ПОКЛАДАННЯ ВІНКІВ І ПАНАХИДА У БАТИНІ ЗАГИБЛИМ ВОЇ НЯМ ІІІ УКРАЇ НСЬКОГО ФРОНТУ

Аташе з питань оборони Андрій Мірошниченко і Посол України в Хорватії Борис Зайчук

о. Любомир Стурко і о. Василь Крень служать
панахиду над загиблими у Батині визволителям

За домовою Української Національної Ради чич - о. Любомир Стурко і о. Василь Крень служили
Сербії і Української громади Республіки Хорва- панахиду над загиблими у Батині визволитилями.
тія, українці з цих двох країн, разом зі своїми Сумно лунала «Вічная пам'ять», якою присутні украпредставниками і делегаціями українських їнці згадували своїх тут загиблих співвітчизників.
посольств, 31 жовтня 2009 р. відвідали пам’яПісля панахиди, колишня завідуюча Меморіальтник в с. Батина, на хорватському березі Дунаю, ного музею, що знаходиться недалеко від пам’ятника,
і вшанували пам'ять тут загиблим 65 років тому, пані Маріна Бркич коротко розповіла про факти і деу Другій світовій війні воїнам ІІІ українського талі цього пам’ятника та про музей. (Хоч те в цій нагофронту та югославським партизанам.
ді не сказано, згадаймо, що 2004 р. Й.В. Віктор Кирик,
Під пам’ятником-могилою, де поховано 1297 тодішній Посол України в РХ, для цього музею подавоїнів, делегації поклали вінки, а принагідним рував колекцію документальних фотографій Батинсьсловом звернулися голова УГРХ Іван Семенюк, кої битви.) Пані Бркич, котра є і авторкою монографії
голова УНРС Мирослав Каленюк, Посол України про Батинську битву, оповіла і жахливі дані про цю
в РС Віктор Недопас, Посол України в РХ Борис битву. Дані, що визволителі нараховували 30, а німецькі дивізії 60 тисяч воїнів, досить певні, але число
Зайчук та начальник с. Драж Стіпан Шашлин.
Після промов, біля пам’ятника з 1947 р. - ав- загиблих 478 партизанів, 1500 українців і 2500 німців,
тор якого хорватський скульптор Антун Аугустін- можливо відповідно 1000 / 8000 / 11000 за чергою. #

Українці з обидвох боків Дунаю вшановують пам'ять у Батині загиблих воїнів ІІІ українського фронту

Вічна їм пам’ять

В КРИЖЕВЕЦЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПОТВЕРДЖЕНИЙ БОСНІЙСЬКИЙ
ТА ЗАСНОВАНИЙ СЛАВОНСЬКО-СРИМСЬКИЙ ВІКАРІАТИ
Крижевецький владика Кир Микола Кекич, у домові зі священиками та
згідно з церковною юрисдикцією, своїм декретом № 491/2009, потвердив
грекокатолицький вікаріат Крижевецької єпархії в Боснії і Герцеговині. Причина цього рішення є, щоб пасторальна робота була більше удосконалена
вимогами сучасних обставин.
За вікара згаданого вікаріату Кир
Микола на п’ять років іменував боснійського декана Михайла Стахника, починаючи від 8 жовтня ц.р., коли о. о. Михайло Стахник
Стахник і склав сповідь віри та присягу.
Попри загальні церковні обов’язки, у відсутності Владики, вікар
заступає вікаріат перед церковною і громадянською владами. #

Крижевецький владика Кир Микола Кекич, у домові зі священиками та
згідно з церковною юрисдикцією, своїм
декретом № 515/2009 від 26 жовтня
ц.р., заснував Славонсько-сримський
вікаріат Крижевецької єпархії. Цей
вікаріат охоплює парафії: Горішні
Андріївці, Каніжа, Липовляни, Осієк,
Сібінь, Славонський Брод і Шумече, та
парафії Вуковарського ( в майбутньому Сримського) деканату – Берак,
Долішні Андріївці, Міклушевці, Петровці, Пішкоревці, Раєво Село, Вінковці і о. Іван Варщевський
Вуковар.
Сповідь віри та присягу на вікара, в неділю 15 листопада
ц.р., складе славонський декан о. Іван Барщевський. #

На першій сторінці цього випуску:

Na naslovnici ovog izdanja:

- Вже довший час, на численних виступах, дует Михаела Хошко і
Тихана Поляк заслужено дістають увагу і оплески публіки.
- На «Огляду дитячої творчості» в Сл.Броді, мала декламаторка
Андрея дуже успішно представила загребських українців.

- Već dulje vrijeme na brojnim nastupima duet Mihaela Hoško i
Tihana Poljak dobivaju zasluženu pozornost i aplauz publike.
- Na “Manifestaciji dječjeg stvaralaštva” u Slavonskom Brodu, mala
recitatorka Andreja vrlo uspješno je predstavila zagrebačke Ukrajince.
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MODIFICIRANI KRITERIJI POTPORE
SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH
Proljetos, 22. svibnja, u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske formirana je radna skupina Savjeta za izmjenu i
dopunu Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za programe
nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina. Spomenuta
grupa u sastavu: dipl. iur Nikola Mak - predsjednik, i članovi gosp.
Aleksandar Tolnauer, dipl. iur Ratko Gajica, mr.sc.Zdenka Čuhnil i
prof. dr. sc. Siniša Tatalović, podnijela je svoj usuglašeni prijedlog
koji je prihvaćen na sjednici Savjeta 23. listopada o.g.. Nekoliko
dana prije toga, urednik Naše gazete je razgovarao s gospodinom
Nikolom Makom i dobio susretljive odgovore na pitanja glede dotičnih izmjena i dopuna, naravno, uz određenu suzdržanost, s obzirom da je tek predstojala sjednica Savjeta na kojoj će isti biti razmatrani. No, unatoč tome što su narednih dana, unutar „Javnog
poziva“, odluke Savjeta bile javno dostupne u Narodnim novinama
i na web-stranici www.stina.hr, treba spomenuti općenitu intenciju
radne skupine da kriterije prilagodi stvarnim zahtjevima u praksi,
uvede u međuvremenu aktualizirane norme zakonske regulative, a
izostavi u izmijenjenim okolnostima izlišne normative.
S obzirom da su ovi kriteriji, zbog izravnog interesa, odgovornim
osobama u udrugama nacionalnih manjina zacijelo već dobrano
poznati, ovdje se daje tek nekoliko elemenata izmjena za koje se

pretpostavlja da će biti posebno zanimljivi širem čitateljstvu.
Po naravi stvari, opći kriteriji, s obzirom na njihovo uporište u
općim kulturološkim, humanističkim i demokratskim vrednotama,
sačuvali su svoj profil, a glavne promjene i dopune su u domeni
posebnih kriterija.
Iako su nijansirani i kriteriji pri donošenju odluka glede kategorizacija programskih prioriteta, prvo što se primjećuje u spomenutim novitetima je povećana „papirologija“, koja je neophodna zbog sukladnosti s novim zakonskim odrednicama u administraciji, knjigovodstvu, računovodstvu i reviziji. Tako je, uz raniji
upis u registar udruga, potreban i upis u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH, OIB te odgovarajući
ovjereni obrasci predanih izviješća FINA-i. Uvjet o minimalnoj
aktivnosti udruge je s 18 povećan na 24 mjeseca, a broj od minimalno 20 članova je preciziran na „minimalno 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine“. Također, uz norme o
kvalificiranosti, za odgovorne osobe udruga potrebno je uvjerenje
da se protiv njih ne vodi istražni postupak, te zapisnik o njihovom
izboru. Za tiskovine informiranja i izdavaštva, novost je u tome
što treba priložiti adrese distribucije, a potrebna je i registracija
tiskovine informiranja u Gospodarskoj komori RH. #

