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Іво Йосиповіч: Присягаю…  Хай так мені Бог допоможе! 
О 12-ій годині 18 лютого ц.р., в старовинній частині Загребу, 

на площі Святого Марка, відбулася урочиста церемонія інавгу-
рації новообраного Президента Республіки Хорватія Іво Йоси-
повіча. Під час інавгурації, Президент Йосиповіч приніс присягу 
перед членами Конституційного суду очолюваних головою Яс-
ною Омеєц, за якою Президент, з лівою рукою на Конституції РХ, 
повторяв законом затверджений текст присяги. В тій нагоді, біля 
Президента були і його жінка Тетяна й дочка Лана Йосиповіч. 

 
Перед трибуною, в передній частині аудиторії був дер-

жавний верх – попередній Президент РХ Степан Месіч,   
прем’єр-міністр Ядранка Косор, міністри, депутати, тощо, а 
також і десять Президентів європейських країн, численні 
державні делегації інших країн, дипломати, акредитовані в 
Хорватії та інші гості. Решту простору поповнили зацікавлені 
громадяни. 

Україну на інавгурації представив голова Верховної Ради 
Володимир Литвин, який прибув до Загреба з робочим візитом. 

Самий протокол церемонії був простий. Після виконання 
гімну, Президент Йосиповіч висловив й підписав присягу, а 
потім сказав принагідну промову. Церемонія закінчена вико-
нанням трьох хорових пісень, після чого в палаці «Дверце» 
Президент мав зустріч з головами інших країн. Потім, в тому 
самому палаці  відбувся святковий обід для гостей. 

В своїй промові Президент Іво Йосиповіч згадав відно-
сини зі сусідніми країнами, господарство, економічну кризу, 
лихі явища в суспільному життю, та нову справедливість, 
котру пропагує. 

«Нема прогресивної економіки, якщо всі ті, хто бере 
участь в роботі, не мотивовані. Таким чином, права трудів-
ників та права всіх працівників, а також і соціальний діалог, є 
невід'ємною частиною прогресу. Справедливі зарплати за 
чесну працю, гідну пенсію за той вклад, який старше поко-
ління зробило нашому суспільству, є складовою частиною 
справедливості, за яку я виступаю.» - наголосив Президент. 

Згадуючи і національні меншини, у своїй промові Прези-
дент Йосиповіч сказав: 

«Національні меншини і їхня культура, для Хорватії є ба-
гатство і складова частина загальної хорватської спадщини. 
Національні меншини яскравий зв'язок Хорватії з їхніми 
рідними країнами, так як і хорватська діаспора є міст, який 
пов’язує Хорватію з іншими країнами.»                        А.П. 

УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ В ЗАГРЕБІ 
Початком березня ц.р., Посольство України в Республіці 

Хорватія організувало урочисту програму з нагоди 150 років 
від випуску збірки поезії «Кобзар» Тараса Шевченка. Програ-
ма відбулася 6-го у Вуковарі, 8-го в Славонському Броді та 9-го 
в Загребі. (7-го, ця програма подана і в Баня Луці в Боснії.) 

В Загребі, Посольство програму організувало у співпраці з 
Університетом, Філософським факультетом та Музеєм мис-
тецтва і ремесла, в чиїх просторах святочність і відбулася. В 
аудиторії, разом з представниками організаторів, були прису-
тні представники дипломатичного корпусу, діячі з кола про-
світи, культури, мистецтв й громадські діячі, представники 
суспільних організацій, української громади та інші. 

Від вступу в зал, коли відвідувача вітала виставка добір-
них, технічно дуже якісних, репродукцій картин «українського 
Рембрандта» Тараса Шевченка, та і ходом програми, увага 
відвідувачів була полонена яскравими перлинами різномані-
тного змісту високого академічного та мистецького рівня. 

Вступну доповідь про Шевченка, його творчість, та значення 
для української літературі й національної самобутності, подав 
заступник директора Інституту літератури НАН України др. наук 
Сергій Гальченко (перекладав др. наук Євгеній Пащенко). 

Заслужений митець України Святослав Максимчук декламу-
вав вірші Шевченка. Оден з них і хорватською мовою. Хоч біль- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Др. Сергій Гальченко, Святослав Максимчук, Лариса Лобунець, 
Сергій Томащук, Неллі Мануйленко і др. Євгеній Пащенко 

шість присутніх  не володіло українською, було видно що розу-
міють духовну суть декламованих віршів, бо С. Максимчук ви-
ступив в своїй бурхливій манері магічного впливу на аудиторію. 

Букетик українських народних пісень виконали бандури-
стка  Лариса Лобунець, соло і в дуеті з Сергієм Томащуком, 
та примадонна опери в Спліті Неллі Мануйленко. 

Вкінці, присутніх привітали Посол Борис Зайчук і декан 
Філософського факультету др. наук Дамір Борас.        А.П. 
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Uskrs!               Щешлїва Велька ноц! 
 

ІНАВГУРАЦІЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА 

Віктор Янукович офіційно 
вступив на посаду Президе-
нта України процедурою 
інавгурації, котра відбулася 
25 лютого ц.р. у Верховній 
Раді. Урочисту церемонію 
відвідали глави десятка 
держав, народні депутати та 
деякі члени уряду. Втім, на 
засідання не прийшли екс-
президенти  Віктор Ющенко 
й Леонід Кравчук, та пре-
м'єр-міністр Юлія Тимошен-
ко, міністри по квоті БЮТ й 
переважна більшість депу-
татів-бютівців. 

З правою рукою на оригі-
нальному Пересопницькому 
Євангелію, Президент В. 
Янукович прочитав офіційну 
присягу, а після того йому 
вручені президентські симво-
ли: печатка, Булава і посвід-
чення президента. Після того 
прозвучала молитва за Украї-

ну у виконанні хору ім. Верьовки, а тоді Президент сказав уро-
чисту промову з якої тут цитується лиш уривки: 

- Вибори завершилися…   Я знаю, що і як слід робити…   
«Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у 
дорозі…»…   Я розраховую на вашу підтримку, а також на 
підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу 
країну сильною і стабільною. І хай у цьому праведному уст-
ремлінні нам допоможе Господь!    (Цитати з www.president.gov.ua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент В.Янукович 

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН ВІДВІДАВ ХОРВАТІЮ 
З нагоди інавгурації нового Президента РХ Іво Йосипові-

ча, 18 лютого 2010 року в Загребі перебувала делегація 
України на чолі з Головою Верховної Ради Володимиром 
Литвином. В рамках інавгурації відбулася зустріч В.Литвина з 
Президентом І.Йосиповічем, під час якої В.Литвин привітав 
Президента з обранням на високу посаду, а в ході розмови 
сторони констатували дружній характер і перспективність 
співробітництва між Україною та Хорватією. 

Під час свого одноденного візиту до Хорватії В.Литвин зу-
стрівся і з Прем’єр-міністром РХ Я.Косор, а мав тривалу 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зустріч В.Литвина з Президентом І. Йосиповічем 

предметну розмову і з президентами Македонії та Словаччи-
ни. Також, стрінувся з Головою Хорватського Сабору (парла-
менту) Л.Бебічем. В тій нагоді сторони констатували зростан-
ня взаємодії двох парламентів спрямованої на зближення 
двох держав, посилення обміну досвідом у сфері європейсь-
кої інтеграції та покращення економічних стосунків.  

У зустрічах взяв участь і Надзвичайний Повноважний По-
сол України в РХ Б.Зайчук.  (За матеріалами з www.mfa.gov.ua/croatia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пісні на Шевченкові слова виконані з почуттям 

ШЕВЧЕНК ІВСЬКИЙ  ВЕЧ ІР   
В  ЛИПОВЛЯНАХ  

Липовлянське КПТУ «Карпати» 13 березня 2010 р. відбу-
ло шевченківський літературний вечір, на якому, разом з 
липовлянцями, були присутні і багато поважних гостей з 
Сіску, Славонського Броду, Каніжи і Загребу. Після хвилини 
мовчаня у пам'ять покійному пароху і провідному членові т-
ва о. Ярославу Лещишину, на початку програми Павло Голо-
вчук прочитав реферат на тему «Шевченко в чеській літера-
турі». Далі в програмі вимінювалися молоді і наймолодші 
члени т-ва декламуючи Шевченкову поезію (ментор Ганя 
Головчук) та вокальна група (завідуюча акордеоністка Марія 
Поляк) котра виконала низку пісень на Шевченкові слова.  # 
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Publiciranje autorskih članaka ili citiranje drugih izvora ne znači 
ujedno da redakcija „Naše gazete“ i dijeli izložene stavove i mišlje-
nja, niti jamči istinitost tuđih navoda. 

Публікування авторських статей або цитування інших джерел 
не означає,  що редакція «Нашої газети» поділяє ті самі твер-
дження й думки, або гарантує точність чужих наведень. 
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List „Manjinski forum“, po naravi distribucije, nije dostupan svim čitateljima „Naše gazete“, te zbog aktualnosti, iz njega 
prenosimo one dijelove intervjua bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića, koji se odnose na sve nacionalne manjine. 

