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OPROŠTAJNI SUSRET PREDSJEDNIKA
MESIĆA S UKRAJINSKIM VELEPOSLANIKOM
MARKIJANOM LUBKIVSKYM

ПРОЩАЛЬНА ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА
МЕСИЧА З УКРАЇНСЬКИМ ПОСЛОМ
МАРКІЯНОМ ЛУБКІВСЬКИМ
Загреб, 29.04.2009.

Zagreb, 29.04.2009.

Президент Республіки ХорPredsjednik Republike Hrvatsватія Стєпан Месич прийняв на
ke Stjepan Mesić primio je u opпрощальну зустріч Посла Украroštajni posjet Markijana Lubkivїни в Республіці Хорватія Марskog, veleposlanika Ukrajine u
кіяна Лубківського.
Republici Hrvatskoj.
Висловлюючи жаль, щодо
Izražavajući žaljenje zbog odпрощання з Послом Лубківсьlaska veleposlanika Lubkivskog
ким вже після двох років його
već nakon dvije godine provedene
мандату в Загребі, Президент
u Zagrebu, predsjednik Mesić mu
Месич висловив йому пошану
je odao priznanje zbog iznimnog
за виняткове ангажування в
angažmana na promicanju hrvatпросуванню хорватсько-украsko-ukrajinskih odnosa. Zajedničїнських відносин. Президент
kim uspjehom Predsjednik RepuМесич означив взаємним
blike označio je odluku o ukidanju
Nj.E. Markijan Lubkivskyj i predsjednik RH Stjepan Mesić
успіхом укинення візового
viza za posjetitelje iz Ukrajine
режиму
для відвідувачів з
tijekom turističke sezone.
Й.В. Маркіян Лувківський і президент РХ Стєпан Месич
України під час туристичного
Za doprinos izgrađivanju bilateralnih odnosa predsjednik Mesić odlikovao je ukra- сезону в Хорватії.
За внесок у вибудові білатеральних відносин президент Месич
jinskog veleposlanika «Redom kneza Branimira s ogrliнагородив українського посла «Орденом князя Браніміра зі стріcom».
Veleposlanik Lubkivskyj srdačno je zahvalio Pred- чкою» .
Посол Лубківський щиро подякував Президенту Республіки,
sjedniku Republike, osobito naglašavajući kako je
tijekom cijeloga svojega mandata imao izvrsnu komu- окремо наголошуючи, що протягом цілого свого мандату мав відnikaciju s Uredom predsjednika, te dodao kako će od мінну комунікацію з Кабінетом президента, та додав, що відтепер
sada Hrvatska u njemu imati neformalnoga ambasado- в його особі Хорватія буде мати неформального посла в Україні.
(www.predsjednik.hr) З хорватської переклав А.П.
ra u Ukrajini.
(www.predsjednik.hr)

PRIVREMENA SUSPENZIJA
VIZNOG REŽIMA
Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 77. sjednici,
održanoj 9. travnja 2009.
godine, pod trećom točkom
dnevnog reda, donijela je
Odluku o privremenoj suspenziji viznog režima za
državljane Ruske Federacije
i državljane Ukrajine.
Navedenom
odlukom
utvrđeno je da državljanima
Ruske Federacije i državljanima Ukrajine, s valjanim
običnim putovnicama, privremeno neće trebati vize za
ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana,
odnosno za proputovanje
kroz Republiku Hrvatsku.
Privremena suspenzija
viznog režima primjenjuje se
od 1. svibnja – 31. listopada
2009. godine. #

ТИМЧАСОВА СУСПЕНЗІЯ
ВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Trenutak sa 77. sjednice Vlade RH (9. travnja 2009. god.):
Potpredsjednica Jadranka Kosor, predsjednik dr. Ivo Sanader i
tajnica Jagoda Premužić (Fot. www.vlada.hr)
Момент зі сесії Кабміністрів РХ (9 квітня 2009 р.): Заступниця прем'єрміністра Ядранка Косор, прем'єрміністр Іво
Санадер і секретарка Ягода Премужич (Фот. www.vlada.hr )

На 77-ій сесії Кабмністрів Республіки Хорватія,
проведеній 9 квітня 2009
р., під третьою точкою денного порядку, схвалено Рішення про тимчасову суспензію візового режиму
для громадян Російської Федерації і громадян України.
Згаданим Рішенням затверджено, що громадянам Російської Федерації і
громадянам України, котрі
мають діючий звичайний
паспорт, не треба віз, щоб
увійти в Республіку Хорватія і перебувати до 90 днів,
тобто для проїзду по хорватській території.
Тимчасова суспензія візового режиму триватиме
від 1 травня до 31 жовтня
2009 року. #

Українська громада м. Загребу дістала для користування приміщення
Віднедавна, Українська громада м. Загребу дістала для
користування приміщення Спілки німців в Хорватії, в самому
центрі Загребу (вул. Палмотічева 20, І-ий поверх). Зустрічі
відбуваються раз тижнево і то середою о 19-тій годині.
Всередині цього місяця, якраз тут, відбулися і звітні збори згаданого товариства котре, тому, що не так давно засноване, вперше цього року, від Ради за національні

меншини РХ, дістало фінансування своїх культурних програм. Цим чином виповнені всі умови для плідної роботи.
Крім менших кімнат для сесій і спілкування, можливо користати і більший зал для конференцій, викладів й подібних
подій. В залі є і рояль, а то покращує можливості для діяльності. Першою з них можливо буде заснування мішаного хору.
Хай їм щастить почути багато гучних оплесків! #
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ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ У БУДАПЕШТІ

28-29 березня поточного року, паралельно зі святкуван- за єдину співпрацю усіх народів та етносів Європи, вона
ням Шевченківських днів у Будапешті та м. Варпалоті, відбу- лобіює міжнаціональні відносини. Ярослава Хортяні зазначилося засідання президії ЕКУ. У них взяли участь Голова пре- ла: «Ми зрозуміли з цієї відповіді, що ЕКУ довелося б змінюзидії ЕКУ п. Ярослава Хортяні, Генеральний Секретар ЕКУ вати гасла, цілі й напрямок діяльності загалом попри те, що
Любомир Мазур, члени президії Віктор Райчинець (Чеська всі члени ЕКУ походять з країн ЄС. Виключення в Стразбурзі
Республіка), Іван Лаба (Словаччина), Славко Бурда (Хорва- зробили тільки європейським ромам, тому що вони не мають
тія) і попередній Голова ЕКУ і член президії Левко Довгович своєї держави. Водночас реєстрування відбувається і за
фаховим принципом, адже існує
(Словацька Республіка). Це засіданспілка юристів Європи, акторів,
ня, за словами п. Я.Хортяні, було
бджолярів тощо. На звітно-виборчих
присвячене Шевченківській темі та
зборах ЕКУ, які відбуваються один
підготовці до річних, ювілейних зборів
раз на чотири роки, ми обов’язково
ЕКУ наприкінці жовтня – початку лисповернемося до цього питання, щоб
топада 2009 року.
ухвалити остаточне рішення. Я не
Робоча зустріч голови та членів
думаю, що ЕКУ відмовиться надалі
президії ЕКУ пройшла в Будинку болгарської культури, де 29 березня так
від своїх ідейних засад і відстоювансамо відбувся традиційний великий
ня інтересів саме українських спільШевченківський вечір української гронот у Європі».
мади в Угорщині.
Члени президії ЕКУ радилися в
У перебігу засідання присутні виБудапешті і щодо того, яким чином
слухали звіти голови ЕКУ та генерамають відбуватися урочистості з
Славко Бурда, Левко Довгович, Ярослава
льного секретаря за роботу президії
нагоди 60-ліття ЕКУ, йшлося про
Хортяні. Любомир Мазур і Іван Лаба
упродовж останнього часу. Були розвідзначення та вручення нагород
глянуті заяви українських громадських організацій, які бажають ветеранам організації та її активістам. На зустрічі в Будапестати членами ЕКУ, зокрема йшлося про Українську громаду шті члени керівництва ЕКУ зазначили на необхідності дотриРеспубліки Хорватія, яка вилонилася з Союзу русинів-україн- мання принципів Меморандуму про співпрацю у питанні украців Республіки Хорватія. Оскільки в представника СРУХР, їнських національних меншин, узгодженого між Світовим
Славка Бурди, не було заперечень, УГРХ було запропонова- Конґресом Українців, Кабінетом Міністрів України та Секрено умовне членство ЕКУ на стандартних вступних умовах.
таріатом Президента України. Ярослава Хортяні підкреслиНаступним пунктом порядку денного засідання ЕКУ в Буда- ла, що ЕКУ серед інших пунктів вважає пріоритетним напряпешті стало підбиття підсумків перебігу ювілейного року вшану- мком забезпечення прав автохтонного українського насевання жертв Голодомору 1932-33 років в українських громадах лення у Східній та Центральній Європі, зокрема, у СловаччиЄвропи. Члени президії дійшли згоди щодо необхідності на- ні, Румунії, Польщі, Угорщині та на Балканах. У цьому докудіслати вітальні листи з подякою до тих посольств України, менті серед загальних положень слід процитувати таке: «На
які активно долучилися до акції «Незгасима свічка пам’яті».
сьогодні за межами України проживає близько 20 млн. україЧимало уваги було приділено проблемам, пов’язаним з нців, певну кількість з яких складає українське корінне насереєстрацією ЕКУ як неурядової організації при Раді Європи у лення сусідніх з Україною держав, котре з прадавніх часів
Стразбурзі. З Ради Європи до президії ЕКУ надійшла негати- мешкає на своїх етнічних землях».
вна відповідь. РЄ мотивувала свою відмову тим, що Рада
Члени президії ЕКУ мали змогу побувати на відзначенні
Європи не сприяє реєструванню таких організацій, як ЕКУ, Шевченківських днів у Варпалоті та Будапешті, познайомитиоскільки вона лобіює інтереси однієї національної культури та ся з громадською роботою осередку національного самовря(www.eukrainians.net)
вихідців з України у Європі у той час, як Євросоюз виступає дування українців міста Варпалоти.

