожице. Плївац мож лєм на 
хрибце. Концентрация позпущеней солї велька и єдноставно нє можеш 
ше зачириц. Муши ше мерковац же би вода случайно нє капла до ока. Ту 
у води, местами ше находзи лїковите блато. Шицко вєдно природни лїк 
процив псориязи.

НАЗАРЕТ

Назарет, арапски город у стреднєй Галилеї, змесцени у брегу. Векшина 
жительох муслиманє, алє єст и християнох. Ту зме обишли церкву На-
висценя Марийового. На месце дзе ше Мариї указал ангел Гавриїл могли 
зме ше помодлїц и поклонїц Господу Богу за милосц хтору указал нам 
людзом.  

Церква св. Осифа то место дзе Исус препровадзел свойо дзецинсво и 
младосц, дзе одрастал, научел ремесло столара и вредно робел.

Обишли зме и синаґоґу у хторей Исус пречитал пророчни текст пророка 
Изаиї и на тот способ обявел же вон Месия, алє то людзе нє могли прила-
пиц и сцели го дрилїц з брега на хторим вибудовани город...

Кед сом ше уж питала чи найдземе даєдну грекокатолїцку церкву и то 
ше случело. Док водитель толковал розлику медзи римо и грекокатолїкох 
я зацикавено розпатрала. Шицко як и у нас, та и олтар заварти. Могли зме 
ше сликовац на памятку. Мено церкви сом нє дознала.
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У городу вимурована єдна студня, а за ню православна церква. Право-
славни вирнїки веря же ше ангел указал Мариї при тей студнї.

Зоз Назарету одходзиме на гору Тавор, место преображения Господньо-
го. Ту ше находза правосавна и католїцка церква. Попатрунок на нїжину 
окремни, гоч досц нєясни дзень.

ОСТАТНЇ ДВА ДНЇ 

Брег Блаженствох, поведли бизме, „настал” у двацетим столїтию, а на 
спомин вигварених Исусових блаженствох. Зоз брега красни попатрунок 
на Тивериядске озеро. Коло озера єст досц жридла термалней и сумпорней 
води. Вода зоз озера хаснує ше за наводньованє, а вода за пице  бере ше зоз 
жридла рики Йордан и то за цали Израїл.

Прешли зме коло Маґдали, городу хтори дакеди бул римска твердиня. 
Зоз того места походзи Мария Маґдалена. 

Одходзиме на место дзе  Исус умножел хлєб и накармел пейц тисячи 
людзох. Ту и церква хтора припада бенедиктинцом. Нова є, алє направена 
по углядзе на стари византийски церкви.

Шлїдуюца штация то Церква Петрового першенства и стола Христового. 
То церквочка на самим побрежю озера. Ту ше воскреснути Исус указал 
своїм апостолом и зоз нїма фриштиковал. У церквочки ше находзи камень 

Бедуин з ґамилу
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и место дзе ше Исус Петрови три раз питал чи го люби и вец му дава пер-
шенство медзи апостолами.

 Кафарнаум. То Исусов город. Ту жил и вельки чуда робел. Понеже Исус 
бивал у хижи  св. Петра понад тоту хижу збудована церква св. Петра. Ту 
и синаґоґа до хторей ше ишли модлїц. Кафарнаум лєм єдно вельке аргео-
лоґийне находзиско, вецей є нє город.

Вожели зме ше и по Тивериядским озеру хторе на тот завод було мирне 
и цихе. Воно зна буц и барз нємирне яґод морйо, прето го велї так и  во-
лаю.

Окремне чувство буц на рики Йордан. Поведла бим же то желєна, мирна 
рика, полна малих рибкох цо кусаю за ноги. Ту зме мали нагоду патриц як 
ше баптисти кресца и цали зачиряю до води, а облєчени до билей шмати. 
Ми ту обновели завит свойого кресценя.

Кана Галилейска место познате по добрим и квалитетним вину. Ту Исус 
зробел свойо перше чудо кед претворел воду до вина и так спашел млади 
малжески пар од ганьби.

Брег Кармел находзи ше над городом Хайфу. Хайфа город на побрежю 
Штредожемного моря. Кармел место жертви пророка Илиї и Святилїще 
Мацери Божей „Кармелскей” и церква Стела Марис – гвизда моря. На 
Кармелу могла бим жиц. Мир яки чежко мож найсц, воздух чисти и нє так 
барз горуцо. 

Два раз зме були у Кибуцу. Раз на полудзенку дзе зме полудньовали Пет-
рову рибку, а други раз на вечери. Кибуци настали од 1908. по 1948. рок 
у тедишнєй Палестини. То населєницка самоуправна задруґа заснована 
на колективним власнїцтве надихнута з идею будованя новей жидовскей 
оцовщини и на социялистичней идеї о безкласним дружтве. Жили од по-
льодїлства, а нєшка углавним жию од туризму. Жию як єдна велька фа-
мелия у хторей нїкому нїч нє хиби. Зоз Кибуцу ше може виселїц, алє ше 
до ньго и врациц. Маю главного економа хторого ше кажди рок вибера и 
хтори ше стара о тим же би нїкому нїч нє хибело. То досц чудне за чуц, алє 
вони доказали же ше и так може жиц.

Цо повесц на остатку? Зоз того путешествия сом ше врацела барз за-
довольна, мирна и ошвижена. Жадам и вам, кед же будзеце мац ногоду 
пойсц, идзце до Святей жеми и вшелїяк вежце зоз собу долари (а нє евра) 
та туньше прейдзеце.

Любица Гаргай
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До Сриму и Славониї Руснаци ше почали присельовац у першей по-
ловки ХІХ столїтия. По 1999. рок у терашнєй Вуковарско–сримскей 

жупаниї Руснаци були у составе Сримского деканату Крижевского вла-
дичества котри облапял нашо парохиї з того боку Дунаю, од Винковцох 
и Осєку по Беоґрад. Пре нови обставини котри настали з розпадованьом 
СФРЮ владика Крижевского владичества монс. Кир Славомир Микловш 
з Декретом ч. 260/1999. од 1. юния 1999. року на тим подручу основал Ву-
коварски деканат зоз парохиями: Берак, Долнї Андриєвци, Миклошевци, 
Петровци, Пишкуревци, Райово Село, Винковци и Вуковар.

Зоз Декретом ч. 261/1999. од 1. юния 1999. року за декана того Вуковар-
ского деканату меновани паноцец Яким Симунович котри од 1988. року 
окончовал длужносц декана Сримского деканату.

По вири, вирни у Крижевским владичестве, та так и у нашим Вуковарс-
ким деканату припадаме Католїцкей Церкви, а понеже Католїцка Церква 
обрядно подзелєна на Заходни (Римски) и Восточни обряди, обрядно при-
падаме до грекокатолїкох з яким ше меном означую вецей Восточни об-
ряди Католїцкей церкви. По националней припадносци Крижевске влади-
чество донєдавна облапяло: Руснацох, Українцох, Горватох, Македонцох 
и Румунох. Понеже з Крижевского владичества нєдавно вишли Македон-
ци, як и нашо вирни у Сербиї и Чарней Гори, за котрих основани окремни 
Еґзархати, у составе Крижевского владичества остали Руснаци, Горвати и 
Українци.