MANJINSKI FORUM, Prosinac 2009. Broj 36/Godina VI, str. 1& 2                     (List je dostupan i na web-stranici www.stina.hr) 
Na kraju svog dvostrukog mandata predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić u posebnom intervju za MANJINSKI FORUM: 

BIT NAŠE MANJINSKE POLITIKE JE DA MANJINE BUDU MOST 
SURADNJE I PRIJATELJSTVA IZMEĐU NARODA I DRŽAVA 

Za poboljšanje manjinske politike donošenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina bio je presudan korak. Među-
tim osim njegove dosljedne primjene treba stvarati i održavati političku i etičku klimu u kojoj pripadnost nacionalnoj manjini 
neće biti diskriminacijska značajka ni u čemu i ni za koga. Promjene Ustava i Ustavnog zakona vrlo su kompleksna pitanja i nije 
dobro ako se rade pod pritiscima, na brzinu i bez potrebne rasprave i pripreme. Svom nasljedniku želim poručiti da je zagovara-
nje dosljedne ravnopravnosti svih građana ključ ravnopravnosti i nacionalnih manjina 

Piše Stojan Obradović 
• Kako biste na kraju svog drugog man-

data ocijenili stanje manjinskih prava u Hr-
vatskoj? Što smatrate bitnim napretkom u 
ostvarivanju manjinskih prava i položaja 
manjina uopće u hrvatskom društvu u ovih 
deset godina, a što smatrate da se još nije 
uspjelo ostvariti, a eventualno je trebalo? 

- Stanje manjinskih prava bitno je unapri-
jeđeno u odnosu na vrijeme od prije deset 
godina. Donošenje Ustavnog zakona o pra-
vima nacionalnih manjina bio je u tome 
smislu presudan korak. Ono što još treba, 
osim njegove dosljedne primjene, jest stva-
rati i održavati političku i etičku klimu u kojoj 
pripadnost nacionalnoj manjini neće biti dis-
kriminacijska značajka ni u čemu i ni za koga. 

• Često ističete da su demokratskim dr-
žavama manjine prednost, bogatstvo, a ne 
opterećenje. Kako široj hrvatskoj javnosti 
konkretizirati i predstaviti te prednosti koje 
manjine nose, pokazati taj “benefit” koje 
društvo ima od manjina? 

- Većina je ta koja ima odgovornost stva-
rati takav politički okvir koji će nacionalnim 
manjinama omogućavati punu afirmaciju. U 
tom sklopu mislim i na razvijanje različitih 
veza i kontakata s matičnom domovinom 
svoje nacije. S druge strane, i manjine imaju 
svoj dio odgovornosti, prije svega u tome da 
te mogućnosti iskoriste za uspostave boljih 
veza između Hrvatske i matične nacionalne 
države i da se uključe u konkretne projekte 
međudržavne suradnje. 

MANJINE - FAKTOR REGIONALNE 
STABILNOSTI 

• Na svojim inozemnim, državnim puto-
vanjima, skoro uvijek nađete vremena da se 
sastanete i s predstavnicima hrvatske nacio-
nalne manjine u drugim državama. Na koji 
način uopće manjine mogu najbolje, najpro- 

duktivnije doprinijeti suradnji između svoje 
domovine i matične države? 

- Republika Hrvatska ima ustavnu obve-
zu brinuti se o pripadnicima hrvatskog naro-
da u inozemstvu, osobito o hrvatskim ma-
njinskim zajednicama. Svojim susretima s 
njima želio sam ih ohrabriti u njihovu nasto-
janju da se izbore za što povoljniji status u 
zemljama u kojima žive te da uspostave 
svaku moguću suradnju s Hrvatskom, bilo 
izravno s državnim tijelima, bilo preko Hr-
vatske matice iseljenika ili na drugi način. 
Iseljeni Hrvati mogu i trebaju biti most sura-
dnje između država u kojima žive i Republi-
ke Hrvatske. 

• Kako u tom kontekstu manjine mogu 
doprinijeti regionalnoj stabilnosti i regionalnoj 
suradnji i potpunom prevladavanju ratnog 
nasljeđa? 

- To je prva obveza i većinskih naroda i 
manjina odnosno njihovih političkih preds-
tavnika u zemljama regije. I zakonska regu-
lativa i i politički odnosi trebaju ići u tom 
smjeru. Koliko sam god mogao, utjecao sam 
na to da nacionalne manjine u Hrvatskoj i 
hrvatske manjine u susjednim zemljama 
budu, uz ostalo, u funkciji izgradnje suradnje 
i stabilnosti. Isto vrijedi i za hrvatski narod u 
Bosni i Hercegovini, koji je tamo konstituti-
van narod. Nema ni potrebe ni razloga da se 
bilo koji narod diskriminira zbog rata i zbog 
pojedinih politika koje su poticale rat. Nema 
kolektivne odgovornosti. 

(…………) 
USTAVNE PROMJENE TREBA DOBRO 

PROSTUDIRATI I PRIPREMITI 
• Aktualne su rasprave o promjeni Usta-

va RH i unutar toga određena pitanja vezana 
za manjine (dodatno pravo glasa). Sve se 
češće spominje i potreba mijenjanja (pobolj-
šavanja) Ustavnog zakona o pravima nacio- 

nalnih manjina, propitkuje se i pozicije i 
ovlasti saborskih zastupnika nacionalnih 
manjina, uloga Savjeta za nacionalne manji-
ne, odnos političkih stranaka prema manji-
nama itd. Kako gledate na ta pitanja? Što bi 
po vama eventualno trebalo mijenjati? 

- To su sve vrlo kompleksna pitanja i nije 
dobro ako se ona rješavaju pod pritiscima, 
na brzinu i bez potrebne rasprave i pripreme. 
Ustav mora dati okvir. Okvir kakav imamo 
dao je znatne mogućnosti nacionalnim ma-
njinama za zaštitu njihovih prava kao i za 
političko djelovanje njihovih predstavnika u 
Saboru, stranka itd. Sada treba vidjeti ima li 
prostora za dalja poboljšanja i preciznije 
formulacije. 

• Da li biste podržali dodatno pravo glasa 
za nacionalne manjine? 

- To je upravo jedno od kompleksnih pi-
tanja, koje treba dobro prostudirati jer otvara 
i niz drugih pitanja ustavnopravne i političke 
naravi. 

• Hrvatska će uskoro biti član Europske 
unije. Kakve to potencijalne primjene nosi 
kada su u pitanju nacionalne manjine? 

- Hrvatska je od Europske unije dobila 
pohvale za ustavnopravnu regulativu ma-
njinske problematike i za sve ono što je 
konkretno učinila u saniranju ratnih posljedi-
ca i omogućivanju povratka. Vjerujem da će 
ulazak Hrvatske u Europsku uniju još više 
pridonijeti onome što je bit naše manjinske 
politike: da manjine budu most suradnje i 
prijateljstva između naroda i država. 

• Što bi na kraju vašem nasljedniku sav-
jetovali kada je u pitanju politika prema naci-
onalnim manjinama? 

- Zagovarati dosljedno ravnopravnost 
svih građana. To je ključ ravnopravnosti i 
nacionalnih manjina.  # 

TRI MODELA  OSTVARIVANJA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 
„S obzirom na ostvarenje prava nacionalnih manjina unutar ze-

malja EU Siniša Tatalović sa zagrebačkog Fakulteta političkih zna-
nosti razlikuje tri modela  ostvarivanja prava nacionalnih manjina. 
Prvi model čine države koje zastupaju ustavni princip jedinstvene 
nacije i ne priznaju drugo etničko porijeklo odnosno postojanje naci-
onalne manjine na svom teritoriju (poput Francuske koja primjenjuje 
droit du sol, ili Bugarske). Zatim slijede države koje svoje zajednice ne 
dijele na većinske i manjinske te identitet određene zajednice štite kroz 
materinji jezik (pr. Švicarci koji govore njemački, francuski, talijanski ili 
retoromanski) ili pak donekle priznaju etničku podjelu, ali samo u  

okviru jedinstvene nacije (pr. baskijska ili katalonska narodnost u 
okviru španjolske nacije). Posljednju skupinu čine zemlje koje pozna-
ju kategorije  većinskog naroda i kategoriju nacionalne manjine, bez 
obzira na to kako je oni službeno nazivali. U ovu se skupinu ubrajaju 
sve države u tranziciji i pojedine zapadnoevropske države kao što je 
Austrija. Ova skupina država ima razrađene odredbe o pravima 
pripadnika nacionalnih manjina (više kao individualna, nego kao 
kolektivna prava), posebno o zaštiti njihova nacionalnog, kulturnog, 
vjerskog i jezičnog identiteta, uz vrlo različit raspon pojedinih prava.“ 

(Citat iz članka Mašenjke Bačić na h-alter.org) 
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HRVATSKO-UKRAJINSKA ANTOLOGIJA SUVREMENOG 
HRVATSKOG PJESNIŠTVA KAO OSOBNI IZBOR 

Kad se slova presele na tvoje lice. Antologija suvremenog hrvatskog pjesništva. Priredio Silvestar Vrljić, 
izvršni urednik Nataša Veinović, Izdavački centar Sveučilišta «Ivan Franko» u Lavovu, Lavov, 2008. 

Piše: Đuro Vidmarović 
 
Marom Ministarstva obrazovanja i zna-

nosti Ukrajine i Nacionalnog sveučilišta 
«Ivan Franko» u Lavovu, pojavila se 2008. 
godine dvojezična ukrajinsko-hrvatska 
«antologija suvremenog hrvatskog pjesniš-
tva» pod nježnim naslovom «Kad se slova 
presele na tvoje lice». Kao izdavači ovog, 
kako u naslovu stoji, vrlo ambiciozno nas-
lovljenog djela, javljaju se najviše, gore 
navedene instance u prijateljskoj Ukrajini. 
Izdavač nije naveo ime sastavljača, što je 
ozbiljan propust, jer antologije spadaju u 
posebno važnu vrstu autorskih djela. Um-
jesto toga naveden je kao «priređivač» 
našoj široj javnosti malo poznati Silvestar 
Vrljić, a kao «izvršni urednik» Nataša Vei-
nović. 