ГРАМОТИ ПОДЯКИ ЛИПОВЛЯНСЬКИМ ПАРАФІЯНАМ

о. Мілан Стіпич і парох о. Василь Крень
Під час літургії парафіяни відчували і додаткове святкове натхнення
З нагоди ювілею 100 років від заснування грекокатолиць- поколінням також «сіяли» віру, традицію, рідну культуру,
кої парафії Непорочного Зачаття Св. Анни в с. Липовляни, 6 мову та звичаї, намагаючись, щоб те «зерно» вродило плід.
Після літургії і вручення грамот, святочність продовжена
вересня 2009 р., після недільної літургії, парох о. Василь
Крень сорокам старших парафіян, від імені парафії, вручив в суспільному залі оновленої парафіяльної домівки, де про
грамоти подяки за вірність грекокатолицькому обряду й збе- лауреатів подбали члени КПТУ «Карпати». На початку, мішареженню української самобутності. Разом з грамотою, лауре- на вокальна група, у супроводі акордеону, відспівала декільатам були подаровані посвячений хрест та червона троянда. ка веселих народних пісень.
Крім самого чину подяки, на який прийшли і парафіяни
Щира молитва перед обідом прозвучала мовби з одних
вже зовсім похилого віку, зворушливо було і те що о. Василь уст, а потім, попри добірні «класичні» страви, присутні смакуКрень цю подію пов’язав і з темою проповіді тієї неділі - про вали і відомі українські страви: вареники, пиріжки з м’ясом,
засівальника. Віруючі реальним відчували порівняння при- борщ, тощо. Свій внесок в підготовці страв подала і молода
кладу засівальника з Біблії і старших парафіян, котрі новим паніматка, а ґаздиням тістечка були на честь і гонор. #

Спростування помилки з
№ 74 Нашої газети

МОНОГРАФІЯ ПРО ІЄРОМОНАХА
о. ЙОСАФАТА ВОРОТНЯКА

У випуску Нашої газети № 74, від 29
вересня ц.р., на стор. 4, у вістці зі заголовком «Кир Микола відвідав Боснію»,
підзаголовок «Баня Лука», помилково
написане: «Кир Микола служив літургію
в недокінченому храмі...» та « Під час
літургії владика посвятив верхні хрести
для цього храму…». Правда є в тім, що
в тій нагоді в храмі не правлена літургія, а відбувся лиш обряд посвячення
верхніх хрестів для цього храму. Перепрошуємо за цю випадкову помилку. #

Монографія «Ясний промінь вічного сонця», про
ієромонаха о. Йосафата Воротняка ЧСВВ, присвячена його пам’яті, а охоплює збірку спогадів численних
авторів та світлин з його життя. Книжка адресована
усім, хто знав о. Йосафата, і широкому колу читачів
які прагнуть пізнати його земний шлях протканий
молитвою й працею для добра інших і на славу Божу.
Книжка, А4 формату, має м'яку обкладинку та 80
сторінок. Друкована в друкарні «Passo-print“ в Руському Керестурі (Сербія), у видавництві часопису
«Місіонер» зі Львова та ГВУ «Рідне слово» з Кули
(Сербія). Відповідальним редактором є Євген Кулеба. #
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ODRŽANI VI. SUSRETI KNJIŽEVNIKA HRVATSKIH MANJINA
U već uobičajenom jesenskom terminu, od 15. do 17. rujna, susjednim zemljama i izlaganja o njihovom položaju i problemima
odvijali su se Susreti književnika hrvatskih manjina s književnici- s kojima se suočavaju. Domagoj Ante Petrić govorio je o hrvatsma u Hrvatskoj. Uz inicijatore Susreta, HKD-a “Franjo Glavinić” i koj kulturnoj dinamici u globaliziranoj Europi i svijetu, Suzana
MH – Rovinj, u OO-u sudjeluje i pulska podružnica Hrvatske Glavaš o Cvijeti Zuzorić, Sanja Vulić o književnom stvaralaštvu
matice iseljenika. Organizacijski odbor čine predsjednik HKD-a Vladimira Bošnjaka, a Duško Lončar o hrvatskoj književnoj dijasBranimir Crljenko, Mario Sošić, Olivera Dundović, Ana Bedrina i pori kao zavičajnoj estetskoj vrijednosti.
Iris Cecila de Corbavia upoznala je nazočne sa svojim
Đuro Vidmarović.
Ovogodišnji Susreti započeli su
otvaranjem izložbe knjiga Nakladne
kuće Croatica iz Mađarske na hrvatskome jeziku. Izdavačku kuću i brojne
knjige i časopise predstavili su Mišo
Hepp, predsjednik Hrvatske državne
samouprave u Mađarskoj te ravnatelj
Croatice Čaba Horvath.
Svečano otvaranje Susreta održano je u gradskom Domu kulture pred
Književnici koji su prve večeri Susreta predstavili svoja djela
brojnim gostima. U ime organizatora,
nazočnima su se obratili Mario Sošić
romanom “Torquata“, Ivan Ott je govorio
o književnosti Hrvata doseljenih u Njemačku, Marija Belošević o knjizi kao
mostu između naroda i kultura, Čaba
Horvath je predstavio bogatu djelatnost
izdavačke kuće Croatica, a Robert Hajszan je Josipa Haydna predstavio kao
gradišćanskohrvatskoga skladatelja.
Izlagali su i Nevenka Nekić, Tomislav
Milohanić, Mišo Hepp, Mijo Karagić,
Snježana Trojačanec, Đuro Vidmarović i
Damir Murković. Nadalje, Šima Rajić
izlagao je o kulturnom i nacionalnom
djelovanju KUD-a Vladimir Nazor u
Somboru, Matija Đanić o ulozi glasila
Miroljub, Dubravka Jovanović o njegoSudionici i uzvanici na svečanom otvaranju VI. susreta književnika
vanju tradicije, kulture i povijesti Boke,
iz HKD - “Franjo Glavinić”, Ana Bedrina, voditeljica pulske podružnice
Hrvatske matice iseljenika, Davorin
Flego, predsjednik Gradskog vijeća
Rovinja i istarski dožupan Valerio
Drandić. Đuro Vidmarović nazočnima se obratio u ime svih književnika,
a pozdravno slovo uputio im je na
kraju i Ivan Bagarić, predsjednik
saborskog Odbora za Hrvate izvan
Republike hrvatske. Svi govornici
izrazili su veliko zadovoljstvo zbog
održavanja takvih susreta književnika, prepoznajući vrjednote kojima
manjine mogu obogatiti većinski
narod. Na prvoj večeri, nakon svečanih pozdrava uzvanika, književnici
Sudionici i izlagači na znanstvenom skupu u sklopu VI. susreta književnika
su se imali prigodu predstaviti svojim
stvaralaštvom po vlastitom izboru.
Ljubica Kolarić - Dumić o Srijemu u 18. stoljeću i danas, a Mirko
Olivera Dundović i Sonja Dušić su potom predstavile književ- Orlić o Hrvatima slovenskog Primorja i njihovim manjinskim pranike i pjesnike koji su pristigli iz Slovenije, Njemačke, Italije, Aus- vima.
Na Susretima su predstavljene i nove knjige - “Vitezovi hrtrije, Mađarske, Crne Gore, Srbije, Ukrajine i Hrvatske. Ulomke iz
svojih književnih djela kazivali su Iris Cecilia de Corbavia, Stipe vatskog jezika u Bačkoj” Sanje Vulić te “Hrvatsko rasuće” i “Teme
Cvitan, Ljubica Kolarić-Dumić, Matija Đanić, Suzana Glavaš, o Hrvatima u Mađarskoj” Đure Vidmarovića.
Trećega dana organiziran je izlet u središnju Istru, u mjesta
Robert Hajszan, Čaba Horvath, Dubravka Jovanović, Duško
Lončar, Tomislav Milohanić, Nevenka Nekić, Ivan Ott te Aleksa Kringu, Tinjan, Oprtalj i Livade gdje je prof. Mario Sošić izletnike
Pavlešin. Svečanost je svojim nastupom uveličao mješoviti pje- upoznao s najvažnijim povijesnim značajkama tih gradića. O
brojnim znamenitostima toga kraja izletnicima je govorio i vlč.
vački zbor HKD-a “Franjo Glavinić”.
Drugoga dana Susreta se kroz znanstvena izlaganja preds- Anton Jukopila. Na zajedničkom objedu u Livadama, nasuprot
tavnika hrvatskih manjina u susjednim zemljama predstavljalo povijesne školske zgrade, uz istarsku „domaću kužinu“ se pjevastanje u hrvatskim manjinskim zajednicama. Na skupu su bile lo, ali su se i rezimirala trodnevna događanja te predlagao sadrpredstavljene publikacije o hrvatskim manjinskim zajednicama u
žaj za sljedeću godinu.
Đuro Vidmarović
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ЛЕКЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ ГОГОЛЯ

