


PROMJENE USTAVNOG ZAKONA 
Nakon šire konstruktivne rasprave, Hr-

vatski sabor je 16. lipnja 2010. sa 129 glasova 
za, 3 protiv i 4 suzdržana, usvojio izmjene i 
dopune Ustavnog zakona o pravima nacio-
nalnih manjina, što je na određen način pove-
zano i s izmjenama i dopunama Ustava RH. 

Glavne promjene sastoje se u tome da: 
 -  Nacionalnim manjinama koje na dan 

stupanja na snagu ovog Ustavnog zakona u 
stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s 
više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje tri 
zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru koji 
svoju zastupljenost ostvaruju temeljem općeg 
biračkog prava, u skladu sa zakonom kojim se 
ureduje izbor zastupnika u Hrvatski sabor. 

 
- Nacionalne manjine koje u stanovništvu 

Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 
1,5% stanovnika, pored općeg biračkog pra-
va, na osnovu posebnog biračkog prava imaju 
pravo izabrati pet zastupnika pripadnika naci-
onalnih manjina, u posebnim izbornim jedini-
cama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
izbor zastupnika u Hrvatski sabor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ime kluba zastupnika nacionalnih manjina 
govorio je predsjednik kluba Furio Radin 

 
-  Koordinacija vijeća nacionalnih manjina 

za područje Republike Hrvatske je neprofitna 
pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe 
upisom u registar kojeg vodi ministarstvo 
nadležno za poslove opće uprave. 

 
- Srpsko narodno vijeće djeluje kao Koor-

dinacija vijeća srpske nacionalne manjine za 
područje Republike Hrvatske. 

 
(Iz materijala Hrvatskog sabora)  

IZ HRVATSKE U 
UKRAJINU BEZ VIZA 
Predsjednik Ukrajine je 04. lip-

nja potpisao ukaz № 672/2010 „O 
privremenom uvođenju bezviznog 
režima za državljane Republike 
Hrvatske.“ 

Spomenuti normativno-pravni 
akt donesen je u cilju razvitka i 
praktične realizacije principa dobro-
susjedskog partnerstva između 
Ukrajine i Republike Hrvatske, te 
aktiviranja bilateralnih kontakata u 
svim sferama uzajamnih odnosa. 

Vodeći se principom uzajamnos-
ti, primjena režima ulaska u Ukraji-
nu bez viza, za državljane RH je 
predviđena u periodu od 15. lipnja 
do 31. listopada 2010. godine, za 
slučajeve kada boravak u Ukrajini 
ne prelazi 90 dana. 

 
(Pprevedeno s www.mfa.gov.ua/croatia) 

ПРОЩАЛЬНЕ ПРИЙНЯТТЯ Й.В. Б.ЗАЙЧУКА 
В Загребі, 4 травня 2010 року, відбу-

лося прощальне прийняття з нагоди за-
вершення мандату у Республіці Хорватія 
Надзвичайного і Повноважного Посла 
України Бориса Зайчука.  

керівники товариства Українсько-хор-
ватської дружби, організацій української 
громади в РХ, представники української 
діаспори в Хорватії, вище духовенство РХ, 
представники бізнес-кіл, друзі України та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частина високоповажних гостей на прощальному прийняттю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Й.В. Б. Зайчук 

На прийнятті були присутні численні 
гості: вищі посадовці Хорватії, представ-
ники дипкорпусу, економічних, культурних 
кіл. Зокрема, серед присутніх були Голова 
Хорватського Сабору Лука Бебич з дру-
жиною,  Керівник апарату Хорватського 
Сабору М.Муніврана, депутати парламен-
ту, керівництво МЗСЄІ РХ, інших мініс-
терств і відомств РХ, посли США, Австрії, 
Польщі, Росії, ін. держав, директори Хор-
ватського Народного Театру, Національ-
ного Музею мистецтв і ремесел, керівниц-
тво Загребської філармонії, Філософсько-
го факультету Загребського університету, 

колеги по роботі. 
У своєму зверненні до присутніх Б.Зайчук 

подякував усім, хто надавав сприяння впро-
довж його мандату на посаді Посла, у вста-
новленні контактів між двома державами та 
наголосив, що ініціативи Посольства щодо 
розширення українсько-хорватської співпраці 
знайшли підтримку серед хорватських політич-
них, культурних, освітніх та економічних кіл. 

Він запевнив, що і надалі сприятиме реа-
лізації тих задумів, які були досягнуті за 
останній період. 

 
(Із матеріалу на www.mfa.gov.ua/croatia) 

ІЗ ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ 

28 червня 1996 року увійшло в істо-
рію України як День великої загально-
національної єдності та верховенства 
національних інтересів. Прийнята 
цього дня Конституція суверенної 
України втілила досягнення вітчизня-
ної й світової конституційної науки та 
практики конституційного будівництва, 
викристалізувала національну ідею, 
відобразила ментальність, волю та 
прагнення українського народу до 
власної національної державності. 

Втілення конституційних прав і сво-
бод, зміцнення добробуту та правовий 
розвиток української держави станов-
лять на сьогодні основні пріоритети 
України. 

14-та річниця прийняття Конституції 
України, яка широко відзначається 
цього року, засвідчує втілення мрій і 
сподівань на благополучне життя у 
власній державі. 

З огляду на історичне значення  
для українського народу, день прийн-
яття Конституції 28 червня проголоше-
но державним святом – Днем Консти-
туції України. 

(Із листа Посольства України в Хорватії) 
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Društvo za ukrajinsku kulturu 
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Naša gazeta  
izlazi 4 puta godišnje kao tromjesečnik 

Glavni i tehnički urednik: 
A l e k s a   P a v l e š i n 

E – mail : duk@zg.t-com.hr 
Tel. Društva i uredništva: 01 / 4635-884 

Наша газета № 2 (79) 
Prijelom i dizajn: A.Pavlešin 

Umnoženo vlastitim  
elektroničkim ispisom 

U Zagrebu, 30.06.2010. 
Naklada: 200 primjeraka 

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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POSJET DELEGACIJE ODBORA STRUČNJAKA ZA EUROPSKU 
POVELJU O REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA 

U procesu evaluacije Četvrtog izviješća Re-
publike Hrvatske o primjeni Povelje o regional-
nim ili manjinskim jezicima, u periodu od 13. do 
15. travnja 2010. u Hrvatskoj je boravila delega-
cija Odbora stručnjaka za Europsku povelju o 
regionalnim ili manjinskim jezicima. Spomenutoj 
delegaciji, u sastavu John Lundum (izvjestitelj; 
Danska), Vesna Crnić-Grotić (Hrvatska), Suren 
Zolian (Armenija) i član tajništva Odbora Simone 
Klinge, bagovremeno su dogovoreni susreti i s 
različitim predstavnicima regionalnih ili manjin-
skih govornika (po izboru tajništva eksperata), 
koji su obavljeni u Rovinju , Rijeci i Zagrebu. Za 
ukrajinski i rusinski jezik sastanak je bio 15, 
travnja u zgradi Hrvatskog sabora, a na sasta-
nak su se odazvali Gabrijel Takač (Rusin) i moja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. John Lundum 

potrebu za pedagoškim savjetnikom. 
S obzirom da je povod ovom susretu 

spomenuto izviješće o primjeni Povelje u 
periodu 2006-2008 god., uz napomenu da je 
ono vrlo obuhvatno, a da ne ponavljam ono 
što je u njemu već navedeno, moje izlaganje 
sam bazirao na temama kojima vjerojatno i 
ne može biti mjesto u izviješćima ovog profi-
la, jer su više za opis i analizu spontanih 
pojavnosti u standardnom životu, kako ranije 
tako i danas, a utječu na stanje jezika.  

Jedan od takvih fenomena je nedovoljan 
interes roditelja i djece za učenje materinjeg 
jezika na redovitoj nastavi. Pojava je uočena i 
kod nekih drugih nacionalnih manjina, no 
ozbiljnije analize su izostale. Nije napravljeno  

malenkost – Aleksa Pavlešin (Ukrajinac). Kao polaznu osnovu 
za razgovor, spomenuto tajništvo iz Strasbourga stavilo je pred-
viđenim sugovornicima na raspolaganje dokument Vlade RH 
„Četvrto izviješća Republike Hrvatske o primjeni Povelje o regi-
onalnim ili manjinskim jezicima“ (prijedlog), putem http://www. 
coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/Croatia 
PR3_hr.pdf u kojem je na 100 A4 stranice faktografski detaljno 
predstavljeno stanje glede regionalnih i manjinskih jezika u Hr-
vatskoj, u raznim sferama uređenog društva i iz raznih aspekata.  

U svom izlaganju Gabrijel Takač je dao sažet pregled održa-
vanja redovite nastave na rusinskom jeziku (povijest, zemljopis, 
glazbeno obrazovanje) na području Vukovarsko srijemske žu-
panije, odnosno u mjestima gdje su Rusini kompaktnije nasta-
njeni. Dotaknuo se i ljetnih škola, uz napomenu da ih je, zbog 
specifičnih okolnosti i povećanog interesa, sve lakše organizirati. 
Nadalje,  iznio  je  problem  nedostatka  udžbenika,  a  također  i 

istraživanje čak ni u vidu stručne ankete gdje bi se lege artis 
metodama (definiran problem, dobar odabir pitanja, reprezenta-
tivan uzorak…) dobili pravi uzroci, da bi se pristupilo rješavanju. 
Ovako se može tek nagađati je li uzrok dodatno opterećenje 
učenika, izbjegavanje razlikovanja od okruženja, jednostavni 
neinteres ili nešto četvrto.  

Trajna boljka je i nedostatak udžbenika za primijenjeni mo-
del nastave, a i organizacijske nadležnosti, jer npr. sve do ove 
godine nastavni planovi za ljetne škole su rađeni ad hoc. 

Nije zanemariva ni otežavajuća okolnost što učenik u školi 
uči književni jezik, a doma taj jezik ne može čuti, jer, ako roditelji 
govore ukrajinski, onda je to najčešće arhaična varijanta koja se 
razlikuje od književne. Što tu učiniti s „očuvanjem identiteta“? 
Npr. kako sačuvati lemkivski govor, za koji tek treba pobuditi 
senzibilitet. Članove Odbora je zanimalo obraćaju li se kome 
Lemki. Odgovorio sam: Šute… i polako nestaju.               A.P. 

O ALTERNATIVNOM IZVJEŠĆU O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE 
Iako je Vlada Republike Hrvatske poduzimala niz aktivnosti usmjerenih na unaprjeđivanje položaja pripadnika nacionalnih ma-

njina na svim razinama, praktična provedba i ostvarivanje svih njihovih prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih 
manjina i dalje ne bilježe značajniji napredak u svim segmentima, ocjenjuje se u Alternativnom izvještaju o provođenju Okvirne 
konvencije koji je pripremio Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara uz suradnju drugih udruga i institucija. 
Alternativni izvještaj kao konstruktivna kritička nadopuna oficijelnom Vladinom izvještaju ukazuje na niz konkretnih nedostataka i 
propusta u zaštiti manjinskih prava koje treba sustavno uklanjati.                                                                 (Manjinski forum br. 37) 
Ankica Mikić - predsjednica Centra za mir, pravne savjete i 
psihosocijalnu pomoć iz Vukovara: 

….praktična provedba i ostvarivanje svih prava pripadnika 
nacionalnih manjina zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima 
nacionalnih manjina i dalje ne bilježe značajniji napredak u svim 
segmentima. 

….Uz manji napredak, ostvarivanje prava na pristup mediji-
ma i jezičnih prava i dalje ostaju problematični. Neostvarivanju 
brojnih prava uvelike doprinose neučinkovita, neprofesionalna i 
politizirana javna uprava i pravosuđe, i njihov neujednačen rad. 
Sagledavanje stvarnog stanja ostvarivanja određenih prava, 
poput zapošljavanja i odgovarajuće zastupljenosti te održivosti 
manjinskih povrataka, i njihovog ostvarivanja u praksi onemogu-
ćavaju nedostatak pouzdanih, detaljnih i ažuriranih podataka 
razdijeljenih po etničkoj pripadnosti.  

Sve naše primjedbe kao i prijedlog mjere moguće je naći u 
našem Izvještaju koji je dostupan na www.center4peace.org.  … 

Anka Dalipovski - predsjednica Centra za provedbu integra-
cija u EU:  

….Naš izvještaj je vrlo konkretan i sažet u odnosu na 
izvještaj Vlade, ne iznosimo statističke podatke i ne navodimo 
količinu utrošenog novca za rješavanje pojedinih problema. 
Naveli smo vrlo konkretne probleme, svaki problem argumenti-
rali, nabrojali dokaze iz kojih se može provjeriti i što je najvažnije 
naveli preporuke za njihovo učinkovitije rješavanje. Kao što smo 
istaknuli i pohvalili ono pozitivno na čemu vjerujemo da treba 
ustrajati. 

….Vlada se bavi donošenjem pravnih okvira i postavljanjem 
normi za rješavanje pojedinih problema, a organizacije civilnog 
društva, kao što je naša, provođenjem istih na terenu i njihovom 
učinkovitošću. U tom pogledu, smatramo neophodnom bolju 
suradnju među ovim sektorima ako želimo stvarni razvoj i nap-
redak društva i ostvarenje i zaštitu ljudskih prava. Ne radi se o 
količini utrošenih sredstava, već o učinkovitosti istih.  … 

 
KAKO DO TISKANOG IZDANJA NAŠE GAZETE 

Poštovani čitatelji, zbog izostanka financijske potpore, ove 
godine Naša gazeta izlazi kao tromjesečnik, u crno-bijeloj tehnici 
i u smanjenoj tiskanoj nakladi. Zato, osim članovima Društva za 

Ukrajinsku kulturu, na žalost, ne postoji mogućnost distribucije 
besplatnog tiskanog izdanja. Izdanje u boji, može se kao i do 
sada dobivati besplatno elektroničkom poštom, a za kopiju i 
poštarinu tiskanog CB izdanja neprofitna cijena je 10 kn u Hr-
vatskoj, za inozemstvo 13 kn po primjerku.                   Urednik  
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65-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент України Віктор Янукович 
під час параду військ на Хрещатику 

 
У Києві на Хрещатику, 9 травня ц.р., 

з нагоди 65-річчя Великої Перемоги, 
відбувся святковий парад військ. 

У вітанню з Річницею, Президент Укра-
їни Віктор Янукович, між іншим, сказав: 

Шановні співвітчизники! 
Дорогі наші ветерани! 
65 років тому наш народ здобув Ве-

лику Перемогу, яка врятувала світ від 
фашизму. 

Сьогодні ми вільно живемо і розбу-
довуємо нашу країну саме завдяки по-
двигу Народу – Переможця. 

Наш земний уклін усім, хто воював 
на фронтах Великої Вітчизняної, хто 
працював у тилу – для фронту і Пере-
моги, хто піднімав з руїн і відроджував 
рідний край. Подвиг ваш – безсмерт-
ний, пам’ять про полеглих – вічна, 
вдячність народу – безмежна. 

Сьогодні найвищий наш синівський 
обов’язок – зробити все, щоб життя 
наших ветеранів було гідним їхніх за-
слуг. І ми це зробимо!  ........ 

УКРАЇНСЬКА СУМНА  
СТАТИСТИКА ПЕРЕМОГИ 

Декотрі дані зі статті генерал-
лейтенанта запасу Петра Процика 
для «Української правди». 

……. Україна заплатила за Перемо-
гу найбільшу ціну.

Фактично, втрати українського на-
роду становлять від 40 до 44% від зага-
льних людських втрат СРСР.

З 41,7 мільйона людей, які мешкали 
до війни в УРСР, на 1945 рік залишило-
ся тільки 27,4 мільйони чоловік. 

Втрати цивільного населення Укра-
їни: 5,5-6 мільйонів чоловік, понад 2,5 
мільйони уродженців України загинуло 
на фронтах. Виходить, усього як мінімум 
8 мільйонів осіб. 

