


IZBORNE KVOTE U ZASTUPLJENOSTI UKRAJINACA I RUSINA U 
LOKALNOJ I PODRUČNOJ SAMOUPRAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
Na temelju članka 59.b Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narod-

ne novine, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst i 109/2007), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela O D L U K E o raspisivanju izbora za članove vijeća, odnosno 
za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno tome, Ukrajinci i 
Rusini imaju pravo na sljedeću zastupljenost: 

Ukrajinci Rusini 
Izbori za članove vijeća: 
Grad Vukovar – 15 članova 
Izbori za jednog predstavnika: 
-  Na razini Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Vuko-
varsko-srijemske županije 
- U gradovima: Slavonski Brod i Zagreb 
- U općinama: Bebrina, Bogdanovci i Lipovljani  

Izbori za članove vijeća: 
- Vukovarsko-srijemska županija – 25 članova 
- Grad Vukovar – 15 članova 
- U općinama Bogdanovci i Tompojevci – po 10 članova 
Izbori za jednog predstavnika: 
- Na razini Osječko-baranjske županije 
- U Gradu Zagrebu 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 10. srpnja 2011. godine.                        (www.vlada.hr) 

З  РОБОТИ  ПОСОЛЬСТВА  УКРАЇНИ  В  РХ   
 «Хорватія і Україна в просторі і часі  - сьогодні та у майбутньому» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Андрій Карафіліпрвич, Олександр Левченко і Маріян Комбол 
16 червня ц.р. Посол України в Республіці Хорватія Олек-

сандр Левченко виступив з лекцією «Хорватія і Україна в просторі і 
часі  - сьогодні та у майбутньому» в Європейському домі м.Загреб. 

Лекція була організована за співпраці Посольства і Коорди-
нації хорватських товариств дружби.  

Під час виступу Посол О.Левченко розповів присутнім про 
розвиток та сучасний стан  українсько-хорватських відносин, а 
також про головні напрямки економічного і політичного розвитку 
України та події історичної ваги, які мали важливий вплив на 
розвиток нашої держави. 

Під час заходу також виступив колишній Посол РХ в Україні 
Мар’ян  Комбол. В рамках вечора прозвучала поезія класиків 
української літератури в перекладі на хорватську мову, а присут-
ня публіка висловила значну зацікавленість до тем, висвітлених 
у виступі Посла України.   

Лекція була присвячена відзначенню 15-ї річниці Конституції 
України.                                                       www.mfa.gov.ua/croatia 

ALAN POLIĆ I ANSAMBL „KALJINA“ POBJEDNICI FESTIVALA MIK 
 
 
 
 
 
 
 

1. soprani: Željka Komlenac 
i Dijana Sorić Dupor 

 
 
 
 
 
 
 

Gabrijela Tkalec - 2. sopran 
i Ivana Livić - 1. alt 

 
 
 
 
 
 
 

Slavica Dudaš - 1. alt i 
Dragica Cerovac - 2. alt 

Od 18. do 26.lipnja o.g., u sedam gradova, a 
nakon Novalje cijelom Istrom, Kvarnerom i šire, s 
oduševljenjem su spominjani Rusini i Ukrajinci. 
Naime, u toliko su mjesta održani koncerti ovogo-
dišnjeg festivala „Melodije Istre i Kvarnera“ 
(MIK), a u Novalji – finalna večer, na kojoj je, na-
kon zbrajanja ukupnog plasmana, za pobjedničku 
melodiju proglašena „ČRNA“ (Ines Prajo / Ariana 
Kunštek – Tihomir Preradovic), u izvedbi Alana 

Polića i ansambla „Kaljina“ iz Rijeke.  
U početak refrena ove vrlo pjevne i živahne 

pjesme utkana je ukrajinska melodija „Oj čorna ja 
sy čorna“, a u jednom daljnjem dijelu prateći an-
sambl pjeva tekst na ukrajinskom. Podsjetimo, ovaj 
ansambl Društva Rusina i Ukrajinaca na ovogodiš-
njem „Petrovačkom zvonu“ oduševio je publiku 
izvrsnim pratećim vokalima te solistima: Gabrijela 
Tkalec, Alan Polić, Igor Dudaš i Boris Denisjuk.  #  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Polić 
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I z d a v a č : 
Društvo za ukrajinsku kulturu 

Товариство української культури 
Zagreb , Domagojeva 11 , CROATIA 
Poslovni rn.:  Privredna banka Zagreb 
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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 : aleksa.pavlesin@inet.hr 
Tel. Društva i uredništva: 01 / 4635-884 

Наша газета № 2 (83) 
Prijelom i dizajn: A.Pavlešin 

Umnoženo vlastitim  
elektroničkim ispisom 

U Zagrebu, 30.06.2011. 
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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Наша газета, квітень/травень/червень 2011 р. №2(83) 
Через неякісний інтернетний скайп-звязок, редактор «Нашої газети» міг прямо провадити важливі промови  
лиш на початку засідання Президії СФУЛО. Тому, про причину й саму подію, подається вістка з http://sfulo.org 

Лист Голови СФУЛО всім головам суб’єктів СФУЛО 
7 лютого 2011 року, м. Львів

 
Шановні колеги, пишу до 

Вас останнього листа як Голови 
СФУЛО. 

Насамперед хочу подякува-
ти всім головам суб’єктів 
СФУЛО: голові об’єднання Лем-
ків Канади п. Адамові Стецю, 
колишньому голові Союзу Руси-
нів-Українців Хорватії п. Слав-
кові Бурді, голові Союзу Руси-
нів-Українців Сербії п. Богданові 
Віславському, голові Русинів-
Українців Словаччини п. Петро-
ві Соколу, голові Об’єднання 
Лемків Польщі п. Штефанові 
Гладику, а також членам президії, членам контрольної комісії 
та секретаріатові СФУЛО, з якими мав за честь у роки своєї 
каденції тісно співпрацювати. Усім Вам щиро дякую за плідну 
роботу, взаєморозуміння та підтримку, яка була скерована в 
ці нелегкі часи на популяризацію лемківсько-русинської куль-
тури, історичних, матеріально-духовних надбань та обстою-
ванні суспільно–політичних інтересів наших людей. 

Я все робив для того, щоб підтримувати та координувати 
нелегку сподвижницьку працю всіх суб’єктів зокрема та орга-
нізації в цілому. Організовані численні масові заходи, ювілейні 
концертні програми та фольк-фестивалі, зустрічі з ВІП-
персонами; створені символи організації та допоміжні рекла-
мно-інформаційні матеріали; споруджені пам’ятні каплички та 
меморіальні таблиці; написані листи-звернення; проведені на 
належному фаховому рівні наукові конференції, матеріали 
яких сформовані у солідні друковані видання; організовані 
мистецькі виставки та скликані засідання президії СФУЛО – 
усе це було спрямовано на розкриття актуальних потреб, які 
задекларовані самим існуванням нашої організації та лемків-
сько-русинської спільноти в цілому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володимир Ропецький.

Проте, на жаль, не всі суб’єкти нашої організації розумі-
ють актуальність цих потреб, або ж свідомо створюють про-
блеми на шляху до їхнього вирішення. До прикладу, особливо 
яскраво це виявилось на останній конференції Львівської 
обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщи-
на», коли задля «демократичності» процесу було виставлено 
супроти частини лемків озброєну охорону, і за зачиненими на 
ключ дверима проводилось «волевиявлення» членів Львівсь-
кої обласної організації. 

Після згаданої вище події я, як представник України, не 
бачу більше можливості до подальшої співпраці в українській 
організації, більше того – вважаю, що над СФУЛО нависла 
дуже серйозна загроза її ліквідації або ж трансформації у 
кишенькову, таку собі колєжанску структуру для виїздів в 
«терен» на пструги (форель) і т. д. У світлі подій, які відбува-
ються в Україні на цей момент, сценарій такого перебігу не 
складно передбачити. Тут уже не йдеться про відстоювання 
прав і статусу депортованих українців на вищих державних 
щаблях. Інтереси змарніли, найбільші проблеми, які зараз 
турбують керівництво в українській організації, – це вироб-
лення віз для лемків і не лемків також. 