Obzirom da je iza ovoga prijevoda stalo 
državno Ministarstvo obrazovanja i zna-
nosti, svaki će ukrajinski čitatelj očekivati 
odgovoran odabir imena, jer se očekuje da 
ona dostojno i objektivno predstavljaju 
svoju zemlju Hrvatsku. Kako takvih prije-
voda u Ukrajini ima vrlo malo, ova će knji-
ga biti putokaz slavistima i studentima 
kroatistike za upoznavanje sa suvremenim 
pjesništvom na hrvatskome jeziku. Stoga 
je odgovornost priređivača bila velika.  

Priređivač Silvestar Vrljić napisao je 
kratak «predgovor» u kojem je ukrajinske 
čitatelje ove Antologije upozorio «da knjiga 
koju drže u ruci trebala bi predstavljati 
antologiju suvremenog hrvatskog pjesniš-
tva», a onda nastavlja kako je riječ «o 
svojevrsnoj panorami mlađeg suvremenog 
hrvatskog pjesništva», te da «autori u ovoj 
panorami predstavljaju ono najbolje što se 
u mlađoj suvremenoj hrvatskoj poeziji 
trenutačno događa …, a većina njih su i 
priznata međunarodna pjesnička imena, 
pa smatram da je prevođenje ove knjige 
na ukrajinski jezik i njezino objavljivanje u 
Ukrajini važno i za hrvatsku i ukrajinsku 
kulturu».  

Koncepciju djela, odnosno njegovu se-
rioznost, autor u naslovu istaknutom na 
koricama podcrtava nazivom «antologija», 
dok u predgovoru ovu činjenicu relativizira 
priznanjem «trebala bi predstavljati antolo-
giju», da bi ubrzo zaključio kako je riječ 
zapravo o «panorami». Ovakva neodluč-
nost sigurno zbunjuje ukrajinske čitatelje, 
jer termini «antologija», antologija koja bi 
to «trebala biti» i «panorama» književnog 
stvaralaštva, nisu riječi istoznačnice. (Bez 
želje da poučavam našeg priređivača, ipak 
bih mu preporučio pročitati predgovor Iryne 
Starovojt u djelu «Antologija suvremene 
ukrajinske književnosti, Osijek, 2008.) 

U knjizi nema recenzenata, odnosno 
nema ni jednog od iskusnih hrvatskih anto-
logičara koji bi svojim imenom knjizi dali 
ozbiljnost i neupitnost. Ime uvaženog Sil-
vestra Vrljića ne može zamijeniti sveučiliš-
ne profesore i akademike. Kao vrijednost 
ovoga djela ističemo činjenicu što je u 
prevoditeljski tim uključena najpoznatija (i 
jedina) ukrajinska kroatistica, prof. dr. 
Ljudmila Vasiljeva. Uz nju je priređivač  
angažirao serbiste Alu Tatarenko i Ivana 
Lučuka, te još nekoliko manje poznatih 
prevoditelja, očito studenata gospođe 
Vasiljeve, ili gospođe Tatarenko. Nadamo 
se da je profesorica Vasiljeva kontrolirala 
prijevode. Isticanjem nedefiniranosti ove 
«antologije» (čemu je kriv priređivač) ne 
stavljamo pod upitnik pjesnike koje je autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uvrstio, ali smijemo kazati kako izabrana 
imena nisu jedina koja su zaslužila ući u 
izbor. Poglavito knjizi kojoj su izdavači tako 
visoki naslovi. Primjedba bi se mogla stavi-
ti i na starost nekih uvrštenih pjesnika, 
zbog toga što je neprimjereno mladim 
pjesničkim imenima smatrati dame i gos-
podu koja su starija od 30 godina. Bez 
obzira što se osjećaju mlađahno i poletno.  

Pa da vidimo što je to, kao «najbolje u 
mladom suvremenom hrvatskom pjesniš-
tvu» Silvestar Vrljić ponudio ukrajinskoj 
javnosti. Svaki je autor predstavljen s četiri 
do pet pjesama. Navodimo njihova imena 
slijedom kojim su predstavljeni u ovoj «an-
tologiji».  

- MARIJA ANDRIJAŠEVIĆ (Split, 
1984.). Ova je autorica predstavljena s 
četiri pjesme u prijevodu prof. dr. Ljudmile 
Vasiljeve iz Lavova. - ANA BRNARDIĆ 
(Zagreb,  1980. )  Predstavljena  je  s  pet  

pjesama koje su preveli Ivan Lučuk i Nata-
lije Čorpima. - BRANKO VASILJEVIĆ 
(Zagreb, 1980.). Predstavljen je s četiri 
pjesme koje je preveo Marjan Klimec. 

- SILVESTAR VRLJIĆ (Zagreb, 1976.). 
Predstavljen je s četiri pjesme u prijevodu 
Ljudmile Vasiljeve. - MARKO POGAČAR 
(Split, 1984.) Predstavljen s pet pjesama u 
prijevodu Ale Tatarenko. - OLJA 
SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ (Split, 1974.). 
Predstavljena sa šest pjesama u prozi u 
prijevodu Ale Tatarenko. - IVANA SILIĆ 
BODROŽIĆ (Vukovar, 1982.) Predstavlje-
na s pet pjesama u prijevodu Ljudmile 
Vasiljeve. - TIHOMIR MATKO 
TURČINOVIĆ (Zagreb, 1978.). Predstav-
ljen s pet pjesama u prijevodu Ivana Luču-
ka i Natalija Čorima. - Ivan Šamija (Zag-
reb, 1976.). Predstavljen s pet pjesama u 
prijevodu Ivana Lučuka i Ale Tatarenko. - 
MARIJANA ŠUTIĆ PAVLIČEVIĆ (Šibenik, 
1977.). Predstavljena s četiri pjesme u 
prijevodu Natalije Horoz. - DORTA JAGIĆ 
(Sinj, 1974.) Predstavljena s pet pjesama u 
prijevodu Natalije Horoz.   

Od navedenih pjesnika i pjesnikinja 
Ana Brnardić, Marko Pogačar, Olja Savi-
čević Ivančević, Ivan Šamija i Dorta Jagić, 
članovi su disidentskog Hrvatskog društva 
pisaca. Nitko od uvrštenih nije član Druš-
tva hrvatskih književnika, što također upu-
ćuje na subjektivne kriterije kojima se 
služio sastavljač. 

Bez nakane da umanjim napore gos-
podina Vrljića, tim više što je iza njega 
stala ugledna profesorica Vasiljeva, miš-
ljenja sam da je ukrajinsko Ministarstvo 
obrazovanja i znanosti, prije objavljivanja 
navedene antologije/panorame trebalo 
potaknuti ukrajinske kroatiste, npr. prof. dr. 
Ljudmilu Vasiljevu, i ugledne književnike 
koji su se potvrdili kao poznavatelji i pre-
voditelji hrvatske književnosti, npr. Dmitra 
Pavlička, Leonida Talalaja i Ljubav Golotu, 
da u suradnji s hrvatskim ukrajinistom i 
pjesnikom Damirom Pešordom i istaknutim 
antologičarom, znanstvenikom i pjesnikom, 
akademikom Antom Stamaćem izrade 
antologiju hrvatske književnosti od najrani-
jih vremena do suvremenosti, slično ono-
me što su učinili Galina Kruk, Ljudmila 
Vasiljeva i Damir Pešorda s «Antologijom 
suvremene ukrajinske književnosti» 
(Osijek, 2008.). Posao ne bi bio preobiman 
jer je glavninu prijevoda uradio Leonid 
Talaj u sjajnoj panorami cjelokupnog hr-
vatskog pjesništva «Čudo prvoga/Диво 
першого» (Kijev, 2000.). Nakon ovakve 
antologije ukrajinskim bi čitatelji razumjeli, 
shvatili i divili se poetskom diskursu naj-
mlađeg naraštaja hrvatskih pjesnika.  # 
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Учасники звітно-виборчих зборів Української громади РХ 

24 січня у Загребі відбулися звітні і парціально-виборчі 
збори Української громади РХ 

Чинна Президія Української громади Республіки Хорватія 
проширена так, що її склад: Iван Семенюк (Липовляни) – 
голова Української громади РХ, заступники голови - Лариса 
Уґлєшіч-Прокопенко (Вуковар), Анкіца Верхас (Славонський 
Брод) і Остап Филима (Загреб), секретар – Марія Семенюк 
(Вуковар), та ще решта одинадцять членів Президії з різних 
осередків, де проживають українці в РХ. Голова трьох-членної 
ревізійної комісії є Михайло Семенюк зі Славонського Броду. 