ЛИПОВЛЯНСЬКИЙ КОНЦЕРТ «ЗАГРЕБСЬКИХ СОЛІСТІВ»
В липовлянській гкт. церкві Непорочного Зачаття ПресвяУ фінансових справах своїми пожертвами допомогли урядові
тої Богородиці, 18 квітня ц.р., у світі відомі «Загребські соліс- структури, підприємства і громадяни з Липовлян і цього регіону.
ти» провели урочистий концерт з нагоди 100-річчя липовлянВ програмі концерту були виконані композиції Амадеа
ської греко-католицької парафії. Була це і згадка на недавно Іванчича (Симфонія для смичкового оркестру в Г-мажор),
померлого липовлянського пароха о. Ярослава Лещишина, Джеймса Де Марса (Інтермеццо для смичкового оркестру).

Липовлянці оплесками щиро вітали виконавців

«Загребські солісти» в липовлянській церкві

котрий, між іншими заходами з нагоди згаданого 100-річчя, Ватрослава Лисинського (Увертюра до опери «Порін»), та
планував і цей концерт. Цим чином його діло продовжене і Леоша Яначека (Сюїта для смичкового оркестру).
концерт організувало культурне товариство «Тілія» з м. Ліпік,
Цей концерт залишиться в спогадах липовлянців не лиш як
липовлянська парафія і КМТУ «Карпати» з Липовлян. високий мистецький досяг, але і як виняткова культурна подія. #
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ПРОЕКЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ПРО Т. ШЕВЧЕНКА
У великому залі Матиці хорватської в Загребі, 31 березня ц.р. відбувся
показ документального фільму «Мій
Шевченко» режисера Юрія Макарова.
За повідомленням, з нагоди 195 років
від дня народження Т.Г.Шевченка, транслювання організували Матиця хорватська, Спілка хорватських україністів та Українська громада м. Загреба.
Перед трансляцією, принагідною
промовою, присутніх привітав Посол
України в Республіці Хорватія Маркіян
Лубківський, а вступне слово до фільму

Др. Є. Пашченко

Й.В. М. Лубківський

А.Павлешен, Я Симонов, Й.В. М.Лубківський, В.Філима та І.Семенюк

виголосив др. Євген Пащенко. Коментар в фільмі був українською
мовою, а відвідувачі були переважно
з кола загребської української громади (декілька і з інших міст), та студенти й викладачі україністики Загребського університету.
Спостерігачі мали виправдану
причину бути вдоволеними, бо фільм,
попри загальними, насичений і менше відомими даними та новим підходом до аналізу декотрих моментів з
життя й творчості великого Кобзаря. #

Спостерігачі були переважно з української громади

TV-prizmatična crtica
Uskršnje vrijeme sobom nosi određene promjene u duhovnu
intimu. Promjene se vide i na javnoj sceni svakodnevice. Izuzev
crkvenog okrilja, one su uglavnom komercijalne naravi, a u medijima u izvjesnoj mjeri i religijsko-kulturološkog profila. S obzirom
na proljetnu vremensku koincidenciju, ovaj kršćanski blagdan u
mnogih naroda se spontano nadovezao na davne proljetne svetkovine. Zato se, pogotovo u slavenskih naroda, više u kućnom
dijelu svetkovine, zadržala i pradavna tradicija. Prvenstveno
glede pisanica i njihove simbolike.
Bez obzira što se duljim protegom vremena (skoro kao njegov znak) mijenjala najavna špica, a u nijansama i podtekst naslova tv-emisije «Prizma», stječe se dojam da se u javnosti čvrsto
uvriježila percepcija da je to emisija za nacionalne manjine. Kakav li će to suštinski napredak biti kada se jednom bude percipirala kao emisija o nacionalnim manjinama (da ne kažem narodnostima ili slično). Iako zbog širine profila i ponude brojnih priloga
vremenski «pretijesna», spomenuta «Prizma» ipak sustavno ima
i etnografsku sastavnicu, bilo je normalno da je na primjeren
način pozornost posvećena i Uskrsu, a u tome i narodnoj tradiciji
oslikavanja pisanica.
Ne ulazeći u analizu davnije usputne izjave jednog meritornog dužnosnika da «Prizmu» gledaju samo oni koji su taj put
snimljeni za njene priloge, te oni koji to rade po službenoj dužnosti (uključujući i njega), 11. travnja o.g. gledao sam tu emisiju,
a da ne spadam ni u jednu od spomenute dvije kategorije gledatelja. S obzirom da malo koja emisija i nakon dva tjedna ostavi
značajnijeg traga u mojoj svijesti, ovoj «Prizmi» dajem dobru
ocjenu i zbog drugih priloga, a ne samo pristrano zbog ukrajinskog inserta
Naravno, bilo mi je drago što je uvršten prilog iz ukrajinskog
ok r ilja ( š t o po s ljednji h m jes ec i i nije t ak o č es t o k ao ne k oć ) , a
pogotovo što je tema bila o lipovljanskim pisanicama. No, ukusi
su različiti, i netko je vjerojatno oduševljen kompozicijom priloga,
drugi šarolikom površnom sladunjavošću, treći koreografiranom
naznakom crkvenog obreda (iako prazna i puna crkva izazivaju i
dijametralna čuvstva), a treći žale što nije bilo moguće prihvatiti
prijedlog da se snimi izvorno zbivanje na sam Uskrs. Sve u svem u, d o b r o j e d a j e o v a et n o g r af s k a c r t i c a iz k u lt u r n e b a št i n e
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ukrajinske nacionalne manjine vizualno prezentirana javnosti, a
ostalo je kreativna sloboda autora priloga, ako ona u danim okolnostima može u cijelosti doći do izražaja.
Sve u svemu, i sudionici i gledatelji mogu biti zadovoljni. Prvi
– što im je posvećena primjerena pozornost, tv-ekipa – što je
uspješno odradila «šihtu», a gledatelji - na lepršavoj informativnorazonodnoj temi. I – u čemu je problem, ako ga uopće ima? Pogotovo što se ne može imati dojam o onome što se ne zna. A što
se ne zna, i što nije bilo ni kazano ni pokazano?
Narodi, i u izvornom oslikavanju pisanica iskazuju svoje
specifičnosti. Ukrajina ima bogatu tradiciju pisankarstva, a unutar
toga postoje i evidentne razlike po regijama. U toj vrsti tradicijske
narodne umjetnosti isprepliće se pradavna, davna i novija simbolika (pretkršćanska i kršćanska), kategorizirana po naravi poruke
(kozmo-, fito-, zoomorfni simboli...). Zato je u Ukrajini, u Kolomyji,
i osnovan u svijetu jedinstven muzej pisanica. Svi spomenuti
svojstveni elementi poprilično su sačuvani i u tradiciji ukrajinske
dijaspore, pa tako i u Hrvatskoj.
U Ukrajini i subetnosi imaju svoj karakterističan stil pisankarstva. Jedan od njih, Lemki, u tom stilu bitno se razlikuju od
svih ostalih Ukrajinaca, a također i od drugih naroda. Kada se s
lipovljanskim ukrajinskim pisanicama usporedi tehnika oslikavanja, način korištenja boja i upotrijebljena simbolika među Lemkima u Ukrajini (mahom prinudno iz Poljske deportiranih nehumanom akcijom «Visla» 1947. god.), o čemu se može naći podataka
u literaturi i na lemkivskim web-stranicama, uočava se skoro pa
identičnost. To nije iznenađujuće, jer oko polovinu lipovljanskih
Ukrajinaca su Lemki, koji su se doselili prije stotinjak godina (ove
godine proslavljaju stotu obljetnicu osnivanja svoje župe), no
divno je čudo što su očuvali tu specifiku i spontano se oduprli
običajnom utjecaju okruženja. Jedan od elemenata svoga pisankarstva su i dodatno usavršili – to je reljefno oslikavanje razvučenim nijansiranim kapljicama rastaljenog voska. Po tome su
vjerojatno jedinstveni u svijetu. O tome je nedavno tiskana i knjiga (vidjeti stranice 6 i 7 ovog broja Naše gazete)
U spomenutom tv-prilogu gledatelji nisu mogli čuti i ove pojedinosti, a nadomjestak je bila koloritna dojmljivost. Autorska
sloboda ili «sancta simplicitas»?
A.P.
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ДНЇ РУСКЕЙ И УКРАЇНСКЕЙ КУЛТУРИ
ҐОРАНСКО-ПРИМОРСКЕЙ ЖУПАНИЇ
Културне дружтво Русинох и Українцох «Рушняк» з Риєки орґанизовало манифестацию «Днї рускей и українскей култури Приморско-ґоранскей жупаниї» хтора ше отримує од 21. априла по 10. май того
року. Шицка програма виведзена у просторийох
Филодраматики у улїци Корзо, як и на самим Корзу.
У богатей програми, 21. априла, Димитрий Цап
з Коцура, студент новосадскей Академиї уметносцох отримал солистични концерт на ґитари, ,а шлїдуюцого дня, як преподавач на тему «История театру при Руснацох и Українцох», наступел пан Микола Цап, котри направел ядрови препатрунок спомнутих театралних збуваньох у прешлих сто рокох.
Штварток, 23. априла, отримане представянє
кнїжки «Приповедки баби Зосї» и «Липовлянски
писанки» автора Алекси Павлашина (опатриц
статю на 7. боку тих новинох – заув. редакт.)
На манифестациї участвовали и члени КПД
«Петро Кузмяк» з Нового Орахова у Войводини.
Вони пияток пополадню предефиловали през Корзо, дзе ше, з инсертами фолклорней представи
«Руска свадзба», под велькима шатрами (пред
Городскима дзверми) презентовала руска и українска национална кухня. Истого дня вечар професийни театрални ансамбл «Петро Ризнич Дядя» з