У Вуковарским деканату Крижевского владичества векшину вирних у 
парохийох творя Руснаци, окрем у Берку дзе донєдавна була лєм єдна Рус-
киня, а гевти други були Горвати, такволани Жумберчанє, док у Вуковаре 
число парохиянох, Руснацох и Українцох подєднаке.

Важне надпомнуц же ше ми у Католїцкей Церкви нє дзелїме по нацио-
налней основи як цо то случай при Православних Церквох. Спрам того, 
анї єдна наша парохия нє ма анї єдну рубрику дзе би ше при членох паро-
хиї уписовала народносц и прето нашо паноцове анї нє водза статистики 

Пише: о. ЯКИМ СИМУНОВИЧ

РУСНАЦИ У ВУКОВАРСКИМ 
ДЕКАНАТУ КРИЖЕВСКОГО 

ВЛАДИЧЕСТВА
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своїх парохиянох спрам националней припадносци. Мезитим, паноцове 
ше намагаю же би спрам потребох кажда народносц була єднак заступена 
у богослуженьох хтори ше углавним служа на церковнославянским язику, 
Апостол и Євангелия ше по потреби читаю на шицких трох язикох, а так 
ше и наказує.

Українци и Горвати маю векшину богослуженьох преведзену на свой 
язик, док при Руснацох у дзепоєдних часцох богослуженя паноцец хаснує 
руски язик, а народ шицко шпива на церковно–славянским язику. Бого-
службени мелодиї од малючка шицким „у ухох” и за тераз то чежко пре-
менїц на руски язик, а  за тото треба мац  и музичних и язичних фахов-
цох.

У хаснованю руского язика операме ше на Апостолски Еґзархат Сербиї 
дзе єст вецей кадри и можлївосци и одкаль зме по тераз достали Нови за-
вит и Псалтир на руским язику, а зоз вельким закладаньом нашого влади-
ки кир Славомира Микловша, пред двацец роками и Илустровану Библию 
за младих.

Цо ше дотика наших парохийох, найстарша парохия у Вуковарским де-
канату то Петровци, а основана є 1836. року кед ше Руснаци почали при-
сельовац зоз Руского Керестура и Коцура. Перши парох бул паноцец Дюра 
Дуликравич. Богослуженя ше по будованє церкви отримовали у парохия-
лним доме. Место за терашню церкву купене 1882. року, а церква збудо-
вана 1893. року и пошвецена є Покрову Пресвятей Богородици. Место за 
терашнї парохиялни дом купене 1900. року, а рок потим є и збудовани.

Друга по старосци парохия то Миклошевци, дзе ше Руснаци почали при-
сельовац 1850. року. Пре менше число вирних нє могла буц такой осно-
вана парохия, алє перше основане Душобрижнїцтво (капелания), а Мик-
лошевци як самостойна парохия канонски постали 7. марца 1930. року. 
Перши паноцец у Миклошевцох бул Осиф Валковски. Терашня церква 
збудована 1907. року. Пошвецена є на чесц Рождества Пресвятей Бого-
родици. Наказує ше по руски. Вирних єст коло 450 и векшина Руснаци. 
У Миклошевцох исновал и манастир Часних шестрох Василиянкох котри 
тераз розвалєнїско.

Руснаци ше до Пишкуревцох почали присельовац коло 1880. року. Па-
рохия основана 1907. року. Истого року збудована и церква, а пошвецена 
є на чесц Святого Димитрия. Парохоялни матрикули водза ше од 1884. 
року. Пишкуревци перше обслуговани зоз Осєку, а перши парох бул па-
ноцец Спиридон Петранович. За Пишкуревци окреме треба спомнуц па-
ноца Михала Фирака котри бул парох од 1927. по 1936. рок. Вон од 1931. 
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по 1936. рок ушорйовал и видавал тижньово „Руски новини” за Руснацох 
Бачкей и Сриму. 

З Пишкуревцами цесно повязани и Долнї Андриєвци, родзена парохия 
нашого владики 

др Гавриїла Букатка, до хторих ше Руснаци почали присельовац исто-
чашнє як и до Пишкуревцох и през цали час донєдавна були отамаль и 
обслуговани, а у найновшим чаше обслугує их паноцец зоз Винковцох. У 
Долнїх Андриєвцох церква пошвецена на чесц Усикновения чесней глави 
св. Йоана Крестителя, а єст и парохиялни дом гоч нїґда нє мали паноца 
котри би там бивал. У Пишкуревцох єст 52 вирни особи, а у Долнїх Анд-
риєвцох коло 20, углавом Руснаци.

Парохия у Райовим Селу основана 1911. року. Церква пошвецена на чесц 
св. Йозафата. Збудована є 1912. року. Вирни ше приселєли зоз Руского 
Керестура и других местох Бачки и Сриму. Перши паноцец бул Михал 
Гирйовати. Вирних єст коло 80. У лєпших часох мали власного пароха, а 
тераз их обслугує паноцец зоз Вуковару. Наказує ше по руски.

Парохия у Винковцох основана 1958. року. Перши управитель бул Гав-
риїл Дудаш. Парохия ма 20 членох, наказує ше по руски, а каплїчка пош-
вецена Воздвижению Чесного Креста.

Наймладша парохия на тих просторох основана у Вуковаре 1962. року. 
Першу церкву подлял Дунай, а нєшкайша прекрасна церква Христа Царя 
збудована на сиґурнєйшим месце. Перши парох у Вуковаре бул монс. Ди-
митро Стефанюк. Парохия ма коло 800 вирних, Руснацох и Українцох та 
ше так ускладзую и богослуженя и наказованя.

Беруци до огляду число вирних по наших парохийох видзиме же стан нє охраб-
руюци бо каждого року на уровню деканата маме коло 40 особи вецей умарти як 
народзени.  
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Отец Йоаким Холошняй народзени 25. 
януара 1932. року у Руским Керестуре, 

дзе закончел два класи основней школи по 
руски, три класи по мадярски и штири класи 
Рускей ґимназиї. Три класи Ґимназиї и мату-

ру закончел у Державней реалней ґимназиї у Вербаше 1951. року. 
Спрам його словох, дзекуюци школованю у Рускей ґимназиї, окреме под 

уплївом трох одличних професорох: Гавриїла Надя, др Мафтея Виная и 
Яши Бакова, здобул “моцну общеруску, а окреме силну руснацку свидо-
мосц”. Тоти професоре допринєсли и його нїґда нєзагашеному вирскому 
и церковному опредзелєню. На ньго барз уплївовало читанє Апостола на 
Служби Божей проф. Яши Бакова.

Як гварел, нє лєм же нїґда, анї на кратко, нє страцел дар Божи вири и 
церковносоци, алє го од дзецинства нїґда нє охабяло нєзаменлїве жаданє 
буц священїк. 