1 лютого у Загребі відкрита виставка 
картин художниці Жанни Ерделі 
Після недавньої загребської вистав-

ки малярки Ж.Ерделі з Вінковців, виста-
вка її картин відбулася і в галереї «Ку-
пола» в Міській бібліотеці Загребу. Ор-
ганізатором була Центральна бібліотека 
русинів і українців РХ, під керівництвом 
Катерини Тодорцев  Хлача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К. Тодорцев Хлача і  Ж. Ерделі 

6 лютого, в Липовлянах, КПТУ «Карпати» 
організували 11-тий український вечір 
Розважальний вечір, за звичаєм 

званий бал, у Липовлянах, як і завжди, 
паред спільною забавою мав якісну 
програму, в якій виступили співоча група 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еміл Овад і Марія Поляк 
у супроводі акордеона й гітари, та діво-
чий тріо. Для танцю ангажований на-
родний оркестр, а також і співак І. Ба-
чинський, котрий супроводжувався грою 
на синтезаторі.      (фот. www.karpati.hr)   
 
 
 
 
 
 
 
 
«Оо-ой забава, забава аж до рання…« 

6 лютого, в Осієку, КПТ русинів і 
українців організували бал 

В службовій програмі виступили т-ва 
з Осієку, «О.Костельник» з Вуковару і 
«Й.Ґовля» з Міклушевців. Підчас вечора,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор товариства з Осієку 
для розваги й танцю грали домашній 
оркестр «Заборонений спів» та гості з 
Руського Керестуру. Окремі гості були 
заступник голови Ради за нацменшини РХ 
Никола Мак, та депутат Назиф Мемеді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оркестр «Заборонений спів» з Осієку 

8-го лютого в Осієку, а 15-го у 
Вуковарі відкриті виставки 
картин Владіміра Провчі, під 
назвою « Україна в серцю» 
Художник-аматор В.Провчі з 

м. Матулі, активно почав і цей рік. 
В Осієку, художника представили 
голова Т-ва Д.Рашлянин і русин-
ська відома поетеса А. Балатінец. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Агнетка Балатінец і Дубравка Рашлянин 

6 лютого, у Вінковцях, КПТ русинів і 
українців організували бал 

Під час вечора добрий настрій нада-
вав оркестр Янка Чордаша, якого члени з 
різних міст, а в якийсь час приєдналися і 
музиканти з Осієку. Пізніше загостив і 
депутат Парламенту РХ Назиф Мемеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Мемеді (в середині) і Я.Чордаш (сидить) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частина оркестру Янка Чордаша 

13 лютого в приміщені КПТ-ва 
русинів і українців Загреба, 

натомість «балу» був концерт 
За традицією, на другу суботу 

в лютому, згадане т-во в Загребі 
проводило бал. З організаційних 
причин, цього року підготовлено 
лиш концерт, в якому виступили 
Т.Седер, Д.Петравич і Й.Залуцький. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приємний музичий вечір та спілкування 
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ВИБІР ВІСТЕЙ З ДІЯЛЬНОСТІ ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В ХОРВАТІЇ 
(Уривки з матеріалів зі сайту Посольства www.mfa.gov.ua/croatia) 

 24 грудня 2009 р. з нагоди Дня працівників дипломатичної слу-
жби України в Посольстві України у Республіці Хорватія Посол Украї-
ни Борис Зайчук вручив Почесну грамоту та нагрудний знак Міністер-
ства Закордонних Справ України Теодору Фріцкі -  заступнику голови 
товариства дружби «Хорватія-Україна». 

Нагородою МЗС України Т.Фріцкі було відзначено за значний 
особистий внесок у зміцнення і розвиток українсько-хорватських 
відносин та утвердження позитивного іміджу України в Республіці 
Хорватія. 

Під час офіційної церемонії Посол України також вручив посвід-
чення закордонного українця Володимиру Провчі. 

У розмові після офіційного вручення відзнаки МЗС та посвідчення 
закордонного українця Посол України наголосив на важливості яко-
мога ширшого представлення України в Хорватії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теодор Фріцкі 

22 січня 2010 року відбулася зустріч Посла України в 
Республіці Хорватія Бориса Зайчука з керівництвом україн-
ської громади та Координації української національної мен-
шини у Республіці Хорватія І.Семенюком та В.Филимою. 

Б.Зайчук привітав українців Хорватії  з Днем Соборності 
та побажав єдності й цілеспрямованості в досягненні важ-
ливих цілей громади, спрямованих на задоволення потреб 
спільноти та гідне представлення української держави за 
кордоном. 

Під час зустрічі було обговорено ряд важливих питань 
діяльності  української національної меншини, зокрема в 
контексті співпраці з Посольством. 

25 січня 2010 року Посол України в Республіці Хорватія 
Борис Зайчук провів зустріч з представниками русинської наці-
ональної меншини у Республіці Хорватія. 

Під час зустрічі були обговорені питання щодо значення та 
діяльності громади в Хорватії, а також основні напрямки роз-
витку на наступний період. 

Впродовж розмови були розглянуті питання шкільництва, 
діяльності культурно-освітніх товариств, перспективи роботи 
громади в гуманітарному напрямку. 

Представники русинської національної меншини поінфор-
мували про наміри і бажання спільноти представляти Україну в 
Республіці Хорватія на якомога вищому рівні. 

27 січня 2010 року Посол України в Хорватії Борис Зай-
чук з метою обговорення співпраці між вищими навчальними 
закладами України та Хорватії зустрівся з ректором Загреб-
ського Університету Алексою Бєлішем. 

Під час зустрічі було позитивно відзначено існуючу спів-
працю між центральними навчальними установами двох 
країн, а саме між Загребським Університетом та Київським 
Національним університетом ім. Т.Шевченка. 

Співробітництво між двома університетами, яке підтриму-
ється міжуніверситетською Угодою про співпрацю,  відбува-
ється, зокрема, у формі щорічних студентських обмінів та 
студентських практик загребських  студентів-україністів та 
київських студентів відділу хорватистики. 

Одночасно було обговорено значні можливості до розши-
рення існуючих контактів. Зокрема, розглядалося питання про 
встановлення безпосередніх зв’язків між вищими навчальни-
ми закладами у напрямку фізики, природничо-математичних 
наук, медицини, суднобудування, агрономічного сектору, 
лісництва та сільського господарства, біологічних наук.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посол Борис Зайчук і ректор Алекса Бєліш 
Посол Б.Зайчук звернувся до ректора  А.Бєліша з прохан-

ням про визначення в Загребському університеті окремої 
аудиторії, якій буде присвоєно ім’я Т.Г.Шевченка. Цю ініціати-
ву керівник хорватського Університету зустрів з великою при-
хильністю і готовністю підтримати її втілення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після урочистого вручення Почесних грамот 

В Загребі,18 лютого 2010 року, зустріччю з представниками хорватсь-
кої громадськості – членами української спільноти та друзями України що 
проживають в Хорватії, Голова Верховної Ради України Володимир Лит-
вин розпочав свій робочий візит до Хорватії, в рамках якого офіційна де-
легація України брала участь в церемонії інавгурації новообраного Прези-
дента Республіки Хорватія І.Йосиповіча. 

В. Литвин підкреслив, що Україна цінує діяльність української громади 
в Хорватії, яка є одним з мостів єднання між нашими двома державами. 
Він наголосив, що українська громада за кордоном є невід’ємною части-
ною українського суспільства і має велике значення для України та подя-
кував за ту роботу, яку вони проводять задля зміцнення контактів між 
Україною і Республікою Хорватія та популяризації української культури та 
духовності. 

Під час зустрічі,  в присутності Посла України в Хорватії Бориса Зайчука і 
почесного консула України Ніколи Маліча, відбулося урочисте вручення 
Почесних грамот Верховної Ради за особливі заслуги перед Україною. 

7 



HRVATSKO IZDANJE POVIJESTI UKRAJINE 
U Zagrebu je u siječnju ove godine tiskana knjiga „Povijest Ukrajine“ na hrvatskom jeziku. Ova ilustrirana 

edicija, pisana prošle godine, predstavljena je u Zagrebu krajem ovog mjeseca prije skupštine  Hrvatsko-ukrajin-
skog društva, koje je njen izdavač (vidi narednu str. – op. ur.). Za prvi kontakt sa spomenutim izdanjem, u ovoj 
prigodi daju se ulomci iz predgovora urednika Đure Vidmarovića, te uvoda urednika i priređivača Sergeja Burde. 

Iz predgovora urednika Đure Vidmarovića 
(……….) 
Problem nepoznavanja ukrajinske povijesti nazočan je i u hr-

vatskoj historiografiji. Udžbenik iz kojega je moj naraštaj studena-
ta povijesti dobivao znanje o prošlosti ukrajinskog naroda napisali 
su ruski profesor B. D. Grekov i tadašnji šef Katedre za povijest 
Europe srednjega vijeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. 
Miroslav Brandt kao zajedničko djelo pod dvojnim naslovom: B. D. 
Grekov: Kijevska Rusija (prijevod prof. dr. Rene Lovrenčić) i M. 
Brandt: Ruske zemlje od XII stoljeća do Ivana Groznog. Udžbenik 
je objavila zagrebačka izdavačka kuća »Naprijed«, 1962. godine. 
»Brandt-Grekov udžbenik«, kako smo ga nazivali, bio je zadano 
štivo sve do 1981., kada prof. Brandt objavljuje svoj udžbenik 
Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka kojega je izdao Slavko 
Goldstein u nakladničkoj kući »Liber«. Ovaj je udžbenik doživio 
drugo izdanje 1995. u nakladi zagrebačke »Školske knjige«. Go-
dine 1981. prof. Brandt objavljuje knjigu Povijest Rusije u sred-
njem vijeku, ponovo u nakladi »Liber«. 