dr.sc. Є. Пащенко
Аудиторія під час лекції про Гоголя
У середу, 21 жовтня, у приміщенні Матиці хорватської з нагоди 200 річниці від народження Миколи Гоголя відбулася лекція dr.sc. Євгенія Пащенка “Ukrajinski korijeni Gogolja”. До характерної для доповідача ерудованості та емоційності додалася якісна мультимедійна презентація, а все це допомогло
численним слухачам краще уявити собі українське середовище, у якому виростав М. Гоголь, прослідкувати майстерне відтворення цього українського духу у творах письменника і зрозуміти болісне
сприйняття реалій подальшого життя генія у Росії. Як зазначив професор Є.Пащенко, пишучи російсь(Фот. Željko Jovanović)
кою мовою, Микола Гоголь залишався українцем. Д.П.

PREDSTAVLJENA JE KNJIGA «DJEDOVI – PRIPOVIJETKE ZA UNUKE»
U Zagrebu, 23. listopada o.g., u prostorijama KPD Rusina i
Ukrajinaca Zagreba, pred nevelikim auditorijem, predstavljena je
zbirka pripovjedaka mr.sc. Miroslava Kiša «Djedovi - pripovijetke
za praunuke». Organizator i uvodničar predstavljanja bio je predtavnik rusinske nacionalne manjine u Zagrebu mr.sc. Irinej Mudri,
a knjigu je predstavio sam autor. Na teme obuhvaćene pripovijetkama i o tim davnim vremenima u Petrovcima govorio je i gospodin Kiril Međeši. U Kasnijoj diskusiji sudjelovao je i predsjednik
KPD Rusina i Ukrajinaca Zagreba Slavko Burda, koji je naglasio
da je zahvaljujući rusinskoj gramatici dr. Gabrijela Kosteljnika u

Petrovcima vrlo rano bila nastava na tom jeziku.
Pripovijetke Miroslava Kiša, kroz tijek svagdanjeg života i odnose među suseljanima u davnim Petrovcima, protkane kadšto i
satirom te izvornim narodnim humorom (npr. „Birtijsko društvo za
vođenje briga“), često oslikava i refleks krupnih povijesnih zbivanja na ovakvu malu sredinu (npr. kolektivizacija). Kao dodatna
povijesno-etnografska sastavnica su priložene i fotografije.
Knjigu je izdao Savez Rusina i Ukrajinaca RH, urednica je
Vera Pavlović, a izdavanje su financirali Savjet za nacionalne manjine RH i Predstavnik rusinske nacionalne manjine u Zagrebu.

Šteta što se na ovo vrijedno predstavljanje nije odazvalo više publike

Mr.sc. Miroslav Kiš

Prije predstavljanja zbirke pripovjedaka, mr.sc. Irinej Mudri nazočnima je svečano pokazao zastavu i grb
rusinske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Ozaren značajem toga čina, obavijestio je, da je sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Savjet za
nacionalne manjine na svojoj 33 sjednici 11. rujna
2009. god. usvojio prijedlog Koordinacije vijeća rusinske nacionalne manjine i dao suglasnost Rusinima u
RH za korištenje nacionalnog znamenja: crveno-bijeloplave trobojnice s rusinskim grbom (modificirani zakarpatski grb – op.ur.) i dodanim elementima hrvatske
šahovnice, te svečane pjesme «Braca Rusini» (s preinačenim dijelom teksta „na panonskej“ umjesto „na
bačvanskej rovnji“ – op.ur.). Kao svoj nacionalni dan
Rusini u RH slavit će 25. svibnja, što se poklapa s
danom osnutka župe u Petrovcima. #
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Slavko Burda