Вболіваючи за подальшу долю нашої організації 
(СФУЛО) та во ім’я її збереження для наших нащадків 
бодай в тому форматі, в якому вона перебуває, я, Во-
лодимир Ропецький, голова СФУЛО, передаю повнова-
ження голови СФУЛО до чергового конгресу у 2012 році, 
моєму заступникові на європейському континенті 
Штефану Клапику.

Вважаю, що Світову Федерацію Українських Лемківських 
Об’єднань необхідно зареєструвати на матірних землях, Лем-
ківщині, голова міжнародної організації повинен знаходитись 
теж там і маю надію, що Об’єднання лемків Польщі буде мати 
за честь та обов’язок відновити моральні, духовні та патріоти-
чні пріоритети, партнерство та взаємоповагу серед суб’єктів 
СФУЛО і нехай Вам у цьому допомагає Бог. 

З повагою, 
                  ваш Володимир Ропецький.

Відбулося позачергове засідання Президії СФУЛО 
У невеликому містечку  Горлиці, за 30 кілометрів від 

словацько-польського кордону, де знаходиться осередок 
Об’єднання лемків Польщі, 7-го травня цього року відбу-
лося позачергове засідання Президії Світової федерації 
українських лемківських об’єднань (СФУЛО).

 
Про перспективні завдання СФУЛО на наступний період 

розповів виконуючий обов’язки голови Іван Лаба 
У Федерацію входять організації з семи країн – Польщі, 

України, Сербії, Хорватії, США, Канади та Словаччини, яку 
на засіданні представляли Петро Сокол, Павло Боґдан, Іван 
Лаба та Мирослав Сополига. 

Причиною скликання засідання Президії було передусім  
те, що голова СФУЛО Володимир Ропецький (Україна),  обра-
ний  на IV конгресі, нещодавно здався своєї функції.  Члени 
Президії обговорили актуальну ситуацію та обставини, в яких 
опинилася Світова федерація українських лемківських 
об’єднань. Разом з тим, учасники засідання внесли і пропози-
ції на зміну Статуту СФУЛО та організаційної структури керів-
них органів СФУЛО. Члени Президії доручили виконувати 
обов’язки голови СФУЛО на період до V конгресу Івану Лабі, 
членові Президії Центральної ради Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки, досвідченому працівнику на ділянці 
культурно-національного життя. 

Було схвалено правила 
проведення V конгресу Сві-
тової федерації українських 
лемківських об’єднань, який 
відбудеться 12-13 травня  
2012 року у польському міс-
ті Горлиці.

Довідка:
Іван Лаба народився 3 че-

рвня 1940 р. у Вираві Меджи-
лабірського округу Словаччи-
ни. Середню освіту здобув 
1957 р. в Меджилабірцях. За-
кінчив Інститут у справах 
національних комітетів Міністерства внутрішніх справ і 
життєвого середовища Словаччини. Певний час вчителю-
вав, був методистом, завідуючим народної художньої твор-
чості  і директором Окружного осередку культури в Гумен-
ному, очолював відділ культури Окружного національного 
комітету в Гуменному. Від 1991 р. до виходу на пенсію пра-
цював в Районному уряді у Снині.  Два виборчі періоди був 
головою   Центральної ради Союзу русинів-українців Слова-
цької Республіки (1999 – 2009).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іван Лаба
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GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKO-
UKRAJINSKOG DRUŠTVA  

U vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, 06. travnja 
2011., Hrvatsko-ukrajinsko društvo održalo je redovitu izvještajnu 
skupštinu za period 2010. godine, sa standardnim dnevnim redom. 

Nakon izbora radnih tijela i uvoda predsjednika društva Božida-
ra Markuša uslijedila su izvješća. Tajnik mr.sc. Miroslav Kirinčić 
podnio je izvješće oradu na reduciran način. Naime, s obzirom da 
je svim članovima blagovremeno dostavljeno opširno izvješće u pi-
sanom obliku, u ovoj prigodi je bilo riječi tek o njegovim dopunama, 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Kirinčić, B. Markuš, M. Kombol i J. Miškiv 
te se nakon financijskog i izvješća nadzornog odbora (izvjestila 
Marija Mesić), prešlo na diskusiju o izvješćima. U diskusiji su sudje-
lovali mr.sc. Teodor Fricki (potaknuo pitanje suradnje sa Ukrajin-
sko-hrvatskim društvom u Kijevu), te Vladimir Provči (pozvao na 
sudjelovanje u predstojećim Danima kulture Rusina i Ukrajinaca u 
Rijeci, a također i u ostalim aktivnostima KD „Rušnjak“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Burda, I. Trnokop, O. Ros', O. Levčenko i T. Fricki 
Za ovu prigodu, kao osnovnu informaciju, treba navesti da je 

u protekloj godini Hrvatsko-ukrajinsko društvo organiziralo predstav-
ljanja svog izdanja „Povijest ukrajine“, izložbu slika Olene Sokolov-
ske, te kao suorganizator ili sudionik sudjelovalo u nizu kulturnih 
zbivanja (tribine, književne večeri, izložbe, posjeti i sl.). 

U ovoj godini, Hrvatsko-ukrajinsko društvo planira organizirati 
znanstveni skup i izdati knjigu na temu „Juraj Križanić i Ukrajina“, 
izdati knjige „Hrvatska ševčenkiana“ i „Čornobiljska nesreća – 25 
godina poslije“ (što je sada već i realizirano – op. ur.), organizirati  

 
 
 
 
 
 
 

 
F. Gregurić i J. Paščenko 

 
 
 
 
 
 
 

 
V. Provči i B. Graljuk 

znanstvene skupove i izdati knjige „Bogdan Igor Antonyč u hr-
vatskoj kulturi“ te zbirku pjesama Tarasa Ševčenka. Također, 
planiraju se brojne aktivnosti poput izložaba, suradnje s Ukraji-
nom i Veleposlanstvom Ukrajine u RH na kulturnom i gospodar-
skom planu, suradnje s Fondom roda Limič, a u određenim prog-
ramima i s udrugama Ukrajinaca i Rusina u Hrvatskoj. Glede općih i 
ovogodišnjih planova, svoja gledišta iznijeli su dr.sc. Franjo Gregu-
rić i veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Oleksandr Levčenko. 

Po završetku skupštine dr.sc. Jevgenij Paščenko je predsta-
vio knjige „Slavist i imperiji“ i „Od kijeva do Poljica“, a Slavko 
Burda brošuru „Čornobiljska nesreća - 25 godina poslije“. # 

PREDSTAVLJANJE KNJIGE „HR-
VATSKA ŠEVČENKIANA“ 

Povodom 150 obljetnice smrti 
i prijenosa posmrtnih ostataka 
utemeljitelja ukrajinske književ-
nosti, pjesnika Tarasa Ševčenka,  
iz St. Peterburga u Ukrajinu (Ka-
niv, nedaleko Kijeva), Hrvatsko-
ukrajinsko društvo i Udruga hr-
vatskih ukrajinista organizirali su 
predstavljanje zbornika radova o 
njemu, objavljenih u Hrvatskoj u 
vremenu 19.-21. stoljeća. Preds-
tavljanje je upriličeno 02. lipnja 
2011. u Konferencijskoj dvorani 
knjižnice Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Kirinčić i Vinko Brešić 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cvijeta Pavlović 
Zbornik pod nazivom „Hrvatska ševčenkiana“, koji je priredio 

i uvod napisao pročelnik Katedre za ukrajinski jezik i književnost 
na spomenutom fakultetu, a ujedno i predsjednik Udruge hrvats-
kih ukrajinista, dr.sc. Jevgenij Paščenko, objavljen je u izdanju 
Hrvatsko-ukrajinskog društva, čiji je tajnik; mr.sc. Miroslav Kirinčić 
uredio ovo izdanje, koje je dizajnirao i grafički pripremio Aleksan-
dar Paščenko. Knjiga je ilustrirana CB slikama iz Ševčenkovog 
bogatog, tematski i tehnikom raznolikog slikarskog opusa. Sama 
edicija je mekog uveza, 212 stranica C6 formata, korice u boji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik UHD Božidar Markuš i ataše Olga Ros' 
Na predstavljanju se okupio brojčano nešto skromniji audito-

rij, u kojem su prevladavali zagrebački Ukrajinci, te ponešto stu-
denata i nekoliko predavača s ukrajinistike, uz nazočnost atašea 
za kulturu iz Veleposlanstva Ukrajine u RH Olge Ros' i predsjed-
nika Hrvatsko-ukrajinskog društva Božidara Marrkuša. „Hrvatsku 
ševčenkianu“, koja obuhvaća radove 19 autora, predstavili su 
njen urednik mr.sc. Miroslav Kirinčić kao uvodničar, prof.dr.sc. 
Vinko Brešić i dr.sc. Cvijeta Pavlović, te sam priređivač dr.sc. 
Jevgenij Paščenko.  