Iz uvoda urednika i priređivača Sergeja Burde 
(……….) 
Povijest Ukrajinaca treba proučavati u kontekstu povijesti Isto-

čnih Slavena. Što se tiče hrvatske historiografije, njezino cjelovito 
razumijevanje tog kompleksa tijekom proteklih desetljeća susreta-
lo se s više praktičnih prepreka, a jedna od njih svakako je neraz-
rađenost hrvatske historiografske terminologije glede etničke i 
državno-pravne povijesti ukrajinskog naroda. Takva je situacija, 
nažalost, dovela do relativno slabije obaviještenosti šire javnosti u 
Hrvatskoj (također, i u sredinama njoj susjednih naroda) o ukra-
jinskoj prošlosti. Poglavito u kontekstu Istočnih Slavena u kojem 
se često gubila ukrajinska narodna autonomnost, autohtonost i 
samobitnost. Nekoliko različitih istočnoslavenskih pojmova u 
Hrvatskoj je prevedeno s jedinstvenim značenjem, zbog čega su 
cijeli tekstovi dobivali sasvim drugačiji smisao. Čitatelji se u takvoj 
terminološkoj nepreciznosti nisu snalazili, gubeći mogućnost 
uvida u suštinu problema. Premda po mnogo čemu slične, povi-
jesti dvaju naroda ostajale su nepoznate, a zbog toga i narodi  

Već naslovi koje su svojim radovima 
dali prof. Grekov i prof. Brandt otkrivaju 
velikoruski utjecaj koji se, kada je riječ o 
Ukrajini, prebacio iz velikoruske carske 
historiografije u rusku boljševičku i sovjets-
ku »internacionalističku« historiografiju. 
Država pod nazivom »Kijevska Rusija« 
nije postojala pod tim imenom. Takav 
naslov knjige je tada (1962.), kao što bi i 
danas (2009.), upućivao na veliku državu 
koja se zove Rusija, nekada Ruski Imperij, 
a danas Ruska Federacija, i svaki je čita-
telj mogao shvatiti kako se u knjizi govori 
jedino o povijesti te države. U sintagmi 
»Kijevska Rusija« nema mjesta za Ukraji-
nu, tu je ukrajinska povijest prešućena, 
prilagođena ruskim imperijalnim »istina-
ma«, falsificirana, pa čak i oteta. Naslov 
koji je svome dijelu udžbenika dao uvaženi 
hrvatski povjesnik Miroslav Brandt također 
je, na žalost, upućivao na povijest Rusije, 
odnosno zemalja na kojima živi ruski narod, 
a nikako ukrajinski. Da je znanstvenicima 

 jedan drugome dalek i nepoznat.. 
Jedna od najčešćih pogrešaka u hr-

vatskom jeziku jest poistovjećivanje zem-
ljopisnog termina Rus’ (ujedno i političkog 
pojma), koji predstavlja povijesno ime 
Ukrajine, s pojmom Rusija koji se odnosi 
na bivše Moskovsko Carstvo. Riječ je o 
dva u suštini posve različita pojma. Kijev-
ska Rus' je isto što i Ukrajina, a Rusija isto 
što i Moskovija. Druga se pogreška često 
javlja prilikom poistovjećivanja starijeg 
ukrajinskog etnonima Rusini (lat. Ruteni) s 
današnjim imenom današnjeg ruskog 
naroda. Etnonim Rusi treba se odnositi na 
narod koji je u povijesnim dokumentima do 
18. stoljeća pisan imenom Moskoviti, od-
nosno moskovski narod. Još je manje 
poznato da u povijesnim vrelima originalni 
pridjev ukrajinskih riječi Rus’ i Rusin glasi 
ruski. Hrvatski, uz pojedine druge svjetske 
jezike, relativno slabo poznaje i razlikuje 
stariji termin руський od nešto mlađeg 
русский, a upravo to razlikovanje predsta- 

bilo do povijesne istine tada bi naslov Grekovljevog dijela nave-
denog udžbenika glasio »Kijivska Rus'«, a onaj prof. Brandta 
mogao je imati naslov u jednoj od sljedećih varijanata: a) »Sje-
verne zemlje Kijivske Rusi od tatarske okupacije do moskovitskog 
vladara Ivana Groznog«; b) »Zemlje Moskovije, odnosno Mos-
kovske države od XII st. do Ivana Groznog»; c) »Povijest ruske 
države od XII st. do Ivana Groznog«  

(……….) 
Objektivno gledajući, Segej Burda je stvorio pionirsko djelo u 

suvremenim ukrajinsko-hrvatskim povijesnim relacijama. U njemu 
su pogrešne interpretacije ukrajinske povijesti predstavljene ona-
ko kako su ih konačno mogli i smjeli objasniti današnji ukrajinski 
povjesničari. A ukrajinska historiografija morala je tijekom poslje-
dnja dva desetljeća učiniti divovski napor kako bi i svome narodu i 
svijetu predočila vlastitu povijest, bez velikoruskih, maloruskih i 
rusofilskih ideologema i stereotipa. Burda nas upoznaje s tim 
naporima, čime kao pripadnik ukrajinske nacionalne manjine u 
Republici Hrvatskoj doprinosi upoznavanju njegovoga matičnog i 
većinskog naroda. To je primjer kako manjinski intelektualac 
može vršiti ulogu mosta između dvaju naroda.  (……….) # 

vlja jednu od temeljnih pretpostavki za kvalitetno razumijevanje 
povijesti i kulture Istočnih Slavena. 

Nerazrađenost hrvatske terminologije glede povijesti Istočnih 
Slavena, često neopravdano isključuje važnost ukrajinske nacije u 
srednjovjekovnoj povijesti istočne i središnje Europe, premda su 
preci Ukrajinaca, uz početnu ulogu vikinških doseljenika, više od 
pet stoljeća, bili ključni akteri kreiranja političkih i kulturnih među-
narodnih odnosa u ovom dijelu našeg kontinenta. Činjenica da su 
preci današnjih Ukrajinaca imali ključnu ulogu u širenju kršćan-
stva među ostalim istočnoslavenskim, finskim i drugim plemeni-
ma, te da su zaslužni za razvijanje staroukrajinske kulture sa 
središtem u Kijevu, u Hrvatskoj je gotovo nepoznata.  

(……….) 
S obzirom na terminološku zbrku, prethodno spomenute okol-

nosti i prijepore, ukrajinski povjesničari danas često koriste termi-
ne staroukrajinski ili preciznije starokijevski kojima u stranoj litera-
turi često zamjenjuju vlastiti srednjovjekovni ukrajinski termin 
ruski, naglašavajući da povijest Kijevske Rusi službeno pripada 
nacionalnoj povijesti današnje Ukrajine.   (……….) # 
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U ZAGREBU JE PREDSTAVLJENA KNJIGA „POVIJEST UKRAJINE“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Đuro Vidmarović 

Neposredno prije izvještajne i izborne skupštine Hrvats-
ko-ukrajinskog društva, u Zagrebu je 25. veljače o.g. preds-
tavljena netom izašla knjiga „Povijest Ukrajine“ na hrvats-
kom jeziku, koja obuhvaća period od pretpovijesti do danas. 

Publikacija je napisana tijekom 2009. godine, a njezin 
sadržaj predstavlja interpretiranu zbirku priređivača na te-
melju prethodno objavljenih više autorskih djela uglednih 
ukrajinskih, hrvatskih i inozemnih povjesničara. Korištena je 
literatura na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.  

Nakladnik je Hrvatsko-ukrajinsko društvo, priređivač 
Sergej Burda, glavni urednici mr. Đuro Vidmarović i Sergej 
Burda, a tehnički urednik mr. Miroslav Kirinčić. Spomenuta 
publikacija ima 380 stranica, preko 140 povijesnih fotografija 
te 20-ak povijesnih karata. Tiskana je formatu B5 - color, 
meki uvez, u nakladi 800 primjeraka. 

Knjigu su predstavili mr. Đuro Vidmarović i Slavko Burda 
koji su istakli vrijednost ovog djela i u zbližavanju dvaju naroda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavko Burda 

SKUPŠTINE HRVATSKO-UKRAJINSKOG DRUŠTVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nj.E. Željko 
Kirinčić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nj.E. Boris 
Zajčuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Teodor Fricki, dr. Franjo Gregurić 
 i mr. Ivica Trnokop 

u izdavaštvu naveden je i niz uspostavlje-
nih suradnji u području kulture, obrazova-
nja i gospodarstva, koje su rezultirale i 
konkretnim akcijama (izložbe, manifestaci-
je, koncerti, razmjene delegacija, projek-
ti…). Sastavni dio aktivnosti je i povećanje 
članstva, u čemu treba naglasiti da je druš-
tvu pristupilo i nekoliko velikih tvrtki. 

Nakon izviješća, nazočnima su se pri- 

godno obratili veleposlanik Ukrajine u RH 
Boris Zajčuk i veleposlanik Hrvatske u 
Ukrajini Željko Kirinčić, a predsjednik Ko-
ordinacije društava Andrija Karafilipović je 
govorio o suradnji HUD s Kordinacijom. 

Tijekom izborne skupštine upravni od-
bor je povećan na 15 članova. Za predsje-
dnika je izabran Božidar Markuš, dopred-
sjednici su mr. Marjan Kombol i mr. Teodor  

U Obrtničkoj komori u Zagrebu, 25. ve-
ljače o.g., nakon sjednice upravnog odbora 
i predstavljanja knjige „Povijest Ukrajine“, 
drpžana je izvještajna, a potom i izborna 
skupština Hrvatsko-ukrajinskog društva. 