Руского Керестура, а у режиї Владимира Надя
Ачима, виведол спомнуту «Руску свадзбу» у цалосци, тє. у тирваню двох годзинох, у хторей наступели
фолклораше, шпивацка ґрупа и солисти, медзи
хторима и Борис Маґоч, солиста РТВ Нового Саду.
Всоботу вечар, 25. априла, после повтореного
предполадньового дефилеа, ансамбл «Тарас Шевченко» з Братислави отримал литературно-музични
вечар пошвецени поетови Тарасови Шевченкови. У
музичней часци наступели Златица Сабова (сопран), Василь Грицак (тенор) и Оксана Звинекова
(клавир), стихи читали Олґа Грицакова и єй унуки, а
о Тарасови Шевченкови бешедовал предсидатель
КД «Рушняк» Владимир Провчи.
Нєдзеля тиж була змистово богата. Вечар у Филодраматики приказани два монодрами. Першу, «Ей,
бул то кедиш красни час» виведол Петро Киш, член
КУД «Яким Гарди» з Петровцох, а другу, «Барон Минхаузен», виведол Емил Няради з Руского Керестура.
Пондзелок, 27. априла, припаднул уметнїцом
Українком. Вечар отворени вистави професийней
керамичарки (Школа за применєну уметносц) Сонї
Зиков-Трайковски з Нового Саду, як и академскей
малярки Жани Ерделї з Винковцох. Обидва вистави
виволали вельке интересованє, а буду отворени по
10. май того року.
Редакцийни звит спрам податкох Владимира Провчия на руски язик преложела Мария Хома – проф.

І ЗНОВУ ДО ВАШОЇ УВАГИ
АНСАМБЛЬ „КАЛИНА”
Субота 21.03.2009 року видалася у Рієці днем сонячним, але холодним. Дув сильний вітер і мотав на всі сторони густі сніжинки, які невідомо звідки взялися на цих просторах. Море виглядало не привабливо.
Дивлячись через вікно з теплої квартири, все виглядало так, що не
викликало великого бажання показувати свого носа безлюдним вулицям, спокій яких тільки порушували одинокі автомобілі які на великій
швидкості пролітали повз вікна.
Ансамбль „Калина” сьогодні мав
свій черговий наступ. Він був запрошений на презентацію книги з таємничою назвою „Апокаліпс”. Назва книги
звучить не тільки таємниче, але й
застрашуюче. Кожен мав на цю тему
свою думку і тому ніхто нічого не говорив. Люди мирно збиралися в досить
теплому і великому залі, займали
місця і тихо чекали презентації книги.
За вікном вже добре смеркло, а вітер і
не мав наміру вщухати, що очевидно,
впливало на настрій присутніх.
Зал перед початком презентації
був заповнений майже до краю. Приємно було бачити багато молодих
людей які прибуваючи заповнювали
Г. Ткалец і Б. Денисюк
простір новою, молодою енергією, що
поступово передавалась і всім присутнім.
Презентація була відкрита піснею „Кед голубица лєцела”.
У представленій книзі „Апокаліпс” невідомого автора який друкується під псевдонімом Ева Помпадур зовсім не йшлося про кінець світу як
такий, а навпаки, йшлося про самопізнання. Про те, яким чином потрібно
аналізувати себе і свою поведінку, про енергію людського тіла, медитацію і любов.
Книга була подана як модель. Як збір чинників які потрібні особі
щоб розпочати процес перетворення у своє вище Я, в стан усвідомлення свого божанського ега, в абсолютну любов до себе і далі, до
всього що оточує нас.

Темпераментне виконання пісні „Ішов козак потайком”
В кінці, ініціативу перехопив ансамбль „Калина”, який своєю позитивною енергією, веселими українськими та русинськими піснями покорив слухачів і святково прикрасив цей вечір. Присутні з задоволенням слухали пританцьовуючи в такт виконавцям і бурхливими оплесками нагороджували кожну пісню. Особливо бурхливі оплески отримала нова пісня у виконанні Габрієла Ткалец „На камені ноги мию”, а
також пісні „Ей млінару”, „Ішов козак потайком” і „Тумба, тумба”.
Після наступу, зацікавлені присутні, поспішили придбати книгу, а
деякі підійшли і до виконавців. З зацікавленістю розглядали їхні вишиванки, дякували за отримане задоволення і просили „CD”. А далі за
„шведським столом” ще довго велися розмови про життя, самопізнання, музику і любов.
Борис Денисюк, проф
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PREDSTAVLJANJE KNJIGA „PRIPOVIJESTI
U

Z A G R E B U

Društvo za ukrajinsku kulturu u suradnji s KGZ
– Središnjom knjižnicom Rusina i Ukrajinaca RH,
organiziralo je predstavljanje svojih dvojezičnih
izdanja knjiga „Pripovijesti bake Zosje“ i „Lipovljanske pisanice“ autora Alekse Pavlešina. Predstavljanje je održano u Zagrebu u Gradskoj knjižnici 16.
travnja 2009. god. Tiskanje obiju knjiga financirao je
Savjet za nacionalne manjine RH, na čemu je u ime
izdavača i javno izrečena zahvalnost, a u tom smislu
su pohvale uputili i stručni predstavljači mr.sc. Rajisa Trostinska i prof. Đuro Vidmarović.
U ime spomenute knjižnice, domaćin večeri je
bila Katarina Todorcev Hlača, a ulogu moderatora je
imala dr.sc. Tetjana Fuderer, koja je svojom spontanošću u velikoj mjeri pridonijela ugodnoj atmosferi
bogatog poduljeg programa. Pozdravljajući nazočne
u ime izdavača, Aleksa Pavlešin je izrazio zahvalu
posjetiteljima na odazivu, a među njima i studentima

simbola i pisanica iz „Lipovljanskih pisanica, no na
žalost, tehnika knjižnice je zatajila.
Veliki poznavatelj i štovatelj ukrajinske kulture, književnik, ex-veleposlanik Hrvatske u Ukrajini, prof. Đuro
Vidmarović, čiji je uvod tiskan u zbirci «Pripovijesti bake
Zosje», nakon kratkog osvrta na umjetničko-kreativni
dio profila Alekse Pavlešina kao autora, u predstavljanju
tog izdanja polazio je s aspekta hrvatskog čitatelja,
dajući kraću analizu stila i tematike. U tome se posebno
pohvalno izrazio o prvom od tri dijela zbirke tj. pripovijetkama u grupi «Davna sjećanja». Pritom je naglasio i
njihovu etnografsku vrijednost glede obuhvaćanja okolnosti i načina života Ukrajinaca u periodu nakon doseljavanja u Bosnu. Također je ukazao na pozitivne značajke samog stila, kako u opisivanju zbivanja tako i
psihologije likova i njihovih emocionalnih stanja. Također je skrenuo pozornost na primjereno doziranu arhaičnost pripovijedanja.