На руїни перетворилися 720 україн-
ських міст і містечок, 28 тисяч сіл, з яких 
250 спалено вщент, знищено 16,5 тисяч 
промислових підприємств, …… 

З РОБОТИ ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ 
19 травня 2010 року 
Відбулася зустріч Тимчасового Повіреного України в Рес-

публіці Хорватія Анатолія Чернишенка з Головою Ради націо-
нальних меншин Республіки Хорватія Александром Толнауе-
ром. 

Під час зустрічі були обговорені питання задоволення по-
треб української громади в Республіці Хорватія. 

Українська громада як автохтонна та одна з найдавніших в 
РХ займає в житті хорватської держави важливе місце. 
А.Толнауер підтвердив, що Рада усіляко підтримує потреби 
численних товариств та організацій української громади. 

Під час зустрічі були обговорені питання співпраці україн-
ської громади в РХ та Посольства в напрямку підтримки між-
народного авторитету України, представлення української 
держави в Хорватії та збереження національної самобутності 
української діаспори в РХ. Було висловлено ряд пропозицій  

щодо спільного плану роботи на наступний період. 
А. Толнауер поінформував, що зі сторони РХ постійно про-

водяться заходи по підтримці національних меншин, зокрема 
повідомив про заплановане впровадження на хорватському 
телебаченні програм для підтримки національних мов різних 
народів та української мови зокрема. 

Особливо було наголошено на доцільності включення в 
роботу громади молодшого покоління, публічного висвітлення 
важливих питань, повноцінного використання законодавчо-
правової  бази  РХ для забезпечення своїх конституційних  
прав, вивчення нових світових тенденцій щодо функціонуван-
ня національних меншин та максимальне їх застосування 
громадою в РХ. 

Зі сторони Посольства відзначено, що позиція хорватської 
держави в питаннях захисту прав національних меншин знач-
но сприяє діяльності українських товариств у Республіці Хор-
ватія та висловлено подяку за таку підтримку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Чернишенко і О.Мартинюк 

25 травня 2010 року 
Посольство України в РХ здійснило 

передачу біля 200 книг для Кафедри 
української мови та літератури Загреб-
ського університету. 

Підбірка книг на звернення Посоль-
ства була отримана від Національного 
педагогічного університету імені П.М. 
Драгоманова. 

Бібліотека Кафедри української мо-
ви та літератури Загребського універси-
тету поповнилася методичними посіб- 

никами, підручниками, словниками,  
книгами з теоріїлітератури та худож-
ньою літературою. 

Допомога української сторони в ком-
плектуванні бібліотеки стала важливою 
підтримкою для студентів та викладачів 
кафедри. 

--------------------------------------- 
9 квітня, після програми присвя-

ченої Т. Шевченку, на Філософському 
факультеті в Загребі, від імені Посо-
льства України в РХ, пан  А. Чернишенко 
подарував книги і учням з Петрівців. 

1 червня 2010 року 
В Посольстві України в РХ відбулася 

зустріч Тимчасового повіреного України 
в РХ А. Чернишенка з керівництвом та 
активістами української громади  в Рес-
публіці Хорватія. 

Під час зустрічі були обговорені пи-
тання співпраці української громади в 
РХ та Посольства в напрямку підтримки  

міжнародного авторитету України, пред-
ставлення української держави в Хорва-
тії та збереження національної самобу-
тності української діаспори в РХ. Було 
висловлено ряд пропозицій щодо спіль-
ного плану роботи на наступний період. 

 Серед важливих заходів, реалізація 
яких обговорювалося, було і проведення 
літньої школи для хорватських дітей укра-
їнського походження в Україні у 2010 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоча зустріч в Посольстві 

4 
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ПАМ’ЯТАЙМО УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ 
((УУррииввккии  ззіі  ссттааттттіі  Юрія  Сидоренка  на  Юрія Сидоренка на www.pravda.com.ua/columns)www.pravda.com.ua/columns)

ММии  ззввииккллии,,  щщоо  уу  ЄЄввррооппіі  ввссее  ддооббррее  ––  ттаамм  єє  ддееммооккррааттііяя,,  рроо--
ббооттаа,,  ввииссооккиийй  ррііввеенньь  жжииттттяя......  ((……..))  

ЯЯккщщоо  ррееззююммууввааттии,,  ттоо  ллииббоонньь  ппооббааччииммоо  ––  єє  іі  ""ггрріішшккии""((……..))  
ППррооттее,,  ззннааєєттее,,  ммоожжннаа  ннаа  ббааггааттоо  щщоо  ""ззааккррииввааттии  ооччіі""  ––  ттііллььккии  

ннее  ннаа  ппууннкктт  2200  ррееззооллююццііїї  єєввррооппааррллааммееннттуу  ввіідд  2255  ллююттооггоо  22001100  
ррооккуу  щщооддоо  ссииттууааццііїї  вв  УУккррааїїнніі..  

ВВ  ццььооммуу  ппууннккттіі  ййддееттььссяя  ппрроо  ""ггллииббооккиийй  ссуумм""  зз  ппррииввооддуу  рріі--
шшеенннняя  ппррееззииддееннттаа  ВВііккттоорраа  ЮЮщщееннккаа  ппррииссввооїїттии  ппооссммееррттнноо  
ССттееппааннуу  ББааннддеерріі,,  ллііддеерруу  ООУУНН,,  яяккиийй  ""ссппііввппррааццюювваавв  зз  ннаацциисстт--
ссььккооюю  ННііммееччччииннооюю"",,  ззвваанннняя  ГГеерроояя  УУккррааїїннии..  ММооввлляявв,,  єєввррооппаарр--
ллааммееннтт  ссппооддііввааєєттььссяя,,  щщоо  уу  ццььооммуу  ввіідднноошшеенннніі  ""ннооввее  ууккррааїїннссььккее  
ккееррііввннииццттввоо  ппеерреегглляяннее  рріішшеенннняя  іі  ппііддттррииммууввааттииммее  ссввооюю  ввііддддаа--
ннііссттьь  єєввррооппееййссььккиимм  ццііннннооссттяямм""..  

ВВссее  ццее  ддооббррее,,  аа  ввттіімм  ––  ддее    ддооккааззии??  ДДее  ддооккууммееннттии  ппрроо  ттее,,  
щщоо  ББааннддеерраа  ссппііввппррааццюювваавв  зз  ннааццииссттссььккооюю  ННііммееччччииннооюю??  ((……..))  

ННаассккііллььккии  ввііддооммоо  зз  ннаашшиихх  ііссттооррииччнниихх  дджжеерреелл,,  ззаа  ннааккааззоомм  
ССттееппааннаа  ББааннддееррии  уу  ллііттккуу  11994411  ррооккуу,,  ппіісслляя  ттооггоо  яякк  ннііммцціі  ззааййнняя--
ллии  ЛЛььввіівв,,  ЯЯррооссллаавв  ССттееццььккоо  ннаа  ппллоощщіі  РРиинноокк  ооггооллооссиивв  ппрроо  
ссттввоорреенннняя  ннееззааллеежжннооїї  ууккррааїїннссььккооїї  ддеерржжааввии..  

ААллее,,  ннееззааббаарроомм,,  ггеессттааппоо  ззаааарреешшттууввааллоо  ––  іі  ББааннддеерруу,,  іі  ССттее--
ццььккаа,,  іі  ввеессьь  ппррооввіідд  ООУУНН,,  ввииммааггааююччии,,  щщообб  ууссіі  ввііддккллииккааллии  ссввооїї  
ппііддппииссии  ппіідд  ааккттоомм  ппррооггооллоошшеенннняя  ннееззааллеежжннооссттіі  УУккррааїїннии..  

УУссіі  ––  ввііддммооввииллииссяя..((……..))  
ССппрраавваа  ннее  ттііллььккии  уу  ББааннддеерріі  ттаа  ооччооллююввааннооммуу  нниимм  ООУУНН..  ЗЗггаа--

ддааййммоо,,  щщоо  ууккррааїїннссььккаа  ппооввссттааннссььккаа  ааррммііяя  ппіідд  ппррооввооддоомм  ООУУНН  
ббууллаа  ссттввооррееннаа  ннаа  ВВооллиинніі  уу  11994422  ррооцціі  уу  ббооррооттььббіі  проти  німе-
цьких  нацистів

проти німе-
цьких нацистів,,  аа  ннее  ппррооттии  ббууддьь  ккооггоо  іінншшооггоо!!  ((……..))  

ДДууммааюю  щщоо  ппррееззииддееннтт  ВВііккттоорр  ЯЯннууккооввиичч,,  ппеерршш  ннііжж  ббууддее  ппррии--
ссллууххооввууввааттииссяя  ддоо  ппоорраадд  ннаашшиихх  ддррууззіівв  іі  ссууссііддіівв,,  ––  ссппооччааттккуу  
ввииссллууххааєє  ааррггууммееннттии,,  ппооддииввииттььссяя  ннаа  ддооккууммееннттии,,  ззаассллууххааєє  
ііссттооррииччннуу  ддооввііддккуу,,  аа  ттооддіі  ппррииййммааттииммее  рріішшеенннняя..  ((……..))  

У ЗАПОРІЖЖІ ТАКИ ПОСТАВИЛИ 
ПАМ'ЯТНИК СТАЛІНУ 

05.05.2010 : www.unian.net – (уривок з тексту вістки) 
У Запоріжжі відкрито перший за роки незалежності Украї-

ни пам`ятник Йосипу Сталіну. 
Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник висотою бли-

зько трьох метрів, що являє собою напівфігуру Й.Сталіна у 
військовій формі із Зіркою Героя, відкрили сьогодні біля буді-
влі Запорізького обкому Комуністичної партії України в Жовт-
невому районі Запоріжжя під гімн СРСР. 

Урочисте відкриття пам`ятника стало кульмінацією мітин-
гу, проведеного представниками КПУ для прихильників кому-
ністичної ідеології, яких, за даними правоохоронців, зібралося 
близько 1000 осіб.  

(………) 
-------------------------------------------------------------- 

“Встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі 
– це тривожна і далеко не локальна подія”, - вважає політо-
лог Андрій Золотарьов в інтерв’ю “Німецькій хвилі”. 

 
ВО "Свобода", у свою чергу, наполегливо нагадувала, що 

діє указ "Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомо-
ру 1932-1933 років в Україні", адже вироком Апеляційного 
суду Києва від 13 січня 2010 Сталін визнаний винним у гено-
циді українського народу, а Рада Європи у квітні 2009-го при-
рівняла злочин сталінізму до нацизму. 

І ТАКЕ БУВАЄ 
Уривок з Меморандуму рек-

тора Українського Католицького 
Університету про відвідини УКУ 
представником Служби безпеки 
України – відповідальним за 
стосунки з Церквами. (Львів) 

«Після свого прибуття 18 
травня, цей співробітник (СБУ – 
зам.ред.) у ввічливий спосіб 
повідомив про те, що деякі полі-
тичні партії планують протести 
та демонстрації з приводу супе-
речливої (а в деяких випадках 
обурливої) політики нової украї-
нської влади. Студенти будуть 
задіяні у цих протестах. Існує 

небезпека, що деякі з цих акцій можуть супроводжуватися 
провокаціями. Він ствердив, що студенти, звичайно, мають 
право протестувати, однак адміністрація університету пови-
нна їх застерегти, що ті, хто візьме участь у будь-якій проти-
правній діяльності, будуть притягнуті до відповідальності 
перед законом. Протиправна діяльність включає в себе не 
тільки акти насильства, а й, наприклад, пікети, що блокують 
доступ до робочих місць урядових службовців (або будь-які 
інші протести, не санкціоновані владою).» 

http://ucu.edu.ua/ukr/community/article;4689 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о. Борис Ґудзяк,  ректор 
Українського Католи-
цького Університету 

Уривок з інтерв’ю генерального секретаря Світового конгресу українців Стефана Романіва Інфор-
маційному агентству УНІАН на замітку, що президент Віктор Янукович, коли був у Америці, навіть не 
знайшов часу зустрітися з конгресовим комітетом Америки – потужною організацією діаспори
«Ми, Світовий конгрес Українців, написали йому листа. 

Днями матимемо зв’язок із Адміністрацією президента, пла-
нуємо з ним зустріч. Якщо вона відбудеться влітку, як це 
планується, то хочемо порушити на зустрічі питання щодо 
нового меморандуму з нинішньою владою, вирішити, чи ми 
зможемо разом працювати. 

Співпраця потрібна, якщо хочемо будувати українську 
Україну. І ми хотіли б, аби влада знала: якщо вона йтиме 
шляхом національних реформ, ми завжди готові допомагати. 
Є дуже багато сфер, де така співпраця має місце. Торгівельні 
місії в кожній країні значною мірою створені зусиллями діас-
пори.  

До речі, до Австралії, звідки я родом, звертаються бізнес-
мени-українці, що займаються АПК, бо хочуть мати відносини 
щодо розведення корів, овець. І ми, звичайно, допомагаємо в 
цьому. Ми, представники діаспори, як і українська влада,  

хочемо, щоб кожен етнос в Україні бачив Україну своєю дер 
жавою. Не важливо, чи то росіянин, який уже тут народився, 
чи єврей, чи інші. Усі, хто тут живе, мають почуватися так 
добре, щоб їм хотілося тут працювати. А щоб це зробити, 
потрібно зменшити недовіру.  

А що відбувається в Україні! Подивіться на засідання па-
рламенту: чи це батьки народу?  

Ви запитуєте, що може зробити діаспора? Діаспора, коли 
почалися оці незрозумілі події в українській владі, могла опу-
стити голову й сказати світові: у нас у країні є проблеми, але 
вони владнаються. Зрештою, проблеми є всюди. Греки також 
мали проблеми, та грецька діаспора всіляко захищала імідж 
Греції. У нас є бажання захищати Україну. Навіть у такій си-
туації. Бо ми віримо, що в Україні є сорок два мільйони лю-
дей, серед яких є ті, хто хоче будувати Україну, захищати 
закони й демократію...»                                www.unian.net 



У СЛОВЕНІЇ ВІДКРИТІ ПОГРУДДЯ ЙОЖЕ АБРАМА І ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В містечку Штанєль (рн. м. Комен), в 

крайній західно-південній частині Сло-
венії, святково проведена культурна 
подія з міжнародним значенням – разом 
відкриті погруддя словенському свяще-
нику, письменнику, драматургу й пере-
кладачу Йоже Абраму і українському 
літературному велету Тарасу Шевченку. 

Причина цієї події має глибоке корін-
ня в словенській культурній спадщині. У 
згаданому містечку, скоріше ста років, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йоже Абрам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарас Шевченко 

русинів «Карпати» з Любляни (Словенія), 
намаганням  голови т-ва др. Євгена Пет-
решина, секретаря Андрія Хевки і спів-
працівників, відшукало добродійних спон-
сорів, та здійснило виробку погрудь обох 
письменників (автор є знаменитий сло-
венський скульптор Мірсад Бегіч) і пере-
друк перекладу «Кобзаря» словенською.  

Погруддя, поставлені на попере-
дньому мурі хати, де народився Й. Аб-
рам, 26 червня ц.р. відкрили голова рн.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юні гості з Прнявору (Боснія) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урош Сламіч, др. Євген Петре-
шин і  Й.В. Вадим Примаченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокальна група КПТ «Карпати» з Липовлян 
засноване словенськими інтелектуалами, 
існувало товариство «Запорізька січ», якого 
члени, натхнені українською історичною 
боротьбою захисту волі та зберігання націо-
нальної ідентичності українського народу, 
проводили те саме в культурі словенців. В 
таким промінню Йоже Абрам (1875-1938) 
словенською мовою чудово якісно переклав 
Шевченкового «Кобзаря». 