Mr.sc. Irinej Mudri pokazuje zastavu i grb

BOGATA LIPOVLJANSKA
VEČER UKRAJINSKE KULTURE
U organizaciji predstavnika ukrajinske nacionalne manjine Sisačko-moslavečke županije Mirka Fedaka i Društva za ukrajinsku kulturu iz Zagreba, u Lipovljanima je 21.
listopada o.g., u svečanoj dvorani Općine, održana «Večer ukrajinske kulture». Koncepcija programa je razrađena iz prvotne potrebe predstavljanja knjige «Lipovljanske pisanice» i u Lipovljanima. Ova etnografska knjiga autora Alekse Pavlešina, u izdanju Društva
za ukrajinsku kulturu (potporom Savjeta za nacionalne manjine RH), pripremana je u
suradnji s KPDU «Karpati» iz Lipovljana, s početkom u mandatu predsjednika društva

Đuro Vidmarovć, Pavlo Holovčuk, Mirko Fedak i Aleksa Pavlešin (Fot. www.karpati.hr)

ПРО МАЙБУТНІ АСОЦІАЦІЇ
За повідомленням Андрія Гевки на
www2.arnes.si/~ahevka, 24 жовтня ц.р. у
Славонському Броді відбулася зустріч
біля 20-ти представників українських
громад з Сербії, Боснії, Словенії та
Хорватії. На сесії обговорена ідея створення українських Міжнародної та Міжрегіональної рад. Щодо того, існує багато невирішених питань, як наприклад:
місце перебування таких майбутніх
Міжнародних асоціацій, кількість в році
засідань, спосіб координації, тощо. #

Хорватські ініціатори зустрічі

Mirka Fedaka, a završetkom u mandatu predsjednice Ivanke Slota. Pisanice su izradile
članice «Karpata» koje nastavljaju tradiciju specifičnog lemkivskog oslikavanja pisanica,
koju su Lemki kao kulturnu baštinu donijeli doseljenjem u Lipovljane prije stotinjak godina. U ovakvoj prigodi multimedijskog predstavljanja, za koju je projekciju pripremio
A.Pavlešin, prije «Lipovljanskih pisanica» predstavljene su knjige «Pripovijesti bake
Zosje» istog autora, zbirka poezije «Horus u krletci» Đure Vidmarovića kao i njegov
prijevod s ukrajinskog «Od prve osobe – priče iz Kristovog života» Sergija Grabara, te
Учасники з Хорватії

Учасники з Хорватії та Боснії

Odaziv publike je bio dobar (Na slici u prvom planu T.Fricki i moderator S.Pavlešin)
knjiga memorabilija, pripovjedaka i poezije «Stožići», sada Lipovljanca Pavla Holovčuka.
Nakon pozdravnog nastupa Mirka Fedaka, Aleksa Pavlešin je, u sklopu uvoda, inicirao trenutke sjećanja na stradale i potrpjele u prinudom iseljavanju Ukrajinaca, mahom
Lemka, iz Poljske u nehumanoj akciji «Visla» 1947. god., sugeriravši da bi ovaj pomen
trebao postati tradicijski. Zamolio je mr.sc. Teodora Frickog, da, kao Lemko, kaže osnovne podatke o toj tragediji. Nakon kratkog izlaganja, T.Fricki je «Karpatima» poklonio veliki
zemljovid «Lemkivščine», koja kao službeni geografski pojam više i ne postoji.
Glazbeni ugođaj osigurali su članovi „Karpata“ - pjevačka skupina i duet Tihana Poljak i Mihaela Hoško. Usporedo, u holu je bila postavljena izložba crteža ukrajinskih
drvenih crkava restauratora doc. Zinovija Sokolovskog iz Ivano-Frankivska (Ukrajina). #

Учасники з Боснії

Учасники зі Словенії

Pjevačka skupina i ženski duet oduševili su publiku svojim vedrim repertoarom
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8 . U K R A J I N S K A S M O T R A D J EČ J E G S T V A R A L A Š T V A
Nakon sjednice predstavnika ukrajinskih organizacija iz Slovenije, Bosne i
Srbije, te Ukrajinske zajednice iz Hrvatske,
koja je bila inicijator skupa, u Slavonskom
Brodu, 24. listopada 2009., održana je 8.
ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva.
Nominalni organizator je bila Ukrajinska
zajednica RH, izvršni organizator KPD
„Ukrajina“ iz Slavonskog Broda, a glavni
koordinator Mihajlo Semenjuk. Po samom
konceptu manifestacije, pred pedesetak
uzvanika i rukovoditelja društava te organizatora, nastupilo je dvjestotinjak izvođača iz 15 amaterskih kulturno prosvjetnih
(umjetničkih) društava. Višegodišnja karakteristika ove smotre je ta, što su djecaizvođači ujedno, po brojnosti, i glavna
publika. Na početku, goste i sudionike
pozdravili su uzvanici, među kojima i Veleposklanik Ukrajine u Hrvatskoj Boris Zajčuk te saborski zastupnik Nazif Memedi,
koji je u toj prigodi, iz svoga zastupničkog
fonda za aktivnosti s biračkim tijelom, za
potrebe ove manifestacije donirao 5000 kn.
Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupila su

Bilo je i ležernih koreografija

Ukrajinske zajednice

Uzvanici, organizatori i rukovoditelji društava, praktično, kao jedina službena publika
djeca četiri društva iz Ukrajinske zajednice
RH, četiri društva iz Saveza Rusina i Ukrajinaca RH, četiri društva iz Bosne, jednog
društva iz Srbije, te grupe školaraca iz
Petrovaca i baletne grupe iz Sl.Broda.
Izveden je 21 folklorni ples, otpjevano 5
pjesama i recitirano 11 pjesama, od čega
dio pjesama ukrajinskog pjesnika Hryhorija
Čubaja, o kojem je u ovoj prigodi govorio
Pavlo Holovčuk. Na početku programa
prof. Jesenka Miškiv naglasila je još jedan
svečani moment – da se ovom manifestacijom ujedno obilježava 30. obljetnica Saborski zastupnik Veleposlanik Ukrajine
u RH Boris Zajčuk
Nazif Memedi
ukrajinskog društva u Slavonskom Brodu,
o čemu je pročitala i kratak referat.
Za svaku pohvalu je ogroman trud organizatora te dobra pripremljenost i uspješno zalaganje izvođača, ali ova manifestacija
po svoj prilici vapi za promjenom koncepta.
Potpunu neukost ton-majstora (mikrofon
ispred zvučnika=“mikrofonija“) koji je skoro
upropastio program, može se smatrati
slučajnim hendikepom, ali u dječjoj manifestaciji primijenjen „seniorski“ protokol – sasvim normalno, prouzročio je nepozornost
sudionika, te se „stvar otela kontroli“ i zbog
Djeca s koreografijom za seniore
halabuke teško je bilo pratiti program. #

Mladi izvođači, mahom plesači, imali su priliku predstaviti se, ali i usporediti se s vršnjacima
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oprečnih mišljenja, ovakav pothvat mlađeg autora, uz veliki
oprez i trud, zacijelo zahtijeva i puno hrabrosti.
Iz opsežne povijesne građe gospodin Sergej Burda je za
Našu gazetu ukratko obradio ulogu Ukrajinaca u formiranju
Rusije. Zato što ova tema u nekim aspektima može biti i delikatna, članak se publicira uz napomene navedene uz impressum
na pretposljednjoj stranici Naše gazete.
(op.ur.)