Dr.sc. T.Fuderer, prof. Đ.Vidmarović i mr.sc. R.Trostinska

Svim posjetiteljima poklonjena su oba izdanja knjiga

Ukrajinistike, te članovima i predstavnicima društava
iz Slavonskog Broda, Lipovljana te triju društava iz
Zagreba, uz žaljenje za onima koji su bili spriječeni,
a željeli su doći.
Uz predstavljanje knjiga, u glazbenom dijelu
programa nastupila je Slavica Pavlešin (alt) i sam
autor (bariton), a ovaj put i u ulozi banduriste. Program večeri je obogaćen i prigodnom izložbom ukrajinskih uskršnjih čestitaka iz kolekcije Lidije Nikolić iz
Zagreba. Bilo je izloženo tek njih stotinjak, na tri
panela, koja je posebno za ovu prigodu s izložbe u
Rijeci donio Vladimir Provči.
Odlomke iz pripovjedaka čitale su studentice
ukrajinskog jezika i književnosti u Zagrebu, Ana
Šešet, Paulina Mišura i Diana Petrić, koje su se za
ovu prigodu pripremile pod mentorstvom Darije
Pavlešen – prof. Bila je pripremljena i vrlo koloritna
projekcija ilustracija iz „Pripovijesti bake Zosje“ te

Članovima Društva za ukrajinsku kulturu mr.sc.
Rajisi Trostinskoj (na fot.), prof. Đuri Vidmaroviću i
Dariji Pavlešen – prof., u ovoj prigodi poklonjene su
prigodne monografije s posvetom u znak priznanja i
zahvalnosti za njihov veliki doprinos radu Društva

Glede drugog i trećeg dijela zbirke, pod nazivom
«Iz bliskog vremena» i «Fantazmagorije», prof Vidmarović je bio pomalo suzdržan, jer, smatrajući da je to
izlazak na hrvatsku suvremenu književnu scenu, a
budući da je i sam književnik, primijenio je strože kriterije. Pritom se nije upuštao u konkretniju analizu i klasifikaciju, već je za cijelu knjigu dao visoku ocjenu.
S obzirom da je rođen u lipovljanskom kraju, prof.
Vidmarović se dotaknuo i knjige «Lipovljanske pisanice», naglašavajući njenu etnografsku vrijednost sadržanu u tome što su obrađeni i manje poznati vrijedni elementi pradavne tradicije ukrajinskog subetnosa Lemka.
Time su sačuvani vrijedni elementi kulturne baštine koja
je, zbog prirodnih životnih tokova i upliva okruženja na
spomenutu dislociranu etničku skupinu, u laganom
nestajanju.
Eminentna prosvjetna djelatnica, znanstvenica,
osoba zaslužna za status Katedre ukrajinskog jezika i

Čuvarice tradicije iz Lipovljana, autor edicije „Lipovljanske pisanice“ i predstavljači
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BAKE ZOSJE“ I „LIPOVLJANSKE PISANICE“
U
književnosti na Sveučilištu u Zagrebu, promicatelj ukrajinoznanstva mr.sc. Rajisa
Trostinska govorila je o zbirci pripovjedaka s
ukrajinskog aspekta. S obzirom da je njena
kritika napisana nakon tiskanja knjige te nije
mogla biti u nju uvrštena, a i zato što do
sada nije citirana ni u Našoj gazeti, publicirana je u cijelosti u autoriziranom obliku na
narednoj stranici.
Na zamolbu, o sebi i svojim knjigama
govorio je i sam autor. Pritom je iskreno
priznao da ni sam ne zna otkud mu se u
odmaklim godinama pojavio taj unutarnji zov
da zabilježi nečija kazivanja, sjećanja, te
suvremene pojave i zbivanja povezane s
ukrajinskom nacionalnom manjinom na ovim
prostorima. Naglasio je da su svi likovi i
zbivanja iz stvarnog života, te da je čak i u
fantazmagorijama koristio stvarne obrasce,

R I J E C I

U organizaciji KD Rusina i Ukrajinaca
«Rušnjak», u sklopu manifestacije «Dani
ukrajinske kulture» u Rijeci, 23. travnja o.g.,
u riječkoj Filodrammatici, Društvo za ukrajinsku kulturu predstavilo je novoizišle dvojezične knjige «Pripovijesti bake Zosje» i «Lipovljanske pisanice» autora Alekse Pavlešina.

Riječko-zagrebački duet Provći / Pavlešin

A.Pavlešin, Đ.Vidmarović i S.Pavlešin

K. Todorcev Hlača

glazbenom dijelu, mogla se vidjeti harmonična
suradnja spomenutih društava. Naime, u njemu
su, uz duet Pavlešin uz pratnju bandure (ukrajinski), sudjelovali i duet Provči / Pavlešin (rusinski) i lirski duet Dudaš / Denisjuk (ukrajinski).
Nakon što je iznio zanimljive pojedinosti o
svom pripovjedaštvu, Aleksa Pavlešin je predstavio «Lipovljanske pisanice», dodatno ukazavši na detalje koji u knjizi nisu navedeni izravno.

Paulina Mišura

Koloritna i faktografski zanimljiva prezentacija „Lipovljanskih pisanica“
Pritom je u velikoj mjeri punini predstavljanja
pomogla uspješna vizualna prezentacija, jer se
tako moglo nazočnima zorno pokazati pojedinosti izvorne lemkivske ornamentike pisanica
prezentiranih u ukrajinskoj literaturi i lemkivskim
web-stranicama, te ukazati na njihovu nepobitnu istovjetnost s lipovljanskom ornamentikom.
Estetski vizualni doživljaj uvelike je obogatila i prigodna izložba ulja na platnu akademske
slikarice Žane Erdelji iz Petrovaca. #

Diana Petrić
Ana Šešet
ali i tada u dosegu aktualnosti po nacionalnu
manjinu. Samim tim, nije imao pretenzija
ozbiljnije broditi književnim vodama jer kako
reče «Ja ne znam biti književnikom.». Slično, iako nije etnograf, sa zanosom je govorio o ljepoti lipovljanskih pisanica, ne krijući
ushićenje što je otkrio njihovu lemkivsku
posebnost. Pritom je posebno zahvalio
autoricama pisanica na suradnji i na trudu
što su doputovale na ovo predstavljanje. #
Duet Slavica i Aleksa uz zvuke bandure

Jedan od izloženih panela s čestitkama

Bogatom programu predstavljanja, uz
druge posjetitelje, nazočili su i predstavnici i
članovi društava «Rušnjak», «Kaljina» i
«Prosvjeta». O zbirci pripovjedaka, a djelomično i o pisanicama, ne štedeći komplimente, govorio je prof. Đuro Vidmarović, koji
je i sam auditoriju pročitao odlomak iz jedne
pripovijetke. Druge odlomke pročitala je
Slavica Pavlešin, koja je sudjelovala i u
glazbenom dijelu programa. Upravo u tom,
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Duet Slavica.Dudaš i Boris Denisjuk

Декілька штрихів до портрета автора

Nekoliko crta za portret autora

(Загреб, 2008) і самих оповідань

(Zagreb, 2008.) i samih pripovjedaka

Олекса Павлешин у житті пов'язаний з фізикою,
має хист до музики (грає на багатьох народних інструментах, улюблений - бандура), малює, з нього
міг бути добрий актор або співак (у молодості мав
сильний баритон красивого м’якого тембру), але
далеко за п’ятдесят несподівано відчув незбагненний потяг до слова, і то українського, хоч української мови ніколи не вивчав, - він уже в четвертому
поколінні переселенців з Гуцульщини, народжених
на теренах Боснії, чиї прадіди, trbuhom za kruhom
вирушаючи в світ (o, via dolorosa), як найбільшу
святиню отчого краю понесли з собою рідне слово,
а в нім - свою віру, духовність, традицію. Може, ця
збірка - відгук на їх таємничий потойбічний поклик?
І між ними та сучасниками (а "сучасне завжди на
дорозі з минулого в майбутнє") як пам’ять і зв’язок
поколінь, із сивим досвідом віків і тим невивітреним запахом дитинства, який століттями, мов чар,
передається в спадок, на сторожі стоїть баба Зося,
мудра і чула, тонкий психолог і кмітливий спостерігач, живий свідок і коментатор подій, що вмерли,
учасник нинішніх, а інколи й провісник майбутніх.
Збірка О. Павлешина складається з трьох промовистих циклів: "Давні спогади", "З найближчого",
"Фантасмагорії", в яких автор відповідно (майже послідовно) виступає як традиціоналіст і неомодерніст.
Найвагоміший і наймісткіший перший цикл.
Відзначається він і багатством асоціацій, ремінісценцій, навіяних творчістю В. Стефаника, М. Коцюбинського, І Франка, А. де Сент Екзюпері; стилістично розмаїтіші - другий і третій, для яких характерні алюзія і амбівалентність. "Давні спогади" психологічна проза в традиції В. Стефаника і Б.
Грінченка, а за світобаченням О. Павлешин, здається, найближче стоїть до Григора Тютюнника.
Стильова домінанта І-го циклу - тонкий ліризм, незнищенність любові, людської доброти, добра; усупереч жахливим нелюдським умовам життя, навіть
ціною загибелі, - збереження людяності, совісності,
чистоти душі. У циклі переважають, хоч часто серце
обпалене болем, світлі й теплі тони, м’яка посмішка,
за якою ховається стримана, нерозтрачена ніжність. Особливо вражають своїм духовним світом
маленькі герої, які ще "бачать серцем" ("І тварини
відчувають", "Малий Гриць", "Песик", "Вода").
Зовсім в іншій стильовій тональності другий і третій цикли: це болючі роздуми над причинами появи
добра і зла, недосконалості людської душі, заздрості,
невдячності, себелюбства, відступництва, втрати совісті й Божого в собі. І попередження: зупинись, людино, задумайся. Оповідання цих циклів характеризує потік свідомості, внутрішні напружені монологи,
іронічна інтонація, недомовленості, підтексти.
Мова збірки колоритна, пересипана дотепними
народними спостереженнями, примовками, в міру
– діалектизмами.
Збірка оповідань О. Павлешина, безперечно,
знайде вдячних читачів.
Mr. sc. Раїса Тростинська