Na sjednici upravnog odbora, kojim je, 
kao potom i izvještajnom skupštinom, pred-
sjedao dr. Franjo Gregurić, izloženi su svi 
pripremljeni materijali – izviješća te prijed-
lozi plana budućeg rada, izmjene Statuta 
te sastava novog upravnog odbora. 

Dosadašnji upravni odbor je za uspje-
šnu završnicu svoga rada, prije izvještajne 
skupštine, priredio predstavljanje upravo 
izdane posebno vrijedne knjige „Povijest 
Ukrajine“ na hrvatskom, koje je Hrvatsko-
ukrajinsko društvo ujedno i nakladnik. 

Izviješće o četverogodišnjem, unutar 
kojeg izdvojeno i o prošlogodišnjem radu, 
podnio je predsjednik HUD dr. Franjo Gre-
gurić, o financijama je izvijestio tajnik mr. 
Miroslav Kirinčić, a u ime nadzornog odbo-
ra izvijestila je njegova predsjednica Marija 
Mesić. S obzirom da su sva izviješća, kao i 
prijedlog programa rada za naredni period, 
bili blagovremeno dostavljeni članovima, 
izviješća su mogla biti sažeta, što je prido-
nijelo operativnosti u radu skupštine. 

U izviješću su, po svojoj naravi, aktiv-
nosti grupirane u suradnje s Veleposlan-
stvom Ukrajine u RH, Ukrajinsko-hrvatskim 
društvom u Kijevu i Sveukrajinskim fondom 
Limič, a također i brojne aktivnosti ostva-
rene u suradnji s drugim institucijama i 
udrugama. Uz nekoliko ostvarenih projekata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Markuš, mr. M.Kirinčić,  Marija  Mesić, mr. Ivica Trnokop i mr. Marjan Kombol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U auditoriju su bili brojni uglednici iz područja znanosti, obrazovanja, gospodarstva… 

Fricki, a tajnik mr. Miroslav Kirinčić. Pred-
sjednica tročlanog nadzornog odbora je 
Marija Mesić. 

U planu za naredni četverogodišnji pe-
riod, uz već uvriježene aktivnosti koje daju 
dobre rezultate, naglasak je dan na surad-
nju s Ukrajinom, posebno u gospodarstvu, 
turizmu, kulturi te povezivanju gradova i žu-
panija u Hrvatskoj i Ukrajini. U nove projekte 
uvršteno je otvaranje web-stranice HUD-a.  # 
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МАРАФОН ДЛЯ ВІЧНОЇ УСМІШКИ 
Хоч ще тепло, надходить осінь. Украї-

нським поселенцям, хліборобам, мала 
радість з того. В диких кутах боснійської 
кострубатої землі треба вдвічі більше по-
ту за лиш половину слабкого врожаю. А 
зерна кукурудзи, дрібні й тверді, так під 
жорнами скрегочуть, мов камінчики, та 
треба сили крутити, що аж руки горять. 
Але хоч земля власна, то вже якось Бог 
дасть щасливо вигодувати діточок. 

Ганнуся просила, що замість простої 
льолі вже час купити сукенку. Батьки не 
зовсім погоджувалися, бо для всієї сім’ї 
неможливо надбати гарного домотканого 
лляного полотна, тому для дітей вироб-
ляли льолі, спідничини та штанята з до-
машнього, грубішого й міцнішого, полот-
на, зітканого з мішанини прядива льону й 
конопель. Краще полотно використовува-
ли для сорочок і дівочих суконь.  

Надійшов час, коли в хаті треба було 
обновляти куповані товари. Батьки до мі-
ста вирушили ще перед ранком, бо було 
йти кілька годин піхотою. Коли прибули, 
крамниці вже давно були відчинені. Бать-
ки не барились, бо купили лиш основне – 
сіль, гас, сірники, нитки для вишивання, а 
на базарі – сокиру й чавунний баняк, а не 
забули й для дітей – хоч по одній цукерці. 
Крамар на базарі, між іншим, дешево 
продавав, хоч вже трохи й виношену, але 
цілу й ще зовсім добру, сукню. Була вона 
з тоншого фабричного полотна, широка, 
червонява, з білими квіточками. Для Ган-
нусі, напевне, трохи задовга, але через 
рік буде якраз по мірі, то буде мати свя-
точне вбрання хоч під час тепліших днів. 
Назад рушили біля полудня, так що до-
дому прийшли, коли сонце було ще висо-
ко, хоч вже рум’яніло. 

Діти там десь напасали корівку, а як-
раз Ганнуся прибігла напитися води. Була 
забруднена біля уст та пояснила, що діти 
там розпалили огонь й спекли собі по ка-
чану молодої кукурудзи. Як несподіванку, 
батько розстелив сукню, а дочка від здиву-
вання не могла ані поворухнутися, лиш, 
мов зачарована, прошептала «ооо-й», а 
коли зрозуміла, що то для неї, наставила 
руці та, коли батько її підняв, обняла його 
аж до болю. Щоб похвалитися перед діть-
ми, випросила дозвіл коротко показатися, 
швидко перебралася й побігла.  

Коли Ганя похвалилася, в першу мить 
бахурня вихваляла, дивувалася й раділа 
разом з нею, але декотрі сусідські діти не 
могли заглушити заздрості. Щоб, буцімто 
«провірити якість» полотна, щипали Ган-
нусю так, що мусила відступити трохи далі. 

Дітвора повернулася до забави – зма-
галися перескакувати вогонь. Хтось по-
дрочив, кличучи «панночку», щоб і вона 
перескочила, якщо вже не «червонява 
пава». Коли, не роздумуючи, Ганя підійш-
ла ближче, на вогонь кинули нову гілляку. 
Притримуючи задовгу сукню, Ганя бігла, 
підскочила…. Якраз тоді з тої гілляки лиз-
нуло полум’я, сягнуло високо і тонка сук-
ня спалахнула, мов папірець. Дівчинка, 
перескочивши, стала на ноги, але вмить 
перетворилась в полум’яний стовп, з бо-
лю викрикувала, автоматично намаг аю-  

чись руками гасити вогонь, – знемогла і 
впала. Аж тоді діти «прокинулися» й при-
скочили гасити так, як уміли – руками, бо 
й не було чим іншим. 

З болю Ганнуся скугніла й корчилася 
на землі. Волосся майже все обсмалене. 
Від колишньої сукні в горішній частині тіла 
залишилися тільки обгорілі шмати, а ниж-
че пояса згоріла цілком. 

Хтось відразу повідомив батьків, і во-
ни вмить опинилися тут. Розгублені, й са-
мі не знали, що діяти. Заповіли побігти по 
дячиху й попросити, щоб вона принесла 
свої лікарства, а батько взяв дитину на 
руки і відніс до хати. Розрізали і скинули 
залишки одежі, уважно обтерли мокрою 
шматиною, накрили найм’якішою вере-
тою, яку мали. Дитина весь час потихень-
ку плакала. Її обпалена шкіра горіла й по-
волі пухла. Стримуючи гіркі сльози, бать-
ки заспокоювали й бадьорили дитя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Половини чарочки зеленкуватої мас-

ти, яку принесла дячиха, не вистачило ані 
за ті найбільш обпечені місця, а решту 
довелося намастити звичайним маслом, 
якого також було небагато. Лікування до-
помогло хоч стільки, що дитина затихла. 
Здавалось, що болі зменшилися. Все-
таки, сумно киваючи головою, дячиха ска-
зала, що без доктора не обійдеться, а 
щонайменше – хоч його лікарства. 

А то, біда на біду! На цих горбах коней 
не тримають, а якби й винаймити биків, щоб 
ними везти дитину до міста, то це б потри-
вало. Можливо, вже й запізно, а на руках 
нести – не донесеш. Якби хоч лікарства! 
Батьки переглянулися і без слова зрозумі-
ли. Батько взяв срібну монетку, сховану на 
чорні дні, назув черевики та біжком до міста. 

У черевиках не прикро ходити, але бі-
гти….  Поки пробіг два горби, вже наму-
ляв болючі пухирі, а після третього горба 
вони потріскали й розкривавили. Скинув 
черевики, а щоб не нести, сховав за кущі і 
запам’ятав місце. Далі побіг босий. Ви-
тримає. В нього шкура на стопах груба – 
та ціле ж літо ходив босий, щоб шпарува-
ти взуття. Незвиклому бігти, заболіло його 
під ребрами. Трохи скулившись, трохи 
ходом, ледве-ледве переміг кризу, біг да-
лі якнайшвидше міг. Духу неставало, піт 
обливав, а в голові дудніло. 

Прибув до міста та відразу – до апте-
ки. Зачинено! Щастя, що аптекар мешкає в 
хаті поруч. Батько не дуже добре володіє   

тутешньою мовою, аптекар також, бо бі-
льше говорить німецькою, – важко пороз-
умітися. Здається, посилає до доктора в 
шпиталь. Батько трохи міцнішим голосом 
тлумачить, що дитина вдома, село далеко, 
огонь, ватра, попечена. Аптекар переби-
ває, каже, що він не глухий, а лиш не ро-
зуміє всього докладно, що то цей говорить. 
Батько повторяє те саме, показуючи по 
тілі, мов мастить. Нарешті, аптекар відчи-
нив аптеку й продав йому якоюсь білою 
мастю наповнену пачечку з грубішого па-
перу налитого воском. Тлумачив, як вико-
ристовувати масть, а батько лиш потаку-
вав киваючи. Буцімто розумів. Нарешті, 
заплатив і почав дякувати, а аптекар лиш 
немічно склав руки й підніс погляд вгору.  