З нагоди сторіччя випуску згаданого пе-
рекладу «Кобзаря» Товариство українців і 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алекса і Славіца Павлешині 

м. Комен Урош Сламіч і Посол України в Сло-
венії Вадим Примаченко. В програмі як декла-
матори виступили учні місцевих основних шкіл 
та інструменталісти музичної школи. Також 
виступили і українські т-ва «Т. Шевченко» з 
Прнявору (Боснія) з танцями і «Карпати» з 
Липовлян (Хорватія) зі співами, а в тім складі і 
бандурист А. Павлешин, виконавши «Думи 
мої» Т.Шевченка словенською, сам а потім і в 
дуеті зі С. Павлешин. Підчас програми, всі 
присутні були сповнені святковим почуттям. # 

LJETNA ŠKOLA U SELU LJISARNJA KOD MUKAČEVA - UKRAJINA 
Za pripadnike ukrajinske nacionalne 

manjine u Hrvatskoj, srednjoškolce i stu-
dente (u dobi 15-20 godina), ljetna škola je 
ove godine organizirana u ugodnom za-
karpatskom odmaralištu „Mrija“ u selu 
Ljisarnja nadomak Mukačeva u Ukrajini. 
Uz pomoć Veleposlanstva Ukrajine u RH, 
koje se angažiralo u iznalaženju optimal-
nih lokacija i uspostavljanju kontakta s 
područnim i lokalnim relevantnim instituci-
jama u Zakarpatju, organizator je Ukrajin-
ska zajednica RH.  

Uz financijsku potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta RH, u planu 
je održavanje škole u periodu od 28. srpnja 
do 06. kolovoza, a u tijeku su predbilježbe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smještajni objekti  u lijepoj prirodi 

kod tajnice Ukrajinske zajenice, g-đe Marije 
Semenjuk, Stjepana Supanca 18, 32000 
Vukovar, tel./fax: 032/493-224, E-mail: 
ukr.hromada_hr@yahoo.com 

Program škole je uglavnom uobičajen, 
uz modifikacije zbog korištenja dodatnih 
edukativnih pogodnosti poput muzeja, 
galerija i sl., a također i edukacijskih izleta u 
okolna mjesta. Za potrebe nastave angaži-
rat će se stručni predavači, koji će ostvari-
vanje školskog programa prilagoditi suklad-
no predznanju polaznika, jer će imati o 
tome blagovremeni uvid preko anketnog 
obrasca već uz predbilježbu. 

Posebna pogodnost za učenje ukrajin-
skog jezika je i u tome što će u vrijeme 
održavanja ove škole, u odmaralištu biti i 
mladež iz Ukrajine, te će se zajedno s 
njihovim pedagozima biti upriličeni i zajed-
nički sati glazbe, folklornog plesa i sl.. # 

LJETNE ŠKOLE U STARIGRADU NA HVARU 
Ukrajinska zajednica RH je ovogodišnju ljetnu školu za učenike 

osnovne škole, organizirala u hostelu „Sunce“ u Starigradu na Hvaru. 
Kao i ranije, školu financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, koje je i verificiralo njen standardan plan i program nastave. 

Škola je u tijeku od 23. lipnja, trajat će do 02. srpnja, a poha-
đa je šezdesetak učenika iz raznih mjesta RH gdje obitavaju 
pripadnici ukrajinske nacionalne manjine. 

Direktorica škole je Tatjana Šagadin iz Zagreba, a nastavu 
ukrajinskog jezika i književnosti, ukrajinske povijesti i zemljopisa,  
kao i nastavne jedinice iz drugih područja, predavat će petero 
stručnih predavača. Također, učenje ukrajinske glazbe, a i sport 
u sklopu slobodnih aktivnosti, vodit će stručni animatori.  # 

Savez Rusina i Ukrajinaca RH, za rusinsku i ukrajinsku djecu 
iz Hrvatske, organizira ljetnu školu također u hostelu „Sunce“ u Stari-
gradu na Hvaru. Troškove škole će financirati  Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, a troškove putovanja sufinancirat će Vijeća Ru-
sina i Ukrajinaca, Općine Bogdanovci i Tompojevci te pojedina KPD-a. 

Za grupu mlađih učenika nastava će biti 02.-09., a za stariju 
grupu 09.-16. srpnja. U prvoj grupi se očekuje pedesetak, a u 
drugoj četrdesetak učenika.  

Nastavni program, verificiran od Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i sporta, provodit će po 2 rusinska i 2 ukrajinska predava-
ča u svakoj grupi te dva voditelja za glazbu i folklor. Direktor škole 
je Zvonko Kosteljnik, a prijave se još primaju na tel. 032 / 428-342. # 
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СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ЗАСУДЖУЄ 
ПРОТИПРАВНУ ЗАЯВУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА ПРО ГОЛОДОМОР 
27 квітня 2010 р. у Страсбурзі під час засідання Парламент-

ської асамблеї Ради Європи Президент України Віктор Янукович 
зробив протиправну заяву про те, що визнавати Голодомор 
1932-33 рр. як факт геноциду щодо того чи іншого народу є 
неправильно і несправедливо. 

Такою заявою він продемонстрував свою зневагу до міль-
йонів невинних жертв геноциду українського народу та порушив 
Закон Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні, який Верхов-
на Рада України прийняла 28 листопада 2006 р. 

 Стаття 1 цього Закону стверджує, що: Голодомор 1932–
1933 років в Україні є геноцидом Українського народу.  

Належну оцінку Голодомору також дали різні міжнародні ін-
ституції. Зокрема 23 жовтня 2008 р. у Страсбурзі була прийнята 
Резолюція Європейського Парламенту щодо відзначення Голо-
домору – штучного голоду в Україні 1932-1933 років, у якій 
говориться, що:  

Європейський Парламент... 
 Враховуючи те, що Голодомор 1932-1933 рр., який спри-

чинив загибель мільйонів українців, був цинічно та жорстоко 
спланований сталінським режимом з метою насильницького 
запровадження Радянським Союзом політики колективізації 
сільського господарства всупереч волі сільського населення 
України… 

1. Звертається до українського народу та зокрема до 
тих, хто вижив під час Голодомору, сімей та родичів жертв, 
і...  визнає Голодомор (штучний голод 1932-1933 років в Украї-
ні) жахливим злочином проти народу України та людяності. 

Світовий Конґрес Українців засуджує заяву Президента 
України Віктора Януковича про Голодомор та пригадує йому, що 
стаття 2 Закону Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні пе-
редбачає, що: Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 
років в Україні визнається наругою над пам'яттю мільйонів 
жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу 
і є протиправним. 

Голодомор 1932-33 рр. в Україні визнали геноцидом 15 
держав світу: Австралія, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, 
Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, 
Польща, Сполучені Штати Америки та Угорщина. 

“Світовий Конґрес Українців закликає Президента Віктора 
Януковича відкликати висловлене ним у Страсбурзі твер-
дження про Голодомор та публічно заявити, що Голодомор є 
геноцидом Українського народу,” - заявив президент Світового 
Конґресу Українців Евген Чолій.    

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЄ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВЕРНУТИ РОЗДІЛ 
ПРО ГОЛОДОМОР НА СВІЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ  

15 березня 2010 р 
 
Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює своє глибоке 

занепокоєння у зв’язку з тим, що якраз у день інавгурації ново-
обраного Президента України з його офіційного сайту було знято 
тематичний розділ про Голодомор 1932-33 рр.  

Тема Голодомору, який за своєю суттю був ретельно спла-
нованим геноцидом українського народу, є надзвичайно болю-
чою для всього українства. Радянська влада десятиліттями 
приховувала від українців та світової громадськості ці трагічні 
сторінки історії українського народу. Геноцид українського наро-
ду намагаються заперечити навіть сьогодні, коли світу відкри-
лись безсумнівні історичні документи, які стали підставою для 
прийняття 28 листопада 2006 р. Верховною Радою України За-
кону “Про Голодомор 1932-33 рр. в Україні” та для його визнання 
геноцидом українського народу п’ятнадцятьма державами світу. 
У законі зокрема стверджується, що “Голодомор 1932-1933 років 
в Україні є геноцидом Українського народу”, а також передбача-
ється, що ”органи державної влади ... зобов'язані: сприяти ... 
поширенню інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні 
серед громадян України та світової громадськості ”.  

Саме тому тематичний розділ про Голодомор, який був за-
початкований на сайті Президента України після прийняття 
Закону “Про Голодомор 1932-33 рр. в Україні”, засвідчив значен-
ня цієї теми для Української держави та став джерелом офіцій-
ної інформації про геноцид українського народу.  

27 лютого 2010 р. Телевізійна служба новин поінформува-
ла, що в Адміністрації Президента України пояснили вилучення 
розділу про Голодомор з офіційного сайту Президента через 
суто технічні причини та реконструкцію сайту. 

У той же час СКУ зауважує, що розділ про Голодомор було 
вилучено з постійно діючого сайту Президента України та не 
поновлено й до сьогодні.СКУ закликає Президента України сво-
їм розпорядженням якнайшвидше повернути розділ про Голо-
домор  

1932-33 рр. на свій офіційний сайт і цим самим сприяти по-
ширенню інформації про Голодомор серед громадян України та 
світової громадськості. 

 
Світовий Конгрес Українців 

 
Евген Чолій  
Президент 

Дом ашн і  ту р б от и :  Ой  ч и й  то  « к і т  б е з  ч о б і т »  
 
 
 
 

пудель, котрий тримається як звичайний кіт 
без чобіт. Але він то не міг збагнути. 

 Подзвонили «звідтам». Питають, чи буду 
реагувати. Не знаю на що. Кажуть – «той» 
знов «вистрілив» бешкетне. Але, годі мені 
гавкати за котами. Ну, легко позбувся, та 
зітхнув і віддихнув. Але небажані думки все-
такі торочаться, мов у поганому сні.  

Мені здавалося, що бачу пуделя, котрому 
прив’язали паперові ріжки, щоб себе уявляв 
баранчиком, навіть і очолюючим бараном. 
Йому позволили мріяти, а дійсно, більше 
відповідало користати його правдиву натуру 
– щоб гавкав на «білі ворони», коли господар 
збоку побажає. В тому був так догідливий, що 
в нього настав метаморфоз в котячу натуру. 
Дуже бажав своєму господареві бути «Котом 
в чоботях» з казки. На жаль, в дійсності,  був 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

  

Господар і те використав. Якщо якийсь з 
римських царів міг коня проголосити за кон-
сула, то він може підбадьорити, щоб його 
«Кіт без чобіт» гордо приступав до столів. 
Не до свого, а до чужого – щоб подратувати. 

Кіт котом – коли під стіл, то і на стіл. Та 
не по-панському як той в чоботах, а робить 
свинства. І зовсім не важне чи може юшка 
була пересолена, м'ясо загоріло, хліб зацві-
лий, а калачі гіркі.  То не виправдовує котом 
нароблену шкоду.  

Але, ані кота не треба карати. Він насту-
пає відповідно своїй натурі. Бо він простий кіт 
без чобіт. Може краще дізнатися – чий він.   З 



 

– ЗАГРЕБСЬКА ХРОНІКА – ЗАГРЕБСЬКА ХРОНІКА – ЗАГРЕБСЬКА ХРОНІКА – 

ДИВО УКРАЇНСЬКОЇ ПИСАНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розспівані липовлянки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Публіка відповідно вітала виконавців 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.Тодорцев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А.Павлешин 

Напочатку весни, у великодній час, щоб презентувати 
дохристиянські і християнські народні звичаї через диво 
української писанки, у Міській бібліотеці, 8 квітня 2010 р., 
організовано культурний вечір на цю тему. Була представ-
лена иставка великодніх листівок з колекції п. Лідії Нико-
лич та писанок від українок з КПТУ «Карпати» з Липовлян. 

Про традицію українського писанкарства говорила п. 
Катерина Тодорцев – завідуюча Центральної бібліотеки 
русинів і українців РХ, а про символіку українських пи-
санок та про липовлянські  писанки з лемківською тра-
дицією говорив Алекса Павлешин – автор ілюстрованої 
монографії «Липовлянські писанки» 

Програму збагатив виступ мішаної вокальної групи й 
дівочого тріо липовлянського т-ва, котрі виконали низку 
веселих й темпераментних народних  та авторських 
пісень. Це ще більше підняло настрій вдячної публіки. 

На жаль, не було важко і в цій нагоді зауважити, що осіб 
з кола т-ва «Українська громада м. Загреба», майже не було 
серед присутніх. Випадково? Мовби бойкот. Якщо так – 
проти кого і чому? Проти культури? На чию шкоду?!?...  # 

ФОЛЬК-ГРУПА «БУРДОН» 
ЗАГОСТИЛА В ЗАГРЕБ 

Завдяки співпраці Посольства України в РХ з ор-
ганізаторами 14-го вуличного фестивалю в Загребі, 
на концертному павільйоні  парк-площі ім. Н.Ш. 
Зріньського, 4. червня ц.р. виступала шестичлена 
фольк-група «Бурдон» зі Львова (Україна). Приступ 
публіці був вільний і поінформовані громадяни на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частина львівської групи «Бурдон» 
час вже чекали на початок концерту, але коли про-
лунали перші звуки оригінальної традиційної народ-
ної музики, виконуваної на старовинних екзотичних 
інструментах, кількість спостерігачів швидко зроста-
ла, так , що за якийсь час і випадково присутньому 
громадянинові було ясно, що відбувається незви-
чайна велика музична подія. 

Група «Бурдон» виконала довгу низку мелодій і 
пісень з України та інших країн. Гучних оплесків не 
бракувало, а публіка бажала ще і ще…  # 

ПАНАХИДА НАД 
ПОТЕРПІЛИМИ ВІД 
КАТАСТРОФИ ЧАЕС 

Як і в інших українських парафіях в 
Хорватії, так і в Загребі, в церкві св. 
Кирила і Методія, 2. травня 2010 р., 
після недільної літургії відправлена 
панахида за потерпілих в катастрофі 
атомної електростанції в Чорнобілю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панахиду служив о. Петро Ребчин 
Парафіяни в своїх молитвах згадали 

і пожежників та енергетиків, котрі своїми 
діями відвернули страшну загрозу від 
мільйонів людей, а в тім одержали над-
то велику дозу опромінення, несумісну з 
життям. Вони були перші жертви аварії, 
котра сталася в ніч з 25 на 26 квітня 
1986 року в ході проведення на 4-му 
реакторі ЧАЕС експериментів. # 

«СПІВАЙМО ВЕСНУ» 
Ініціативою Посольства  України в 

Республіці Хорватія, в Центральній 
бібліотеці м. Загреб, 22 квітня 2010 р. 
відбулася  культурна програма під на-
звою «Співаймо весну». В програмі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З публікою здійснений прямий контакт  
культуролог Остап Лозинський мульти-
медійно презентував вибір українських 
ікон, а дует українських співачок - дослі-
дниць українського фольклору Софія 
Палюх та Ярина Винницька представи-
ли обрядові веснянки та українські ста-
ровинні пісні, коментуючи їхню символі-
ку та пояснюючи значення і місце обря-
дової пісні в українській культурі.  

Окремо цікава була  демонстрація 
розписування писанок, в якій і присутні 
могли з поданими приборами випробу-
вати своє писанкарство, а також, спільно 
танцюючи, навчити декотрі веснянки. # 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕЧІР 
СТУДЕНТІВ УКРАЇНІСТИКИ 
Як остання яскрава перлина в низці 

заходів, присвячених Тарасу Шевченку, 
що протягом березня проводилися в Хор-
ватії, був шевченківський вечір на філо-
софському факультеті в Загребі. Згаданий 
вечір відбувся 9 квітня 2010 р., а його 
організаторами  були  Кафедра  україн- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Співом диригував о. В. Кубінський 

ської мови і літератури спільно з Посо-
льством України в РХ, а головні вико-
навці були студенти згаданої кафедри. 

В програмі студенти презентували свої 
рисунки на теми з Шевченкових поем та 
декламували і співали його вірші. 