Aleksa Pavlešin u životu je povezan s fizikom,
ima sklonost glazbi (svira više narodnih instrumenata, a omiljeni mu je – bandura), slika, mogao je biti
dobar glumac ili pjevač (u mladosti je imao jak bariton s divnim mekim tembrom), ali odmaklo od pedesete neočekivano je osjetio neshvatljivi zov riječi, i to
ukrajinske, iako ukrajinski jezik nikada nije učio, - on
je iz četvrte generacije doseljenika iz Huculščyny, rođenih na području Bosne, čiji su pradjedovi, krećući u
svijet trbuhom za kruhom (o, via dolorosa), kao najveću svetinju iz rodnog kraja ponijeli materinji jezik, a u
njemu – svoju vjeru, duhovnost, tradiciju. Možda je
ova zbirka – odgovor na njihov onostrani zov? I među
njima i suvremenicima (a «suvremeno je uvijek na
putu iz prošlog u buduće») kao sjećanje i veza naraštaja, sa sjedim vjekovnim iskustvom i onim neizhlapjelim mirisom djetinjstva, koji se stoljećima, kao čarolija, predaje u baštinu, na straži stoji baka Zosja, mudra i čulna, istančani psiholog i pronicljivi promatrač,
živi svjedok i komentator zbivanja koja su zamrla,
sudionik današnjih, a ponekad i navjestitelj budućih.
Zbirka A.Pavlešina sastoji se iz tri pripovjedna ciklusa: «Davna sjećanja», «Iz bliskog vremena» i «Fantazmagorije», u kojima autor odgovarajuće (skoro posljedično) nastupa kao tradicionalist i neo modernist.
Najvažniji i najbremenitiji je prvi ciklus. Odlikuje se
bogatstvom asocijacija, reminiscencija, inspiriranih
stvaralaštvom V.Stefanyka, M.Kocjubynskog, I.Franka,
A. de Sent-Egziuperi-a; stilski razigraniji – drugi i treći,
za koje su svojstveni aluzija i ambivalentnost. «Davna
sjećanja» su psihološka proza u tradiciji V.Stefanyka i
B.Hrynčenka, a po svjetonazoru A.Pavlešin je izgleda
najbliže Grigoru Tjutjunyku. Stilska dominanta njegovog ciklusa je istančani lirizam, neuništivost ljubavi,
ljudske dobrote, dobra; unatoč strašnim neljudskim
uvjetima življenja, čak i po cijenu života – očuvanje
ljudskosti, savjesti, čistoće duše. U ciklusu, iako je
srce često opečeno s boli, prevladavaju svijetli i topli
tonovi, meki osmijeh, iza kojeg se skriva skromna
nepatvorena nježnost. Svojim duhovnim svijetom posebno doimaju mali heroji, koji još «gledaju srcem» («I
životinje osjećaju», «Mali Griša», «Psić», «Voda»)
U sasvim drukčijem stilskom tonalitetu su drugi i
treći ciklus: ovo su bolna razmišljanja nad uzrokom
pojave dobra i zla, nesavršenosti ljudske duše, zavisti, nezahvalnosti, sebeljublja, zastranjenja, gubitak
savjesti i Božjeg u sebi. I poruka: stani čovječe, zamisli se. Pripovijesti ovih ciklusa karakterizira tok svjesnosti, unutarnji napeti monolozi, ironična intonacija,
nedorečenosti, podtekstovi.
Jezik zbirke je koloritan, prošarana zgodnim narodnim poštapalicama, izrekama, na mjeru – dijalektizmima.
Zbirka pripovijesti A.Pavlešina neosporno će naći
zahvalne čitatelje.
Mr.sc. Rajisa Trostinska

"Оповідань бабці Зосі"

“Pripovijesti bake Zosje”