Сполнєни животни идеал

– Буц священїк, то мой цаложивотни идеал – гвари о. Холошняй. – Гоч, 
през школованє 1945–1951. року ме велї пробовали оддумац од тей на-
мири, бо же то прежите животне поволанє. Нє исновали нїяки арґумен-
ти хтори би ме одбили од жаданя котре ме обняло ище з найвчаснєйших 
дзецинских рокох. Вироятно бим анї нє пошол на висши школи кед би 
то нє було условиє постац священїк. Правда, мал сом барз упартого дїда 
Мойсея, хтори барз жадал же би дахто з його потомкох бул вишколовани. 
Перше сцел вишколовац свойого сина Янка, алє то му ше нє удало, та да-
вал шицко од себе же би вишоловал мнє, сина його дзивки Леони и жеца 
Мирона. 

ШИЦКИ ТАЛАНТИ 
ЗА ЦЕРКВУ

75-рочнїци од народзеня о. Йоакима Холошняя
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И так, Йоаким Холошняй почал студирац на Римокатолїцким богослов-
ским факултету Универзитета у Заґребе академского 1951/52. року. Кед 
1952. року Богословски факултет виключени з Универзитету, страцел за-
конски статус студента, и мушел пойсц одслужиц войско рок и пол. Потим 
предлужел студиї и дипломовал богословию 1959. року. 

Радикалне опредзелєнє за церковни норми 

– Як студент сом бул питомец Грекокатолїцкей семинариї у Заґребе. Се-
минария на мнє охабела нєвисхнути шлїди грекокатолїцкей церковносци. 
Глїбоко побожни и богобойни ректор о. др Дюра Вишошевич, прекрасна 
парохиялна и семинарийна церква св. Кирила и Методия, а окреме шицки 
канонски узвичаєни богослуженя, служени на достоїнственим уровню, зо 
мнє направели нєвименлївого любителя и практиканта нашого богослу-
жебного живота. 

Кед слово о тим чи малженство, чи целибат, под час богословского об-
разованя, з часу на час сом бул у дилеми, алє конєчно превладало опред-
зелєнє за малженство. Повинчал сом ше з Амалию Микловш 21. априла 
1958. року у Дюрдьове. Радикално почитуюци церковни морални норми о 
малженстве, народзели зме и по християнски воспитали седмеро дзеци, од 
котрих двоме синове священїки – гварел о. Холошняй. 

За священїка го рукоположел кир Гавриїл Букатко у Руским Керестуре, на 
Кирбай, 9. мая 1958. року. Присутни бул и суботицки владика кир Матия 
Звеканович. Сослужели 40 священїки. Од єшенї 1958. року по єшень 1962. 
року службовал у Печну, Ґрабру, Прибичу, з биваньом у парохиї Печно. 
По 1971. рок службовал у Миклошевцох, одкаль даскельо роки служел и 
у Берку. Од 14. октобра 1971. року по нєшка є у Дюрдьове. Зоз Дюрдьова, 
през 20 роки (1981–2001) управял и з парохию Ґосподїнци, дзе була Служ-
ба Божа каждей нєдзелї и на кажде швето, а трираз у року и Саночне: на 
Крачун, Вельку ноц и Кирбай. 

– Окрем пароховского служеня, цо ми зоз священїческого служеня була 
єдина любов, нє маюци нїяки фантазиї о власци и слави, знашли ме и 
висши священїчески служеня. Вельки владика Гавриїл, на мойо подполне 
нєсподзиванє, а и на запрепасценє велїх, поставел ме у юлию 1979. року 
за протопрезвитера бачкого. Од снованя Викарияту за Сербию и Чарну 
Гору 1999. року, та по преставанє того Викарияту, кед основани Еґзархат 
за грекокатолїкох у СЧГ, бул сом епископски викар – потолковал о. Йоа-
ким Холошняй. 

Декан бачки и парох дюрдьовски о. Йоаким Холошняй, як и його цала 
фамелия, окреме познати по високих уметнїцких досягох и краси пестова-
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ня церковней музичней творчосци. Анґажовани є на видаваню трох аудио 
касетох з нашу церковну музику, як и коло Зборнїка вибраних писньох зоз 
Саночного, Служби Божей и Парастосу карпаторуского богослужебного 
розшпиву. Ище вше шпива и у дюрдьовским Церковним хору “Розанов”, 
а його соло партия у Отче нашу композитора Дубеньского здобула анто-
лоґийне значенє. 

Священїческа конґреґация за Восточни Церкви одликовала го з чином 
протопрезвитера ставрофора 21. септембра 1985. року. Окрем основней 
священїческей роботи, бул активни и на других подручох. Бул анґажова-
ни на будованю Церковного дома у Дюрдьове, парохиялного дома у Ґос-
подїнцох и церкви на теметове у Дюрдьове. Значну улогу мал и у снованю 
“Рускей одлоги”. 

Отец Йоаким Холошняй ше кратши час занїма и з писаним словом, та з 
тим у вязи виявел: 

– Кед вирнїки 1990-их рокох достали право явносци, на жаданє упра-
ви “Руского слова”, од 9. януара 1998. року по 13. октобер 2000. року у 
каждим чишлє новинох сом мал кратки напис под общим насловом Упоз-
найме християнство. Вец, 13. октобра 2000. року, по телефону ми кратко 
поведзене: “Вецей свойо писаня нє посилайце”. Од 13. януара 2001. року 
сотрудзуєм у “Дзвонох” и пишем под общим заглавйом Упознай свой 
обряд. 

Мирон Горняк-Кухар

Рутенпрес
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Мено и особу о. мр Романа Миза на-
певно нє потребне окреме предста-

вяц нашей церковней, културней и науковей 
явносци. Його вецейдеценийне присуство у 
духовним и националним живоце Руснацох 
и Українцох Сербиї, Горватскей и Босни и 
Герцеґовини єдинствени приклад цалосно-
го служеня Церкви и народу котри у нашим 
стредку нє ма аналоґиї. Священїк, новинар, 

редактор, историчар, прекладатель, библиоґраф, професор, културни и 
явни роботнїк – то лєм найзначнєйши обласци творчого анґажмана о. мр 
Романа Миза, без котрого би наш духовни профил нє лєм мал иншаки ви-
патрунок, алє би и кажда з начишлєних обласцох була худобнєйша.

Отец Роман Миз ше народзел 14. авґуста 1932. року у Дрогобичу (Украї-
на), у священїцкей фамилиї, од оца Богдана и мацери Мариї нар. Тимчи-
шин. Мизово анґлийского походзеня, о чим шведочи фамилийна традиция 
и презвиско. Його оцец бул парох у Липовлянох, у Горватскей, дїдо Осиф 
парох у Медвежи, у України, прадїдо Емил и прапрадїдо Петро парохове 
у Зборове, тиж у України.

Року 1933. як дзешецмешачне дзецко, з родичами приходзи до Югославиї, 
до Липовлянох, дзе закончел основну школу. Класичну ґимназию з осем 
роками ученя латинского язика закончує у Заґребе и 1951. року поклада 
матуру. Уписує ше на Католїцки богословски факултет у Заґребе, котри 
после другого року студийох претаргує пре одход до войска, котре служел 
у Скопю, алє го после осемнац мешацох служеня знова предлужує. После 
шейсцох рокох порядного студираня женї ше 29. новембра 1958. року зоз 
Ирину Меленюк, а 19. децембра 1958. року владика Гавриїл Букатко пош-
вецує го у Заґребе за священїка и посила як помоцнїка ґу хорому оцови 
Богданови до Липовлянох.