Участь взяли і учні з с. Петрівці, котрі 
вивчають українську мову. Принагідно, 
за участь, їм подаровано підручники. # 
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PREDSTAVLJENA JE KNJIGA AKADEMIKA 
DR. PAVLA MAGOČI „NAROD NIOTKUDA“ 

IZLOŽBA DUBOREZA O. KATALENIĆ 
„KROZ MITOVE I STVARNOST“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. P.R.Magoči 

Kao 140. izložba u 12-
godišnjem radu „Galerije u 
predvorju“, u zgradi Hrvatskih 
željeznica, u Zagrebu je 29. 03. 
2010. god. otvorena izložba 
duboreza Olge Danylenko Kata-
lenić, pod nazivom „Kroz mito-
ve i stvarnost“. Radi se o utjelo-
tvorenju njenih impresija iz 
ukrajinske mitologije od iskona 
pa do prijelaza na kršćanstvo,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Danylenko Katalenić 

Ilustrirana povijest Rusina, pod nazivom 
„Narod niodkuda“, autora dr. Pavla Roberta 
Magoči iz Kanade (zanimljivo je pogledati i 
članak na http://ua-reporter.com/novosti/45770 - 
prim. ur.), u minulih četiri godine tiskana je 
na ukrajinskom, engleskom, rusinskom, 
rumunjskom, slovačkom i hrvatskom, a u 
pripremi je na češkom i poljskom jeziku. 

U organizaciji predstavnika Rusina Zag-
reba mr. Irineja Mudrog i rusinskog društva 
„Rusnak“ iz Petrovaca, izdanje na hrvats-
kom predstavljeno je 23. travnja o.god. u 
Gradskoj  knjižnici u Zagrebu. Knjigu su 
predstavili: članice redakcije ovog izdanja M. 
Homa i N.Hnatko, prevoditeljica E. Vrabec, 
urednik M.Klemenči, a također i sam autor. 

Književnu večer je glazbenim programom 
uveličalo KPD „Jakim Govlja“ iz Mikluševa-
ca, nastupom ženske vokalne skupine, te 
ženskog dueta Bučko s rusinskim i lemkiv-
skim pjesmama. #           Foto. Ahnetka Balatinac 

  
 
 
 
 
 
 
 

S.Burda, T.Horvat, O.D.Katalenić, O.Ros' i dr. E.Paščenko 
 
 
 
 
 
 
 

dr.P.Magoči, mr.sc. M. Klemenčić, prof.E. Vrabec i dr. T. Mišir 

tehnikom duboreza električnom brusilicom u drvetu s premazom 
na osnovnoj plohi. Uz osvrt na povijesne i kulturne hrvatsko-
ukrajinske veze, umjetnicu je predstavio dr. Jevgenij Paščenko, a 
o svome radu govorila je i sama umjetnica. 

Prigodnim obraćanjem, nazočne su pozdravili  predsjednica 
društva „Željezničar“ Tanja Horvat, ataše u Veleposlanstvu Ukra-
jine u RH Olga Ros', te u ime Hrvatsko-ukrajinskog društva Slav-
ko Burda, koji je i ukratko predstavio knjigu „Povijest Ukrajine“, a 
zbor KUD-a „Željezničar“ je priredio kraći glazbeni program. # 

DAN RUSINA GRADA ZAGREBA 
Dan nakon obilježavanja Dana Rusina u RH, u Zagrebu je 30. 

svibnja 2010. god. u prostorijama KPD Rusina i Ukrajinaca Zag-
reba, priređena svečanost povodom Dana Rusina Grada Zagreba. 

Na svečanom druženju, kojem se odazvalo dvadesetak gostiju, 
nakon intoniranja rusinske svečane pjesme „Braca Rusini“, koju 
Rusini spontano sve češće zovu svojom himnom, nazočne je kra-
ćim prigodnim govorom pozdravio predstavnik rusinske nacionalne  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sudionici svečanosti povodom Dana Rusina grada Zagreba 

manjine Grada Zagreba mr. Irinej Mudri, nakon čega je dr. Oksana 
Timko Đitko predstavila knjigu humoreski Joakima Puškaša. Uslije-
dilo je druženje uz glazbu orkestra Janka Ćordaša iz Petrovaca.  

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KPD RUSINA  
I UKRAJINACA ZAGREBA 

Nekada članstvom brojno KPD Rusina i Ukrajinaca Zagreba, 
ove se godine susrelo s problemom kvoruma na redovitoj izvješ-
tajnoj skupštini, održanoj 13. svibnja o.g. u prostorijama društva. 
U današnje vrijeme nisu rijetke udruge koje imaju isti problem, 
tako da ovo nije presedan, te već postoje kurativni „recepti“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojedine točke dnevnog reda su izazvale popriličnu diskusiju 
Najviše prostora zauzelo ja izviješće o radu i rasprava o nje-

mu, što je donekle bilo i zbog toga što su u izviješću kroničarski 
bila obuhvaćena sva zbivanja povezana s kulturom Rusina i Ukra-
jinaca u Zagrebu, te nije bilo sasvim jasno da li se to i puka nazo-
čnost nekoliko članova na nekom događaju smatra aktivnošću 
društva. Nadalje, veliko smanjenje dotacija je primljeno kao realna 
neugodna činjenica, no primjedba da su, pri konkuriranju, ponu-
đeni projekti prikazani skupno i prilično globalno, izazvala je kod 
podnositelja izviješća izvjesnu nervozu i smanjenje taktičnosti. 

Da bi se u buduće izbjegao problem kvoruma, odlučeno je da 
se u statutarnoj odrednici smanji kvota. U predložene promjene 
statuta ušao je i stav o korištenju rusinske zastave i grba, te sve-
čane pjesme „Braca Rusini“, uz adekvatno ozakonjenje izmjena. # 

OBNOVLJENA MISA S PROPOVIJEDI 
I ČITANJIMA NA RUSINSKOM 

Devedesetih, u vrijeme boravka izbjeglica, u Zagrebu je, u 
crkvi sv. Čirila i Metoda, svake treće nedjelje u mjesecu služena 
misa na staroslavenskom, uz čitanja i propovijed na rusinskom. 
Susretljivošću vladike i župnika Kir Nikole, od travnja ove godine u 
istom terminu, obnovljen je ovaj oblik mise. Pjevanje predvode Joa-
kim Pavlović i Mihajlo Timko, a mise služi o. Mihajlo Simonovič. # 
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ІІІ ЦЕНТРАЛЬНА МАНІФЕСТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В ХОРВАТІЇ 
В організації вуковарського 

КПТ «Іван Франко», а під опікою 
Української громади РХ та спон-
сорством Ради за нацменшини 
РХ у Вуковарі 4-го і в Борові 5 че-
рвня 2010 р., відбулася ІІІ 
Центральна маніфестація україн-
ців у Хорватії. 

Першого дня, у просторах гкт. 
церкви Царя Христа була виставка 
картин  художниці Славки Плішка, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липовлянці відвідали і вуковарське кладовище 

Вуковарсько-сримської жупанії Джо-
рдже Чюрич, та мер міста Вуковар 
Желько Сабол. В програмі взяли 
участь шість самодіяльних українсь-
ких товариств з Хорватії, по один з 
Сербії й Боснії, та професійна 
фольк-група «Бурдон» з України. 

Після цієї якісної програми, під 
час вечері учасників розважала зна-
менита фольк-група зі Львова (Укра-
їна). # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спільне фото всіх учасників концертної програми Третьої Центральної маніфестації українців в Хорватії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вокальна група з Каніжі 

представлений підручник «Рідна мова» авторок О. 
Мартинюк і В. Подурської, літературний вечір при-
свячений І.Франку та презентація української кулі-
нарії. 

Наступного дня, в будинку кіно в Борові, біля 
Вуковару, були виставки робіт скульптора Й. Хо-
лодовича, художниці А.Верхас і членів т-ва «Укра-
їна» зі Сл. Броду. Перед програмою пісень і тан-
ців, публіку, яку переважно творили  самі виконав-
ці програми, привітали (за чергою виступу): голова 
Української громади РХ Іван Семенюк,  член Ради 
за нацменшини РХ Лариса Углешич, аташе в Посо-
льстві України Ольга Рось, голова ЕКУ і заступниця 
голови  СКУ  Ярослава  Гортяні,  заступник  голови  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художниця Анкіца Верхас 

МАНІФЕСТАЦІЯ В КАНІЖІ 
В неділю, 2 травня цього року, відбула-

ся річна маніфестація культури. 
Крім власних потенціалів – вокальна 

група з оригінальним виконанням народних 
пісень, та дитячі гуртки молодших і стар-
ших танцюристів, в програмі взяли участь і 
гості – КМТ «Посавац», КПТ «Леся Українка» 
з Осієку і Українська громада м. Загреба. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стенд КПТ-ва русин. і укр. 

«ПИСАНКИ З БАРВАМИ МІСТА»  
27 березня 2010 р. в Осієку відбулася етно-

культурна маніфестація під назвою «Писанки з 
барвами міста», в якій взяли участь місцеві са-
модіяльні групи і колективи. Попри програму 
пісень і танців, підготовлені і виставки писанок 
та народного рукодільництва. Втім, виступили і 
КПТ русинів і українців Осієка та КПТ «Леся 
Українка» з Осієку.      М.С.     Фот. А.Балатінац 

ТРАДИЦІЙНИЙ ПІКНІК ТОВАРИСТВА УКРАЇНЦІВ «КАРПАТИ» В СЛОВЕНІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. Цепка і М. Семенюк 

29 травня 2010 р. Українське то-
вариство «Карпати» з Любляни 
(Словенія)  для своїх членів та дру-
зів організувало традиційний пікнік, 
який відбувся в ідилічному селі Кіт-
ний Верх біля міста Заґрадец на да-
чі пана Йосифа Білого. Подію зве-
личала і присутність поважних гос-
тей з Посольства України в РС. 

Вистачало все, що за таку нагоду 
потрібно, а і музика та добрий настрій. #

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петрешин, Н.Фіялка, Бегіч, Хевка, Злобец 
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ODRŽANO 37. PETROVAČKO ZVONO 
Već po dugoj tradiciji, u 

Petrovcima je 22. i 23. svi-
bnja ove godine održana 
37. središnja manifestacija 
Saveza Rusina i Ukrajina-
ca „Petrovačko zvono“. 

Prvoga dana u etno-
kući otvorena je izložba 
fotografija Ljvova, a odr-
žano je i predstavljanje 
knjiga „Moj otac Osif Kos-
teljnik“ Blaženke Horvat, 
„Djedovi – pripovijetke za 
praunuke“ Miroslava Kiša,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pjevačka skupina KPDU-a „Karpati“ iz Lipovljana 

za suvremeni ples iz 
Vukovara. Većina izvo-
đača pokazali su primje-
renu razinu kvalitete. 

Poslije podne je odr-
žana smotra glazbenog 
stvaralaštva „Petrovačko 
zvono 2010“, uz sudjelo-
vanje zborova, dueta, te 
pjevačkih i plesnih skupi-
na seniora. Nastupili su 
članovi društava iz Petro-
vaca, Mikluševaca, Vuko-
vara, Vinkovaca, Osijeka,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pjevačka skupina KPD-a  Rusina i Ukrajinaca iz Rijeke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesači KUD-a „Joakim Govlja“ iz Mikluševaca 
„Spomen vječnoj petrovačkoj starini“ Vlade Kosteljnika i „Humor 
na svoj i tuđi račun“ Joakima Puškaša. 

Narednog dana oko podneva održan dječji program pjesme i 
plesa u kome su sudjelovali najmlađi članovi društava iz Petro-
vaca, Mikluševaca, Bogdanovaca i Vukovara, a kao gosti i grupa 

Rijeke (oba društva), Lipovljana i Rajevog sela, a kao gosti hr-
vatsko KUD  iz Piškurevaca i makedonsko KUD iz Osijeka. 

Cjelovečernji koncert ansambla „Kolomejka“ iz Srijemske Mit-
rovice je izostao jer su gosti iznenada otkazali dolazak. Tako je 
izostalo i večernje druženje i zabava za sudionike manifestacije. # 

OBNOVA „LIPOVLJANSKIH SUSRETA“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa sjednice organizacijskog odbora  (www.lipovljani.hr) 

Nakon duljeg perioda artikulacije 
ideje obnove nekadašnjih „Lipovljan-
skih susreta“, modificiranih primjereno 
novim povijesnim tokovima, postignuto 
je suglasje svih društvenih čimbenika. 
Pod pokroviteljstvom predsjednika RH dr. 
Ive Josipovića, a u organizaciji predstav-
nika Sisačko-moslavačke županije, Opći-
ne Lipovljani te nacionalnih manjina s 
ovog područja i Savjeta za nacionalne 
manjine RH, manifestacija će se održati u 
Lipovljanima 28. kolovoza ove godine. 

 U programu je predviđen okrugli 
stol na temu  „Multikultura i suživot  na- 

cionalnih manjina“ (u 11 h), predstav-
ljanje knjige „100 godina lipovljanske 
župe“ u izdanju Ukrajinske zajednice 
RH (u 15 h), te koncert u kojem će 
nastupiti društva oko 13 nacionalnih 
manjina (u 18 h). Uz brojne visoke 
uzvanike iz republičkih, županijskih i 
općinskih struktura, saborske zastupni-
ke i predstavnike nacionalnih manjina, 
veleposlanike zemalja matičnih naroda,  
očekuje se i nazočnost predsjednika 
Republike Hrvatske  dr. Ive Josipovića. 

Kao završnica bit će zabavni koncert 
narodnog ansambla „Slavonske lole“. # 

DANI KULTURE RUSINA I UKRAJINACA U RIJECI 
KPD Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije iz Matulja, organizi-

ralo je u Rijeci od 06. do 11. travnja o.g. „Dane kulture Rusina i Ukrajinaca“. 
Manifestacija je obuhvatila predavanja o Mykoli Lukašu te doseljavanju Rusina, 
izložbe fotografija Ljvova Olge Žabalkanske te slika Ankice Verhas i članova 
društva „Rušnjak“ Milice Sipičić, Marte blažević i Vladimira Provči, predstavljanje 
knjiga „Povijest Ukrajine“ i „Rusinska kuća“, a kao najatraktivniji dio programa 
– cjelovečernji koncert KUD-a „Taras Ševčenko“ iz Đurđeva (Vojvodina). 

Naredna veća manifestacija spomenutog društva bio je festival (koncert) du-
hovne glazbe Rusina i Ukrajinaca koji je 23. i 24. lipnja u riječkoj „Filodrammatici“ 
održao Državni zaslužni akademski narodni zakarpatski zbor iz Ukrajine.  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUD Taras Ševčenko“ iz Đurđeva (Vojvodina) (Fot. N.Dumka) 
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СУРЖИК: ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА 
Др. Тетяна Фудерер – вищий асистент на Кафедрі українсь-
кої мови та літератури Філософського факультету в Загребі 

Термінологічна сутність 
Тривалий конвергентний розвиток і уніфікація генетично спо-

ріднених мов,  української і російської, в умовах мовної політики 
зросійщення,  що її послідовно втілювали уряди Російської ім-
перії та СРСР в Україні, спричинили зміни національних рис 
структури (граматики) й субстанції (лексичного складу) та виник- 

(кіслий, по садам, два кілограма); 3) норми обох мов спорадич-
но виявляються в суржикізмах (всігда: рос. всегда [фс'иэгда́]  – 
укр. завжди; мєсто: рос. место [м’э́стъ] – укр. місце; Ми 
под’їжжаїм зараз до поворота: рос. Мы подъезжаем сейчас к 
повороту – укр. Ми під’їжджаємо зараз до повороту). 

Лексичні суржикізми найчастіше оформлені за фонетичними 
та морфологічними нормами української мови, що, з одного боку, 
засвідчує порушення лексичної системи української мови, а з 
іншого – фонетичної або граматичної системи російської мови. 

нення й поширення змішаного ідіому1, відо-
мого в Україні під назвою суржик. 