S ukrajinskog izvornika preveo A. Pavlešin
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Першу докторську дисертацію на тему „Питання національної
ідентичності русинів і українців Югославії” захищено... в Італії
Про національну меншину русинів і українців колишньої Д. Нярадій та, зокрема М. Фірак, який у міжвоєнному періоді
Югославії (зокрема про першу з них), видано кілька десятків видав дві газети: „Руски новини” (по-русинськи) і „Рідне слово”
наукових праць. Існують монографії про їх історію, мову, літера- (по-українськи). У післявоєнний період автор більш детально
туру, фольклор, церкву, школу, релігійні та громадські організа- зупиняється на працях М. Ковача, М. Бакова, Г. Надя, Ю. Сеґеді,
Є. Планчака, Я. Сабадоша, О. Тимка. Д. Папгаргая, Д. Сопки, А.
ції, про окремих представників цієї національної меншини тощо.
Та досі не було наукової праці, яка б розглянула складне, Лебла, В. Костельника, Л. Медєші, Ю. Тамаша, С. Сакача, Д.
однак дуже цікаве питання національної ідентичності цієї нацме- Латяка, І. Терлюка та цілого ряду інших дослідників національноншини, розділеної на дві групи. Зараз вже і ця прогалина запов- го питання. Все це він розглядає на фоні державно-політичних
нена. 3 лютого ц. р. перед спеціалізованою комісією Університе- процесів у Югославії та громадських організацій, таких як Руске
ту Ка Фоскарі у Венеції (Італія) докторант Олег Рум’янцев захис- народне просвітне товариство, Культурно-просвітний союз юготив докторську дисертацію на тему „Питання національної іден- славських русинів, Руска матка (довоєнна і післявоєнна), Союз
тичності русинів і українців Югославії 1918-1991” (638 стор.; русинів-українців Хорватії, Союз русинів і українців Югославії, Томова українська).
вариство української мови, літератури і культури Воєводини тощо.
В розділі „Погляди зі світу” (с.
Олег Рум’янцев вже своєю
485-507) О. Рум’янцев подав
дипломною роботою „Українські
портрети трьох закордонних
переселенці з Галичини на тедослідників історії та культури
риторії югославських народів”
русинів та українців Югославії: М.
(Київ, 2008, 256 стор.) довів, що
Мушинки із Пряшева, І. Удварі з
він за межами кол. Югославії є
одним з найвизначніших дослідНіредьгази та П. Маґочі з Торонників історії і сучасного стану
то. Окрему увагу він присвятив
цієї невеличкої національної
філологічним працям П. Чучки, О.
групи (див. мою рецензію в ж.
Мишанича, В. Мельника та Т.
Токар з України, В. Стрехалюка з
„Дукля”, 2008, ч. 5, с. 81-83).
Баня Луки, М. Кочиша, Ю. РамаЙого докторська дисертація є
ча та Є. Барич з Нового Саду, О.
зовсім новою науковою роботою.
Дуличенка з Туркменії, С. ҐуставДисертант розглянув русинів і
сона із Швеції тощо.
українців кол. Югославії як дві
Новизна праці О. Рум’янцева
окремі групи, вказавши на спеполягає не лише у зосередженні
цифіку кожної з них.
Русини прибули в Бачку і Голова комісії К. Станчев знайомить присутніх з доктор- великої кількості першоджерельСрем в середині 18 столітті, в ською дисертацією О. Рум’янцева. Перший справа. Вліво них матеріалів, але, перш за все,
основному, з території нинішньої
в їх науковому опрацюванні. Крім
від голови офіційний опонент М. Мушинка, вправо зав.
Фото Магда Мушинка.
каф. славістики Е. Маґнаніні.
того, він вводить в науковий обіг
східної Словаччини (Горниці) зі
маловідомі або призабуті імена
слабо сформованим національним почуттям. В новому середовищі вони порівняно швидко та події. Кожна його теза підкреслена конкретними фактами.
набули статус заможних селян. Основною ознакою своєї іденти- Його праця, без сумніву, стане вихідним пунктом для дальших
чності вони вважали мову, називаючи її руською мовою. Себе досліджень. Гідним подиву є список використаної літератури,
вони називали руснаками або русинами. Так їх ідентифікувало й який охоплює одинадцять газет і журналів та 348 монографій,
місцеве населення. Серед науковців досі немає однозначної статей та інших публікацій, друкованих поза названими часопидумки, чи мова бачвансько-сремських русинів належить до сами. Цією бібліографією він значно полегшив працю майбутнім
групи мов східнослов’янських, західнослов’янських або стано- дослідникам цього питання.
У вступі автор особливу подяку висловлює о. Роману Мизевить окрему групу. Автор, не будучи мовознавцем, залишає це
ві – за те, що „двері його величезної бібліотеки завжди були
питання відкритим.
Українці прибули в Боснію та Славонію наприкінці 19 ст. з відкриті для мене”, М. Цапу – „за широку бібліографічну і загальбільш-менш сформованою національною ідентичністю з терито- ну допомогу”, Я. Рамачу – „за матеріали і поради з історії” та Ю.
рії західної України. І вони себе означували етнонімом русини, Тамашу – „за важливі пояснення з розглянутої в роботі проблепізніше – українці. За соціальним статусом вони належали до матики” (с. ХХХ).
бідних селян. В їх належності до східних слов’ян ніхто ніколи не
Офіційним опонентом докторської дисертації О. Рум’янцева
сумнівався. Об’єднуючим елементом між цими двома групами ректор Венеціанського університету Ка Фоскарі призначив автобула греко-католицька релігія. Не зважаючи на мовні відмінності ра цих рядків. Опонент у своїй рецензії дав їй високу оцінку,
автор розглядає ці дві групи як одне ціле і зовсім вірно вважає їх однак вказав і на кілька недоліків та слабких місць.
складовою частиною українського народу.
В дискусії брали участь окремі члени комісії. Голову комісії
Головним джерелом його дослідження була преса та інші проф. Римського університету Красиміра Станчева цікавила,
друковані видання. В меншій мірі він використав не публіковані головним чином, статистичні дані досліджуваних груп та перірукописи з приватних джерел та розмови з представниками одизація питання. Завідуючу відділом славістики Венеціанського
окремих груп. Слід підкреслити, що пресу русинів та українців університету проф. Емілію Маньяніні цікавила перспектива даЮгославії він дослідив дуже уважно, зосередившись на найбільш льшого розвитку русинів та українців кол. Югославії. Проф. Краважливих з точки зору його теми статтях. Кожну з них він піддав ківського університету Дорота Ґіл підкреслила актуальність теми,
доволі ґрунтовній інтерпретації.
зокрема в наш час, коли в Європейської унії державні кордони
Щоб показати еволюцію національної ідентичності обох перестають грати вирішальну роль, а актуальними стають регіогруп, він обрав хронологічний метод дослідження. Вперше в ни, етнічні та національні групи.
Всі члени комісії зійшлися на думці, що праця Олега
науці автор подав періодизацію національного питання русинів і
українців Югославії від кінця Першої світової війни по 1991 рік. Рум’янцева повністю відповідає критеріям докторської дисертації
Цей понад 70-річний період він розподілив на вісім розділів. В і на закритому засіданні одноголосно визнали її достатньою
рамках кожного розділу автор розглянув національне питання за основою для надання дисертантові звання „Doctor europeus”
роками. Таким чином, його праця є своєрідним літописом націо- (доктор Європейської унії).
Праця заслуговує на те, щоб її видати друком та поширити,
нального життя русинів і українців Югославії.
Більш детально він зупинився на окремих діячах національ- головним чином, в Україні, де інформації про русинів та українців
ного руху, таких як М. Врабель, В. Гнатюк, Г. Костельник, Й. колишньої Югославії є аж занадто скромними.
Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина) ( З koukyu.ca )
Гродський, М. Кіндій, Л. Куницький, Д. Біндас, М. Мудрий, М. Вінай,
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БЕЗ УКРАЇНИ НА ЧУЖИНІ ПРОЛІТАЮТЬ ЛІТА СУМНІ
15 квітня цього року виповнилося 86 років голові Від різних громадських і політичних організацій Європи було
Української громади в Данії, голові Антибільшовицького надіслано в Москву 37 телеграм. Український правозахисник
Блоку Народів у Скандинавії Петрові Кузьмі-Балицькому. П.Кузьма-Балицький надіслав Горбачову телеграму такого
змісту: “Коли скажеш правду, що то ви, росіяни, замордували
Якою б не була чисельною Українська громада в тій чи 15 000 польських офіцерів у Катині?” Через декілька годин
іншій країні, але якщо вона не має доброго керівника, то не авто з КГБістами приїхало під будинок пана Петра. Коли він
буде відомою широкому загалові населення. Коли є добрий виходив з хати, помітив авто, в якому сиділо двоє працівників
провідник, то навіть нечисленна, активна в громадському жит- посольства СРСР, а третій ішов пішки і слідкував за ним. Так
ті організація буде авангардом серед світового українства. вони обидва зайшли до місцевої бібліотеки. КГБіст маленьким
Про таку громаду писатиме періодика, говоритимуть по радіо і фотоапаратом фотографував кожен його рух.
показуватимуть по телебаченню. Таким є голова Української
П.Кузьма-Балицький підійшов до нього і запротестував.
громади в Данії Петро Кузьма-Балицький, який очолює КГБіст відразу вдарив його кулаком по голові і почав копати в
громаду уже 48 років.
живіт. Працівники викликали поліцію, але
Петро Кузьма-Балицький народився 15
вона спізнилася. Тоді поліція зробила допит
квітня 1923 року в селі Плесковець на Терсвідків і подала до преси комунікат під нанопільщині. З чотирьох років виростав без
звою “Рукопашний напад КГБ в Герлеві”.
батька. Його переслідували німецькі, польсьНа нього нападали навіть данські комукі і радянські окупанти. Його катували у неністи, кидали каменюками й пляшками. Щоб
волі, але він вижив і не скорився. 15-річним
охоронити свою голову перед покаліченням,
юнаком став членом патріотичної молодіжної
він під час демонстрацій, натягає шолом, на
організації і дав собі обітницю до кінця життя
якому намальований великий тризуб. (…..)
П.Кузьма-Балицький є щирим і щедрим
боротися за рідну землю. Згодом став вояжертводавцем на українські справи. Під час
ком УПА. Навчався у початковій школі, а потім у читальні “Просвіти”. Під час ІІ Світової
першої поїздки в незалежну Україну, на повійни потрапив до Польщі, а в 1958 р. отричатку 1990-х рр., привіз… 72 кг. медикаменмав політичний притулок в Данії. Має сина
тів. Фінансує спорудження та ремонт храмів
Якова і дочку Мирославу, четверо онуків. (…..)
у багатьох містах і селах України, Будинку
Петро Кузьма-Балицький головує в Украінваліда у Моршині. У Тернополі за власні
їнській громаді Данії з 1962 року, очолює
кошти
спорудив пам’ятник Я.Стецьку. Був
Петро Кузьма-Балицький
спонсором кількох пам’ятників С.Бандері та
станицю Антибольшевицького блоку народів
у Скандинавії, довголітній голова Допомогового комітету в воїнам УПА. Допомогає ліками хворим та немічним, а також
Данії. П. Кузьма-Балицький робить неоціненну справу — одягом, взуттям, окулярами тощо. Постійно впорядковує
далеко від батьківської землі творить наш національний дух, українські могили в Данії. Його матеріальна пожертва на украгартує в чужому краї нашу національну душу. Він організував і їнські справи не знає меж.
Знаменною подією у житті П.Кузьми-Балицького було свяпровів у Данії понад 600 маніфестацій. Першою була демонстрація перед посольство колишнього СРСР 15 жовтня 1960 ткування його 75-річного ювілею у 1998 році в приміщенні Пор. у Копенгагені. Вийшов з транспарантом з написом: “Україна сольства України в Данії. Ініціатором відзначення цієї події
бореться! Ми переможемо російський імперіалізм! Хай живе ре- виступило Українсько-Данське товариство. У прийнятті взяли
волюція! Вічна слава провідникові С.Бандері та ОУН-УПА!”. Дип- участь представники Української громади, кореспонденти
ломати-комуністи оскаженіли зі злості, кричали, що то зібралися провідних данських ЗМІ. На адресу П.Кузьми-Балицького наукраїнські фашисти! Це була історична подія у його житті.
дійшло сотні листів-привітань з України і з-за кордону. А перВиступав проти спроб польських істориків сфальсифіку- ший секретар посольства України у Данії Юрій Павлов вручив
вати взаємини УПА з Армією Крайовою. Спростував вигадки пану Петру козацьку булаву.
Пан Петро не вважає себе великою людиною. За титанічсіоністів про начебто організовані українцями єврейські погроми в Тернополі, про що йдеться у книжці “У боротьбі за ну працю для добра нації йому не подякував уряд самостійної
Українську державу”, виданій за кордоном.” Українці, навпаки, України, але пан Петро цим не переймається: “Я працював і
рятували євреїв від фашистських окупантів. (…..)
працюю для всіх українців, без грошей і слави. Нехай забуУ 1983 р. організував демонстрацію з приводу 50-ї річниці деться моє існування, хай цвіте і розвивається наша державаГолодомору в Україні. Після цього протесту посипалися те- Україна. Я гордий, що звусь українцем. Хочу жити і вмерти
для України, за яку воював”. Часто застерігає: “Тільки не ролефонні погрози, у вікна полетіли каміння. (…..)
Через свою активну боротьбу проти московського поне- біть з мене героя — просто я матір-Україну свою люблю і все
волення народів пан Петро неодноразово терпів знущання, і залежне від мене робив для неї і роблю. Справжніми героями
то навіть фізичні, з боку агентів КДБ. Під час акції протесту є провідники — С.Бандера, Я.Стецько… Мене Господь поклипроти війни в Афганістані агент КДБ з посольства найняв нар- кав працювати для українського народу від 1938 року. Леонід
комана, який вдарив його ножем у плечі. Пана Петра забрали Кучма, перебуваючи в Данії, не виявляв бажання зустрічатися
в лікарню і прооперували. КДБ і їхні агенти віднайшли кварти- з українською діаспорою-з прикрістю згадує пан Петро. (…..)
В Тернополі, у 2006 р., його нагородили медаллю “Учасника
ру, де мешкав П.Кузьма-Балицький: чотири рази підкладали
вогонь під хату, 22 рази вибивали вікна. Кинули вибухівку че- національно-визвольної боротьби” і присвоїли звання почесного
рез відкрите вікно в туалеті, кілька разів побив його незнайо- громадянина цього міста. 27 січня 2007 року Посольство України
мець. Але пізніше пан Петро впізнав, що побив його працівник у Данії надало П.Кузьмі-Балицькому статус закордонного українпосольства СРСР. Данський уряд видворив того дипломата ця. Приємно зазначити, що в лютому цього року Указом Презиразом з родиною зі своєї держави. Комуністи називали його дента України Віктора Ющенка за № 33 від 2008 р. “Про відзнапроклятим бандерівцем, агентом ЦРУ. Газета “Америка” за13 чення державними нагородами України громадян, які живуть за
жовтня 1987 р. написала ще про такий випадок: “18 травня межами України і які самовіддано працюють для підвищення
1987 р. представник Польського Еміграційного уряду в Лондо- іміджу в світі, було нагороджено першим серед сорока інших
ні звернувся з проханням до українців Данії, щоб вони долу- П.Кузьму-Балицького “За заслуги” ІІІ ступеня. Нагороду вручено в
ЮРІЙ АТАМАНЮК
чилися до їхніх протестів у справі масакри в Катині польських Посольстві України в Данії. (…..)
офіцерів, яких за наказом Кремля розстріляно НКВД у 1940 р.
Через брак простору скорочено редактором на місцях де є (…..)
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СВІТОГЛЯД ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА – ІДЕЙНИЙ ВИБУХ СПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ
о. Олег Гірник - Патріярхат № 1 (410) січень — лютий 2009