Izuzimajući, po naravi situacije, skromnu suzdržanost priređi-
vača, ostali predstavljači su vrlo visoko i pohvalno ocijenili ovaj 
vrijedan projekt. Profesor Vinko Brešić je o zborniku govorio vrlo 
nadahnuto, uz zgodne digresije i poneku anegdotu, simpatično 
opisavši situaciju kako se prihvatio biti recenzent ovom izdanju. 
Dr.sc. Cvijeta Pavlović je, na molbu urednika „Naše gazete“, 
ljubazno ustupila svoju recenziju spomenutog zbornika, te se ista, 
uz dužnu zahvalnost, objavljuje na narednoj stranici. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jevgenij Paščenko 
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Tarasu Ševčenku riječju i slikom u čast
Dr.sc. Cvijeta Pavlović 

Recenzija knjige: Hrvatska ševčenkiana, priredio Jevge-
nij Paščenko, Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Zagreb, 2011. 
 
Tijekom g. 2010. i 2011. zaredala su se brojna izdanja višego-

dišnjih istraživanja prof. Jevgenija Paščenka, u kojima je uočljiva 
njegova stručna disciplina i velika ljubav prema svojem zvanju i 
zanimanju, u službi ukrajinistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Pred tolikom marljivošću prof. Paščenka mi, njegovi 
kolege, možemo zadivljeno zastati i posvetiti njegovu radu dostoj-
nu pozornost. Ovaj put se Jevgenij Paščenko predstavlja ne kao 
autor komparatističkih ili povijesnih analiza ukrajinske kulture, nego 
kao priređivač iznimno vrijednog i primjereno lijepo opremljenog 
izdanja, koje okuplja književne kritike, nastale od sredine XIX. st. 
do danas, a prigodno posvećenih Tarasu Ševčenku, ključnom 
imenu ukrajinskog književnog kanona, povodom 150. obljetnice  

biografija, koja se mijenja samo u nijansama, i koja s vremenskim 
odmakom kao vremenskim dalekozorom približuje i izoštrava 
pojedinosti koje su suvremeniku bile iz blizine možda zamućene i 
nejasne, ili obrnuto. Stoga niti jednu kritiku ne treba posebno 
izdvajati kao preporučljiviju od druge, jer one tek kao cjelina priča-
ju najljepšu i najsadržajniju priču o Tarasu Ševčenku. Tek bih 
naglasila da su o ukrajinskom pjesniku, uz velike znanstvenike 
poput Badalića i Flakera, svoje viđenje dala i dva velika hrvatska 
književnika, August Harambašić i Ivo Kozarčanin. 

Hrvatska književna kritika istodobno priča priču o tijeku recep-
cije Tarasa Ševčenka, ali i o samoj sebi, tj. o statusu književne 
kritke kao oblika izražavanja. Knjiga okuplja kritike ponajprije iz 
osamdesetih i devedesetih godina XIX. st. (Harambašić, Bragalja, 
Popović), kojima možemo pribrojiti i kritike iz prva dva desetljeća 
XX. st. (Grgec, Petanek, Bučar), pa bi se moglo reći da je u kulturi 
esteticizma, koji je u to doba dominirao Hrvatskom i Europom, 
postojalo izrazito zanimanje za romantičara Ševčenka. Dvadesete  

smrti. Taj niz književnih kritika posjeduje 
primjeren uvod, tekst samoga priređivača, 
koji usklađuje različite ovdje uvrštene teks-
tove u razložnu cjelinu. Hrvatska ševčen-
kiana je knjiga o velikom ukrajinskom knji-
ževniku, ali i o stanju u književnoj kritici te 
konačno, ali diskretno, i o samom priređi-
vaču, Jevgeniju Paščenku. 

Taras Grigorević Ševčenko (1814.-
1861.) u hrvatskoj kulturi slovi kao «Bogom 
odabrani pjesnik svoga naroda» (A. Ha-
rambašić), «najomiljeniji pjesnik Ukrajine» 
(Milan Popović), «ukrajinski prvak i narodni 
pjesnik» (Alfred Jensen i Franjo Bučar), 
«duhovni vođa ukrajinskog naroda u borbi 
za slobodu» (Zvonimir Vukelić), «genij 
Ukrajine» (Antin Ivachnjuk, Zynovij Patola), 
«genijalni pjesnik-borac» (Josip Badalić), 
«jedan od najboljih pjesnika romantične 
epohe» (Ivo Kozarčanin), po kojemu se 
«brijeg na kojem je pokopan sada zove 
Tarasov brijeg» (Milan Popović), itd. Od 
četrdeset i šest godina života proveo je 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i tridesete godine XX. st. (Badalić, Lukjano-
vić, Hardovyj, Vukelić, Ivachnjuk, Patola, 
Krmpotić, Kozarčanin) to zanimanje udvos-
tručuju s posebnim naglaskom na kulturnoj 
politici i onodobnoj dobrodošloj slavenskoj 
uzajamnosti. Vrijeme drugog svjetskog rata 
(Gašparović) i neposredno nakon rata (Fla-
ker) također se rado prisjeća Ševčenkova 
značenja u europskom književnom kanonu, 
da bi u drugoj polovici XX. st., u jeku kasnog 
modernizma i postmodernizma, Ševčenko 
postao manje značajan za hrvatsku književ-
nu kritiku, ali ne i potpuno zaboravljen – 
Ševčenkovo djelo se kao tema premiješta iz 
svakodnevnih i kulturno-političkih razina 
usporedbe na stručnu razinu književnih 
analiza, prestajući biti općepoznatim, ali 
postajući kanonskom temom znanosti o 
književnosti i povijesti umjetnosti (Badalić, 
Paščenko). Zahvaljujući priređivaču Jevgeni-
ju Paščenku, također je vrlo zanimljivo i 
pregledno iskazana mijena do koje je dolazilo 
u različitim podoblicima hrvatske književne 

godine u neimaštini, čitavih 10 u progonstvu kao vojnik, gdje mu 
je bilo zabranjeno slikati i pisati, te je svega 12 godina bio na 
slobodi, a i od tih godina, posljednje tri-četiri godine nemoćan i 
bolestan od posljedica progonstva. Registri njegova djela proizla-
ze iz intimne tuge pojačane teškim životnim iskustvom – Ševčen-
ko je napisao svojem suvremeniku Gogolju «Ti se smiješ, a ja 
plačem, moj veliki druže.» No već za života, a poglavito nakon 
smrti, prevodili su ga Nijemci, Francuzi, Englezi, Rusi, Poljaci, 
Česi, Slovaci, Hrvati i drugi. Uspoređivan je s klasicima europske 
književnosti, od ruske s Puškinom, Lermontovim, Turgenevim i 
drugima, preko poljske s Krasińskim, Słowackim i Mickiewiczem, 
češke i slovačke s Kollárom, njemačke od Kleista i Eichendorffa 
do Uhlanda, škotske Roberta Burnsa, francuske Mme de Staël, 
hrvatske od Jurja Križanića preko Gaja i Vraza do Šenoe i Ha-
rambašića itd. 