Sergej Burda, za sada vjerojatno jedini diplomirani novinar
koji je pripadnik ukrajinske nacionalne manjine u Hrvatskoj,
okušat će se i u specijaliziranom stručnom izdavaštvu jer radi
na pripremi knjige o povijesti Ukrajine na hrvatskom jeziku.
Knjiga je koncipirana kao sinteza interpretacija takvih izdanja
nekoliko autora. S obzirom da i inače u interpretaciji povijesnih
činjenica i u meritornim stručnim krugovima skoro redovito ima i

ULOGA UKRAJINACA U FORMIRANJU RUSIJE
Piše: Sergej Burda

Nedavno je u kijevskoj Sabornoj crkvi
Sv. Sofije otvoren sarkofag u kojemu je
1054. sahranjen Jaroslav Mudri - jedan od
najuspješnijih kijevskih kneževa. Uzorci
njegovih kostiju poslani su na analizu u
prestižne američke i europske znanstvene
institute da bi mu se genetskom analizom
utvrdile određene karakteristike koje bi
stručno prezentirale njegovu srodnost s
ukrajinskim narodom, ponajprije ukrajinskim plemenom Poljanima (kijevskim Rusinima-Rusičima). Ovakve analize pomoći
će ukrajinske povjesničare da i dalje uspješno predstavljaju ogromnu ukrajinsku
ulogu u srednjovjekovnoj Kijevskoj Rusi,
cijeloj istočnoj Europi, kao i samoj srednjovjekovnoj Moskoviji odnosno Rusiji.
Jesu li sin i unuk kijevskog kneza Vladimira II. Monomaha doista pripadali precima današnjih Ukrajinaca, znanost bi
mogla potvrditi u bližoj budućnosti. Već
danas, sa sigurnošću može se tvrditi da su
srednjovjekovni kneževi Jurij Dugoruki i
Andrej Bogoljupski, osnivanjem grada
Moskve i postavljanjem VladimirSuzdaljske kneževine na vodeće mjesto
tog središnjeg ruskog područja, stvorili
preduvjete za buduće formiranje moderne
ruske države. Nakon pada Kijevske Rusi
1240. godine, upravo zahvaljujući njima i
drugim srednjovjekovnim kneževima s
ukrajinskih prostora, crkvena spona između Kijeva i Moskve je ostala žilava i obilježena čestim migracijama ukrajinskih učenjaka, umjetnika, graditelja, obrtnika i drugih stanovnika prema relativno mladom
središtu Moskvi.
U formiranju Moskovskog carstva i Moskovske mitropolije 1448., koja je, blago
rečeno, nastala u proceduralno sumnjivim
okolnostima, nemjerljivu ulogu imali su
pojedini ukrajinski plemići i dio ukrajinskog
svećenstva, koji su, na moskovski poziv,
organizirali svoje utočište u novom jakom
pravoslavnom središtu Moskvi. Jedni od
istaknutijih ukrajinskih plemića na ruskim
prostorima sredinom 16. stoljeća bili su
Mihajlo Glinskij i Dmitro Višneveckij, koji su
vojnim akcijama oslobodili relativno velike
prostore ruskog teritorija, za što su bili
nagrađeni posjedima u okolici srednjovjekovnih ruskih gradova Medinja i Belova.
Potpisivanjem Perejaslavskog sporazuma 1654., Ukrajinci su u novim valovima
naseljavali Moskvu, širu okolicu ušća rijeka
Don i Volga, a potom i Sankt Peterburg,
ostavivši iza sebe tragove koji se ne mogu
drugačije nazvati nego europeizacija do

tada izolirane srednjovjekovne Rusije.
Uskoro je u Moskvi stvorena manja imigrantska zajednica koja je kasnije nazvana
Maloruski dvor, prema srednjovjekovnoj
matici Kijevske Rusi, koja je imala svoje
središte u Kijevu i bila poznata kao Mala
Rus'. Uskoro su migracije intelektualaca i
plemstva iz Ukrajine u Moskvu bile toliko
velike da su uspostavili Andrijevski manastir koji je imao vrlo veliki utjecaj na usmjerenje Ruske Pravoslavne Crkve i politiku

i Jaroslav od 1704. godine. U cijeloj pravoslavnoj hijerarhiji 70 važnih pozicija su
držali Ukrajinci, koji su podržali moskovsku
političku ulogu stvaranja jakog pravoslavnog središta. Usporedbe radi, na istim
važnim crkvenim pozicijama nalazilo se 43
Rusa, 3 Grka, 2 Rumunja, 2 Srba i 2 Gruzijca, što i u ovom slučaju jasno pokazuje
da su Ukrajinci u tom razdoblju predstavljali najobrazovaniji pravoslavni narod.
Istočnoslavenska pravoslavna tradicija
u ukrajinskom narodu ostala je duboko
ukorijenjena još od razdoblja Kijevske Rusi
te je predstavljala sinonim za ukrajinsku
kulturu sve do 17. i 18. stoljeća. U ruske
eparhije tada pristižu mnogi ukrajinski
studenti iz Kijevsko-mogiljanske akademije, a zahvaljujući njima, već do 1750. godine u Rusiji je otvoreno oko 125 sličnih
duhovnih institucija. Može se stvoriti zaključak kako su Ukrajinci razvijali ruske
duhovne i druge značajne kulturne institucije kao vlastite sve do sredine 18. stoljeća.
Zahvaljujući Feofanu Prokopoviču otvorena je i Ruska akedemija znanosti 1724.
godine, koju je 1746. predvodio posljednji
ukrajinski hetman Kirilo Rozumovskij.
Pojedini Ukrajinci su zbog svog visokog
obrazovanja i karizme bili toliko cijenjeni
da ih strogi ruski carevi, unatoč njihovom
javnom poticanju separatizma, nisu željeli
pogubiti ili deportirati već su ih držali u
pritvorima na svojim dvorovima, često ih
nagovarajući da se vrate u carsku službu i
prihvate rusku centralističku ideju stvaranja
Ruskog carstva. Među njima su se posebno isticali hetman Pavlo Polubotok, Pavlo
Holovatij i Petro Kalniševskij.
S današnje povijesne distance može se
reći da je stroga centralizacija i rusifikacija
ukrajinskih prostora u Ruskom carstvu
sredinom 18. stoljeća počela uništavati
prethodne, relativno uravnotežene, političke odnose između Ukrajinaca u Rusiji
(Ukrajini) i samih ruskih vlasti. S druge
strane, 17. i 18. stoljeće se smatra intenzivnim razdobljem europeizacije središnjih
Jaroslav Mudri
ruskih prostora u kojima su glavnu ulogu
imali mnogi visoko obrazovani ukrajinski
patrijarha Nikona, što je u konačnici dovelo doseljenci, što uključuje i znatan dio ukrado crkvenih reformi i samog raskola na jinskog svećenstva, čiji su se brojni potomstarovjerce i one koji su podržali reforme.
ci i do danas zadržali u Ruskoj pravoslavNakon ukidanja patrijarhijske stolice noj crkvi.
odlukom ruskog cara Petra I., Ukrajinac
Dio izvora:
Stepan Javorskij postaje Moskovskim
mitropolitom, slijede ga, također Ukrajinci,
- Kobza.com.ua. Feofan Prokopovič, a potom Dmitro TuptaВ. Сергійчук:: Українізація Росії К. 2000..
lo, poznatiji kao rostovski Sveti Dimitrij, koji
- Ukrcenter.com - Український Центр je poticao značajan ukrajinski utjecaj na
Павло Штепа: Московство
Rusku Pravoslavnu Crkvu i gradove Rostov
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ДЕРЕВ’ЯНЕ САКРАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО НА УКРАЇНІ
Усі християнські церкви на Гуцульщині будуються у формі хреста. Відомо,
що усі модерні архітектурні експерименти по заміні форми церкви зазнали краху. Християнство – єдина релігія, яка
динамічно рухається та не закривається
у власній мушлі. Існує певна межа, яку
не можна переступити, а якби ми її переступили, то ризикували б зійти зі шляху праведності на манівці.