та політичних обставин». Якщо до 1945 року Г. Костельник і
виказував якісь «політичні симпатії до православ’я», то в
Автор в статті розмірковує з приводу намірів Москов- процесі організації «Львівського псевдособору» його риториського Патріархату канонізувати о. Гавриїла Костельника. ка змінюється з точністю до навпаки: до війни Г. Костельник
«Наша газета» цитує зі згаданої статті лиш два підзаголо- критикував прояви латинізації у Греко-Католицькій Церкві;
після переходу під юрисдикцію Московського Патріархату він
вки, а цілу статтю можна бачити на www.patriyarkhat.org.ua
починає закликати православних засвоїти адміністративну
До політичної канонізації
структуру Римської Церкви, запровадити
читану Літургію, пообстригати бороди
19—20 вересня 2008 р. у Львові в готелі
й довге волося, скасувати обрядові «лобза«Супутник» Московський Патріархат провів
нія» та ряси з широчезними рукавами й
міжнародну конференцію «Історико-богоузагалі звести до мінімуму всі зовнішні атсловська і культурологічна спадщина проторибути у священичому одязі, подаючи яко
пресвітера о. д-ра Гавриїла Костельника»,
зразок одяг католицьких священиків у Євна якій Львівський Архієпископ Августин
ропі та Америці.
Маркевич повідомив, що півтора року тому
Така поведінка Г. Костельника виглядає
за благословенням Митрополита Сабодана
для нас щонайменше незрозумілою і непорозпочато збір документів з метою канонізаслідовною. Насправді, Костельника можна
зрозуміти лише через призму його філоції о. Г. Костельника.
софського світогляду, передовсім через
На конференції було презентовано збірйого науку про контрасти. Костельник раник «Протопресвітер Гавриїл Костельник.
дить у мисленні завжди застосовувати «гігіВибрані твори». Відбулась презентація вебо. др. Гавриїл Костельник
єну свідомості», тобто «пускати в рух контсайту www.kostelnik.org.ua. Привертає увагу
(www.patriyarkhat.org.ua)
расти». В одному з листів до Керестур
селективний підбір матеріалів збірника й
інтернет-проекту: відсутні філософські праці та статті Г. Кос- ського пароха Михайла Мудрого о. Гавриїл радить у церковтельника. На самій конференції не було сказано жодного них питаннях «мати два розуми, а не лише один».
слова про філософські погляди Г. Костельника, і зрозуміло,
Іншими словами це означає: залежно від ситуації, яко кочому. Для Московського Патріархату Г. Костельник насправді нтраст, підставляти то проорієнтальну, то проокцидентальну
не святий мученик за торжество православ’я, а вибуховий церковну парадиґму. Ці дві парадиґми Г. Костельник постійно
пристрій сповільненої дії.
міняє, як дама рукавички, залежно від того, чи він говорить
про Греко-Католицьку Церкву в Югославії, чи в Галичині; чи
Філософія контрастів у політичних іграх
він веде мову про Греко-Католицьку Церкву під владою
Коли йдеться про унію в його рідному краї, Бачці та на Польщі, чи під владою СРСР. Г. Костельник був церковнотеренах Югославії, Костельник по-справжньому вболіває за її політичним гравцем, який розігрував найбільш відповідну
долю і високо цінить її значення. В листі до о. Михайла Муд- на даний момент карту. Адже Бог, на думку Костельника,
рого (1934 р.) Г. Костельник критикуватиме надто ревну не вимагає від людини «непомильності», для Бога важлива
«українізаторську» діяльність о. Фірака в Коцурі, бо вона, «тільки наша гра, наше змагання з загадковою темрявою, яка
на його думку, «дуже пошкодить, тобто допоможе кацапо- нас оточує».
Тому Костельник закликає всі християнські Церкви «приправославним». Костельник виводить надто тісну залежність
віри від рівня національної свідомості: «Велике щастя, що ми смиріти» у своїй релігійній гордості, адже на теперішній
в Югославії створили «Просвіту» та свою національну літе- час «нема єдино спасаючої Церкви, бо віра ні в одній Церкві
ратуру, бо дотепер би вже вся наша інтеліґенція була не є наскрізь чиста і правдива». Наші ж московські брати
думають, наче Костельник після подій 1946 року раптом став
б сербіїзована, і разом з тим відпала би від унії».
Що стосується «антикатолицької полеміки» Г. Костельни- мислити «чисто по-православному». Порівнюючи себе і єписка, то слід чітко відмежовувати, де він критикує католицькі копа Діонізія Няраді, Костельник пише: «Він жив створеними
догми з позиції віри, а де він виступає яко політик, що полемі- поняттями, а я сам творив собі поняття». У цій одній фразі
зує з політикою Польської держави та держави Ватикан, подана вся духовна суть Костельника.
Його канонізувати — означало б канонізувати «створені ним
яку використовувала Польща для оборони своїх політичних
поняття», створений ним цілком неправославний світ. Якщо
інтересів.
У цих питаннях Костельник — політичний реаліст: «Май- вдатися до порівнянь, то намагання Московського патріархату
бутнє унії не залежить від самої унії, а від політики Риму канонізувати Г. Котельника можна би порівняти із намаганням
(целібат на 50% вже зламав силу унії — наразі в душах…) Католицької Церкви канонізувати Мартіна Лютера. #
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Товариство української культури
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izlazi 10 puta godišnje kao mjesečnik
sa stankom u srpnju i kolovozu
Glavni i tehnički urednik:
Aleksa Pavlešin
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Publiciranje autorskih članaka ili citiranje drugih izvora ne znači
ujedno da redakcija „Naše gazete“ i dijeli izložene stavove i mišljenja, niti jamči istinitost tuđih navoda.

Prijelom i dizajn: A.Pavlešin
Fotolit: HADVA TISAK d.o.o.
Tisak: FILEDATA d.o.o.
U Zagrebu, 30.04.2009.
Naklada: 350 primjeraka
Tel. Društva i uredništva:
01 / 4635-884

Публікування авторських статей або цитування інших джерел
не означає, що редакція «Нашої газети» поділяє ті самі твердження й думки, або гарантує точність чужих наведень.
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Tematski dodatak Naše gazete № 4 (71) ; 28 travnja 2009.
Izvornik se nalazi na web-stranici www.pravda.com.ua/news/2009/4/24/93777.htm, a čitateljima se
preporučuje i aktualni informacijski članak Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine, koji se nalazi na
web-stranici Veleposlanstva Ukrajine u Hrvatskoj – www.mfa.gov.ua/croatia/ua/news/detail/23112.htm

FILOZOFIJA ČORNOBILJA
Volodymyr Šandra, za „Ukrajinsku pravdu“, 24.04.2009.

Eksplozija na Čornobiljskoj nuklearnoj elektrani 26 travnja
1986. god., pokušaj sovjetskog rukovodstva prikriti nesreću, cinične parade na radijacijom zahvaćenom Hreščatyku (središnja
kijevska avenija – prim.prev.) – sve je to dovelo do uvjerenja da
Sovjetski Savez svojim građanima ne može jamčiti sigurnost.
Srušen je mit o sretnom i sigurnom životu u Državi Vijeća. Rasplinule su se legende o tome da Kremaljski Sanjari mogu brinuti o
svima i o svakome. Narod se sučelio s nevidljivim, nepoznatim, i
zato dvostruko opasnijim zlom, od koje ga nitko nije mogao zaštititi.

Vrijeme liječi. S vremenom se ova ili druga tragedija osjeća
manje bolno. Kada prođe prvi šok, uvijek se javi želja da se shvati, dopre do suštine. A nakon toga, kada se ustanovi istina, niče
druga potreba – potreba za analizom, shvaćanjem. Time se čovjek hoće osigurati od ponavljanja boli i pogrešaka, od osjećaja
tragedije.
Čornobilj je 23 godine za nama.

Heroji Čornobilja na djelu....