Рушив біжком, стежками, як найближ-
че, навпростець. Вночі, навпомацки, було 
боляче тупати п’ятами по твердій землі. 
Швидко бігти духу бракло, у грудях товк-
ло, мов у бочці, у вухах шуміло, а перед 
очима час від часу іскри пробігали. Му-
сить витримати! Там Ганнуся жде рятун-
ку. Тому він не має права звертати увагу 
на кольки й корчі у м’язах, зважати, що сту-
пні терпли й пашіли, а в колінах біль зрос-
тав до безтями. Все це відганяв від себе, 
маючи перед очима обсмалене дитяче 
обличчя. Останні горбки пробіг, мов на 
крилах летів (про черевики ані не згадав). 

Діти заснули, а мати, при приглуше-
ному світлі, дрімала на стільці біля ліжка, 
на котрому з заплющеними очима лежала 
опухла дитина. Коли батько увійшов, мати 
зірвалась і подала знак бути тихим. По-
дав їй лік, питаючи, як дитина. Жінка його 
заспокоїла, а в ту мить Ганнуся розплю-
щила очі й глянула на батьків. Коли при-
ступили до неї й сказали, що тато з міста 
ось приніс лік, зі страхом шепочучи по-
просила, щоб її не карали за сукню. Лед-
ве стримуючи жаль, черствою селянсь-
кою долонею погладивши обсмалене ди-
тяче волосся, батько розраджував – хай 
вона виздоровіє, а він їй купить нову, ще 
кращу сукню. Дитяче обличчя випроміню-
вало щастя. Широко усміхаючись, з полег-
шенням зітхнула і блаженно заплющила очі. 

Попросив жінку, щоб тою мастю сама 
намастила дитинку, бо його ноги вже не 
тримають, а в голові туманіє так, що не-
має сили ані обмитися. Лиш перебере со-
рочку і ляже на лавці. 

Прокинувся від крику. З риданням ма-
ти просила, щоб подали свічку – Ганнуся 
померла. Батько зірвався, хтів на ноги, але 
біль, особливо в колінах, не позволив. До 
того ж і суцільна тьма. Почув, що сім'я збі-
глася, та наказав засвітити лампу. Відпові-
ли, що досить запаленої свічки, а як спи-
тав, чому не видно нічого і почув, що вже 
день, – все зрозумів. Він став калікою, а й 
зовсім сліпим. 

Батька більше не могли ніякі радощі 
торкнутися. Сліпий каліка, лежачи або си-
дячи на ліжку, дожив до похилих літ. І цей 
сивий дідусь, дивлячись в ніщо, бачив, 
що його тьма не зовсім непрозора. Часом 
в ній проглядало те, що востаннє бачив: 
щасливе дитяче обличчя і блаженну вічну 
усмішку.                          Алекса Павлешин 
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MARATON ZA VJEČNI OSMIJEH 
Iako je još toplo, nadolazi jesen. Ukrajin-

skim doseljenicima, poljodjelcima, slaba je to 
radost. U divljim zakutcima bosanskog brdo-
vitog kraja treba dvaput više truda za tek 
polovinu slabog uroda. A kukuruzna zrna su 
sitna i tvrda, pod žrvnjem škripe poput ka-
menčića, te za žrvanj treba snage da dlanovi 
bride. Ali bar je zemlja vlastita, a Bog će dati 
već nekako othraniti djecu. 

Ančica je molila da joj je već vrijeme za 
haljinicu umjesto dječje duge košulje. Rodite-
lji se s time nisu sasvim slagali, jer je nemo-
guće za cijelu obitelj natkati finog lanenog 
platna, te su djecu odijevali u duge košulje, 
suknje i hlačice od domaćeg grubljeg platna 
istkanog od niti prediva pomiješanog lana i 
konoplje. Finije platno korišteno je za djevo-
jačke halje i košulje odraslima. 

Došlo je vrijeme da se popune kupovne 
zalihe. Roditelji su krenuli prije zore, jer do 
grada je pješice trebalo nekoliko sati. Kad su 
stigli, dućani su bili otvoreni već odavna. 
Roditelji se nisu zadržavali jer su kupili tek 
ono osnovno – sol, petrolej, šibice, konce za 
vezenje, a na pazaru sjekiru i lonac iz gusa, 
a nisu zaboravili bar po jedan bombon za 
djecu. Na pazaru je kramar, između ostalog, 
jeftino prodavao i već nošenu, ali cijelu i još 
sasvim dobru haljinicu. Bila je od tankog 
tvorničkog platna, široka, crvena s bijelim 
cvjetićima. Za Ančicu malo preduga, ali 
dogodine bit će taman, pa će imati svečanu 
odjeću bar u toplijim danima. Doma su kre-
nuli oko podneva, tako da su stigli dok je 
sunce bilo još visoko, iako je već rumenilo. 

Djeca su tamo negdje napasala kravicu, 
a upravo je Ančica dotrčala napiti se vode. 
Bila je musava oko usta te je objasnila da su 
djeca naložila vatru i ispekli si po jedan klip 
mladog kukuruza. Za iznenađenje, otac je 
raširio haljinicu, a od zadivljenosti kćerkica 
se nije mogla ni pomaknuti. Samo je, kao 
začarana, prošaptala „ooo-j“, a kad je shvati-
la da je to za nju, pružila je ručice, te kad ju 
je otac podigao, zagrlila ga je jako do bola. 
Na moljakanje, dozvoliše joj da se pohvali 
pred djecom, te se hitro presvuče i otrča. 

U početku, kada se Ančica pohvalila, 
djeca su se divila, hvalila i radovala se skupa 
s njom, ali neka susjedska djeca nisu mogla 
zatomiti zavist. Da bi, tobože, „provjerila 
kvalitetu“ platna, štipali su Ančicu, tako da se 
morala maknuti u stranu. 

Dječurlija se vratila igri – nadmetanju u 
preskakanju vatre. Netko je zadirkivao zovu-
ći „gospođicu“ da i ona preskoči, ako nije već 
postala „crvena paunica“. Kada je Ančica, ne 
razmišljajući, prišla, na vatru su dodali suhu 
granu. Pridržavajući predugačku suknju, 
Ančica je potrčala, skočila… Upravo je tada 
iz grane liznuo plamen, segnuo visoko, a 
tanka halja je planula poput papira. Djevojči-
ca je doskočila na noge i ukipila se. Pretvo-
rivši se u plamteći stup, makinalno nastojeći 
rukama gasiti plamen – klonula je i pala. Tek 
tad se se djeca „trgnula“ i priskočila gasiti, 
onako kako su znala – rukama, jer druge nije 
ni bilo.  

Od bola, Ančica je cviljela i grčila se na 

zemlji. Kosa joj je bila skoro sva osmuđena. 
Od nekadašnje halje, ostale su samo opalje-
ne krpe u gornjem dijelu, a niže pasa je 
izgorjela sasvim. 

Netko je odmah javio roditeljima i oni se 
u mah stvoriše tu. Smeteni, ni sami nisu znali 
što činiti. Rekoše otrčati po ženu crkvenog 
pojca i zamoliti da ponese svoje ljekarije, a 
otac uze dijete na ruke i odnese u kuću. 
Rasjekli su i skinuli ostatke odjeće, pažljivo 
obrisali vlažnom krpom i pokrili najmekšom 
plahtom koju su imali. Curica je sve vrijeme 
tiho plakala. Njena opaljena koža postupno 
se žarila i otjecala. Suzdržavajući gorke 
suze, roditelji su tješili i hrabrili dijete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pol čašice zelenkaste masti koju je doni-

jela pojčeva žena nije bilo dovoljno ni za ona 
jače opečena mjesta, te je ostalo namazala 
običnim maslom, kojeg također nije preteklo. 
Liječenje je pomoglo bar toliko da je dijete 
utihnulo. Izgledalo je da se bol smanjila. 
Ipak, otužno mašući glavom, žena reče da 
ovo bez doktora ne može proći, a u najma-
nje, ne bez njegovih lijekova.  

A ono, zlo na zlo. Na ovim brdima ne dr-
že konje, a ako bi unajmili volove, s njima 
voziti dijete u grad – potrajalo bi. Možda i 
prekasno, a na rukama nositi – ne bi se 
izdržalo. Bar da je lijek. Roditelji se zgledaše 
i bez riječi razumješe. Otac uze srebrnjak, 
čuvan „za crne dane“, nazu cipele, te trkom 
do grada. 

U grubim cipelama nije teško hodati, ali 
trčati… Dok je pretrčao dva brda, već je 
nabio bolne plikove, a poslije trećeg brda oni 
su popucali i prokrvarili. Skinuo je cipele, a 
da ih ne nosi, sakri ih u žbunje i upamti mjes-
to. Dalje otrča bosonog. Izdržat će. Koža mu 
je na tabanima gruba, jer da poštedi cipele – 
cijelo je ljeto hodao bos. Nenaviklom na 
trčanje, zaboljelo ga je pod rebrima. Malo se 
zgurivši, a malo hodom, jedva nejedva prev-
ladao je krizu i nastavio trčati što je brže 
mogao. Nestajalo mu je daha, znoj ga je 
oblijevao, a u glavi je tutnjalo. 