Церква Св. Благовіщення
м. Коломия, з 1587 р.
Врешті решт, що таке церква? Це
хрест, поставлений горизонтально. Це
дорога із заходу на схід, з притвору до
вівтаря – дорога по вертикалі. Тобто,
вертикальна дорога чи драбина, яка
з’єднує землю з небом. Якби можна
було б підняти церкву, ставлячи вівтар
до неба, то ми здали б собі справу, що
дорога віруючих по вертикалі починається із землі і веде до неба, об’єднуючи
всі істотні та істинні стани. Якраз у цьому і полягає весь символізм хреста.
Хрест підіймає із землі до неба все покутуване. Крізь свої таємні цівочки хрест
може висмоктати все, що таїть земля:
соки, мінерали, гріхи, ностальгії, молитви, яких, піднімаючись по вертикалі,
очищає Святий Дух. Наче й шлях квітки
починається з коріння та йде до суцвіття, так і дорога хреста починається із

підземельної темноти, у якій ми народилися і жили, і продовжується до неба, де
нас чекають Великий суд, рай чи пекло.
Будучи у церкві, віруючий, мовляв,
розіпнутий на хресті, бо він чекає воскресіння, а ці стани - таки шлях на Голгофу, відчуває лише дехто, тамуючи це
почуття на денці свого єства.
Літургія – це не лише певний проміжок часу, проведений у молитвах, вона
охоплює весь часовий простір людства,
шлях, пройдений ним до Царства Небесного. Тому архітектура церкви є Божим
творінням, а не результатом якогось
людського натхнення. Тобто церковна
архітектура повсякчас одна та незмінна.
Церква будується у формі хреста, бо
лиш так забезпечується зустріч між
квіткою і геометрією, між Богом і людьми.
Національні риси регіональної
сакральної архітектури.
На території Покуття та Гуцульщини
збереглися понад двісті дерев’яних
церков XVI – XIX ст. і майже сто початку
ХХ ст., побудованих у традиційних народних формах. У народних переказах
та й у літературі вони отримали назву
храмів гуцульського типу. Церкви відзначалися багатством форм і конструкцій, свідчать про самобутність місцевого
дерев’яного будівництва.
Будуючи храм, народні умільці працювали з такою ж легкістю й фантазією,
як і при спорудженні свого житла. В
цьому відношенні їх творчість була
справжнім мистецтвом імпровізації.
Найстаріші дерев’яні церкви побудовані
лише за допомогою сокири, без пили і
рубанка, всі з’єднання зроблені за допомогою врубок, без цвяхів. Такими
спорудами в області є пам’ятки національного значення: церква Різдва Пресвятої Богородиці 1615 р. в селищі Ворохта,
Святодухівська церква 1598 р. з відомим
Рогатинським іконостасом 1650 р. в м.
Рогатині, Благовіщенська церква 1587 р.
в м. Коломиї, пам’ятки національного
значення – Михайлівська церква 1853 р.
в с. Устя Снятинського району, Михайлівська церква XVIІ ст. в с. Дора Яремчанської міськради, п’ятибанна церква
Різдва Пресвятої Богородиці 1868 р. в с.
Рожнів, трибанна церква Іоакима і Анни
XVIІІ ст. в с. Смодне Косівського району,
триверха бойківського типу Василівська
церква 1733 р. в с. Черче Рогатинського
району, багато інших пам’яток, в тому
числі місцевого значення – найкращою і
найоригінальнішою з яких є п’ятибанна
церква Собору Пресвятої Богородиці
1808 р. в с. Нижній Вербіж Коломийського району.
На сусідніх з Покуттям та Гуцульщиною територіях – Буковині, Закарпатті та Поділлі – хрещатих дерев’яних
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церков майже немає, а на Львівщині
вони зустрічаються тільки у деяких місцях; хрещаті дерев’яні церкви були також розповсюджені у Придніпров’ї та на
Слобожанщині, на сусідніх з Україною
землях донських козаків та у Білорусі.
Хрещаті церкви Придніпров’я та Слобожанщини відрізняються від гуцульських
більш розвиненими у висоту зрубами та
верхами. Тільки невелика кількість церков,

Церква в м. Яремче
так звані “охтирські групи”, мають такі ж
пропорції, як і гуцульські церкви. Можливо, початок “охтирської групи” заклали
вихідці з Карпат, які разом з другими
біженцями у другій половині XVIІ ст.
переселилися на Лівобережжя. Західні
сусіди – молдавани, румуни, угорці,
словаки, поляки та інші – дерев’яних
хрещатих церков не будували.
Для монументальної архітектури
Галицько-Волинського князівства другої
половини XІI – XIV ст. характерне незвичайне різноманіття споруд. У канонічних візитаціях описуються “клітчаті”,
тризрубні та хрещаті церкви, побудовані
у XIV – XV ст. на території Галицької
Русі. У XVI – XVIІ хрещаті дерев’яні
церкви у Західних областях України
продовжують споруджуватися тільки на
Гуцульщині.
Зиновій Соколовський