В україністиці напрацьовано розгалуже-
ний терміноряд, кожна лексема якого вільно 
вживається на позначення суржику як мовно-
го явища, пор.: суржик (мовний гібрид, міша-
нець), язичіє (І. Франко про мовний гібрид у 
діяльності галицьких москвофілів), (малоро-
сійський, великоміський) жаргон (І. Огієнко, 
Р. Смаль-Стоцький, В. Чапленко, Ю. Шеве-
льов), форма просторіччя (К. Ленець, В. 
Товстенко, В. Труб), суперінтерференція (В. 
Манакін), макаронізм (Я. Радевич-
Винницький), діалект (С. Караванський у 
«Практичному словнику синонімів української 
мови» (2008) суржик відносить до синоніміч-
ного ряду з домінантою діялект) тощо. Зро-
зуміло, що кожне зі слів, наведене в перелі-
ку, має свою термінологічну мотивацію: чи то  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Др. Тетяна Фудерер 

Аналізуючи суржикове мовлення, учас-
ники проекту INTAS3, виокремили кілька 
груп русизмів (росіянізмів). Перший вид ру-
сизмів, які зустрічаються у цьому тексті, це 
лексичні русизми. Це російські слова, ін-
терферовані в український текст без будь-
якої фонетичної або граматичної адаптації. 
До них відносимо такі слова, як ілі (укр. чи, 
або), тоже (укр. теж), даже (укр. навіть), 
вобщє (укр. взагалі), щяс (укр. зараз), ра-
ньше (укр. раніше), рабочіх (укр. робітни-
ків), нада (укр. треба), врємя (укр. час), днє 
й (укр. днів), сразу (укр. одразу), в тєчєніі 
(укр. протягом, вподовж), чють-чють (укр. 
трохи), точкі (укр. крапки), всьо равно (укр. 
все одно), налога (укр. податку), туда (укр. 
туди), бєз етіх (укр. без цих), на протяже-
ніі (укр. протягом, впродовж) та інші. 

До окремого підвиду цієї групи слів від- 
часову, чи то онтологічну. Втім, безперечним фаворитом слово-
вживання і в науковому, і в публіцистичному дискурсах сьогодні 
є термін суржик. 

Тлумачний словник української мови фіксує слово суржик у двох 
значеннях, пор.: 1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, 
ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші; 2. (перен., розм.) 
Елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додер-
жання норм літературної мови; нечиста мова [CУМ2 1978: 854]. 

На сьогодні щодо суржику беззастережно встановлено, що 
ідіом формувався стихійно і порушує традиційну перцепцію різ-
них відомих у світовій (соціо)лінгвістиці субстандартних ідіомів 
(італійського dialetto regionale, російського просторечия, фран-
цузької la langue populaire, чеського субстандарту (obecná češti-
na)), інтердіалектів, соціолектів і змішаних ідіомів – lingua franca, 
піджинів, креольських мов  і под.  

Деякі типологічні характеристики мішаного українсько-
російського мовлення 

Щодо лінгвістичної природи суржику: ідіом характеризується 
низкою особливостей на фонетичному, лексичному, граматич-
ному (словотвірному, морфологічному та синтаксичному) рівнях, 
які однак проявляються в суржикових ідіолектах спорадично й 
можуть відрізнятися не лише залежно від соціокомунікативної 
ситуації, території, а й у мовленні одного мовця в різні періоди 
його лінгвальної біографії. Саме тому суржик характеризується 
малою передбачуваністю проявів.  

Гібридні утворення виникають за трьома напрямками: 
1) українські орфоепічні або граматичні (морфологічні) норми 
накладаються на лексему, запозичену з російської мови (рос. 
вытянул + укр. витягнув = витянув; рос. понял + укр. зрозумів 
= поняв; рос. пошел + укр. пішов = пошов; рос. царевной + укр. 
королівною = царєвной); 2) російські орфоепічні або граматичні 
(морфологічні) норми накладаються на українську лексему  
______________________________________________________ 
1 Термін ідіом є усталеним в хорватському мовознавстві і вжива-
ється у значенні  будь-якої форми існування мови: самої мови, діа-
лекту, інтердіалекту, місцевої говірки тощо. 
2 Словник української мови. Т. 9. (1978)  – К: Наукова думка. – 916 с. 

носимо слова, які і в українській, і в російській мові мають спіль-
ну основу і закінчення, проте відрізняються лише фонетичними 
особливостями, і в українському мовленні вони вживаються са-
ме в російському фонетичному оформленні. Це такі слова, як, 
наприклад, нєрви (укр. нерви), чєрєз (укр. через), дєсять (укр. 
десять), двадцать (укр. двадцять), специалістов (укр. спеціа-
лістів), ксєрокопію (укр. ксерокопію), прінтера (укр. принтера), 
розєтку (укр. розетку), диркі (укр. дірки). 

Ще одну групу русизмів складають так звані міжмовні омоні-
ми – слова, які існують і в українській, і в російській мовах, проте 
мають різне значення. Це такі слова, як неділя, що в тексті вжи-
вається у значенні «тиждень» (на слєдующій неділі, укр. на на-
ступному тижні); друге, що вживається у значення «інше» 
(другє мєсто, укр. інше місце). 

Уже йшлося про те, що окрему групу росіянізмів у суржико-
вому мовленні складають російські лексеми, вживані у фонетич-
ному оформленні української мови. Проте, дослідники суржику 
окремо розглядають російські слова, які вживаються в українсь-
кому граматичному оформленні (за термінологією Л. Ставицької 
це і є слова-суржикізми). Серед них найчастіше трапляються 
дієслова: начинає (укр. починає): рос. начинает + укр. суфікс 
дієслова -е; работає (укр. працює): рос. работает + укр. суфікс 
дієслова -е; стóїть  (укр. коштує): рос. стóит + укр. суфікс і та 

Продовження на наступній сторінці  
______________________________________________________ 
3 Програма INTAS фінансувала виконання міжнародного проекту 
«Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти 
та подальші перспективи», у межах якого об’єктом дослідження 
було суржикове мовлення. У проекті брали участь учені з Австрії, 
Англії й України, які досліджують різні аспекти мовної політики і 
мовної ситуації в Україні. Дослідження ґрунтується на результатах 
всеукраїнського опитування і фокус-групових дискусій, проведених у 
п’ятьох містах: Києві, Донецьку, Луцьку, Львові та Одесі. 
Результати проекту та рекомендації в царині мовної політики 
представлено в книзі «Мовна політика та мовна ситуація в Україні: 
аналіз і рекомендації / За ред. Юліане Бестерс-Дільґер. – К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 363 с. 
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закінчення -ть; втикнув (укр. увіткнув): рос. втыкнул + укр. 
дієслівний формотворчий суфікс закінчення мин. часу чол. роду -
в; щітаться (укр. рахуватися): рос. считаться (твердий звук 
[ц:]) + укр. аломорф інфінітивного суфікса -ть і постфікс -ся 
(м’який звук [ц′:]); прикметники: саме луччє (укр.  найкраще): рос. 
самое лучшее + укр. закінчення прикметників -е; обичні (укр. 
звичайні): рос. обычные + укр. закінчення прикметників мн. -і; на 
слєдующій (укр. на наступній): рос. на следующей + укр. закін-
чення -ій; прислівники: навєрно (укр. напевно) (рос. наверное + 
укр. суфікс прислівників -о). 

Лексико-семантичні групи суржикової лексики формуються 
насамперед на базі матеріалу загальновживаної лексики, зокре-
ма, з таких її підвидів, як: 1) звертання до осіб чоловічої та жіно-
чої статі: мущина, женщина, папаша, мамаша, дєдушка, дєвочки, 
реб’ята; 2) назви побутових реалій, побутової техніки: карасін, 
карандаш, радіоприйомник, утюг; 3) назви предметів одягу: 
воротнік, ботінки, носки; 4) назви страв, напоїв: картошка, 
канхвети, водка; 5) назви захворювань та понять, пов’язаних з 
лікуванням: воспалєніє льогких, кєсарєво сєчєніє, рвота; 6) 
назви культурно-побутових, медичних та ін. закладів: столова, 
магазін, скора помощ; 7) назви календарних місяців і похідних 
від них: март, август; 8) назви офіційних радянських свят: Во-
сьме марта, День Побєди; 9) сфера виробництва, армії: колхоз, 
лєсхоз, проізводство, віса («ваги»), хвамилія, завєдующий, осі-
мінітєль, уборщиця, плєн, винтовка; 10) суспільно-політична 
лексика: агітірувати, забастовщик. Останні два різновиди 
можна уважати особливо активними у плані кількісного проник-
нення росіянізмів, на базі яких формуються інтерферени або 
структурується суржиковий текст. 

Щодо процесу творення суржикізмів, то серед найважливіших 
слід виокремити такі механізми: 

1) російська лексична основа поєднується з українським сло-
вотвірним афіксом (разговарювати, спрашувати, перезвоню-
вати); 

2) російські деривати вимовляються з певними фонетичними 
особливостями української мови (позавтракав, общитєльний, 
маникюрша); 

3) українська лексична основа поєднується з російським сло-
вотвірним афіксом (блокіровка, управительша). 

На рівні морфології суржик, як це спостерігали й на інших мо-
вних рівнях, характеризується накладанням кількох граматичних 
систем: української літературної, російської літературної, україн-
ських діалектних, української просторозмовної та російської 
просторічної. Оскільки суржик реалізується як множинність ідіо-
лектів, елементи зазначених систем проявляються непередба-
чувано й хаотично. Втім, можна впевнено констатувати ненорма-
тивність суржикових морфологічних форм. Відхилення від нор-
мативних форм творення зустрічаємо і у функціонуванні всіх, без 
винятку, повнозначних частин мови:  іменників, прикметників, 
прислівників, числівників, займенників, дієслів та їх форм – діє-
прикметників і дієприслівників. 

Лише деякі з порушень на морфологічному рівні: 1) сплуту-
вання роду (жіночий/чоловічий) під впливом російської мови, 
пор.: сильна біль (укр. сильний біль – рос. сильная боль), зла 
собака (укр. злий собака – рос. злая собака); 2) уживанням форм 
чоловічого роду іменників замість нормативних форм жіночого 
роду: адрес (укр. адреса – рос. адрес), канхвет (укр. цукерка – 
рос. конфета), статуй (статуя); 3) відхилення від нормативного 
вживання форм числа: волоси, чорнила, похорони; 4) позанор-
мативне вживання флексії -а в іменників чоловічого роду на 
приголосний: при кількісних числівниках два (обидва), три, чо-
тири: брата, вола, стола; 5) серед форм родового відмінка 
іменників-суржикізмів, в першу чергу, слід відзначити: а) в однині 
– на закінчення -а(-я) в іменниках чоловічого роду на приголос-
ний (II відміна) – там, де нормативним є закінчення -у(-ю), і, на-
впаки, закінчення -у(-ю) там, де нормативним є -а(-я), наприклад: 
вокзала, завода, магазіна, майдана; б) у множині – на нульове  

закінчення  іменників чоловічого роду II відміни замість 
нормативного закінчення -ів: сто грам, кілограм, сто ват, вольт, 
кілограм апельсин, мандарин, помідор і т.д. 

Серед синтаксичних особливостей суржику на рівні 
словосполучення насамперед варто звернути увагу на 
відхилення від літературної норми в синтаксичному керуванні, а 
на рівні простого речення – у координації між присудком і 
підметом. Відхилення в синтаксичному керуванні можуть бути 
зумовлені діалектним впливом, а також упливом російської мови. 
Це, зокрема: дякувати кого-що (замість кому-чому), наприклад: 
За все це учні повинні подякувати своїх учителів; жартувати 
(глузувати, кепкувати) над ким-чим (замість з кого-чого): 
зрадити кому-чому (замість кого-що), наприклад: Зрадивши не 
один раз своїй дружині, наш герой у всіх своїх сімейних 
нещастях звинувачував саме її: одружитися (оженитися, 
оженити) на кому (замість з ким). 

Особливо помітним порушенням літературних норм при керу-
ванні є наявність прийменника по за зразком відповідних конс-
трукцій російської мови: екзамен по літературі (замість з літе-
ратури), п’ять по фізкультурі (замість з фізкультури), по ре-
комендації вчителя (замість за рекомендацією), по технічним 
причинам (замість з технічних причин), майстерня по (замість 
для) ремонту взуття, управління по боротьбі (замість з боро-
тьби) з організованою злочинністю тощо. 

Випадки ненормативної координації між присудком і підметом 
найбільше привертають до себе увагу при підметах у формі 
пошанної множини: недієслівний присудок при підметові із зна-
ченням пошанної множини може вживатися у формі граматичної 
множини. Така координація (Ви самі; Ви засмучені) допускається 
для розмовного стилю літературної мови, але в разі наявності 
при підметі займенникових означень який, якийсь, такий, один, 
весь і присудок, і такі означення мають стояти у формі однини. 

Соціальна основа 
За результатами соціологічних досліджень, загалом в Україні 

10% населених пунктів належать до таких, у яких більшість на-
селення говорить суржиком. Мішаний субкод найбільш пошире-
ний у північних та центральних областях – регіонах масового 
українсько-російського білінгвізму. Це дає підстави для висновку, 
що суржик як лінгвістичний феномен є результатом двомовності 
в її диглосній формі. Водночас цей субкод є непрестижним, адже 
більше половини суржикомовних осіб соромляться свого мов-
лення. Соціолінгвістичні опитування засвідчують, що сфера 
вживання суржику дуже вузька – не перевищує 6% комунікатив-
них ситуацій.   

У сучасній україністиці немає одностайності у визначенні со-
ціальної бази формування суржику. Одні дослідники пов’язують 
генезис суржику з середовищем російськомовних великих міст, 
інші вважають його надбанням сільської мови та культури, інтег-
рованої в міський мовний побут.  

Розмірковуючи про перспективи звуження суржикомовного 
лінгвопростору, Л. Ставицька зазначає, що хоч і мають рацію 
дослідники, які характеризують внутрішній духовний світ суржи-
комовців як світ «напівграмотності, розпорошеності, безпорадно-
сті, пригніченості, скиглійства, в’ялості, піддатливості й налашто-
ваності на сплески агресії, нарешті самоїдства, самоприниження, 
покори, догідливого плазування на колінах перед сильним, бла-
гального жебрання і моління на ярмо»4, проте самі мовці цей світ 
так не оцінюють. Адже пересічна людина користується тією роз-
мовною мовою, яку знає, яка міститься в її генетичному коді. 
Тож, розмірковуючи про культуромовний аспект суржикової мо-
ви, слід пам’ятати про лояльність до цієї мови не в плані її куль-
тивування, а в аспекті коректного викорінення шляхом плекання 
адекватних за соціостилістичними параметрами українськомов-
них засобів мововираження.  # 
__________________________________________________ 
 
4 Радчук, В. (2000), Суржик як недопереклад // Українська 
мова та література. – №11. – С. 12. 
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БАЧЕННЯ І НАПРЯМНІ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ І 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ ЗАГАЛОМ
Пише Славко Бурда –  перший заступник Голови Європейського конгресу українців  

Дивлячись на нинішню понад міль-
йонну українську діаспору в Європі, мо-
жемо зробити висновок, що майже нема 
європейської країни, у якій би не жили 
українці. Інша справа, чи вони організо-
вані і як. Їхня кількість і рік переселення з 
України в інші європейські країни різні. 
Не забуваймо, що у державах, які межу-
ють з Україною, маємо автохтонних 
українців, які живуть на цих теренах 
відвіку, а через часту зміну і затвер-
дження нових кордонів майже після 
кожної війни, вони, залишившись там, де 
були завжди, опинилися за кордоном, в 
іншій державі. Поруч з автохтонними 
українськими спільнотами маємо і дуже 
давні українські діаспори, які сягають у 
17 і 18 століття, та українські діаспори, 
які замешкали в європейських країнах 
укінці 19 і на початку 20 ст. до І світової 
війни; між двома світовими війнами, 
після ІІ світової війни і в новішому часі 
після розпаду Радянського Союзу, тоб-
то створення незалежної і суверенної 
України, виселення переважно економі-
чно і соціально незабезпечених україн-
ців на працю у багато європейських 
країн – т.зв. четвертої міграційної хвилі, 
чи простіше, української діаспори чет-
вертої хвилі. Українці діаспори четвер-
тої хвилі у більшості мають українське 
громадянство і після кількох років, про-
ведених на роботі за кордоном у краї-
нах Європи, коли їхнє економічне ста-
новище трохи покращиться, поверта-
ються в Україну. Але є і велика кількість 
таких, які не планують повернутися. 