75-рочнїцa од народзеня о. мр Романа Миза

EКУМЕНИСТА И 
ЕРУДИТА
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У своїм малженстве маю двойо дзеци: дзивку Дарию (1960), одату за 
Звонка Вучинца – жию у Новим Садзе, и сина Игора (1962), оженєтого зоз 
Зирку Кальваровску, котри як священїк жиє и службує у Нємецкей.

Медзитим, после пошвецаня о. Роман Миз и далєй студира. У його 
штирох индексох уписани 16 роки студийох (32 семестри), од чого по-
ловка на Богословским факултету, а половка на других трох факултетох: 
Українским шлєбодним факултету у Минхену (история), Филозофским 
факултету у Заґребе (югославянска литература и история уметносци) и 
Филозофским факултету у Новим Садзе (история). Українски шлєбодни 
универзитет у Минхену припознава му, пре постдипломни студиї, ступень 
маґистра и такой уписує докторандски семестри и приявює при проф. др 
Наталиї Полонскей докторску тезу з историї – Українци у Югославиї. Алє, 
нє пощесцело ше му, а то ше повтори ище два раз кед слово о його науко-
вей кариєри. Пре зацагнути одношеня медзи бувшу СФРЮ и СР Нємецку 
(Югославия теди припознала Нємецку Демократичну Републику) длугши 
час нє мог достац нємецку визу, а вец проф. Полонска умарла.

Року 1976. вибрани є на истим Универзитету у Минхену за асистента на 
Катедри за историю духовносци Восточней Церкви, котру водзел о. проф. 
др Иван Гриньох. Тераз го, заш, надвладика Гавриїл Букатко нє пуща пре 
потреби у Владичестве, гоч ше спочатку тому зрадовал и пристал же би 
пошол до Минхену.

Под конєц 1986. року о. Роман Миз меновани за члена Института за еку-
менску теолоґию и диялоґ Католїцкого богословского факултета у Заґребе, 
а на початку 1987. року, 28. януара, вибрани є за секретара того Института. 
У тот час реактивує процес здобуваня ступня маґистра и на Богословским 
факултету, уписує ище єден рок студийох, поклада испити, прията му и 
теза „Нива” як жвератко Українскей Грекокатолїцкей Церкви  медзи дво-
ма войнами (ту обробени период кед „Ниву” ушорйовал Гавриїл Костель-
ник), алє – умера ментор, проф. др Йосип Турчинович.

Од 1994. року вон професор теолоґиї екуменизма и историї Восточних 
Церквох на Теолоґийно-катехетским институту у Суботици-Новим Садзе. 
Слїдующого, 1996. року бул меновани за преподавателя пастирского бого-
словя на Львовскей духовней академиї, алє то нє було зисцене и о. Роман 
Миз нє пошол до Львова.

Єден час преподавал на Високей баптистичней теолоґийней школи у Но-
вим Садзе, а два тижнї и на Богословиї и Ивано-Франковску (Україна).

Ище кед бул у Липовлянох, 1960. року о. Роман Миз меновани за декана 
Славонского деканата. На тей длужносци остал до 1966. року. Року 1968. 
премесцени є за пароха до Нового Саду, дзе и нєшка службує. Надвладика 
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Гавриїл Букатко менує го за члена Священїцкей ради Крижевского влади-
чества, а од 1983. до 1996. року бул член Конзисториї, совитнїк владики. 
У истим чаше бул и член Священїцкей ради, член Пасторално-катехетскей 
ради и водитель Колеґиюма випитовательох на испитох младих священї-
кох. Року 1996. задзековал на шицки тоти членства и длужносци. Року 
1985. Римски Апостолски Пристол меновал го за протоєрея-ставрофора, 
або хрестоносного протоєрея.

Отец Роман Миз добри казательник, шейсц и пол рока писал казанї на 
українским язику за Радио „Шлєбода” (Минхен). Водзел мисиї и духовни 
вежби у велїх парохийох дакедишнєй Югославиї, Нємецкей (Билефелд, 
Минхен, Есен, Минстер, Гамбурґ, Диселдорф), Белґиї (Шарлеруа, Тамин), 
Италиї (Рим, два раз у Малей и раз у Велькей семинариї) и ЗАД (Чикаґо, 
Филаделфия). 

Активни є член Екуменскей ради Войводини (1997. року участвовал на 
Другим екуменским конґресу у Ґрацу, Австрия), член Товариства священї-
кох св. Андрея – Европска обласц. Од 2003. року член є Управного одбору 
Екуменскей гуманитарней орґанизациї у Новим Садзе.

Окрем церковних асоцияцийох, вон член Матици сербскей (Нови Сад), 
Українского ґенеалоґийного и гералдичного дружтва (Маями, ЗАД), Ук-
раїнского историйного дружтва (ЗАД – Европа), Союзу фолклористох 
Войводини (Нови Сад). Од 1988. року дописни є член Наукового това-
риства „Тарас Шевченко” (Нюйорк-Париз), котре у новши час обновене у 
Львове. Од 1997. року о. Роман Миз предсидатель Асоцияциї українистох 
Югославиї при славистичним оддзелєню Филозофского факултета у Но-
вим Садзе.

Бул член Предсидательства Союзу Руснацох и Українцох Югославиї и 
предсидатель Союзу (1994-1995), член Предсидательства Дружтва за ук-
раїнски язик, литературу и културу Войводини. Вон и член Союзу колек-
ционерох, та достал даскельо златни и даскельо стриберни медалї за свойо 
колекциї. Член є и Новосадского клубу.

Од 1998. року о. Роман Миз член Комисиї за одношеня зоз вирскима за-
єднїцами городу Нового Саду.

Участвовал на велїх наукових конференцийох, зоз замеркованима рефе-
ратами на українистични и русинистични теми, котри шицки обявени у 
окремних зборнїкох. Реферати и преподаваня читал у Минхену, Пряшове, 
Филаделфиї, Чикаґу, Банялуки, Суботици, Заґребе, Новим Садзе, Сурчи-
ну, Руским Керестуре, Вербаше и других местох.

Порихтал библиоґрафию о жительстве Карпатского ареала до 1977. року, 
коло 12 000 єдинки. Библиоґрафию позитивно оценєли др Олекса Миша-
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нич, др Никола Ґаврилович и др Янко Сабадош. Подаровал ю Универзите-
ту у Ужгородзе, дзе и нєшка стої нєвихаснована.

Занїма ше и з публицистику и журналистику. З тей обласци перши му 
написи обявени у армийских новинох „За победу”, у Скопю. Року 1962. 
виходзи му обсяжна публикация (алє без його подпису!) Ювилейни ше-
матизем Крижевского владичества, на горватским язику. У Липовлянох 
порихтал перши руски повойнови церковни календар Винец лїта (1965). 
У тим месце почал видавац на українским язику вирски часопис „Христи-
янське життя”, алє його виходзенє дораз на початку було на администра-
тивни способ онєможлївене.

Свойо науково и публицистични роботи о. Роман Миз друковал у вецей 
як 40 новинох и часописох на горватским, сербским, руским и українским 
язику.  