Koliko god se književne kritike o Tarasu Ševčenku razlikuju, to-
liko sve rado rabe biografski model prikaza knjižnika, od djetinj-
stva, mladosti i obrazovanja, preko opusa, političkih odluka i re-
perkusija, progonstva i tamnovanja, ljubavnih epizoda do smrti. 
Njegov život služi kao metafora povijesti Ukrajine u apologiji slo-
bode. Istodobno svaki književni kritičar oblikuje vlastiti osvrt, bez 
prepisivanja općepoznatih podataka, s razrađenim vrlo individual-
nim naglasicima na velikana minuloga vremena. Svaki taj osvrt 
donosi i poneki nov, do tada neizrečen podatak o Ševčenku, iz 
čega proizlazi da se tek sve kritike koje je objedinio priređivač 
Jevgenij Paščenko mogu preporučiti kao jedinstvena Ševčenkova  

kritike poglavito u omjerima politike i umjetnosti kao vrijednosti 
koje bi valjalo istaknuti. Stoga je posljednji prilog u ovoj zbirci 
književnih kritika, tekst samoga priređivača, ali ovaj put kao aktiv-
nog književnog i likovnog kritičara, dobrodošla nadopuna. I sâm 
ljubitelj slikarstva, prof. Paščenko tekstom o prožimanju slikarskog 
i pjesničkog u opusu Tarasa Ševčenka otvorio je prostor povezi-
vanja dviju umjetnosti i pozvao buduće istraživače na nova kom-
parativna tumačenja, a ujedno i zaokružio riječju odluku da ovu 
zbirku hrvatskih književnik kritika poprati ilustracijama slikarskog 
umijeća Tarasa Ševčenka, što ovo izdanje čini iznimno uspješnim 
i hvalevrijednim. Sklonost riječima i sklonost slikarstvu rezonirala 
je i u Ševčenka i u Paščenka u rijetko viđenom uzvišenom susretu 
autora i njegova priređivača. Dizajn i grafička priprema koje poti-
suje Aleksandr Paščenko u savršenom su skladu s materijom (na 
naslovnici se pretapaju Ševčenkov autoportret 1840. i  slika ban-
dure, glazbala koje se nalazi i na jednoj Ševčenkovoj slici iz 1843. 
g., na kojoj slijepac izvodi pjesme). Instrumenti i junaci, gusle i 
hajduci, ti i mnogi drugi motivi stvaraju krug zajedništva i kultur-
nog prijateljstva hrvatskog i ukrajinskog pjesništva XIX. st., koje je 
upravo takvo bilo zanimljivo čitavoj Europi od predromantizma 
Herdera i Percyja do modernizma Marguerite Yourcenar. Ševčen-
ko je u pjesmi Rasuta mogila pozdravio Ukrajinu: «Zdravo, tihi 
kraju mili, Ukrajino moja!» (u prijevodu Augusta Šenoe). Kako je 
to istaknuo Stanko Gašparović  u svojem osvrtu na Ševčenkovo 
djelo, tiskanom u Hrvatskoj ševčenkiani: «Pojedinci nisu samo 
atomi povijesti, oni su i snaga povijesti i kulture.» # 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незвичайна тема зацікавила не лиш українську громаду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наташа Павлешен Тополко 
і Велімир Вереш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет дівчини з собакою (Акварель; 1838) 

Як і належить за українським звичаєм, і українці в Хорва-
тії, в рамках своїх культурно-просвітніх товариств, організо-
вують традиційні шевченківські вечори. Зазвичай, головна 
увага присвячується поезії цього українського велета, про 
Шевченка-художника згадується лиш в його біографії, а ху-
дожні творі презентуються як декоративний елемент на сце-
ні, звичайно – репродукція котрогось з його автопортретів. 
Таким чином, художній опус Тараса Шевченка залишається 
на цих просторах слабо, або майже зовсім невідомим. 

Щоб заповнити згадану інформаційну порожнечу, Товари-
ство української культури підготувало презентацію названу 
«Тарас Шевченко – Рембрандт України», як різноманітний му-
льтимедійний захід. Перший із низки заходів відбувся 8 чер-вня 
ц.р. в Міській бібліотеці в Загребі, наступний планується на 
осінь в м. Рієка, а решта – залежно від зацікавленості КП укра-
їнських товариств, можливо відбудуться і в їхніх осередках. 

Програма складалася з чотирьох частин: 
- Життєпис, художнє навчання й загальний доробок Тара-

са Шевченка (викладач – Алекса Павлешин) 
- Художній опус Т.Шевченка в контексті українського ма-

лярства, його художні техніки, колоризм, та аналіз компози-
ції його акварелей (викладач – художниця Олена Соколовсь-
ка-Дєрі) 

- Художній опус Т.Шевченка в контексті європейського 
малярства його часу (викладач – проф.. Джуро Відмарович) 

- Музичний додаток: 
а) Постать жінки, як зв'язок між художнім і літературним 

опусом Т.Шевченка  - «Така її доля» (Наташа Павлешен-
Тополко – сопрано; Велімір Вереш – класична гітара) 

б) Віршовий триптих сільської ідилії  - «Садок вишневий» 
(Алекса Павлешин – баритон і супровід на бандурі) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крутий беріг Аральського моря (Акварель; 1948-1949) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русалки (Сепія, білило; 1859) 
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- РЕМБРАНДТ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алекса Павлешин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олена Соколовська Дєрі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дюро Відмарович 

Хоч презентація відбувалася в трохи незручний час (сере-
да), все ж відвідуваність була досить високою, особливо беру-
чи до уваги звичний інтерес публіки у подібних заходах. Про 
цікавість і вдалий спосіб подачі цієї теми свідчать не лише 
численні вітання організаторам, а і те, що через декілька днів 
на Першій програмі хорватського радіо була 10-хвилинна пе-
редача про цю подію. Окремо треба зауважити, що на презен-
тації був присутній ширший загал, а не лише українці. Що до 
останніх, варто згадати і тих відсутніх, між котрими, крім ви-
падково та й загально зайнятих обов’язками, є певне коло тих 
українських діячів, котрі не відвідують інших, а на своє запро-
шують лиш селективно. 

Також було проведено принагідну виставку, друкованих з 
цієї нагоди вибраних репродукцій Шевченкових картин, з яких 
одну було подаровано випадково вибраному відвідувачу. Під 
час презентації проходила цифрова проекція в якій показано 
близько 80 картин, а також, і Тарасові фотографії. 

Пан Відмарович постарався зробити часткове порівняння Ше-
вченка з художниками з подібним стилем; при цьому він наголо-
сив, що це важко, бо Шевченко, за винятком копіювання на взі-
рець картин інших авторів, зовсім оригінальний й неповторний. 

Особливо цікавим та незвичним був аналіз Шевченкової ак-
варелі «Крутий берег Аральського моря» у викладі пані Соко-
ловської. Художниця копіюючи цю картину у кілька фаз, пока-
зала специфіку Шевченкового способу малювання. 

Розповідаючи загальні дані Шевченкового життєпису, А. Пав-
лешин згадав і менш відомі дані (батьківська сім’я, походження 
прізвища,  хрещення, нещасливі кохання, вчення від відомих худо-
жників… тощо) пробуючи відшукати причину метаморфози з ху-
дожника в поета, порівнюючи той заклик з натхненням Мойсея. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катерина (Олія; 1842) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет Петра І.  
(Гравюра; 1844) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погруддя жінки (Олівець; 1830) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селянська родина (Олія; 1943) 
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ДНІ  УКРАЇНСЬКОЇ  КУЛЬТУРИ  В  ЗАГРЕБІ  
Після довшого періоду «звичайної» активності, Культурно-

просвітне товариство русинів і українців Загреба організувало 
Дні русинської і української культури – масштабний різноплано-
вий захід, що відбувався у період із 18 по 20 травня 2011 року. 

Першого дня, в середу, в приміщенні т-ва було відкрито 
виставку картин (акрил на полотні) художника-самоука з м. 
Рієка Володимира Провчі. Дві години після того, о 19-тій, у залі 

Новому Саді, Протестантським теологічним училищем в Осіє-
ку й «Руским словом» з Нового Саду. Редактором є доктор 
наук Дімітріє Попадич. Технічні дані – формат А5, м’яка об-
кладинка, 576 сторінок, хорватською мовою. 

Тема лекції «Стан і статус національних меншин – про-
блеми, виклики, перспективи», по своїй суті є досить делі-
катна, але  ерудит  такого  профілю як др. о. Мизь  здатний  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петро Ребчен, Роман Мизь, Павло Головчук і Славко Бурда 

відповідально прийняти такі складні 
виклики. То виявилося як в доповіді, 
так і в подальшій дискусії, в якій взяв 
участь і посол України в РХ Олександр 
Левченко. 

Наступного дня, в рамках заходу, у 
загребській гкт. церкві Св. Кирила і 
Методія, крижевецький владика, Кір 
Нікола Кекич, правив літургію, під час 
якої  співав  змішаний хор «Гармонія», 
церкви Св. Петра і Павла з Нового 
Саду.  Ввечері, у  переповненому  залі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперна солістка Світлана Декар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славко Бурда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олександр Левченко 

загребської міської бібліотеки, відбулося 
представлення книжки о. др. Романа 
Мизя «Enciklopedijski pregled pojmova 
kršćanske kulture» (Енциклопедичний 
перегляд понять християнської культу-
ри). Після представлення, о. Миз (з м. 
Новий Сад; Сербія) прочитав лекцію на 
тему «Стан і статус національних мен-
шин – проблеми, виклики, перспективи». 