Оскільки Європейський конгрес 
українців між своїми активними чле-
нами, які добровільно увійшли до 
Конгресу, має лише 30 організацій з 
20-ти європейських країн, потрібно у 
майбутньому попрацювати над тим, 
щоб до вступу у членство ЄКУ заохо-
тити організації з інших європейсь-
ких країн, які до нині не висловили 
бажання вступити. Варте уваги і те, 
що існують українські організації з 
європейських країн, які не є членами 
ЄКУ, але належать до Світового кон-
гресу українців або до нової органі-
зації «Четверта хвиля», зареєстрова-
ної в Україні, для українських спіль-
нот, які об’єднують українців (пере-
важно лише українських громадян) 
четвертої міграційної хвилі. 

Як є різна кількість українців і як на-
лежать вони до різних міграційних 
хвиль, так само існують і різні мотиви 
для їхньої організації і діяльності та 
різноманітні заняття чисельних україн-
ських інституцій по всій Європі. Таким 
чином розрізняємо нині культурні,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
просвітні, наукові, господарські, 
гуманітарні, харитативні, церковні, 
видавничо-інформативні, бібліоте-
карські, мистецькі, драматичні та 
інші українські організації і установи. 
Разом з тим потрібно взяти до уваги, що 
Україна протягом минулих 18 років 
своєї незалежності встановила добрі і 
дружні стосунки та налагодила двосто-
ронню співпрацю з майже усіма євро-
пейськими країнами, майже в усіх має 
свої посольства, а останнім часом 
при посольствах відкриваються 
культурно-інформаційні центри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступник Славко Бурда і 
Голова ЕКУ Ярослава Хортяні 

Вважаю, що необхідно зробити ка-
талог – своєрідний список усіх тих 
європейських українських організа-
цій, розглянувши і проаналізувавши 
їхню діяльність. Провівши професій-
ний аналіз і дослідження української 
діаспори, побачити переваги і недо-
ліки у житті і діяльності української 
діаспори у державах, у яких прожи-
ває. Щоб ініціативно вирішити це 
вимогливе завдання, потрібно термі-
ново домовитися і затвердити стра-
тегічний багаторічний і однорічний  

плани. До виконання стратегічного і 
оперативно-тактичного плану під-
ключити фахівців, які б успішно ви-
конали завдання. 

(…………) 
На мою думку, було б добре, щоб 

ЄКУ подав ініціальну пропозицію з 
вказаними термінами, а найперше 
заснував би комісію, яка б в ім’я 
Конгресу спробувала визначити і 
запропонувати усі необхідні способи 
діяльності, щоб створити передумо-
ви і завдяки доброму методологіч-
ному підходу отримати правдиву 
картину становища української діас-
пори в Європі, а з тим і європейських 
українських організацій і установ. 

Чи не найбільше зусиль для ви-
рішення проблем діаспори як парт-
нер з Україною доклав Світовий кон-
грес українців. Усі домовленості про 
напрями праці та обопільні угоди і 
договори, підписані Світовим кон-
гресом українців і відповідними міні-
стерствами, Прем’єр-міністром і Пре-
зидентом України певною мірою зо-
бов’язують і Європейський конгрес 
українців як колективного члена СКУ. 

Варто зазначити, що і питання май-
бутнього глобального вирішення устрою 
Європи не може оминути ні українців, 
які у найбільшій кількості проживають у 
своїй батьківщині Україні – найбільшій 
європейській державі, ані досить вели-
кої кількості українців, які нині прожива-
ють майже в усіх країнах Європи, а чия 
історична батьківщина – Україна. 

Створення такої єдиної мультиетні-
чної і мультикультурної Європи, яка не 
визнає кордонів, не робить різниці між 
малими і великими народами і яка, 
сподіваємося, з повагою і толерантніс-
тю у своє коло прийме і нашу Україну та 
включить у нове європейське співтова-
риство наших українців, розсіяних по 
всій Європі, дасть можливість україн-
цям, як і всім членам, державам, а отже 
і всім громадянам без огляду на націо-
нальність і конфесію, створити кращі 
умови і рівень життя, маючи на увазі 
їхню специфічність і збереження націо-
нальної і культурної ідентичності. У це 
маємо вірити і цього щиро сподіватися. 
А до того часу маємо досить роботи у 
кожній нашій організації, у нашому Єв-
ропейському конгресі українців, який 
завдяки своїй діяльності має стати 
своєрідною надбудовою для всіх євро-
пейських українських організацій і уста-
нов і який як координатор і консультант 
буде піклуватися і захищати інтереси та 
права понад мільйонної європейської 
української діаспори. # 
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IN MEMORIAM ЗДЕНКО БЕК (1954.-2010.) 
Після одного місяця важкої хвороби у 

Славонському Броді 18-го квітня помер, а 
20-го 2010 р. на місцевому кладовищі по-
хований чесний муж і улюблений друг, 
дипл.інж. Зденко Бек.  

Народився у м. Рієка 9 січня 1954 р., а пер-
ших чотири роки зростав у гірському м. Дел-
ніце, з якого батьки пересилилися до Славо-
нського Броду. Тут закінчив основну й серед-
ню школу, після чого навчається на електро-
технічному факультеті в Загребі. Після закін-
чення студій, початком 80-их років поверта-
ється в Сл. Брод, де працює в підприємстві 
«Джуро  Джакович»,  пару  років і як  асистент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДЕНКО БЕК (1954-2010) 

та викладач на Машинобудівничому факу-
льтеті в Сл. Броді, а 1993 р. засновує влас-
не підприємство в галузі інформатики. 

З жінкою Ясною вінчався 1982 р. і мав 
три сини – Івана, Ігора і Володимира. 

Під час студій в Загребі був активний в 
КПТ-ві русинів і українців. Прекрасно граю-
чи на гітарі, а також і співом та здатністю  
до організаційних справ збагачував музич-
ну та іншу самодіяльність цього  т-ва. На 
той самий спосіб вкладав свій труд в дія-
льність українського КМТ-ва «Іван Сенюк 
вуйко», сьогодні КМТ «Україна»,  в Сл. Броді. 

Сотвори йому Боже вічну пам'ять! 

Ч О Р Н А  К В І Т К А  
ІІрраа  WWhhiissppeerr  

  
ЯЯ  ппррооххооддииллаа  ппооппррии  ццеейй  ббууддиинноокк  ккоожжннооггоо  дднняя  іі  ннііккооллии  ннее  

ппооммііччааллаа  ннііччооггоо  ддииввннооггоо  ччии  ннееззввииччннооггоо..  ЗЗввииччааййннаа  ббааггааттооппооввее--
ррххііввккаа..  ААллее  ччооммуу  ссааммее  ццее  ммііссццее??  

ДДуужжее  ннееззввииччннее  іі  ппррееккрраассннее  ввииддооввиищщее  ммоожжннаа  ббууллоо  ссппоо--
ссттееррііггааттии  уу  ссоонняяччнниийй,,  ббееззххммааррнниийй  ддеенньь::  жжооввттууввааттоо--ссіірріі  ссттііннии  
ннаа  ттлліі  ссииннььооггоо  --  ссииннььооггоо  ннееббаа..  ККоожжннооггоо  ррааззуу  ццее  ззааччааррооввууввааллоо  
ммееннее  щщее  ббііллььшшее..  ЯЯ  ннее  ммооггллаа  ввііддііррввааттии  ооччіі  ввіідд  ццььооггоо  ббууддииннккуу..  ЯЯ  
ббааччииллаа  щщооссьь  ннееззввииччннее  уу  ннььооммуу,,  щщооссьь  ччооггоо  іінншшіі  ннее  ббааччииллии  
ддооккии......  

  ......ХХааттаа  ббууллаа  ддуужжее  ссттаарраа,,  ссттііннии  ооббллууппллеенніі,,  ппррааккттииччнноо  рроозз--
ввааллююввааллииссяя,,  ллааттаанниийй  ддаахх..  ВВооннаа  ввиигглляяддааллаа  ддуужжее  ппооххммуурроо,,  
ссттрраашшннаа    іі  ннееддоогглляяннууттаа..  ДДииввнноо  ааллее  ннааввккооллоо  цціієєїї  ххааттии  ббуувв  ннее--
ззввииччааййннооїї  ккрраассии  ссаадд..  УУссююддии  ккввііттии..  ННее  ббууллоо  ттаакк  яякк  уу  іінншшиихх  ллюю--
ддеейй  ггооррооддуу,,  ссааррааюю  ччии  щщее  ччооггооссьь..  ППррооссттоо  ссаадд  ззаассаадджжеенниийй  ккввіі--
ттааммии,,  ккуущщааммии,,  ддееррееввааммии..  ННааввііттьь  зз  ввііккоонн  цціієєїї  жжааххллииввооїї  ххааллууппии  
ззввииссааллии  ррііззнніі  ррооссллииннии,,  ккввііттккии,,  яяккіі  ввииллииссяя  ннааввккооллоо  цціієєїї  ххааттии,,  
ооббппллііттааллии  їїїї  зз  ууссііхх  ссттоорріінн..   

ІІ    ппррооххооддяяччии  ппооппррии  ццюю  ооссееллюю  ооддррааззуу  ммоожжннаа  ббууллоо  ззддооггаа--
ддааттииссяя  щщоо  ттуутт  жжиивв  ккввііттккаарр..    

ЦЦее  ззннааллии  ууссіі  ллююддии  вв  ццььооммуу  ррааййоонніі  ммііссттаа  ааллее  ммааллоо  ххттоо  ййооггоо  
ббааччиивв..  ІІннккооллии  ввввееччеерріі  ччии  щщее  ннаа  ссввііттааннккуу  ввіінн  ввииххооддиивв  іі  ппррооггуу--
ллююввааввссяя  уу  ссввооєєммуу  ммааллееннььккооммуу  ссааддооччккуу..    ВВіінн  ббуувв  уужжее  ссттаарриийй,,  
ссххоожжее  ннііккооллии  ннее  ммаавв  ддііттеейй..  ЛЛююддии  ггооввооррииллии  щщоо  ййооггоо  ддрруужжииннаа  
ппооммееррллаа  щщее  ммооллооддооюю,,  ррооззппооввііддааллии  ллееггееннддии  ннііббии  ввооннаа  ннааккллаа--
ллаа  ннаа  ссееббее  ррууккии..  ААллее    ппррааввддии  ппрроо  ййооггоо  жжииттттяя  ннііххттоо  ннее  ззннаавв..  
ННііххттоо  ннее  ззннаавв  ччиимм  ввіінн  ззааррообблляяєє  іі  щщоо  ввіінн  їїссттьь..  ЛЛююддии  ссттааввииллииссяя  
ввоорроожжее  ддоо  ннььооггоо  іі  ййооггоо  ооссеелліі,,  ооббммииннааллии  ддеессяяттооюю  ддооррооггооюю  ццее  
ммііссццее..  ББууллии  ллююддии  щщоо  ббааччииллии  ззааггааддккооввооггоо  ккввііттккаарряя..  ККааззааллии  щщоо  
ццее  ссттаарриийй  ддііддууссьь  уу  яяккооггоо  ооддннаа  ппооллооввииннаа  ббооррооддии  ччооррннаа  аа  іінншшаа  --  
ббііллаа..  ББааггааттоо  ггооввооррииллооссяя  ппрроо  ннььооггоо,,  ххттооссьь  ккааззаавв  щщоо  ввіінн  ччааккллуунн,,  
ххттооссьь  щщоо  ссллууггаа  ссааммооггоо  ддиияяввооллаа..  

ООдднніієєїї  ооссеенніі,,  ккооллии  ууссіі  ккуущщіі  ооггооллииллииссяя  іі  ббууллоо  ввиидднноо  ввеессьь  
ддввіірр,,  ссууссііддии  ппооммііттииллии  щщоо  ккввііттккаарряя  ннееммааєє..  ВВіінн  ннее  ввииххооддииттьь  вврраа--
ннцціі  зз  ххааттии  яякк  ззааввжжддии,,  ннее  ддоогглляяддааєє  ссввооїї  ррооссллииннии,,  ппооммііттииллии  ннее--
ррооззггррааббааннее  ооппааллее  ллииссттяя,,  ззаассооххлліі  ррооссллииннии  щщоо  ооббппллііттааллии  ххааттуу..  
ВВооннии  ппооддууммааллии  щщоо  ммааббууттьь  ссттаарриийй  ппооммеерр..  

ККооллии  ззааййшшллии  ннаа  ййооггоо  ппооддввіірр''яя  ттоо  ппооббааччииллии  ппіідд  ввееллииккиимм  
ддууббоомм  ссеерреедд  ссааддуу  ммооггииллаа..  ЗЗааккооппааннаа..  ККооллии  їїїї  ррооззррииллии  ттоо  ззннаайй--
шшллии  ттііллоо  ккввііттккаарряя..    

ЦЦеейй  ввииппааддоокк  ттаакк  іі  ззааллиишшииввссяя  ттааєєммннииццееюю..  ККааззааллии  ннііббии  
ссттаарриийй  ссаамм  ссееббее  ппооххоовваавв..  ННее  ббууллоо  ззннааййддеенноо  ннііяяккиихх  ддооккааззіівв  щщоо  
ххттооссьь  ттуутт  ббуувв  іі  ппооххоовваавв  ййооггоо..  ВВ  ддввіірр  ннііххттоо  ннее  ззааххооддиивв  ккііллььккаа  
ррооккіівв..  

ООббшшууккааллии  ххааттуу..  ННее  ззннааййшшллии  ннііччооггоо  ннееззввииччннооггоо..  ВВиияяввлляя--
єєттььссяя  ддіідд  ммаавв  ннееввееллииккиийй  ггоорроодд..  УУ  ххааттіі  ззннааййшшллии  ллиишшее  ппооввнноо  
ззаассооххллиихх  ккввііттіівв,,  ссттааррееззннее  ллііжжккоо,,  ззввааллиищщее  ккнниигг  іі  ссттааррееннььккиийй  
рроояялльь..  ППооссеерреедд  ххааттии  ппііддллооггии  ннее  ббууллоо,,  ббууллаа  ссиирраа  ззееммлляя  ссккииннуу--
ттаа  ннаа  ккууппккуу,,  ааллее  ннаа  ццее  ннее  ззввееррннууллии  ооссооббллииввооїї  ууввааггии..  

ЧЧеерреезз  ккііллььккаа  ррооккіівв  ббууддиинноокк  ззннеессллии..  АА  ннаа  ттооммуу  ммііссцціі  ппооччааллии    

ббууддііввннииццттввоо  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу......  
......ЛЛююддии  ппооддееййккууввааллии  ннііббии  ннаа  ддааххуу  ббууддииннккуу  ззннааййшшллии  ддииввннуу  

рріічч  --  ообб''єєкктт,,  ссххоожжиийй  ннаа  ззааккррииттиийй  ппуупп''яянноокк  ттрроояяннддии,,  ччооррнниийй..  ВВіінн  
ззббііллььшшууааввссяя  зз  ччаассоомм,,  ддооккии  ййооггоо  ннее  ббууллоо  ввиидднноо  зз  ддааллееккуу..  ННааммаа--
ггааллииссяя  ццее  ззввііддттии  ззааббррааттии,,  ссппааллииттии,,  ааллее  ннее  ввддааввааллооссяя..  ДДуужжее  
ддииввнноо  ццее  ввссее  ввиигглляяддааллоо,,  ллююддии  ннааввііттьь  ннее  ннааммааггааллииссяя  ддооккллаассттии  
ззууссиилльь  щщообб  ццее  ззнниищщииттии,,  ввооннии  ббоояяллииссяя,,  ппооттіімм  ууззааггаалліі  ппеерреессттаа--
ллии  ззввееррттааттии  ууввааггуу..  