Отец Роман Миз и редактор. Року 1967. порушал и водзел емисиї на 
українским язику на Радио Банялука. Од 1992. до 1999. року главни є и 
одвичательни редактор радио-емисиї на українским язику Радио Нового 
Саду „Українські обрії”, першей такей емисиї у историї того Радия. Бул 
редактор українских емисийох на Телевизиї Нови Сад (2003-2004), а тераз 
є, од 2004. року, одвичательни редактор українских и руских радио-еми-
сийох на Радио „Мария” у Новим Садзе. Року 1993. порушал Библиотеку 
„Мемориял 250”, а од януара 1994. року порушал видаванє мешачного 
християнского часописа „Дзвони”. Од априла 1998. року видава и редаґує 
парохиялни новини-часопис „Новосадски дзвони”. Сотрудзує зоз своїма 
прилогами и у радио-емисийох на руским язику.

Нє треба забуц же о. Роман Миз инициятор виробку Енциклопедиї Рус-
нацох и Українцох Югославиї, чий виробок пред вецей роками пренєше-
ни на Катедру за руски язик и литературу у Новим Садзе. Сотрудзовал и 
сотрудзує у енциклопедийох и лексиконох: Енціклопедія українознавства 
(Париж-Нью Йорк), Enciklopedian of Ukraine (Торонто-Буффало-Лондон), 
Religijsko-pedagoško-katehetski leksikon (Заґреб), Енціклопедія українсь-
кої діаспори (Київ-Нью Йорк-Чикаґо) и Енциклопедийа Новог Сада (Нови 
Сад).

Отец Роман Миз пише на українским, руским, сербским и горватским 
язику, а преклада зоз шицких славянских и зоз латинского язика.

Кед Новосадска парохия 1980. року означовала 200 роки свойого иснова-
ня и дїялносци, о. Роман Миз достал грамоту зоз благословом Папи Римс-
кого Йоана Павла Другого. З нагоди 100-рочнїци приселєня Українцох до 
Босни, 1990. року достал Златну плакету, а 1996. року, з нагоди 5-рочнїци 
нєзависносци України, предсидатель України Леонид Кучма привитал го 
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зоз окремну грамоту и подзековал за його „вельке особне доприношенє 
у будованю Нєзависней України”. Року 2001. достал Почесну грамоту и 
златну значку Влади України, а 2002. року Новемберску повелю городу 
Нового Саду. 

У Апостолским еґзархату, котри Римски Апостолски Пристол основал 
2003. року за грекокатолїкох у Сербиї и Чарней Гори, о. Роман Миз со-
витнїк Владики од самого початку, а у рамикох Епископскей конференциї 
„Святи Кирил и Методий” на териториї Сербиї, Чарней Гори и Македониї 
член є Ради за питаня екуменизма и медзирелиґийного диялоґу, член Ради 
за питаня средствох масовного информованя и член Комитету котри при-
рихтує снованє Богословского факултету.

У рамикох своєй священїцкей дїялносци окреме ше трудзел же би Церква 
достала цо вецей священїкох. Його два парохиї – Липовляни и Нови Сад 
– дали седем священїкох, а хвильково на студийох єден богослов у Риме. 

Седемдзешат пията рочнїца од народзеня о. Романа Миза нагода же бизме 
му пожадали ище вельо доброго здравя, вельо творчого успиху, на церков-
ним и културно-науковим полю, Богу на славу, а нам шицким на хасен.

На многая лїта!
Микола М. Цап

Рутенпрес
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Komunistička vlast ih je progonila, na tisuće ih je pobila u sibirskim logo-
rima. Ali još uvijek u susretu s katolicima zapadne baštine moraju iznova 

tumačiti tko su i kamo pripadaju

Josaphat Kuncević (1580. - 1623.) proglašen je katoličkim svecem, tijelo mu 
se čuva na jednom od oltara u bazilici Sv. Petra u Vatikanu. Ali, oni koji o njemu 
pišu, često se izražavaju nejasno. Koje je on narodnosti, koje vjeroispovijesti? 
U doba njegove smrti Polock, gdje je bio nadbiskup, potpadao je pod Poljsku, a 
dotle je bio pod ruskom vlašću. Velikane iz takvih pograničnih područja redovi-
to svojataju jedna i druga nacija. U ono doba Ukrajina nije bila posebna država, 
Rusi ga nisu svojatali, a Poljaci ga često proglašavaju svojim. Sad se zna da je 
bio Ukrajinac. A što je bio po vjeroispovijesti? Rođen u pravoslavnoj obitelji, 
postao je redovnik i svrstao se među one tamošnje kršćane koji su odlučili ne-
priznavati raskol koji je 1054. Kristovu crkvu rascijepio na Katoličku i Pravo-
slavnu. Kao da su za 500 godina vratili sat kršćanske povijesti.

Prije tog nesretnog raskola kršćanska je crkva bila jedna, priznavajući prven-
stvo Petrova nasljednika u Rimu. Te kršćane istočne tradicije koji priznaju papu, 
a ne priznaju raskol iz 1054. trebalo je nekako nazvati. Po bogoslužnoj baštini 
ne razlikuju se od pravoslavnih. Po vjeri i sakramentima, osobito po priznanju 
Petrova nasljednika poglavarom sveopće Crkve, ne razlikuju se od katolika. 
Jesu li neka mješavina pravoslavja i katolištva ili izvorni kršćani iz doba prije 
sadašnjeg pravoslavlja i rimokatolištva? U Ukrajini, Mađarskoj, Rumunjskoj, 
Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj,  Poljskoj, Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni danas ih 
ima oko 7,5 milijuna. Komunistička vlast ih je progonila, na tisuće ih je pobila 
u sibirskim logorima. Ali, još uvijek u susretu s katolicima zapadne baštine 
moraju iznova tumačiti tko su i kamo pripadaju. Papa ih cijeni, imenuje im 
biskupe, njihove mučenike proglašava svecima. Po grčkoj liturgijskoj baštini 
i katoličkoj pripadnosti obično se zovu grkokatolicima. Ali, ima i hrvatskih 
rimokatolika koji ih ipak ne smatraju svojima.

http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2006,11,13,Kustic_kolumna,50085.jl

Čiji su grkokatolici?

JUTARNJA PROPOVIJED

Piše: Živko Kustić
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Наші у світі

Нашо у швеце

Naši u svijetu
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Книжка появилася у січні 2007 р. у виданні 
Канадського Об’єднання Українців Ко-

лишньої Югославії. Подаємо рецензію Петра 
Гринчишина, члена Національної Спілки Письменників України.

Пам’ятаю, коли мені вперше довелося познайомитися з поетичною твор-
чістю Михайла Ляховича – душу враз охопило почуття гордості і радості 
одночасно. Стало абсолютно зрозуміло, що в українській поетичній діас-
порній літературі появилася непересічна особистість із глибоко-щирою і 
відкритою душею та великим, любячим свою Батьківщину серцем. 

Український народ, що став історично стійкою спільнотою, увібрав у 
себе певну сукупність етнічно-психологічних ознак, які обов’язково від-
биваються на духовному світі письменника, позначаються на його мис-
ленні і відтворюється на результатах творчості.