Про книжку говорили о. Петро Реб-
чен, Павло Головчук, голова Культурно-
просвітного товариства русинів і українців  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після презентації Енциклопедії, відвідувачі задали багато цікавих запитань 
Загреба Славко Бурда і сам автор, котрий повідомив що в 
книжці зміщені тлумачення понять котрі він довгий час пода-
вав в черговій радіопередачі по хорватському католицькому 
«Радіо Марія». Якраз тому, кожне з 279 понять, в книжці має 
на міру одну та саму кількість тексту. 

Ця книжка видана Протестантським теологічним факуль-
тетом в Новому Саді, разом із Греко-католицькою парафією в 

«Чеської бесіди», цей хор дав концерт,виконавши духовні та 
українські й русинські народні пісні. З цієї нагоди присутніх 
привітав і Й.Е. О.Левченко. 

 На третій день маніфестації, в приміщенні т-ва  була пред-
ставлена тематична мозаїчна книжка Павла Головчука «Наші 
долі», (про цю книжку вже було слова в «Нашій газеті» №80, 
на 4 сторінці), а потім відбувся шаховий турнір.  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змішаний хор «Гармонія», церкви Св. Петра і Павла з Нового Саду, під керівництвом Сузани Ґрос Маркович 
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ŠESTA MANIFESTACIJA „TARAS ŠEVČENKO“ U KANIŽI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udruženi zborovi ukrajinskih društava, pod ravnanjem Sanje Stičinski, izveli su himne Hrvatske i Ukrajine 
 
 
 
 
 
 
 

Zbor KPDU „Karpati“ iz Lipovljana s voditeljicom Marijom Poljak 

 
 
 
 
 
 
 

Gledateljima je bio popunjen cio prostor ispod velikog šatora 
U slavonskom selu Kaniža, ukrajinsko 

KPD „Taras Ševčenko“ organiziralo je 
svoju šestu istoimenu dvodnevnu manifes-
taciju koja se održala 21. i 22. svibnja o.g. 

Program prvoga dana bio je u potpu-
nosti posvećen spomenu na život i stvara-
laštvo ukrajinskog pjesnika T. Ševčenka, o 
čemu je, na  književnoj  večeri,  meritorno  

tehničke naravi, šteti punom ugođaju kvali-
tetnih točaka programa. No zato je izložba 
vezenine, postavljena u primjerenom ambi-
jentu, bljesnula u punom sjaju riznice na-
rodnih rukotvorina. 

Priredbu su svojom nazočnošću počasti-
li prvi tajnik Veleposlanstva Ukrajine Anatolij 
Starostenko te regionalni i lokalni čelnici.  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priprema za tradicijsku dobrodošlicu 

govorio voditelj zagrebačke Katedre za 
ukrajinski jezik i književnost dr.sc. Jevgenij 
Paščenko. Svoj prilog temi večeri, svojim 
umjetničkim prilozima, dali su i članovi 
KPD-a – mladi recitatori iz Kaniže i Osije-
ka, seniorska pjevačka skupina iz Osijeka 
te zbor iz Slavonskog Broda, a također 
glazbeni i instrumentalni solisti. 

Osim oskudnih dekoracijskih naznaka na 
sceni, program narednog dana uopće nije 
imao značajke naziva ove manifestacije, a 
sastojao se od ukrajinskih narodnih pjesama 
i folklornog plesa u izvođenju zborova, te 
pjevačkih i plesnih skupina domaćeg i gostu-
jućih društava. Uz domaće, vrlo kvalitetno 
nastupila su ukrajinska društva iz Lipovlja-
na, Vukovara, Slavonskog Broda, Šumeća i 
Banje Luke, a također i hrvatsko KPD „Po-
savac“, koje je za ovu prigodu u repertoar 
uvrstilo i ukrajinske pjesme. Šteta što scen-
ski  improvizorij  pod  šatorom,  zbog  svoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dojmljiva izložba vezenine 

DANI KULTURE RUSINA I UKRAJINACA U RIJECI 
KD „Rušnjak“ PGŽ, iako sa skromnim 

brojem aktivnih članova, zahvaljujući agil-
nosti svoga predsjednika Vladimira Provči-
ja, svake godine ostvaruje niz vrijednih proje-
kata iz domene kulture Rusina i Ukrajinaca. 

Tako je i ove godine organiziralo „Dane 
kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-
goranske županije“, čiji je program realiziran 

Atraktivni dio programa bilo je gostova-
nje folklornih plesača, vokalnih solista i 
orkestra KUD-a „Jakim Hardi“ iz Petrovaca, 
koji su nastupili na Riječkom Korzu, gdje je 
upriličena i degustacija nacionalnih jela, a 
potom su, zajedno s riječkom pjevačkom 
skupinom starijih osoba „Belvedere“, nastu-
pili i u prostorijama Zajednice Talijana,. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncert u baroknom ambijentu (www.sriu.hr) 

u periodu od 20. travnja do 03. svibnja 
o.g., a s obzirom na skromne potencijale 
samog društva, nositelji skoro cijelog prog-
rama su bili gosti. 

Manifestacija je otvorena izložbom sli-
ka Vladimira Provčija, pod nazivom „Sje-
ćanje na Ukrajinu“, a uslijedila je izložba 
ilustracija „Ukrajinski narodni vez“ u posta-
vu Katarine Todorcev Hlača iz Zagreba. 
Narednih dana priređeno je predavanje 
gosta iz Mađarske – Mirona Žiroša, na 
temu „Rusini i Ukrajinci u Srbiji i Hrvatskoj 
od 1754. do 2010.“. 

Sudjelovanjem Veleposlanstva Ukraji-
ne u RH, postavljena je izložba „25 godina 
čornobiljske katastrofe – sigurnost buduć-
nosti“, a Hrvatsko-ukrajinsko društvo iz 
Zagreba predstavilo je svoja izdanja knjiga 
„Slavist i imperiji“ (o Vatroslavu Jagiću) i 
„Od Kijeva do Poljica“ (tragom prastarih 
migracija) autora dr. Jevgenija Paščenka . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastup na riječkom Korzu (www.sriu.hr) 
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ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВУКОВАРІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На початку, з’єднані хори усіх товариств, під диригуванням Ларіси Углєшич, виконали гімни Хорватії та України  
У неділю, 29 травня ц.р., на зовнішній сцені біля Робіт-

ничого будинку в селищі Борово біля Вуковару, відбувся 
концерт українських товариств, як центральна частина 
заходу «Дні української культури», яку організувало УКПТ 
«Іван Франко» з м. Вуковар. В рамках заходу, на день 
раніше, у вуковарській гкт. церкві Царя Христа, відбувся 
музично-літературний  вечір  присвячений  Івану  Франку.  

взяли участь хори, вокальні групи й танцюристи українських 
товариств «І. Франко» з Вуковару, «Україна» зі Славонського 
Броду, та «Карпати» з Липовлян, а від імені т-ва «Л. Українка» 
з Осієку виступив соліст-фаготист Михайло Крайник. Гучними 
оплесками публіка вітала і гостей з закордону – танцюристів 
українських товариств «Коломийка» з Сремської Мітровіци 
(Сербія), та «Т. Шевченко» з Баня Луки (Боснія). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор т-ва «І. Франко» під керівництвом  Романа  Матуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошені гості маніфестації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юні Вуковарці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор т-ва «Карпати» під керівництвом Марії Поляк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцюристи з Баня Луки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дитяча група «Сонечко»з Вуковару 
Там же, була розміщена етноекспозиція, художні твори та 
наукові праці згаданого поета, а також, презентовані українсь-
кі солодощі та напої. 

Недільну програму провадили керівники й культурні діячі з 
кола української нацменшини, та запрошені гості, між якими і 
заступник жупана (голови району), Джордже Чурчич, та мер м. 
Вуковар  Желько  Сзабо, які привітали  присутніх.  В програмі 

Наприкінці програми, присутніх привітав голова Товариства 
української культури зі Загреба Алекса Павлешин. З цієї наго-
ди, вітаючи учасників і організатора зі знаменитим концертом, 
він подарував примірники нотного збірнику улюблених тут 
народних пісень, котрі колись виконував ансамбль «Кобзар». 