УУссее  ппооччааллооссяя  вв  пп''яяттннииццюю  ттррииннааддццяяттооггоо  уу  ттррааввнніі..  ККввііттккаа  
ррооззппууссттииллаассяя..  

ССааммее  уу  ццеейй  ччаасс  яя  ййшшллаа  цціієєюю  ддооррооггооюю  іі  ссттааллаа  ооччееввииддццеемм..  
ЯЯ  ннііббии  ппееррееддччууввааллаа  щщооссьь..  ККввііттккаа  ппооччааллаа  ррооззппууссккааттииссяя,,  іі  ссттааллоо  
ззааммііттнноо  ччииююссьь  ппооссттааттьь  уу  ббііллооммуу,,  ттаамм  ббууллаа  ддііввччииннаа  вв  ббіілліійй  ссууккнніі..  
ЗЗддааллееккуу  ппооччууллаассяя  ччааррііввннаа  ггооттииччннаа  ммееллооддііяя,,  іі  ммууззииккаа  ссттааввааллаа  
ввссее  ггууччнніішшооюю,,  аа  ннааввккооллоо  ддііввччииннии  ттаа  ккввііттккооввооггоо  ллоожжаа,,  ппрроояяссннюю--
ввааллаассяя  ффііггуурраа  --  ппііаанніісстт  вв  ччооррннооммуу  ззаа  рроояяллеемм,,  яяккиийй  ррууххааввссяя  ппоо  
ккооллуу  ннааввккооллоо  ддііввччииннии..  ММееллооддііяя  ссттааввааллаа  ввссее  ггууччнніішшооюю,,  аа  ппііаанніісстт  
ззаа  рроояяллеемм  ввссее  ввииррааззнніішшиимм..  ННаа  ммииттьь  яя  ввііддввооллііккллаассяя  іі  ппооммііттииллаа  
ллююддеейй  ннаа  ооббллииччччіі  яяккиихх  ббуувв  жжаахх..  ЯЯккаассьь  жжііннккаа  ссккааззааллаа::  ""ММааттіірр  
ББоожжаа!!  ""АА  ссттаарршшаа  ббааббууссяя  ввііддппооввііллаа::""  ННіі!!  ЦЦее  --  ссааттааннаа!!""..  

ТТиимм  ччаассоомм  ддііввччииннаа  ппооччааллаа  ссппііввааттии..  ЇЇЇЇ  ггооллоосс,,  ттааккиийй  ттооннккиийй,,  
ввииссооккиийй,,  ббуувв  ддііййсснноо  ппоо--ддиияяввооллььссььккии  ччааррііввнниийй..  ННааррооддуу  ззііббрраа--
ллооссяя  ббііллььшшее,,  ккррииккии,,  ббееззггллууззддіі  ппррииппуущщеенннняя,,  ннііххттоо  ннее  ппооссттааввиивв--
ссяя  ддоо  ццььооггоо  яяввиищщаа  зз    ттооччккии  ззоорруу  ммііссттииккии,,  ннііххттоо  ннее  ппооддууммаавв  щщее  
ццее  вваамм,,  ооббммеежжеенніі  ллююддии,,  ттааккіі  ррааццііооннааллььнніі,,  ммууддрріі  іі  ппррааввииллььнніі,,  
ддооккаазз  ттооггоо  щщоо  ууссее  ббууввааєє,,  іі  ччууддеессаа  ттеежж..  ООссьь  уужжее  йй  ссввяящщеенниикк  
ппррииїїххаавв..  ССккааззааллии  щщоо  ннее  ммоожжууттьь  ннаа  ддаахх  ддооббррааттииссяя..  ООтт  ссввяящщее--
нниикк  уужжее  йй  ммооллииттььссяя..  ААллее  ццее  ттуутт  ннее  ддооппооммоожжее..  ЦЦее  --  ззннаакк,,  ссиимм--
ввоолл,,  ццее  ттее  щщоо  ппееррееккрреессллююєє  ууссіі  вваашшіі  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ссввіітт,,  ооббммее--
жжеенніі  ллююддии..  ААллее  ввооддннооччаасс  ццее  жж  ввии!!  ЧЧооррннаа  ккввііттккаа  --  ууввеессьь  вваашш  
ооббммеежжеенниийй  ссввіітт,,  вваашшіі  ббууддеенннніі  ссппррааввии,,  вваашшее  жжииттттяя!!  ММууззииккаа  
ннааввккооллоо  вваасс!!  ІІ  вваашшаа  ддуушшаа  ссппііввааєє!!  ВВооннаа  оотт  оотт  ппооллееттииттьь,,  ттііллььккии  
ччооррннаа  ккввііттккаа  ннее  ппууссккааєє..  ННее  ппууссккааєє  ббоо  ццее  ттее  щщоо  ппооррооддииллоо  їїїї,,  
ттііллоо  ччии  ддуушшуу..  УУ  ккооггооссьь  ддуушшаа  ввіідд  ттііллаа  ннее  ввііддддііллььннаа..  аа  ххттооссьь  ммоо--
жжее  ппооллееттііттии,,  ннаа  ппооккллиикк  ттооїї  ммееллооддіійй,,  ммееллооддііїї  яяккаа  ккллииччее  вваашшуу  
ддуушшуу,,  яяккаа  ссппііввааєє,,  ввооззєєддннааттииссяя..  ТТаа  ммии  ввииббииррааєєммоо  ччооррннуу  ккввііттккуу..  
ТТаакк  яякк  їїїї  ввииббрраавв  ккввііттккаарр..  ВВіінн  ввииббрраавв  ссввооюю  ччооррннуу  ккввііттккуу..  ААллее  ввіінн  
ннааммааггааввссяя  ппооффааррббууввааттии  їїїї  вв  ббааггааттоо  ккооллььоорріівв,,  ввіінн  ввиирроощщуувваавв  
ккооллььооррооввіі  ккввііттии,,  щщообб  ссввооюю  ччооррннуу  ззммііннииттии..  ВВіінн  ннее  ппооллееттіівв  ттооддіі  
ннаа  ппооккллиикк  ммууззииккии,,  ччии  ттоо  ввооннаа  ннее  ппооллееттііллаа  ннаа  ййооггоо  ппооккллиикк,,  іі  ввіінн  
ззооссттааввссяя..  РРааззоомм  зз  ннееюю..  УУ  їїїї  ччооррнніійй  ккввііттцціі..  АА  ттееппеерр  ввіінн  ззннооввуу  їїїї  
ккллииччее..  ІІ  ввооннаа  ппооллееттииттьь  ззаа  нниимм,,  ббоо  ввооннаа  ссппііввааєє,,  аа  ттооддіі  ннее  ссппіівваа--
ллаа..  ІІ  ччооррннаа  ккввііттккаа  уужжее  вв''яяннее..  ВВіідд  ссппііввуу,,  ввіідд  ммууззииккии,,  ввіідд  ккооххаанннняя..  

ППрроо  ццее  щщее  ддооввггоо  ззггааддууввааллии,,  зз  жжааххоомм,,  ббоояяззккоо  ттаакк,,  нніі  ддлляя  
ккооггоо  ццее  ннее  ббууллоо  ззррооззууммііллоо..  ТТііллььккии  яя  ттееппеерр  ччууюю  ммееллооддііюю,,  іі  яя  
ннііммаа,,  яя  ннее  ммоожжуу  ссппііввааттии,,  яя  ддооссіі  уу  ссввооїїйй  ччооррнніійй  ккввііттцціі,,  зз  яяккооїї  ннее  
ммоожжуу  ввииббррааттииссяя,,  яяккаа  ннее  ххооччее  вв''яяннууттии,,  аа  яя  ннее  ммоожжуу  ссппііввааттии  щщообб  
ввооннаа  ззіівв''яяллаа,,  іі  ннііххттоо  ннее  ммоожжее..  ББоо  ммии  ннееррооззддііллььнніі  зз  ннаашшиимм  ттііллоомм,,  
аа  ннаашшее  ттііллоо  зз  ннаашшооюю  ччооррннооюю  ккввііттккооюю..  ЯЯ  ччууюю  ммееллооддііюю,,  ццюю  ччаарріі--
ввннуу  ггооттииччннуу  ммееллооддііюю,,  іі  ччууттииммуу  ззааввжжддии,,  ддооккии  яя  ннее  ввииррввууссяя  зз  
ччооррннооїї  ккввііттккии..  ТТооддіі  яя  ззаассппііввааюю..  
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РРІІЧЧННИИЦЦІІ   ((2266//2277  ККВВІІТТННЯЯ ))   ММООЖЖУУТТЬЬ   РРООЗЗППОО --
ВВІІССТТИИ   ННААММ   ППРРОО   ММИИННУУЛЛЕЕ   ІІ   ММААЙЙББУУТТННЄЄ   

2266  ккввііттнняя  ууввііййшшллоо  вв  ііссттооррііюю  УУккррааїїннии  
яякк  ддеенньь  ттррааггееддііїї,,  аадджжее  ччввееррттьь  ссттооллііттттяя  
ттооммуу  вв  11998866  ррооцціі  ввииббууххннуувв  ЧЧооррннооббиилльь--
ссььккиийй  ррееааккттоорр,,  ррооззттаашшоовваанниийй  ннаа  ппііввнноо--
ччіі  ввіідд  ККииєєвваа,,  ссппррииччииннииввшшии  ннааййггіірршшуу  вв  
ііссттооррііїї  яяддееррннуу  ккааттаассттррооффуу..  РРааддііааццііяя  
ппоошшииррииллаассяя  ннее  ттееррииттооррііюю  ССккааннддииннааввііїї  
іі  ннааввііттьь  ддооссяяггллаа  ВВееллииккооббррииттааннііїї..  

ТТаакк  ссааммоо  2266  ккввііттнняя  ммааййжжее  ддеессяяттьь  
ррооккіівв  ттооммуу  ККооммууннііссттииччннаа  ппааррттііяя  ттаа  
ппррооввллаадднніі,,  ттаакк  ззвваанніі  ""ццееннттррииссттссььккіі"",,  
ппааррттііїї  ввииссллооввииллии  ввооттуумм  ннееддооввііррии  уурряяддуу  

ВВііккттоорраа  ЮЮщщееннккаа  вв  ппааррллааммееннттіі..  ААллььяяннсс  ККППУУ  іі  ППааррттііїї  ррееггііоонніівв  ммааєє  
ддооввггуу  ііссттооррііюю,,  ппооччииннааююччии  ввіідд  їїххннььооїї  ссппііввппрраацціі  ддооввккооллаа  ккооннссттииттуу--
ццііййннооїї  ррееффооррммии  уу  22000033--22000044  ррооккаахх  іі  ззааккііннччууююччии  ссппііллььнниимм  ччллееннсстт--
ввоомм  вв  ""ААннттииккррииззооввіійй""  ккооааллііццііїї  ппррооттяяггоомм  22000066--22000077  ррооккіівв  ттаа  ккооааллііццііїї  
""ССттааббііллььннііссттьь  іі  ррееффооррммии""  ссььооггоодднніі..  

ЦЦяя  ппооддііяя  ((ввооттуумм  ннееддооввііррии  уурряяддуу  ВВііккттоорраа  ЮЮщщееннккаа  вв  ппааррллааммеенн--
ттіі))  ссттааллаассяя  ччеерреезз  ссіімм  ммііссяяцціівв  ппіісслляя  ооппууббллііккуувваанннняя  ссееккррееттнниихх  пплліі--
ввоокк,,  яяккіі  ннііббииттоо  ввккааззууввааллии  ннаа  ппррииччееттннііссттьь  ППррееззииддееннттаа  ЛЛееооннііддаа  
ККууччммии  ддоо  ввббииввссттвваа  жжууррннааллііссттаа  ГГееооррггііяя  ГГооннггааддззее  ттаа  ччеерреезз  ддвваа  
ммііссяяцціі  ппіісслляя  аарреешшттуу  ззаа  ссффааббррииккооввааннииммии  ссввііддччеенннняяммии  ЮЮллііїї  ТТииммоо--
шшееннккоо..  

О
  

Оббииддввіі  ррііччнниицціі  ппррииззввееллии  ддоо  ппееррееммооггии  ооппооззииццііййнниихх  ссиилл..  ВВппеерр--
шшее  ––  ппррооттяяггоомм  11999900--11999911  ррооккіівв,,  ккооллии  ДДееммооккррааттииччнниийй  ббллоокк  ооттррии--
ммаавв  ттррееттюю  ччаассттииннуу  ггооллооссіівв,,  ууввііййшшоовв  ддоо  ппааррллааммееннттуу  ттаа,,  ззрреешшттооюю,,  
ііннііццііюювваавв  ппррииййнняяттттяя  ддееккллааррааццііїї  ппрроо  ннееззааллеежжннііссттьь..  УУддррууггее  ––  вв  
22000044  ррооцціі,,  ккооллии  ккууллььммііннаацціієєюю  ччооттииррььоохх  ррооккіівв  ммооббііллііззааццііїї  ооппооззиицціійй--
нниихх  ссиилл  ссттааллаа  ППооммааррааннччеевваа  ррееввооллююццііяя  ттаа  ппееррееммооггаа  ЮЮщщееннккаа  ннаа  
ввииббоорраахх..  УУккррааїїннаа  ззддііййссннииллаа  ддееммооккррааттииччнниийй  ппрроорриивв  іі  ооттррииммааллаа  
шшааннсс  ннаа  ппррииссккоорреенннняя  єєввррооппееййссььккооїї  ііннттееггррааццііїї..  

ККооллии  ввллааддаа  ппееррееттииннааллаа  ""ччееррввооннуу  ллііннііюю"",,  ччии  ттоо  вв  ССРРССРР,,  ккооллии  
ввооннаа  ддооззввооллииллаа  ппррооввеессттии  ппаарраадд  зз  ууччаассттюю  ддііттеейй  уу  ККииєєввіі,,  вв  ттоойй  ччаасс  
яякк  ччииннооввннииккии  ККооммууннііссттииччннооїї  ппааррттііїї  ввііддппррааввлляяллии  ввллаасснниихх  ддііттеейй  
ппооззаа  ммііссттоо,,  ччии  вв  УУккррааїїнніі,,  ккооллии  ввооннаа  шшттооввххннууллаа  ЮЮщщееннккаа  вв  ооппооззии--
ццііюю,,  ввооннаа  ззрреешшттооюю  ззааззннааввааллаа  ппооррааззккии  ввіідд  ууккррааїїннссььккооггоо  ггррооммааддяянн--
ссььккооггоо  ссууссппііллььссттвваа..  УУ  ССРРССРР  ццее  ззааййнняяллоо  пп''яяттьь  ррооккіівв  ппіісслляя  ЧЧооррнноо--
ббииллььссььккооїї  ттррааггееддііїї,,  ззаа  ччаассіівв  ККууччммии  ––  ччооттииррии  ррооккии  ппіісслляя  ззввііллььннеенннняя  
ЮЮщщееннккаа  зз  ппооссааддии  ггооллооввии  уурряяддуу..  

ЦЦььооггоо  рраазз  ввллааддаа  ппееррееттннууллаа  ддввіі  ""ччееррввоонніі  ллііннііїї""  вв  ооддиинн  ддеенньь,,  ххоо--
ччаа  йй  2277  ((аа  ннее  2266))  ккввііттнняя..  