Твори відданих синів свого народу завжди проявляють органічний зв’язок 
письменника зі своїм народом і несуть на собі прикмети національної са-
мобутності.  Тому твори письменників, які невідривні від свого народу 
формуються не ізольовано, але в тісному співіснуванні з ментальністю 
свого народу та його національних потреб.

Михайло Ляхович належить сам до таких письменників, які пишуть 
свої твори вільно і правдиво, вкладаючи у них всю свою душу і віддану 
синівську любов. Основним традиційним напрямом української філосо-
фії, який відображує специфику ментальної свідомості є філософія серця, 
яка зокрема притаманна українському народові.  Тому можна сміливо ска-
зати, що поезії М. Ляховича є філософією його українського серця, пород-
женого поза межами самої України.

Представник молодшої ґенерації української діаспори у колишній 

Нова книга в українській діаспорній літературі

В Канаді вийшла з друку 
збірка поезій «Мандри» 

Михайла Ляховича
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Юґославії – Михайло Ляхович народився  у 1959 р. В Сербії, м. Сремська 
Митровиця.  Батьки Михайлові – вихідці і галицьких українців, які посе-
лилися у Боснії наприкінці XIX ст.

Дідусь Володимир, у свій час, славився своєю завзятістю фотографуван-
ня, яке не тільки самотужки освоїв, але й зумів власноручно скнонструю-
вати фотокамеру.  Про цей факт Михайло згадує у одному із свіїх віршів. 

Таке подиву гідне завзаття до навчання та самоосвіти успадкував і сам 
Михайло. Живучи у зовсім неукраїнському оточенні – успішно закінчив 
школу, Академію мистецтв у Новому Саді, а пізніше став викладачем об-
разотворчого мистецтва в одній із ґімназій Сремської Митровиці.

Саме в цей час Михайло Ляхович почав задумуватися над тим, що пови-
нен віднайти у своїй душі – облюблену батьківщину батьків і дідів – Ук-
раїну, і посвятити себе поглибленому вивченню української історії, куль-
тури, етнографії.

Тому, навчаючись у літній школі українознавства в Ілоку (Хорватія), в 
1977 р., серйозно захоплюється сподвижницькою діяльністю П. Голо-
вчука, В. Стрехалюка, І. Тимка.  Це захоплення і поклало початок його 
найсерйознішим зацікавленням Україною. Михайло Ляхович усім своїм 
єством заглиблюється у пошуки шляхів, які б зближили його з українс-
твом, та українською громадою зокрема.  Невдовзі ці пошуки увінчалися 
першим успіхом: Михайло організовує самодіяльний колектив “Коломий-
ка”, і керує ним упродовж дванадцяти років, самостійно опановуючи пре-
мудрості танцювальних позицій і рисунків.

Як художник, організовує пленер українських художників, що проходив 
в рамках фестивалю „Петровський дзвін“, а на престижному малярському 
конкурсі „Салон Срему“, у 1984 р. Михайло Ляхович стає його лауреа-
том.

Oднак, на цих творчих пошуках своєї України, Михайло не зупиняється, 
оскільки метою свого життя обирає девіз: – для України і з Україною!  У 
1987 р. стає журналістом в часописі „Нова Думка“ і переїзджає до Вуко-
вару, Xорватія.  Займаючись журналістикою, Михайло з великим надх-
ненням та завзяттям пропагує українську культуру . У щорічних літних 
школах українознавства викладає історію та етнографію України, активно 
співпрацює з українськими радіо та телевізійними програмами у Загребі.

 Рідкісна по своїй насиченості та багатогранній діяльності натура М. Ля-
ховича, додає йому ще більше пошани, коли дізнаємося про те, що почи-
наючи від премудростей українського письма та граматики і закінчуючи 
українською історією – Михайло долав абсолютно самостійно.

Не зайвим буде нагадати, що Михайло Ляхович є вихідцем із багатодіт-
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ної української родини.  Господь щедро нагородив Михайлових батьків  
аж десятьма діточками.  Oднак, незважаючи на труднощі, які завжди ви-
никають у багатодітних сім’ях – батьки зробили все можливе і неможливе, 
аби діти отримали освіту, та добре християнське виховання.  Успадкована 
жага до знань, любов до України, яку передали Михайлові його батьки, 
плюс бажання долучитися до популяризації українства в чужині і витво-
рили, в кінцевому результаті Михайла Ляховича як поета.

Отож, його збірка поезій “Мандри”є логічним завершенням творчих ман-
дрів Михайла Ляховича. У них щирі роздуми та почуття, співпереживання 
та жалі, любов і втрати на шляхах-дорогах свого мандрівного життя.

У ранніх творах М. Ляховича спостерігається деякий розпач, що є наслід-
ком побаченого ним запустіння в українських поселеннях Боснії. Кожна 
поезія того часу являється ніби своєрідним апофеозом втрат і смутку в 
місцях, де колись вирувало життя і радість. Описуючи цю реальність, ав-
тор використовує найпростіші стилістичні форми – повтори, які  застосо-
вуються у фольклорній творчості – у піснях та поезіях зокрема. Aле тому, 
що ці поезії написані прозою, то читач має можливість легше зрозуміти , 
що саме такий ститлістичний метод зумовлений емоційними та стилістич-
ними чинниками.  Tому перепускаючи побачені картни через свої емоції , 
автор заставляє читача мимоволі  здригнутися.

Oднак, не слід поезію М.Ляховича розглядати з точки зору її безнадій-
ної песимістичности. Kожний рядок, майстерно виписаний автором, ніби  
пробуджує приспану совість у байдужих до українства людей і заставляє 
думати над тими невтішними наслідками , які власне і стали причиною 
чиєїсь байдужості в минулому:

  „У Дев’ятині школа стоїть
  без учнів і учителя...
  У Дев’ятині школа пустіє
  У Дев’ятині безперспективність
  Торжествує...“
   Боснія 1990 р.
або:
  „Село Kамениця більше не існує...
  A було село,
  і була церква,
  і був монастир,
  і був хор,
  і була читальня „Просвіти“...
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Динаміку свого душевного стану автор подає через роздуми, власні пере-
живання, та емоційне осмислення реалій.  Tакий підхід називаємо – реф-
лексіями. Він характерний для творчих людей  і притаманний здебільшого 
ліриці та жанрам близьким до неї.  Властиво поезії М. Ляховича є спробою 
психологічного самоаналізу подій, фактів у яких присутня найпотаємніша 
специфіка духовного світу людини, виражена через медитацію:

  „Частина народної мудрости
У лісі живе,
Забута людьми.
Частина народної пісенності 
У лісі живе,
Забута дітьми...“
   Боснія 1990 р.
У пізніших творах М. Ляховича на перший план виходять філософські 

роздуми та патріотичні почування наповнені болем за втраченим мину-
лим. Aвторові неймовірно важко прижитися у новій країні надій і споді-
вань.  Душа його прагне спокою, любови, добра і високої духовості. Oдно-
часно автора хвилюють і серйозні релігійні проблеми, які з кожним роком 
поглиблюються у світі:

  „Чому, наче Юда,
Ми покидаєм свого Xриста?
Чому не залишаємося поруч,
Щоб розділити Його муки?“
 Патріотичні почування до батьківщини своїх предків  України, М. Ля-