Спілкування учасників продовжилось і підчас вечері, а після, 
пролунала пісня, та й потанцювали собі як лиш юні вміють.  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наприкінці успішно виконаної програми, учасники й частина гостей бажали спільно фотографуватися – на пам’ятку 
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„ P E T R O V AČK O  Z V O N O  2 0 1 1 “  
U Petrovcima je 11. i 12. lipnja 2011. po 38. put održana tra-

dicionalna središnja manifestacija Saveza Rusina i Ukrajinaca RH 
– „Petrovačko zvono 2011“, a glavninu organizacijskih poslova 
uspješno je obavilo mjesno KUD-o „Jakim Hardi“ iz Petrovaca. 

Poslijepodnevni, središnji dio programa, nakon uvoda predsjed-
nice Saveza Ljubice Morhan, otvorio je veleposlanik Ukrajine u RH 
Oleksandr Levčenko, a nastupili su KUD Rusina iz Osijeka, KD 
Rusina i Ukrajinaca – Vinkovci, te KUD-a „Jakim Hardi“ – Petrovci, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrovčanke su imale koreografiju s ratarskim alatkama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubica Morhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferansa - na rusinskom, ukrajinskom i hrvatskom 
Subotnji program se sastojao od otvorenja retrospektivne iz-

ložbe slika likovnih kolonija u Aljmašu, predstavljanja knjige „Naše 
sudbine“ Pavla Holovčuka i almanaha „Misli s Dunava“, te zborni-
ka radova sa stručno-znanstvenog skupa povodom 40. obljetnice 
glasila Saveza Rusina i Ukrajinaca RH - „Nova Dumka“. Književna 

„Jakim Govlja“ – Mikluševci, „Osif Kosteljnik“ – Vukovar, „Andrij 
Pelih“ – Šumeće, „Kaljina“ – Rijeka, „Cvelferija“ – Rajovo Selo, te 
posebni gosti „Slavko Janković“ – Rokovci-Andrijaševci, „Braća 
Banac“ – Josipovac Punitovački, „Jankovci“ – Stari Jankovci, te 
„Ivan Domac“ – Privlaka. Integralno, bili su obuhvaćeni glavni vidovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzvanici u prvom redu pune dvorane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastup društva „Kaljina“ iz Rijeke popraćen je zdušnim oduševljenjem publike 
večer bila je posvećena rusinskom piscu Štefanu Hudaku (uz 
njegovu osobnu nazočnost), velikoj ukrajinskoj pjesnikinji Lesji 
Ukrajinki, te 40. obljetnici lista „Nova Dumka“. U programu knji-
ževne večeri glazbene priloge izvela je ženska pjevačka skupina 
KUD-a „Jakim Govlja“ iz Mikluševaca. 

interpretativnog amaterskog stvaralaštva – folklorne plesne sku-
pine, zborovi, pjevačke skupine, dueti i vokalni solisti. Zajednička 
crta ovogodišnjeg središnjeg programa bila je pažljiv odabir dobro 
pripremljenih točaka i njihov slijed. Unutar toga, posebno treba 
istaknuti glazbeni kolaž riječkog društva „Kaljina“, koji je, unatoč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikluševčani u novom skladnom plesu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rusinska pjevačka skupina iz Osijeka ojačana ženskim vokalima iz Mikluševaca 
U nedjelju, nakon polaganja vijenaca poginulim braniteljima u 

Domovinskom ratu, te odslužene liturgije, dožupan Vukovarsko-
srijemske županije Mato Golubičić otvorio je dječju kulturnu smot-
ru „Petrovački zvončić“. U Programu su sudjelovale dječje skupi-
ne iz Vukovara, Mikluševaca, Petrovaca, Šumeća i Berka. 

visokoj razini ostalih sudionika, bio vrhunsko iznenađenje, kako kva-
litetom vokala, tako i postignutom skupnom harmonijom, inventivnim 
aranžmanima, te suptilnom interpretacijom vokalnih solista ugodnog 
tembra i vrlo širokih glasovnih mogućnosti, što je došlo do punog 
izražaja zahvaljujući i dobro izbalansiranom ozvučenju dvorane. #   

 
 
 
 
 
 
 
 

Zbor KUD-a „Osif Kosteljnik“ iz Vukovara s dirigenticom A.Timko 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pjevačka skupina KUD-a „Andrij Pelih“ iz Šumeća 
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Nacionalna manjina, identitet, znakovlje &td… 
Proces europskih integracija spontano 

je iznjedrio i pojačan interes za teme naci-
onalnih manjina, kako u općem fenomeno-
loškom tako i u legislativnom smislu. No 
opsežnost brojnih studija, preporuka i kon-
vencija, još uvijek ne indicira dovršenost u 
ovoj domeni. Određenim izdvajanjem ove 
problematike iz mehanizama građanskog 
društva, ekskluzivna rješenja za pripadnike 
nacionalnih manjina postala su za njih od 
posebnog značaja i u svagdanjem životu. 
Zato, unatoč određene rizičnosti specifici-
ranja u kratkim crticama, vrijedi sažeto pri-
kazati  glavna pitanja iz ove tematike. 

Polazeći od toga da nema jedinstvene 
definicije nacionalne manjine, onda je ra-
zumljiva i nedorečena klasifikacija unutar 
tog pojma, jer to omogućava poprilične 
proizvoljnosti u klasifikaciji na autohtone i 
alohtone, te „nove“ i „stare“ manjine, a tu 
se može dodati i tretiranje imigranata. 

Za svaki od spomenutih termina može 
se navesti zorne primjere. Prije toga, zbog 
pregleda rješenja manjinskog statusa u 
raznim europskim državama, vrijedi naves-
ti tri oblika tih rješenja. Prvi – nepriznava-
nje nacionalnih manjina zbog ustavnog 
principa jedinstvene nacije (npr. Francuska 
i Bugarska). Drugi – nedijeljenje na većin-
ski narod i manjine, već ravnopravan tret-
man kao skupina koje koriste različite jezi-
ke i u tom smislu pružanje ravnopravnosti 
u kulturološkom i obrazovnom smislu (npr. 
Skandinavske zemlje). Treći – uz pojam 
većinskog naroda postojanje i nacionalnih 
manjina definiranih po nekoj od formi (dr-
žave u tranziciji, a i neke druge poput Aus-
trije). Za nas su, glede zornosti, zanimljivija 
rješenja u Hrvatskoj i njenom okruženju, a tu 
se nailazi na punu mozaičnu fenomenologiju 

Na spomenutom, relativno malom pros-
toru, povijest je posijala sve moguće forme 
pozicije nacionalnosti. Nacionalne manjine 
su i ostajale i nastajale mijenjanjem držav-
nih granica, promjenom državnih sustava, 
migracijom i imigracijom.  

Primjeri: 
- U Austriji, Gradišćanski Hrvati imaju 

status nacionalne manjine, tj. oni koji se 
tako izjašnjavaju. Očito, to se ne odnosi na 
građane koji se izjašnjavaju kao Hrvati. 

- Ukrajinci-Rusini koji su nacionalna 
manjina u Slovačkoj ne vole da ih se nazi-
va dijasporom ili iseljeništvom, s obzirom 
da su im davni predci - pražitelji na tom 
prostoru, koji nikad nisu migrirali. 

- Raspadom Jugoslavije, nekadašnji 
narodi – postali su nacionalna manjina u 
određenim osamostaljenim republikama.. 

 - Rusini, koji su svojedobno iz Slovač-
ke migrirali u područje Bačke, te potom, 
prije preko 200 godina reemigrirali u Hr-
vatski dio Srijema, ovdje se smatraju au-
tohtonima. 

- Ukrajinci koji su, unutar Austro-
ugarske, iz Galicije migrirali u Slavoniju ili 
Bosnu, a potom dio, unutar Jugoslavije, iz 
Bosne migrirao u Vojvodinu i Hrvatsku – 
također se smatraju autohtonima. 

Hrvatska specifičnost: 
- Kada suvremeni imigrant u Hrvatskoj 

stekne državljanstvo, on prestaje biti imig-
rant i postaje pripadnik svoje nacionalne 
manjine (ako takva u RH već postoji). 