ГРОМАДА РОЗБУДОВУВАТИМЕ УКРАЇНУ
26-27 вересня ц.р. у дитячому оздоровчому комплексі “Пер- переймаються (телескриня ж бо є в кожній родині) “мильні опелина Придністров’я” (с.Михальче Городенківського району Іва- ри”. Про корупцію не згадуємо, бо вона не від сьогодні стала
но-Франківської области) відбувся Всеукраїнський туристичний “рідною”, а її розміри (які світ жахають) нас не лякають – звикли.
форум “ Пізнаємо Україну”. Організували та провели його Украї- Нині кожен десятий трудовий мігрант світу – з України, частка ж
нське географічне товариство, Всеукраїнська спілка краєзнавців, українських заробітчан у загальному вітчизняному соціумі – найгеографічний факультет Київського національного університету вища в світі.
Те, як ми ставимося до своєї багатої й розмаїтої спадщини,
імені Тараса Шевченка та місцева влада за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду “Україна – свята родина”, очолювано- не одного іноземця примушувало замислюватися: і чого це вони
го уродженцем Тернопільщини Іваном Матієшиним. Приуроче- (себто, ми) в Європу так наполегливо просяться. Особливо той,
ний до Всесвітнього дня туризму, Форум мав обговорити концеп- що регулярно згадує про “маленьких українців”. Хоча йому не
цію Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на відмовиш у зацікавленні нашою минувшиною. Як і хаотичними
рухами щодо приведення до
2011-2015 роки. Задля цього
більш-менш пристойного вигляду
організатори запросили як практієї або іншої історичної пам’ятки.
тиків (керівників туристських
Ось тільки подальша їх доля
агенцій) та освітян (що переймайого, здається, не обходить.
ються підготовкою фахівців для
Взяти, бодай, відреставрований
цієї галузі економіки), так і керпалац в Батурині. До пуття його
маничів туристської галузі країни.
привели, а от як утримувати, щоб
І якщо перші були представлені
він завтра (через брак коштів)
поважним числом осіб, то столизнову руйнуватись не став –
чні очільники цей захід проігнопитаннячко. Про інших – реальрували. Проте дивного в цьому
них – претендентів на головний
нічого немає: не від учора діалог
фотель держави не згадуємо. Й
“влада – всі інші” відбувається у
вини їхньої (як і їхніх іміджмейкетакому “форматі”. І чиновників –
рів, спічрайтерів та ін.) у тому не
як людей – певною мірою можна
вбачаємо: усі ж бо вони – “продукзрозуміти: адже “на публіці” їм не
Олександер Пажимський та Юрій Юрченко
ти” епохи “розвинутого” соціалізму.
звітувати про успіхи доводиться,
а, “тримаючи гарну міну при поганій грі”, пояснювати, чому дерОхоронні ж дошки на пам’ятках архітектури, культури та істожава до “курки”, яка без надмірних зусиль спроможна “нести рії у того ж таки іноземця (нам бо ж – не звикати) викликають
золоті яйця”, суттєво поповнюючи місцеві та державний бюджети запитання стосовно країни, в якій він знаходиться. А зовнішній
(як це роблять, зокрема, країни-сусіди, які, до того ж, не можуть вигляд некрополів (включно з Байковим кладовищем), на яких
похвалитись таким багатством природно-рекреаційних ресурсів упокоїлись і відомі, і пересічні особистості?
Не є відкриттям, що в зародженні, формуванні та розвоєві
та історико-культурних пам’яток, які має наша держава) ставиться, м’яко кажучи, зневажливо. Тож й мав місце такий собі “міжсо- українських науки, культури, освіти, військової справи, підприємбойчик”, під час якого, певне, лише І.Матієшин поповнив свої ництва та інших складових соціяльного, економічного, політичнознання щодо ситуації у вітчизняній туріндустрії, зокрема, стосов- го та міжнароднього життя видатним є внесок великої кількости
но ефективности використання бюджетних коштів, що спрямо- представників не українського етносу. Проте й до сьогодні відсувуються на підготовку фахівців: адже після закінчення відповід- тні праці, в яких усебічно висвітлюються життя та діяльність цих
них вищих навчальних закладів за фахом працюють не більше непересічних осіб (не згадуємо виданих у підрадянській Україні
та не виданих в Україні незалежній енциклопедій). У назвах ву15-20% випускників.
Повертаючись до Києва, автор цих рядків та засновник Між- лиць та площ українських міст та містечок годі шукати (за мізернародного благодійного фонду “Спадщина і майбутнє” Юрій ним винятком) імена тих, кому ці населені пункти завдячують
Юрченко загостили в с.Самчики (Старокостянтинівський район архітектурною вишуканістю, хто сприяв розвою в них культури,
Хмельницької области) до історико-культурного заповідника під мистецтва, освіти, науки, підприємництва.
такою ж назвою. Колишній його директор, а нині старший наукоА як представлена наша минувшина за кордоном, зокрема, у
вий співробітник Олександер Пажимський показав встановлений країнах, що в них наприкінці позаминулого – у половині минулого
ним власноруч й власним коштом (sic!) пам’ятний знак творцю століть діяли українські громадські організації, наукові та освітні
тамтешнього диво-парку ірландцеві Д.МакКлеру, майже згнилий установи, дипломатичні інституції?
Саме для того, аби уберегти пам’ять від мулу бездуховності
паркет в палаці, рояль, подарований київським бізнесменомфілантропом. На запитання, скільки ж Міністерством культури і та байдужості, дати молоді надію на гідну її професійну та осотуризму цього року виділено коштів на утримання заповідника бистісну перспективу, а старшому поколінню – на заможніше
почули у відповідь: “Жодної копійки”. Воно, мо’, й не дивно, бо ж прийдешнє, допомогти державі увійти до числа шанованого
де ті Самчики, а в кабінеті міністерського керівника чи не щодня світовим співтовариством кола, й створюється міжнародний
гості високі, тож й ремонтувати його як слід годиться – за 2 міль- благодійний фонд “Спадщина і майбутнє”. До складу його Правління і Наглядової Ради запрошені відомі науковці й громадські
йони гривень.
Лише те суспільство може сподіватися на визнання, повагу та діячі України та зарубіжжя, у тому числі іноземці. У “портфелі”
“не туманне” майбутнє , яке шанобливо ставиться до своїх історії Фонду вже на сьогодні – біля 120 проєктів. Наостанок про таку
й спадщини, належно виховує юнь та будує майбуття, спираю- “дрібницю”: УСЕ листування Фонду (зокрема, з органами держачись на новітні досягнення людського розуму. Україна ж – дер- вної влади), що стосуватиметься здійснюваних ним проєктів,
жава, що “святкує поразки, ставить пам’ятники поневолювачам і міститиметься на його офіційному веб-сайті. Ми ж бо за розбузберігає монументи диктаторам”, на могилах зводить культові дову громадянського суспільства, громадяни якого мають право
споруди(!) та танцмайданчики, “патріотизмом заступає науку” (у знати про все, що їх стосується.
т.ч. історичну) (проф. Осип Мороз), не перший рік поспіль не
Ігор Винниченко, директор
поступається першими – на материку (офіційна статистика) –
Інституту досліджень діаспори
тютюнопалільно-алкогольновживально-ВІЛпрогресуючими (пригадайте: “хочеш бути успішним і красивим – пий пиво!”) місцями,
Ingvar80@ukr.net ; idd@users.ukrsat.com
а ненав’язливо-всеохоплюючим вихованням її населення щодня
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ГРУЗИНИ ЗАЛЮБКИ ВИВЧАЮТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Про справжню українсько - грузинську дружбу, яка зафіксована документально ще в X - ХІ ст. реально свідчить багато факторів. Хоча б той, що
по всій території країни живе чисельна
українська громада, яка має всі права і
можливості задовольняти свої громадські потреби або те, що грузини із
задоволенням вивчають українську
мову, навчаються в українських ВНЗ,
досить приязно відносяться до українців. Про стан українства, у Грузії у
розмові з головою Асоціації українок
Грузії імені О.Теліги Ольгою Метревелі.