хович виявляє у цілому ряді найновіших роздумів 20042005 рр., але особ-
ливо автор виливає свій гнів проти тих, хто підніс руку на свободу свого 
народу під час останніх президентських виборів в Україні.  Відгукуючись 
на помаранчеву революцію в Україні, поет з упевненістю твердить:

  „...їх ще не здолали,
їх ще не перемогли,
бо в них ідеали Мазепи,
бо в них „Франкове чоло“,
та відчайдушність Шевченка!“
 Як добрий син свого народу, М.Ляхович сприймає всі переміни в пост-

радянській Україні не тільки серцем і душею.  У поезіях присвячених По-
маранчевій революції поет виступає як зрілий і мудрий аналітик.  Його 
патріотичні почуття є природніми, непідробленими і позбавлені будь-якої 
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популістської забарвленості. Він достеменно знає, що всі злочини у сьо-
годнішній його прабатьківщині чинять не чужі, а таки свої яничари. Саме 
неояничари новітньої України рабують і понижують здорову частину ук-
раїнської нації, вислужуючись перед своїми хазяями.  Такий лакей-яни-
чар  

  «...свою душу
  Із самого себе 
  Вириває
  І кидає свиням
  Під ноги.» 
У всіх, без винатку, поезіях, домінує свята віра поета М. Ляховичау пе-

ремогу справедливості, на яку заслуговує, як ніякий інший, український 
народ.

 І хоч сьогоднішня ситуація в Україні після помаранчевих подій не є зовс-
ім логічною, а в багатьох випадках і тривожною, важко не погодитися з 
висновком поета, що помаранчева революція все-таки виконала свою ос-
новну роботу – повернула народові віру у себе і цього вже ніхто не відніме 
у нас.

З непідкупною щирістю і простотою М. Ляхович висловлює почуття 
власної провини перед памяттю предків, тим самим загоструючи увагу 
сучасної української молоді на невідємну потребу зберугати свою націо-
нальну ідентичність.

Звертаючись до своїх далеких пращурів просить прощення  
  «...за чужу мову у мене на устах,
  За чужу пісню і танець чужий.
  Не того ти для мене бажав,
  Не те ти мені передав.
  Вибач і прости цей гріх первородний,
  Яким прокляв мене чужий край.» 
 А закінчує свою сповідь вже як син перед найдорожчою людиною, ма-

мою, серце котрої не помиляється щодо власного сина:
  «Нічого, крім чистого серця 
І щирої любові
Не дали Ви мені,
Бо все інше було б на заваді
У пошуках моїх.
Дякую, мамо,
Що Ви зрозуміли це
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І вітру до моїх вітрил додали.
Вас, мамо вже давно на світі нема
А вітер той ще й сьогодні
Мойому серцю сили додає.» 
У філософських роздумах про зміст життя автор акцентує увагу на тому 

як не збайдужіти до самих себе, а пильно приглядатися до своєї душі, 
якою хочемо збагнути хто ми є насправді у цьому житті: 

  «Подивись навколо себе
І побачиш Фауста,
Що шукає відповіді
На питання життя.
І Мефістофеля побачиш,
Що за Фаустом ходить
І брехню за правду підставляє.»  
Аналізуючи поезії М. Ляховича з подивом відкриваємо ще одну харак-

терну особливість їхнього змісту.  Практично всі вони пройняті здоровим 
духом віри навіть у тих випадках, коли видається нам дещо песимістич-
ними.

Автор не подає читачеві наперед приготованої відповіді на запитання: 
«як жити?», але свідомо підштовхує його до самостійного і єдино-праве-
дого рішення: «з ким жити.»ї 

«Хотів би, як Симеон
Твій хрест обняти,
Але боюсь упасти
І людського сміху
Безмежно боюсь.» 
Бажання «визволитись, вийти з печері тіней» - адекватне його намаган-

ню віднайти «повагу, молитву, розмову, пораду, потіху і – любов.»  Саме 
через брак цих духовно-моральних критеріїв сьогоднішний світ втрачає ті 
високі ідеали задля яких він і є власне створений Богом.

Вартість збірки поезій М. Ляховича «Мандри» полягає ще і в тому, що 
автор надзвичайно вдало застосував поетичний жанр, який має назву - 
«поезія в прозі.»  Цей жанр характеризується настроєвим станом розуму і 
душі і за формою тексту є наближений до прози, а за мелодикою, підвище-
ною емоційністю та ліричним сюжетом, що має фрагменти спорадичного 
римування – до пезії.

Поезією в прозі, у свій час, захоплювалися цілий ряд українських пись-
менників на початку ХХ століття. Серед них М. Коцюбинський, В. Сд-
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тельмах, М. Черемшина, Ю. Липа.  Пізніше до цього жанру зверталися 
Ірина Вільде, Є. Гуцало та інші.

Думається, що поет Михайло Ляхович зумів проявити свій поетичний 
дар у цьому поетичному жанрі надзвичайно вдало, збагачуючи тим самим 
українську літературу формами та рішеннями.

Завершуючи свої поетичні роздуми, автор відповідає на запитання, пос-
тавлене «кимось», щирою фільософською думкою:

 «Tи питаєш,
чому я пішов у мандри?
Можливо Божа рука
Мене повела,
A можливо Боже проведіння
Я занихав...
.........................................
Aле де б я не був
I якою б мовою не розмовляв
Свого виноградного куща
Не занедбаю
I на поталу бурянам
Плоду його не віддам!»
Це оптимістичне твердження автора є доказом того, що родинний виног-

радний кущ М. Ляховича, хоч і пересаджений долею у чужу землю, – не 
загине ніколи.  Tаку впевненість дає назагал і вся його невеличка збірка, 
бо поезії у ній плодоносять рясними і здоровими плодами людяності, щи-
рої непідкупленої любови до землі, яка у свій час зростила його предків 
правдивим соком віри і наснаги.

Через те і не загубився М. Ляхович у своїх вимушених мандрах по сві-
тах, томуто і творить він поетичну красу своєї душі, незборимо віруючи у 
торжество справедливості.

Властиво, Михайло Ляхович як поет, громадянин та взірцевий сім’янин 
– утверджує самого себе і свій рід високими і чистими ідеалами любови 
до Бога, до життя, до України.  Tим самим він і залишається Людиною на 
обширних просторах світової цивілізації.

П. Гринчишин

Член Національної Спілки 

Письменників України
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Громадянин Сербії і нащадок галичан Євген Кулеба своєю творчістю 
показав, як треба любити, шанувати і плекати рідне українське сло-

во. Його збірка високопатріотичних літературних творів „Коріння“, яка 
вийшла в Кулі 2007 року, є прикладом великої і вірної любові до свого 
народу, своєї мови, традицій, культури та історії. Автор написав книгу ук-
раїнською мовою, яку в школі не вивчав, але, як зазначив рецензент книги 
Євген Зозуляк, „з материнським молоком спрагло вбирав у своє єство від 
своїх рідних, у родині, далеко від України“.