Posljedica: 
- Temeljem stavka 4, čl. 22 Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina, pri 
određenim zapošljavanjima, pripadnici na-
cionalnih manjina imaju prednost. Time se 
nauštrb većinskog naroda favorizira i de facto 

imigrante. To je vjerojatno i na svjetskoj 
razini – jedinstven primjer! 

Mogući paradoks: 
- Postoji mogućnost da „novopečeni“ 

manjinac, sakupivši na manjinskoj listi tek 
nekoliko stotina sebi sličnih „novih“ glasa-
ča, postane zastupnik u Hrvatskom saboru, 
bez obzira što je do nedavno možda bio čak 
u visokorangiranoj službi (npr. diplomata) 
druge države. Tek bi to bio svjetski presedan! 

Kao jedan od motiva za zaštitu ljudskih 
sloboda, definiranje spomenutog Ustavnog 
zakona te kulturne autonomije, provlači se 
potka očuvanja manjinskog nacionalnog 
identiteta. Ali do pitanja kojeg, odnos je 
kao da se to samo po sebi razumije. No, je 
li tako? Npr., koje su značajke nacionalnog 
identiteta Hrvata u talijanskom Molise-u? 
Je li to izvornost svojedobno donesenog 
jezika i izvorne kulture, ili pak suvremeni 
hrvatski književni jezik i iznivelirana kultu-
ralnost? Slično, u kojoj mjeri je nacionalni 
identitet Ukrajinaca u Hrvatskoj tradiciona-
lizam i donesena izvorna „arhaika“, a u ko-
joj suvremena kulturalnost iz Ukrajine i di-
jalekt s kojim nemaju izravne spone. Narav-
no, tu se ne pretendira na ometanje identi-
teta „novopridošlim“ ukrajinskim manjinci-
ma. Zato se ne bi smjela brkati razlika iz-
među kulturne suradnje sa zemljom matič-
nog naroda i „gradnje Ukrajine“ sad i ovdje. 

Iz prethodnog, jasnija je i pozadina ko-
rištenja znakovlja i simbola nacionalne ma-
njine propisanih Ustavnim zakonom. Postoji 
i propisan postupak za usvajanje i odobre-
nje korištenja istih, uz poštivanje tradicijskih 
elemenata i heraldičkih uzusa pri dizajnira-
nju. Ovdašnji Ukrajinci to nisu proveli, a koriš-
tenje službenog znamenja Ukrajine, vjerojat-
no bi trebalo biti po drugim propisima.   A.P. 

Poneki mogući pristupi glede…   /   Декотрі можливі підходи щодо...
   

- Mene, mene … Plaaaase, plea-
aaase….!!! 

- Мене, мене...   Plaaaase, plea-
aaase….!!! - Ja predlažem sebe…  i zahvaljujem na čvrstoj podršci!!! 

- Я пропоную себе...  й дякую за вагому підтримку!!! 

- Čemu prtljanje s promidž-
bom?! Dovoljno sam jak i po-

znat! 
- Чому турбуватись просу-
ванням? Я достатньо міц-

ний і відомий! 
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Prije pola godine, europska politička scena se uzburkala iz-

javom njemačke kancelarke Angele Merkel o krahu ideje multikultu-
ralizma. Sličan stav su iznijeli i francuski premijer Nukolas Sarkozy 

i engleski premijer David Cameron. S vremenske distance, kada 
to više nije top-tema, podsjećamo na te izjave, uz dodatak odab-
ranih odlomaka iz kolumni i komentara hrvatskih autora. # 

 

ŠTO LI ĆE BITI S MULTIKULTURALIZMOM? 

Merkel: Multikulturalizam 
u Njemačkoj je propao  
(Dnevnik.hr - 17.10.2010.) 

Njemačka kancelarka izjavi-
la je da je pokušaj stvaranja 
multikulturalnog društva u Nje-
mačkoj 'u potpunosti propao'. 

Time je dodatno dolila ulje na 
vatru, tj. na prethodnu raspravu o 
imigrantima i islamu oko čega 
unutar njezina konzervativne 
stranke već odavno postoje podje-
le među članovima. Merkel je na 
sastanku mladih Demokršćanske 
unije (CDU), izjavila kako multikul-
turalni koncept, prema kojemu 
'ljudi žive sretno jedni pokraj 
drugih', jednostavno nije uspio u 
zemlji u kojoj živi oko četiri miliju-
na muslimana. Kancelarka je 
podsjetila da je njemačka šezde-
setih pozivala radnike iz inozem-
stva da dođu u Njemačku, no oni 
su ostali živjeti ondje. 'Zavaravali 
smo se govoreći: 'Neće ostati, u 
jednome će trenutku otići', no to 
se nije dogodilo', rekla je Merkel. 

Osobito je reagirala na izjavu 
njemačkoga predsjednika Chris-
tiana Wulffa koji je nedavno izja-
vio da je islam dio Njemačke, 
poput kršćanstva i židovstva. Ona 
smatra kako je to istina, no isto-
dobno je uvjerena da i imigranti 
moraju napraviti više kako bi se 
integrirali u njemačko društvo. 
'Svatko tko u startu ne zna nje-
mački jezik, nije dobrodošao', re-
kla je Merkel, dodavši kako smat-
ra da bi imigranti trebali učiti nje-
mački jezik kako bi pohađali škole 
i dobili priliku na tržištu rada. # 

Sarkozy:  
Multikulturalizam je propao 
(www.monitor.hr - 12.02.2011.) 

Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je 
da je multikulturalizam propao, pridruživši se time 
identičnim izjavama njemačke kancelarke i britan-
skog premijera. Ovo troje političara, sve troje s 
desnice, smatraju kako prihvaćanje drugih kultura u 
europskim državama nije uspjelo, a ostaje za vidjeti 
što će se u ovim trima državama, najjačima u Euro-
pi, promijeniti u skoroj budućnosti. Sarkozy ovako 
gleda na stvar: "Ako dolaziš u Francusku pristaješ 
na uklapanje u jedinstvenu zajednicu - nacionalnu 
zajednicu - a ako to ne želiš prihvatiti nisi dobrodo-
šao u Francuskoj".  # 

 
Damir Pešorda:  
Nevolje multikulturalizma  
(odlomak iz kolumne www.hrsvijet.net - 24.10.2010)

(…..) - Paradoks je suvremenog trenutka naše 
civilizacije da se, iako se davno odrekla cilja nap-
retka, nije odrekla same ideje napretka: u takvoj 
situaciji pravo, kao posljednje utočište konačnog 
pravorijeka, ''napreduje'' hraneći se ''novim 
idejama'' , ne vodeći brigu o njihovoj valjanosti, 
vrijednosti ili društveno-konstruktivnom odnosno 
destruktivnom potencijalu; 

- Stoga je neminovno da su suvremena zapadna 
društva zaokupljena pitanjima mulitikulturalizma, 
rodnih i spolnih prava, pluralizma životnih stilova, 
politizacije privatnosti i identiteta itd., kao i to da njih 
promoviraju  male, dobro organizirane i agresivne 
skupine, a ovjerovljuje pravni sustav, dok ih tradici-
onalna politika, to jest političke stranke, uglavnom 
pasivno i aposteriori prihvaća. 

U svjetlu rečenog, jasno je zašto je Merkeličin 
apel uzaludan, a u konačnici i krivo adresiran. Prob-
lem, kao što je ovdje pokazano, nije u imigrantima 
nego u Nijemcima. Ili kao što je još davno rečeno 
''središte ne drži''. (……) 

Drago Pilsel:  
Rekvijem za multikulturalizam 
(odlomak iz komentara www.tportal.hr - 
08.02.2011) 

(…..) No neki autori ne misle da je mul-
tikulturalizam doktrina, jer on za razliku od 
npr. liberalizma ne pokušava biti univer-
zalna i validna socijalno-politička doktrina 
čovjeka i društva, već prije svega određe-
na perspektiva. Naime, multikulturalizam 
pretpostavlja da je kultura nužan i neizbje-
žan kontekst ljudskog života, a sve moral-
ne i političke doktrine teže izraziti i genera-
lizirati svoje kulturne izvore koji su parci-
jalni u odnosu na ukupno kulturno iskustvo 
čovječanstva. Uz to, multikulturalizam 
pokušava osvijestiti prožimanja i razmjenu 
između kultura te pretpostavlja da se do 
istinskih i univerzalnih vrijednosti može doći 
jedino neprisilnim interkulturnim dijalogom. 