Stiže u grad, te odmah do ljekarne. Zat-
voreno! Sreća što ljekarnik stanuje u kući do 
nje. Otac je slabo znao ovdašnji jezik, a 
ljekarnik također, jer govori njemački – teško 
se sporazumjeti. Izgleda, šalje k doktoru u 
bolnicu. Otac malo glasnije tumači, da je 
dijete doma, selo je daleko, oganj, vatra, 
opečeno… Ljekarnik ga prekida, tumačeći da 
nije gluh, tek ne razumije sasvim što mu ovaj 
govori. Otac ponavlja ono isto, pokazujući po 
tijelu kao da maže. Na kraju, ljekarnik otvori 
ljekarnu i proda mu škatulju, od debljeg 
navoštenog papira, napunjenu nekakvom 
bijelom mašću. Tumačio je kako koristiti 
mast, a otac je tek kimao potvrdno. Tobože 
je razumio. Na kraju plati i poče zahvaljivati, 
a ljekarnik samo bespomoćno sklopi ruke i 
podiže pogled k nebu. 

Krenuo je trkom stazama, kako je bliže –  
poprijeko. Noću, polu-naslijepo, bolno je bilo 
tabanati po tvrdoj zemlji. Za brzi trk nije bilo 
daha, u grudima je tuklo kao u bačvi, u uši-
ma šumilo, a s vremena na vrijeme pred 
očima kao da su mu prolijetale iskre. Mora 
izdržati. Tamo Ančica čeka spas. Zato se 
neće osvrtati na žiganje i grčeve u mišićima. 
Ne obazirati se na to što stopala trnu i bride, 
a u koljenima bol jača do besvijesti. Sve je to 
potiskivao imajući pred očima oprljeno dječje 
lice. Posljednja brda je pretrčao kao na krili-
ma leteći (cipela se nije ni sjetio). 

Djeca su usnula, a mati je, pri škiljavom 
svjetlu, drijemala na stolcu uz ležaj na kojem 
je zatvorenih očiju ležalo nateklo dijete. Kad 
je otac ušao, mati se trgnula i dala je znak da 
bude tiho. Dade joj lijek pitajući kako je mala. 
Žena ga je umirila, a u taj čas Ančica je 
otvorila oči i pogledala roditelje. Kada su 
pristupili i rekli da je tata iz grada donio lijek, 
šapćući je bojažljivo zamolila da je ne kazne 
za haljinu. Jedva potiskujući bol u duši, gru-
bim seljačkim dlanom pogladivši osmuđenu 
dječju kosicu, otac ju je bodrio – samo neka 
ozdravi, a on će joj kupiti novu, još ljepšu 
haljinicu. Dječje lice se ozarilo srećom. Širo-
ko se osmjehujući, s olakšanjem je uzdahnu-
la i blaženo zaklopila oči. 

Zamolio je ženu da onom mašću sama 
namaže dijete, jer njega noge već ne drže, a u 
glavi mu se muti, tako da nema snage ni umiti 
se. Samo će presvući košulju i leći na klupu. 

Probudio ga je krik. Ridajući, majka je 
zvala dodati joj svijeću – Ančica je umrla. 
Otac se pridigao, htio je na noge, ali mu bol, 
posebno u koljenima nije dozvolila. Uz to, 
bješe i mrkli mrak. Čuo je da se obitelj sjatila, 
te je rekao da upale lampu. Odgovoriše mu 
da je dovoljna upaljena svijeća, a kad je 
upitao zašto se ne vidi, te saznao da je već 
dan – sve je shvatio. Postao je bogalj, a i 
potpuno slijep. 

Oca više nisu mogle taknuti nikakve ra-
dosti. Kao slijepi bogalj, ležeći ili sjedeći na 
postelji, doživio je duboku starost. I kao sijedi 
djedica, gledajući u ništa, vidio je da njegova 
tama nije sasvim neprozirna. S vremena na 
vrijeme u njoj se ukazivalo ono što je poslje-
dnje vidio: sretno dječje lice i blaženi vječni 
osmjeh.                                 Aleksa Pavlešin 

11 



СЛОВО-ДВА З НАГОДИ ДНЯ СВ. ВАЛЕНТИНА 
Святий Валентин був священик і мученик. Жив в третьому століттю, а 269 р. засуджений до страти і 

йому відрубано голову.  В 4. ст., за царя Юлія І, на його гробі збудована базиліка і від тоді християни 
вшановують його, а з 15 ст. пов’язують з днем закоханих.  Як пам’ятний, День Св. Валентина до 1069 р. 
святкований 14 лютого, а потім викреслений з католицького календаря через брак обґрунтованих істо-
ричних фактів. Тому сьогодні цей день святкують як необов’язковий пропам’ятний і день закоханих. 

 
З нагоди дня закоханих, згадаймо дві напів-легенди 
пов’язані зі Св. Валентином, коханням та Україною 

 
Чи Ромео і Джульєтта жили у Львові? 

 
Історію кохання Ромео і Джульєтти англійський драматург 

Вільям Шекспір запозичив з італійських новел, куди вона по-
трапила з розповіді... львівських купців. 

Таку версію безсмертного твору висуває львівський істо-
рик Вадим Гаха. Він спирається на дані авторитетних істори-
ків Бартоломея Зіморовича (XVII ст.), Францишка Яворського 
та Дениса Зубрицького (XIX ст.). 

Св. Валентин і кохання 
 
Войовничий імператор Клавдій нібито вважав, що сім'я за-

важає солдатам воювати за імперію і видав едикт, яким забо-
роняв воїнам одружуватися. Валентин, незважаючи на цей 
указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його 
заарештували й ув'язнили під охороною офіцера, прийомна 
донька якого була сліпою. Священик оздоровив її, а опісля 
навернув на християнство батька й цілу родину. Дочка тюре-
мника сама закохалася у Валентина. Довідавшись про це, 
імператор наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лю-
того. Хоч як священик, що дав обітницю безшлюбності, Вале-
нтин не міг відповісти на почуття тої дівчини, все-такі, він в ніч 
перед стратою прислав їй зворушливий лист, який підписав 
«Твій Валентин».. 

Мощі Св. Валентина у Самборі 
Самбір (чия назва згадує на м. Самобор біля Загребу в 

Хорватії) на 73 км від Львова, місто розташоване на Дністрі. 
Серед міста, 1553 року, було зведено дерев'яну церкву Різд-
ва Пресвятої Богородиці, а 1738 р. збудована нова мурована 
церква. В цій церкві вже 250 років зберігають мощі покрови-
теля закоханих святого Валентина. Автентичність реліквії 
підтверджує документ Папи Римського від 1759 року. 

За словами пароха о. Богдана Добрянського, архівні доку-
менти свідчать, що святий Валентин був покровителем 
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Св. Валентин 

Перемисько-Самбірської єпархії. У 1759 році його прах вий-
няли із землі на цвинтарі святої Прісцилли у Римі, а у Ватика-
ні вирішили передати частину мощів у храм тієї землі, якою 
заопікувався святий Валентин. Фрагмент черепа та кілька 
кісточок закували у скляний гробик, поклали у саркофаг і до-
правили до Самбора. Від того часу реліквію зберігають у нас. 
Але в комуністичні часи це замовчували. Зрештою, про день 
Святого Валентина теж не згадували. 

Коли відродилася традиція почитати святого, його мощі у 
скляній скрині щороку впродовж тижня виставляють у храмі 
на тетраподі, щоб миряни могли доторкнутися до реліквії, 
помолитися, попросити заступництва й посередництва. При-
ходить і молодь, і старші люди. Особливо матері, які просять 
за подружжя своїх дітей і навіть онуків.  

За словами історика Вадима Гахи, наприкінці XVI століття 
у Львові нестямно покохали одне одного італієць Мікелліні 
якого звали Ромуальдо, або Роман, та українка Пелагея. 
Вони були з купецьких сімей. Жили закохані у передмісті чия 
територія простягалася від сучасного собору Святого Юра до 
Підзамча і охоплювала центр міста. Цей район, крім українців, 
населяли представники різних національностей – вірмени, 
татари, молдавани, євреї, італійці, греки. Роман і Пелагея 
здружилися дітьми, а коли подорослішали, між ними спалах-
нуло сильне почуття. Та на шляху їхнього кохання встали 
батьки, які не дозволяли молодим людям зустрічатися через 
різну конфесійну належність. Вона була православною, він – 
католиком…  

Навесні 1593 року Мікелліні, який був купцем і торгував 
вином, вирушив до Венеції, а коли повернувся з Італії, Львів 
був охоплений епідемією чуми. Страшною хворобою зарази-
лася і Пелагея. Попри вмовляння батьків, Роман почав до-
глядати Пелагею, сподіваючись вилікувати її. Але всі його 
старання виявилися марними – Мікелліні заразився сам, а 
його кохана померла. Відчуваючи, що з лап смерті не вирва-
тися, він встиг замовити два однакові надгробки. На плитах 
були намальовані два серця, оповиті лавровим вінком, і на-
пис: “Те, що любов навіки поєднала, не в силі роз’єднати 
смерть”. Поховані разом, в гробі на межі двох кладовищ. 

Коли товариші Мікелліні поїхали до Італії за крамом, то 
переповіли трагічну історію закоханих. Італійці, додавши деякі 
свої деталі та місцевого колориту, включили вражаючу істо-
рію у збірку новел, яка й потрапила на очі Шекспіру. До речі, 
первісна назва всесвітньовідомої п’єси “Ромео і Джульєтта” – 
“Чума на обидва ваші доми”.                       Підготовила С.П. 
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