Народився Євген Михайлович Кулеба 7 квітня  1947 року в Прняворі 
(Боснія і Герцеговина), виховувався в свідомій національно-релігійній 
сім’ї, де й пізнав початки рідної мови. Найбільше знань про свою мову 
та рідний край Євгену передав дід по батьковій лінії Василь Кулеба. Слід 
зазначити, що Василь Кулеба – один із малочисленних переселених на-
прикінці 19 і початку 20 століть з Галичини до Боснії українців, що мав 
вищу освіту. Дідусь Євгена закінчив високу Панську школу у Львові, був 
знайомий з багатьма передовими діячами галицької інтелігенції, серед 
яких і з Іваном Франком. А родом дідусь Євгена з села Осталовичі Пере-
мишлянського району Львівської області. Його дружина (бабуся Євгена) 
Паранька Фіна також родом з Перемишлянського району, з села Великі 
Білки. До Боснії приїхала малою дитиною. З Василем Кулебою повінча-
лася 1912 року в Прняворі в греко-католицькій церкві  Преображення Гос-
поднього. По лінії матері дідусь і бабуся Євгена Кулеби приїхали до Боснії 
з Бойківщини.

У культурному житті української громади Євген Кулеба з’явився ще уч-
нем. У 1965 році був наймолодшим учасником (мав 18 років) на засновчих 
зборах Української національної ради в Баня Луці. Він був учасником пе-
ренесення забороненої літератури з Радянської України на захід. 

Нашого цвіту по всьому світу

Євген Кулеба та його збірка вибраних 
літературних творів “Коріння”

Пише: Оксана Мартинюк
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Успішно закінчив факультет фізики й математики в Педагогічній ака-
демії в Баня Луці. Перші роки просвітницької праці провів у Крупні на 
Вербасі. До Кули приїхав у 1970 році і влаштувався там на посаду вчителя 
української мови. Працюючи вчителем, 

Є. Кулеба організував ряд українських гуртків, завдяки чому в 1981 році 
з’явилося українське культурно-мистецьке товариство ім. Івана Сенюка. 
Кілька мандатів Євген Кулеба очолював це товариство. 

Саме в Кулі з’явився перший на теренах Югославії український дитя-
чий журнал „Соловейко“, який упорядковував Євген Кулеба. У 1989 році 
Є. Кулеба разом із групою ентузіастів заснували Товариство української 
мови, літератури і культури у Воєводині, а пізніше товариство „Просвіта“, 
яке зіграло велику роль у культурному відродженні та збереженні націо-
нальної самобутності українців Воєводини. З 1992 по 2000 р. Євген Ку-
леба очолював це товариство, яке всупереч найтяжчим рокам добилося 
значних результатів.

У 1996 році товариство „Просвіта“, головою якого був Є. Кулеба, запо-
чаткувало видання україномовного часопису „Українське слово“. Першим 
редактором цього часопису з 1996 по 2000 р. був Євген Кулеба. Також Є. 
Кулеба був першим редактором україномовної передачі „Час“ по Телеба-
ченні Новий Сад. А в 2004 році введено тижневу україномовну передачу 
„Час“ по Радіо Кула, яку упорядковує і веде донині 

Є. Кулеба. Його обрали головним і відповідальним редактором „Рідного 
слова“. З 1981 року Є. Кулеба став членом Спілки журналістів Сербії, а з 
1996 р. його прийнято і до Спілки журналістів України.

Свої літературні здібності Є. Кулеба випробував ще в юності. Будучи 
студентом, він починає писати вірші, переважно національної тематики, 
надихаючись патріотичними темами „Народного руху“ в Радянській Ук-
раїні. З’являється й лірична поезія. 

У 2007 році в Кулі вийшла збірка вибраних літературних творів Євгена 
Кулеби „Коріння“. Всі свої почуття, де й любов до України, до рідного 
слова, до свого багатостраждального, але незламного народу, письменник 
передав у цій книзі. 

Книга “Коріння” – різножанрова, до неї увійшли два драматичні твори 
„Франко та студенти“ і „Шевченко у Петербурзі“, також ряд документаль-
них репортажів та поезія.

У книзі автор розкриває одну цікаву тему, до якої вже зверталися наші 
письменники, вихідці з Боснії, це тема зникнення краєвидів українських 
сіл у Боснії, яка багатьох українців-переселенців, в тому числі і Євгена 
Кулебу, не лишила байдужими.
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Умерло село
(Камениця, Боснія)

Білілися хаточки,
Розквітлі черешні, яблуні...
Мов снігові купочки,
На горбочку – в далині.

Село на горбочку
Одним серцем жило,
На кожному куточку
Трояндами цвіло.

Дзеркала дитячі
Гралися світлом,
Сіялися дівочі очі
Змальованим літом.

Білілися яблуні, хати,
Було село – писанки краса,
Тепер ялівцем скаженіють вітри,
Пустий горбок купає роса. 

А українському народові, незламному, непокірному, Євген Кулеба при-
святив такі патріотичні рядки:

Слава народові

Віддаю честь, поклін,
Незламаному й непокірному,
Що віками прибитий
На заклятих скалах,
Як на рідній землі,
Так і на чужині...

Це сила, народом дана,
Це сила славних гетьманів,
На вогненних згарищах
Та кров’ю полятих полях,
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Яка нестримано ллється
І ніколи її джерела не висихають...

Краялось небо,
Він громів не страхався.
Ішов дощ кроваво-огняний,
Він у ньому купався.
Смеркалось і темніло,
Він мечем ніч розбивав.
Чигали гадини,
Він не вступався.
Плакало небо і гори,
Він свободу шукав...

І подумати тяжко, 
Що це за сила:
Б’ють, каменують,
А все той самий,
Що споконвічно існував –
Спраглий, голий, голодний...
Але думками не блукав. 
На життєвих нивах страху
Майбутнє будував...
Сміялась гірка доля,
Гуляла, воювала,
Горе та злидні сіяла...
Незрадливі, хоробрі
Степові соколи,
Не втратили надію,
Ні силу, ні віру...
- Чим більше камінь товчеш,
Він твердішим буває,
Залишиш його – скалою виростає!

Розлітаються камінці,
Утікають невірні,
А всередині, мов сталь,
Гартуються непокірні!
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В них завжди усмішка на устах,
Безсмертні пісні лунають.
Ніколи сльози не течуть,
У нікого нічого не прохають...
Ростуть велетні,
Гордість, щирість плекають.
Зелені гаї раділи, шептали,
Шелестіли сосни і смереки
Та сонце вітали.

Хто ж зламав силу народу?
Було то вдень чи в ніч.
Не можна згинути цьому роду,
Хоч смерть – це звичайна річ!

Умирають соколи...
Але живуть в наших серцях,
Вони є символами
Правди, закутої в кайданах.
Віддаймо їм честь,
Глибокий поклін до землі,
На прапор підіймім славу.
Будьмо! Будьмо й ми такі!

Ще не вмер і не вмре
Твердий горіх, 
Засаджений у город.
Вічно буде жити 
Мій славетний народ!
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Церква Рождества Пречистей Дїви 
Мариї у Миклошевцох

Велька ноц У Миклошевцох  2007. 
року

 

100 РОКИ 
ЦЕРКВИ У 

МИКЛОШЕВЦОХ

Велька ноц У Миклошевцох  2007. року
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