.... i spomen na njih

Već rastu djeca one djece koja su se rodila u godini čornobiljske katastrofe. Riječ „Čornobilj“ prestala je u svijetu biti turobnom posjetnicom Ukrajine.
Već je donesena odluka o zatvaranju čornobiljske nuklearke i
postupnoj demontaži objekta „Pokrov“ do 2064. god.. Sintagma
„veteran Čornobilja“ zvuči kao element naše povijesti, iako su
sami veterani Čornobilja naša svakodnevica, a njihovi problemi
istovremeno su i bolni problemi društva…
Čornobilj još uvijek nije shvaćen kao pojava, kao faktor naše
povijesti. Ovo je moguće samo iz povijesne retrospektive, uzimajući u obzir i sva zbivanja nakon Čornobiljske tragedije, pritom, ne
samo u Ukrajini nego i u svijetu. S ubrajanjem tendencija atomskog doba i dubokih tektonskih promjena u svjetskoj geometriji.

Uvjeravanje sovjetskog rukovodstva i predsjednika Akademije znanosti Aleksandrova da je nuklearna energetika tako sigurna,
da se reaktore može imati bezmalo doma pod ležajem, pokazalo
se obmanom - pokazalo se da je Ukrajina tijekom duljeg vremena
živjela na buretu baruta.
Obmana je postala toliko očita da je izazvala prosvjede. Prvi
mitinzi, upereni protiv sovjetskog rukovodstva, imali su ekološku
narav. Plavo-žuti stijeg, kojeg su sovjetski ideolozi dugo zabranjivali, po prvi put je istaknut na ekološkom mitingu 26. travnja 1989.
god. – na dan treće obljetnice Čornobiljske katastrofe.
Čornobilj je ujedinio sviju – i pristaše nacional-demokratske
ideje, i komuniste, i one koji su se držali izvan političkih procesa –
kako samo opće zlo ujedinjuje. Čornobilj je, uz svoju tragičnost,
postao faktorom objedinjavanja ukrajinaca u želji da se zaštite od
moguće buduće ponovne tragedije.
Bespomoćnost sovjetskog rukovodstva stvorila je težnju za
samozaštitom. Instinkt samozaštite, ojačan sviješću o vlastitoj
snazi i vlastitom potencijalu, te vlastitoj povijesti i perspektivnoj
sutrašnjici, doveo je do proglašenja Neovisnosti.

Prvi moment na koji treba neizostavno obratiti pozornost.
Čornobilj – htjeli mi to ili ne – leži u temeljima naše nacionalne svijesti, naše neovisnosti. Kao jedan od faktora nacionalnog
previranja. Kao jedan od čimbenika koji je pridonio buđenju naroda i poimanju sebe Nacijom.
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Kao treće, na smanjenje socijalnih davanja i kompenzacija
veteranima Čornobilja.
Nastojanjima Vlade, prošle godine uspjelo se donijeti niz važnih programa glede otklanjanja posljedica Čornobiljske katastrofe i smanjenja radioaktivnosti u kriznom području.
Sve ove akcije ne bi bile moguće bez dovoljnog financiranja
od strane države. U današnjim kriznim uvjetima, mi nemamo pravo smanjivati Čornobiljske programe, jer od njih ovisi naša budućnost, sigurnost države i budućnost našeg potomstva.
Građanska svijest traži od naših političara ozbiljan pristup
problemima Čornobilja. Građanska pozicija običnih Ukrajinaca je
dužno poštivanje i razumijevanje problema likvidatora havarije
nuklearke u Čornobilju.
Teško je čitati podatke sociološkog istraživanja, sukladno s
kojim, tek 21% naših sugrađana smatra da je u kriznim momentima potrebno materijalno podržavati čornobiljske veterane.
Slična je i činjenica da se s približno istim „pietetom“ naši građani postavljaju glede ratnih ili veterana rada… Nije li to svjedočanstvo bešćutnosti i nehaja, koji su se, u našem
pragmatičnom stoljeću, iskazali prema onima koji nisu žalili vlastite živote, da bi zaštitili milijune inih života.

Drugi moment. Čornobilj je postao faktorom globalnih
promjena na svjetskoj razini. Ovo nisu tek riječi. Istina se ogleda u tome, da je upravo Čornobilj potaknuo svjetske lidere shvatiti
kakvu opasnost nosi nuklearno oružje.
Godina 1986-ta nije puka slučajnost – to nije samo Čornobilj.
To je godina Ženevskog procesa, kojim je otpočeo proces razoružanja na svjetskoj razini. Rukovodioci SSSR-a i SAD-a dogovorili
su se o postupnom smanjenju nuklearnog potencijala.
Tijekom narednih pet godina rspao se Sovjetski Savez, pojedini vojno-politički blokovi su se transformirali, ojačao je Europski
Savez, nastale su nove neovisne države.
Svijet je bio uplašen Čornobiljom. Prvih godina neovisnosti
„Ukrajina“ i „Čornobilj“ razumijevani su kao sinonimi. Ukrajina je
trebalo uložiti poprilično truda da objasni svijetu: mi nismo samo
Čornobilj. To je i Narančasta revolucija s deklariranim demokratskim
principima. To je4 stjegonoša političkih procesa u Istočnoj Europi. To je i
ekonomski potencijal. To su i
sportska dostignuća. To je i samobitna kultura.

Treći moment. Čornobilj je postao svojevrsnim spomenikom
ljudskoj pogrešci. Upravo je pogreška, posljedica ljudskog faktora, uzrok havarije nuklearke. Pogreška
državnog rukovodstva prouzročila je
Peti moment. Čornobilj je snateške posljedice stotinama tisuća
žan civilizacijski faktor. Činjenično,
žitelja. Pogreška sovjetskog rukoniknuo je novi istočnoeuropski identivodstva (a možda i nehajnost ravna
tet. Identitet građana, koji su se formizločinu) dala je izvođenje djece na
rali pod uplivom straha od mogućnosti
prvosvibanjski mimohod.
ponavljanja tehnogenih katastrofa.
Čornobilj je podsjećanje na stalKako pokazuju znanstvena istraživanu odgovornost vlasti pred svojim
nja, u ovu grupu spadaju Ukrajinci,
građanima i odgovornost svakog
Poljaci, Bjelorusi, pučanstvo baltičkih
građanina pred svojim narodom.
zemalja. Njihov najveći strah nije od
Danas, u dane političkih borbi i
rata ili terorizma, već upravo od tehpotpune neodgovornosti političara,
nogenih katastrofa čornobiljskog tipa.
Čornobilj treba podsjetiti na to da u
Spomenik herojima koji su obuzdali katastrofu
U budućnosti, upravo ove države
mogu izgraditi zajedničko viđenje
Ukrajini može izbiti poprilično mnogo
drugih „čornobilja“ i ne obvezno s radijacijskim fonom ili energets- razvitka područja, zajedničku civilizacijsku osnovu, zasnovanu na
kom sastavnicom.
razradi novog sustava sigurnosti i propozicija za hipertehnokratsDanas „čornobiljom“ može postati parlament. „Čornobi- ko društvo.
ljom“ može postati bilo-koja pokrajina u državi. „Čornobiljom“ moČornobilj ostaje dijelom naše povijesti. Tragičnim dijelom. Ali
že postati bilo-koji sektor ukrajinskog gospodarstva.
zakoni povijesti su takvi, da ljudstvo ne može vječno oplakivati
Svojim destruktivnim potencijalom i uplivom na javnost, koja svoju prošlost. Ono mora iz tragedije izvući pouku, da je ne ponobalansira na rubu stabilnosti, bilo-koji faktor destabilizacije može vi u budućem. I nove naraštaje mora odgajati na heroizmu ranijih
se izjednačiti s paradigmom Čornobiljske havarije 1986. god.. generacija.
Pogreška bilo-koje od osoba odgovornih za sudbinu države, doSve, što nas ne ubija, jača nas. Izdržali smo vrijeme Čornovoljna je da nastane ogromna katastrofa sa svojim političkim i biljske katastrofe. Trpimo posljedice havarije. Postali smo jačima.
geopolitičkim posljedicama.
Mi si možemo trezveno predočiti svoju prošlost, da bi s pouzdaČornobilj mora svima postati podsjetnik na to, da u povijesti njem gledali u budućnost. Vrijeme može izliječiti sve, osim sjećaljudski faktor ima vrlo veliku ulogu. I na to, da pogrešku jedne nja. Pamćenje je glavni čuvar i jamac da se tragedije u budućnosti
neće ponoviti. I vrlo je jaka želja, da nas povijest bar nečemu naosobe ponekad ispaštaju stotine i tisuće nevinih ljudi.
uči.
Prije svega – odgovornosti.
Četvrti moment. Čornobilj je kušnja naše građanske zrelosti. U uvjetima krize, u uvjetima grčevitog traženja izlaza iz poliVolodymyr Šandra – ministar za izvanredne okolnosti i zaštičke i ekonomske krize, mi nemamo pravo na tri stvari.
Kao prvo, na reduciranje financiranja „čornobiljskih“ progra- titu pučanstva od posljedica Čornobiljske katastrofe
ma.
Kao drugo, zanemarivati razradu i provedbu sustava dodatne
S ukrajinskog preveo A.P.
sigurnosti na nuklearnim elektranama i objektima povišenog rizika.
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