ППоо--ппеерршшее,,  ппааррллааммееннтт,,  ммааююччии  221111  ззааррееєєссттрроовваанниихх  ддееппууттааттіівв,,  
223366  ггооллооссааммии  ""ппррооггооллооссуувваавв""  ззаа  ррааттииффііккааццііюю  ууггооддии,,  яяккаа  ппррооддоовв--
жжииллаа  ттееррмміінн  ппееррееббуувваанннняя  ЧЧооррннооммооррссььккооггоо  ффллооттуу  вв  ССеевваассттооппоолліі  
ддоо  22004477  ррооккуу..  ДДееххттоо  іізз  ттиихх,,  ххттоо  ""ггооллооссуувваавв""  ззаа,,  ззррооббиивв  ццее  уу  ссввооєєммуу  
ммааєєттккуу  вв  ММооннааккоо  ((РРееннаатт  ААххммееттоовв  ннее  ввііддввііддуувваавв  ппааррллааммееннтт  ппіісслляя  
ттооггоо,,  яякк  ссккллаавв  ппррииссяяггуу  вв  22000077  ррооцціі))  ччии  ппіідд  ччаасс  ввііззииттуу  ддоо  ППааррллааммее--
ннттссььккооїї  ААссааммббллееїї  РРааддии  ЄЄввррооппии  ((ППААРРЄЄ))  уу  ССттрраассббууррззіі..  ССееррггіійй  ККіівваа--
ллоовв,,  ввііддооммиийй  яякк  ггооллоовваа  ЦЦееннттррааллььннооїї  ввииббооррччооїї  ккооммііссііїї  ппррооттяяггоомм  
ввииббоорріівв  22000044  ррооккуу,,  ""ппррооггооллооссуувваавв""  ззаа,,  ппееррееббууввааююччии  уу  ССттрраассббууррззіі..  

ППррееззииддееннтт  ЯЯннууккооввиичч  ппееррееттннуувв,,  щщее  ббііллььшшее  ууссккллааддннииввшшии  ссооббіі  
жжииттттяя,,  ддррууггуу  ""ччееррввооннуу  ллііннііюю"",,  ккооллии  ппіідд  ччаасс  ссееккццііїї  ззааппииттаанньь  іі  ввііддппооввіі--
ддеейй  ппіісслляя  ссввооєєїї  ппррооммооввии  ппеерреедд  ППААРРЄЄ  ссккааззаавв,,  щщоо  ггооллооддооммоорр  11993333  
ррооккуу  ннее  ббуувв  нніі  шшттууччнниимм  ггооллооддоомм  вв  УУккррааїїнніі,,  нніі  ггееннооццииддоомм..  ССллоовваа  
ППррееззииддееннттаа  ЯЯннууккооввииччаа  ббууллии  ннііббии  ""ппооллиивваанннняя  ммаассттииллоомм  уужжее  ттллііюю--
ччооггоо  ввооггннюю  ууккррааїїннссььккооїї  ппоолляяррииззооввааннооїї  ппооллііттииккии""  ––  ннааппииссаавв  ккооллии--
шшнніійй  ззаассттууппнниикк  ппооммііччннииккаа  ддеерржжааввннооггоо  ссееккррееттаарряя  ССШШАА  зз  ппииттаанньь  
ЄЄввррооппии  ттаа  ЄЄввррааззііїї  ДДееввіідд  ККррееййммеерр  уу  ггааззееттіі  ""KKyyiivv  PPoosstt""  ((2288  ккввііттнняя))..  

ЦЦььооггоо  ррааззуу  ссттааннееттььссяя  ттее  ссааммее,,  щщоо  йй  уу  11999900--11999911  іі  22000011--22000044  
ррооккаахх,,  ххооччаа  ннааррааззіі  ооппооззииццііяя  ннааццііллииллаассяя  ннаа  ввііддннооввллеенннняя  ккооннттррооллюю  
ннаадд  ввллааддооюю  уу  ккооррооттшшіі  ччаассооввіі  ттееррммііннии::  ззааввддяяккии  ммііссццееввиимм  ввииббоорраамм  
((яяккіі  ббууллии  ссккаассоовваанніі  ккооааллііцціієєюю  ""ССттааббііллььннііссттьь  іі  ррееффооррммии"",,  ппррооттее,,  ссккоорріі--
шшее  ззаа  ввссее,,  ввііддббууддууттььссяя  ннаассттууппннооггоо  ррооккуу))  ттаа  ппааррллааммееннттссььккиимм  ввииббоо--
рраамм  уу  ввеерреесснніі  22001122  ррооккуу..  ООппооззииццііяя  ммааєє  ддооббррее  ппііддггооттууввааттииссяя  ддоо  цциихх  
ддввоохх  ппооддіійй  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  ссккааззааттии  ""ННіі!!""  ввллааддіі  ссооввккіівв..  wwwwww..pprraavvddaa..ccoomm..uuaa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ДДрр..  ТТаарраасс  ККууззььоо  
ТТооррооннттоо,,  ККааннааддаа  

УУККРРААЇЇННЦЦІІ  ППООТТРРЕЕББУУЮЮТТЬЬ  ГГЕЕРРООЇЇВВ  
Українська  письменниця  Оксана  

Забужко  початком  ц.р.  подала  інтерв'ю  
на    Радіо  "Свобода".  Розмову  вела

Українська письменниця Оксана
Забужко початком ц.р. подала інтерв'ю
на Радіо "Свобода". Розмову вела  Ірина  
Штогрін

Ірина
Штогрін,  тут  подаються  уривки, тут подаються уривки  публі-
кації  зі  сайту    life.pravda.com.ua/interview

публі-
кації зі сайту life.pravda.com.ua/interview

  
((…………))  ВВ  ссууссппііллььссттввіі  яякк  ттааккооммуу  ккррииззаа  

ммооррааллььнниихх  ааввттооррииттееттіівв..  ВВооннаа  ппоовв''яяззааннаа  
зз  ттиимм,,  щщоо  ууккррааїїннцціі  ннее  ззннааююттьь,,  ччиимм  ввооннии  
ввооллооддііююттьь,,  ууккррааїїннцціі  ннее  ззннааююттьь  нніі  ссввооєєїї  
ссппааддщщииннии,,  нніі  ссввооггоо  ссььооггооддеенннняя..  УУккррааїїннцціі  
ппооттррееббууююттьь  ггееррооїївв..    

ВВ  ппррииннццииппіі  ооддиинн  іізз  ссююжжееттіівв  ммооггоо  ррооммааннуу  ""ММууззеейй  ппооккииннууттиихх  
ссееккррееттіівв""..  ЯЯ  ооббррааллаа  яяккрраазз  ппррооггррааммуу  уу  ггооллооввннооїї  ггееррооїїнніі  ттееллеежжуурр--
ннааллііссттккии,,  ккооттрраа,,  ввллаассннее,,  зз  ДДііооггееннооввиимм  ллііххттаарреемм  шшууккааєє  ттиихх  ггееррооїївв,,  
ппрроо  яяккиихх  ннее  ззннааєє  ккррааїїннаа,,  ттиихх  ллююддеейй,,  яяккіі  ччеесснноо  ввииккооннууююттьь  ссввооюю  
ппррааццюю  іі  ссллуужжааттьь  ччооммууссьь  ббііллььшшооммуу  ззаа  ссееббее,,  ннее  ссппооддііввааююччииссьь  ззаа  ццее  
жжооддннооїї  ззааппллааттии..    

ІІ  ттааккіі  ллююддии  жжииввууттьь  ссеерреедд  ннаасс,,  ннее  шшууккааююччии  ссттааттккіівв,,  ммааєєттккіівв,,  
ппррооссттоо  ччеесснноо  жжииввууттьь  ссввооєє  жжииттттяя  вв  ккррааїїнніі,,  ддее  ппррааввииттьь  ккррииммііннаалл..  ВВ  
цциихх  ууммоовваахх  ннааввііттьь  ннееууччаассттьь  уу  ккооррууппццііїї  ввжжее  єє  ппееввнниимм  ммооррааллььнниимм  
ввииббоорроомм,,  яяккиийй  ддааєє  ллююддиинніі  ззммооггуу  ххааррааккттееррииззууввааттии  яякк  ттуу  ллююддииннуу,,  
ккооттррооїї  шшууккаавв  ДДііооггеенн  зз  ллііххттаарреемм,,  ййддууччии  вв  ююррббіі..  

((…………))  --  ЯЯккщщоо  ссппррааввддіі  ллююддии  ввппііззннааююттьь  уу  цціійй  ккнниижжцціі  ннааввііттьь  
ззррооссттаанннняя  ппооттррееббии  ццііллііссннооггоо  ппоогглляяддуу  ннаа  ууккррааїїннссььккуу  ііссттооррііюю,,  ббооддаайй  
ппооввооєєннннуу,,  ттооммуу  щщоо  яя  ббеерруу  6600  ррооккіівв  ууккррааїїннссььккооїї  ііссттооррііїї,,  яя  ббеерруу  ттррии  
ппооккоолліінннняя  ррооддиинннниихх  ііссттоорріійй,,  зз  ккооттрриихх  вв  ппррииннццииппіі  ззммооннттоовваанноо  ссюю--
жжеетт  ррооммааннуу......  ВВссіі  ммии  ооттррииммууввааллии  ууккррааїїннссььккуу  ііссттооррііюю  ннаассааммппеерреедд  
яякк  ууссннуу  ііссттооррііюю  ррооддииннннооггоо  ппееррееккааззуу,,  ттаа  ііссттооррііяя,,  яяккіійй  ммоожжннаа  ббууллоо  
ддооввіірряяттии,,  --  ццее  ббууллоо  ттее,,  щщоо  ккооммуу  ббааббууссяя  ррооззккааззааллаа......    ((…………))  

●  І  от  письменниця  Забужко  взяла  для  себе  одне  з  завдань,  
намагалася  дізнатися  про  секрет,  який  називаємо  "УПА".

● І от письменниця Забужко взяла для себе одне з завдань,
намагалася дізнатися про секрет, який називаємо "УПА".

  ((…………))  ССааммооззррооззууммііллоо  ((ннее  ггооввооррюю  ппрроо  ввссііхх  ппооссппіілльь)),,  ттооммуу  щщоо  
ввііййннаа,,  ппееррііоодд  ннааццииссттссььккооїї  ооккууппааццііїї..  УУППАА  --  ццее  ппааррттииззааннссььккаа  ааррммііяя,,  
яяккаа  ооппииррааллаассяя  ннаассааммппеерреедд  ннііммццяямм..  АА  ппооввооєєннннее  ппііддппіілллляя  --  ццее  ввжжее  
ааннттииррааддяяннссььккее  ппііддппіілллляя,,  ццее  ааннттииссттааллііннссььккее  ппііддппіілллляя..    

ІІ  ввііййннаа,,  яяккуу  ппррооввааддииллоо  ННККВВДД  зз  цциимм  ссааммиимм  ппііддппіілллляямм,,  ззввииччаайй--
нноо,,  ббууллаа  ввііййннооюю  ррооззввііддоокк..  АА  ввііййннаа  ррооззввііддоокк  --  ццее  ззааввжжддии  ввііййннаа  
ппііддссттууппіівв,,  ввііййннаа  ззрраадд,,  ввііййннаа  ввееррббооввоокк..  ЦЦее  ттааккиийй  ннеессааммооввииттиийй  
ссттрраашшнниийй  ббрруудд  іі  жжаахх,,  ссттооссооввнноо  яяккооггоо  ммоожжннаа  ззррооззууммііттии  яяккііссьь  ннее--
ббаажжаанннняя  ллююддеейй  ззннааттии  ввссюю  ппррааввддуу,,  ттооммуу  щщоо  ццяя  ппррааввддаа  ннааддттоо  
ссттрраашшннаа,,  щщооббии  гглляяннууттии  їїйй  уу  ввііччіі..  ((…………))    

●Чи  означає  це,  що  Оксана  Забужко  як  дослідниця,  як  пись-
менниця  знайшла  героїв  у  цій  історії,  історії  УПА?

●Чи означає це, що Оксана Забужко як дослідниця, як пись-
менниця знайшла героїв у цій історії, історії УПА?

--  ББееззппееррееччнноо..  ООтт  ннаажжииввоо  ммааллаа  щщаассттяя  ссппііллккууввааттииссяя  зз  ллююддьь--
ммии,,  ппеерреедд  яяккииммии  ммеенніі  ааввттооммааттииччнноо  ввииппррооссттууввааллаассяя  ссппииннккаа  іі  ввіідд--
ччууввааллаа  ооттее  ххввииллюювваанннняя  іі  ппррооссттоо  ррааддііссттьь  ттаа  ггооррддііссттьь  ввіідд  ттооггоо,,  щщоо  
ввооннии  ззіі  ммннооюю  ггооввоорряяттьь..    

ТТуутт  ооддннаа  ппррооббллееммаа..  ППррооббллееммаа  вв  ттооммуу,,  щщоо  цціі  ллююддии  ттаакк  іі  ллии--
шшииллииссяя  уу  ппііддппіілллліі  вв  ррооккии  ннееззааллеежжннооїї  ввжжее  УУккррааїїннии..  ЯЯ  ввіідд  нниихх  ннее  
рраазз  ччууллаа  ффррааззуу::  ""УУ  ннаасс  ддееммооббііллііззааццііїї  ннее  ббууллоо""..    

УУккррааїїннссььккіійй  ннееззааллеежжнніійй  ддеерржжааввіі  ввооннии  110000%%  ддооввііррии  ннее  ммааююттьь..  ІІ  
ццііллккоомм  ппііддссттааввнноо,,  ббоо  ццяя  ддеерржжаавваа  ннііккооллии  ннее  ввииззннааллаа  їїхх  ввооююююччооюю  
ссттооррооннооюю  іі  ааррмміієєюю  ооппоорруу,,  ттааккооюю,,  яяккооюю  ввооннии  ббууллии..  ІІ  ддуужжее  ббааггааттоо  ссее--
ккррееттіівв  ммии  ннііккооллии  ннее  ддііззннааєєммооссяя,,  ббоо  ллююддии,,  яяккіі  ббууллии  їїхх,,  ммоожжее,,  ооссттаанннніі--
ммии  ххррааннииттеелляяммии,,  ппіішшллии  зз  ццььооггоо  ссввііттуу,,  ттаакк  ннііччооггоо  ннііккооммуу  ннее  ссккааззааввшшии..  

ЯЯккббии  цціі  ллююддии  ввппррооддооввжж  1188  ррооккіівв  ннееззааллеежжннооссттіі  ссппііллккууввааллииссяя,,  
ннее  ттііллььккии,,  ппееррееддааввааллии  ссввооюю  ппаамм''яяттьь  ннее  ттііллььккии  ссввооєєммуу  ннааййббллиижж--
ччооммуу  ооттооччееннннюю::  ддііттяямм  іі  ввннууккаамм  іі  ддаалліі  вв  ццььооммуу  ссааммооммуу  рреежжиимміі  
ссууввооррооїї  ккооннссппііррааццііїї,,  вв  яяккооммуу  ввооннии  ппрроожжииллии  ццііллее  жжииттттяя,,  яяккббии  ввооннии  
ппррииххооддииллии  ддоо  шшккоолляярріівв,,  яяккббии  ввооннии  ррооззммооввлляяллии  ннаа  ДДеенньь  ППееррееммоо--
ггии,,  яяккиийй  ммаавв  ббии  ббууттии  вв  УУккррааїїнніі  ДДннеемм  ппаамм''яяттіі  іі  ннее  99  ттррааввнняя,,  аа  88  
ттррааввнняя,,  ттаакк  яякк  ццее  ввііддббууввааєєттььссяя  вв  ууссіійй  ЄЄввррооппіі,,  ттоо  яя  ддууммааюю,,  щщоо  ммии  
ммааллии  ззаарраазз  ттррооххии  іінншшее  ппооккоолліінннняя  ууккррааїїннцціівв  іі  зз  ттррооххии  ввиищщиимм  рріівв--
ннеемм  ппррииттооммннооссттіі  ттаа  ссааммооууссввііддооммллеенннняя  ссееббее  іі  ууссввііддооммллеенннняямм  ттооггоо,,  
щщоо  ццее  ооззннааччааєє  ббууттии  ууккррааїїннццеемм,,  іі  щщоо  ннееззааллеежжннііссттьь  ззооввссіімм  ннее  ввппааллаа  
ннаамм  зз  ннееббаа  вв  11999911  ррооцціі,,  аа  ввооннаа  ппооллииттаа  ттааккиимм  ммоорреемм  ккррооввіі..      ((…………))  
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