в Україну християнство.
- Тобто, Ви займаєтесь відродженням українських традицій і вивченням
рідної мови у недільній школі?
- Не тільки. У нас є ще одна важлива
діяльність — підготовка Українсько - грузинського словника металургійних термінів. Цим займається наша Асоціація разом з ректоратом Тбіліського технічного
університету, де є кафедра української
мови і технічного перекладу. Вперше за
всю історію вищої науки в Грузії відкрита
кафедра української мови. Раніше була
кафедра славістики, де українську літературу читали російською мовою. Хоча
паралельно болгарську читали болгарською, польську — польською і т. д. У нас

- Пані Ольго, коли була створена
організація? Хто стояв біля витоків її
створення?
- У 1995 році було утворено Товариство українців міста Роставі, де була переважна більшість жінок, а чоловіків було
всього 5 відсотків і тому ми вирішили, що
треба створити ще й жіночу організацію,
бо такої на терені Грузії на той час не
було. І так започаткували Асоціацію українок Грузії імені О.Теліги. Зараз Асоціація
нараховує вже понад 90 членкинь.
- Яка основна діяльність Вашої
Асоціації?
- Насамперед — родинна. Ми намагаємося зберегти і примножувати українські
традиції, звичаї, мову. Ми часто робимо Ольга Метревелі з Дмитром Павличком
дитячі спектаклі, побудовані на українській міфології, проводимо вечорниці, свят- дуже добрі умови: нам виділили примікуємо Різдво, Великдень та інші свята. щення, маємо оргтехніку і безкоштовний
Іншим нашим завданням стали недільні інтернет. Кафедра має неабияку популяшколи для українських дітей, а згодом до рність, адже маємо кілька груп з вивчення
нас прийшли ще й грузини, зокрема сту- української мови і до нас приходять студенти грузинських університетів. Це ста- денти з інших університетів. Але мова про
лося після “Тбіліської трагедії” 1989 року, словник. Досі у природі не існує Українськоли загинула грузинська молодь під ко - грузинського словника. Між нашими
гусеницями радянських танків, яка вима- мовами стояла російська. Зараз у нас
постало питання прямого спілкування,
гала незалежності Грузії.
Грузини залюбки вивчають українську щоб українська мова була поруч з грузинмову, оскільки знання української дає ською на законних підставах. Поки що
можливість розуміти польську. Грузини зробили галузевий металургійний словнадзвичайно приязно ставляться до укра- ник. Це близьке мені, бо я на металургійїнців. Вважають, що ми їх брати по крові і ному комбінаті працювала і ще нам допопо духу. І по вірі теж. Оскільки віра хрис- магає факультет металургії. А зараз пратиянська ішла з Греції у Київ через Грузію. цюємо над тим, щоб зробити універсальУ 335 р. Грузія прийняла християнство як ний словник, включаючи різноманітні
державну релігію. Набагато пізніше це поняття, які дадуть можливість спілкувасталося в Україні. Я вважаю, що Андрій тися на побутовому рівні.
- Ви, мабуть, проводите спільні
Первозванний ішов на схили Дніпра через
Грузію, а пізніше цим же шляхом прийшло свята?

- Аякже. Ми часто проводимо українсько - грузинські літературно - музичні
вечори. Звучать українські і грузинські
пісні. Відбувається пропаганда культури
двох народів.
- Чи Ви співпрацюєте з жіночими
організаціями інших країн?
- Так. Але в основному контактуємо
на рівні форумів, конгресів... А зі Всеукраїнським жіночим товариством ім. Олени
Теліги в Україні у нас надзвичайно близькі
і ділові стосунки. Навіть мали фінансову
підтримку від них. По - друге. Вони підтримують наші заходи, які ми проводили
на теренах України: приїзд з концертами,
з видавничою метою тощо.
- Чи маєте свій художній колектив?
- Зараз немає. В Грузії наших діаспорних організацій понад 20. Кожен регіон
має своє об’єднання. Деякі зареєстровані,
а деякі просто заявили про себе. Посольство України багато допомагає в тому,
щоб у нас було спілкування, щоб часто
зустрічалися. У самому Тбіліссі є кілька
організацій. Кожна ставить перед собою
якусь певну мету, знаходить собі нішу, у
якій працює. Хтось більше займається
відпочинком дітей, хтось танцями і співом,
хтось вивченням англійської та української мов, на що навіть були гранти від
держави. Конкретно наша
Асоціація
пішла в академічну сторону. Ми побачили, що величезна проблема в тому, що
нема Українсько - грузинського словника,
через що маємо труднощі. У нас зараз
зв’язки з Академією наук України, з мовно
- інформаційним фондом. Але все робиться на ентузіазмі.
Довідка. Ольга Метревелі народилася 1947 р. у селі Підпільному на Дніпропетровщині. Закінчила середню політехнічну
школу.
Потім
—
Хімікотехнологічний інститут і була направлена
до Грузії. Працювала на металургійному
комбінаті з дуже гарним кар’єрним ростом. Кандидат технічних наук — єдиний
кандидат - жінка на весь 12 - тисячний
колектив Руставського металургійного
комбінату за всю його історію. Була начальником центру по сертифікації продукції
заводу, головою жіночої ради профсоюзу
металургійної промисловості Грузії. Два
роки працювала в Посольстві України як
секретар - перекладач.
Розмовляв Ю. Атаманюк

Tiskanje mjesečnika «Naša gazeta» ostvaruje se financijskom potporom Savjeta za nacionalne manjine RH
За опубліковані статті платиться гонорар
Objavljeni članci se honoriraju
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Izdavač:
Društvo za ukrajinsku kulturu
Товариство української культури
Zagreb , Domagojeva 11 , CROATIA
Poslovni rn.: Privredna banka Zagreb
2340009–1110045869

Naša gazeta
izlazi 10 puta godišnje kao mjesečnik
sa stankom u srpnju i kolovozu
Glavni i tehnički urednik:
Aleksa Pavlešin
E – mail : aleksa.pavlesin@zg.t-com.hr
duk@zg.t-com.hr

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: Astroida d.o.o.
Tisak: FILEDATA d.o.o.
U Zagrebu, 02.11.2009.
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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