Angela Merkel i David Cameron zapra-
vo traže riječi za sposobnost ili efikasnost 
vlasti u progonu i demontiranju terorističkih 
mreža, za što mora položiti račun, tj. biti 
odgovorna svaka vlada, ne samo Came-
ronova ili Merkelova (s obzirom da su se 
islamisti koji su napali SAD 2001. debelo 
poslužili blagodatima tolerantnoga i dotad 
previše opuštenog njemačkog društva).  

Prebacivati takvu odgovornost na teren 
kulturoloških pojmova možda posluži, 
privremeno, za eskiviranje sasvim jasne 
političke odgovornosti, ali sa sobom dono-
si alibi za otvaranje prostora ekstremno 
desničarskim opcijama kojima jest važno 
odsvirati i više nego jedan rekvijem multi-
kulturalizmu. 

Cameron, kao što je učinila Merkel, ili ka-
ko čine Sarkozy ili Berlusconi, natječu se na 
terenu na kojem nemaju puno toga za dobiti, 
ali imaju štošta za izgubiti. I ne samo oni, već 
cijeli naš europski demokratski prostor. # 

 

ЯК ДАЛI З 
МУЛЬТИ-

КУЛЬТурою 
 ? ? ? 

 
- Шлях заснований на 
міцній основі, потрібно 
лише визначити правиль-
ний напрямок і оптима-
льний ритм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAKO DALJE S 
MULTIKULTurom 

? ? ? 
 

- Put je postavljen na čvrs-
toj osnovi. Treba tek od-
rediti ispravan smjer i 
optimalan ritam.  
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Переселившись до Боснії, передусім в Прняворський по-

віт, крім побутових, українці мали і проблеми духовного 
життя. Тому, за ініціативою  Кир Андрія Шептицького, кри-
жевецький владика Юліан Дрогобицький призначає україн-
цям греко-католикам у Прняворськім повіті о. Андрія Сеґеді. 
Як його помічник, у 1910 р. до Боснії прибув з Перемишля о. 
Фелікс Щурко. Під кінець того самого року, після виїзду о. 
Середі, прибув і о. др. Йосиф Жук. Завдяки старанням о. Жука, 

до Боснії прибули з Галичини ще три священики: о. Юрко 
Колодій, о. Михайло Кіндій і о. Григорій Біляк. Жук їх розміс-
тив: Кіндія до Прнявора, Колодія на Дев’ятину, а Біляка до 
Старої Діброви. 

В попередньому номері Нашої газети згадано про панот-
ців Фелікса Щурка і Михайла Кіндія, а як продовження стат-
ті, в цьому номері буде слово про отця Григорія Біляка, за 
матеріалами його сина, Романа Біляка. 

ПЕРШІ ПРНЯВОРСЬКІ СВЯЩЕНИКИ З ГАЛИЧИНИ 
О. ГРИГОРІЙ БІЛЯК 
 
Отець Григорій Біляк народився 9 вересня 1884 року у се-

лі Гаї Розтоцькі, біля Залізців, повіт Зборів в Україні в сім’ї 
батька Михайла й мами Анни з роду Верницьких. Початкову 
школу закінчив у рідному селі, гімназію у Тернополі 1905 ро-
ку., а богословію на Львівському університеті. Одружився з 

 був у них. Дійшло до того що вони не дали дерево з церков-
ного лісу для будівництва парафіяльного дому. Все таки, 
попри всі труднощі, будова парафіяльного дому у Старій Дуб-
рові йшла вперед. Так, парох Біляк зі своєю сім’єю замешкав 
у власнім парафіяльнім домі під кінець 1913 року. 

Поодинокі люди з Нової Дуброви і далі були невдоволені, 
але отець на це не звертав увагу. Пішки приходив і у Нову  

Катариною Білінкевич, донькою о. Теофіля, 
пароха у Раківцях, повіт Надвірна. На свя-
щеника його висвятив митрополит Андрій 
Шептицький 18 вересня 1909 року у Львові і 
назначив за співробітника у селі Рудно біля 
Львова. Пізніше був співробітником у Новиці 
біля Калуша, звідки виїхав до Боснії 1912 р. 

У Боснії йому була призначена парафія 
у Старій Дуброві, куди він прибув з дружи-
ною і двома малими дітьми ввечері 1 жовт-
ня 1912 року. Ця парафія була заснована 
1906 року; сюди приїздив парох о. Сеґеді з 
Прнявора, відвідували і отці студити Йо-
сафат Ковальчук і Андрій Абрамович з 
монастиря у Камениці. До тої парафії на-
лежали і наші люди у Новій Дуброві, Каме-
ниці, Обсечку та Челінцу. До всіх осель о. 
Біляк доїжджав почергово.  

Отець Біляк замешкав у Старій Дуброві 
у одній кімнаті в селянській хаті, яка була 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о. мсгр. Григорій Біляк 

Дуброву та регулярно правив літургії і пос-
пішував будову каплички. 

У Старій Дуброві настали труднощі з 
римо-католиками, хоч з їхнім парохом було 
домовлено коли, у спільній церкві, буде 
наша літургія, а коли латинська. Так, трап-
лялося, що під час нашої співаної літургії, 
вони почали співати свої пісні. Щоби обми-
нути ці сутички і непотрібні непорозуміння 
о. Біляк перестав правити співані літургії і 
правив лише читані. Він стримав людей від 
гострої реакції на такі вчинки римо-католи-
ків запропонувавши збудувати власну цер-
кву. Так, з великим запалом почалася бу-
дова церкви, але люди з Нової Дуброви і 
далі були невдоволені, що осередок пара-
фії Стара а не Нова Дуброва. Вони почали 
перед владою в Прняворі брехливо обмов-
ляти о.Біляка, що бунтує людей проти дер-
жави та намовляє їх не платити податок. 

досить віддалена від церкви. Цю церкву збудували українці 
греко-католики разом з поляками римо-католиками. В спільній 
церкві були лиш наші найконечніші речі. У часі з 1906-1908 рр. 
в оселі Камениці, Студити побудували монастир і гарну де-
рев’яну церкву та займалися душпастирською працею. І Об-
сечко вже 1908 року мало збудовану каплицю, а на Новій 
Дуброві якраз 1912 року почали будувати власну церковцю. 

На сам Святий вечір прийшли жандарми і повели пароха 
Біляка до суду у Прнявор. Вислухавши, суддя визнав його 
невинним і відпустив. Отець Біляк, вночі, пішки йшов 34 кіло-
метри до Старої Дуброви і рано, на саме Різдво, вже відправ-
ляв у церкві. Це була переломна хвилина. Люди зворушені 
цією подією якось з’єдналися. Почалося неначе нове життя. 

Але в парафії з’являються нові неприємності і знов брех ливі 
Вона була завершена 1913 року, 
а поблагословив її о. Біляк. У 
Старій Дуброві, осідку парафії, 
не було власної церкви, ані вла-
сного парафіяльного дому. Тут о. 
Біляк, з великим ентузіазмом, як 
парох розпочав свою діяльність. 
Першим його завданням було 
згуртувати людей які жили розпо-
рошено по цілій околиці. Тому що 
тут довший час не було нашого 
священика, другі присвоїли собі 
ділянку ґрунту яку, на церковні 
потреби, отримала наша парафія. 
Одну частину посілості взяв римо-
католицький священик, та навіть 
заінтабулював на власність римо- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гкт. церква в Старій Дуброві  (www.koukyu.ca) 

і злі наклепи. В часі Австро-
Угорщини в Боснії була заборо-
нена кирилиця, але парох, попри 
всі свої душпастирські обов’язки, 
вчив дітей читати і писати по-
українськи. До того діставав ще і 
газети з Галичини, а перед церк-
вою стояв хрест з українським 
тобто старослов’янським надпи-
сом. Тому  отця Біляка звинува-
тили в тому, що користає і пропа-
гує кирилицю. Знову прийшли 
жандарми та випитували пароха 
чи він насправді користає кири-
лицю, яка є заборонена. Отець 
пояснював що це українське пи-
сьмо і старослов’янський надпис  

католицької парафії. Старанням о. Сеґедія та генерального 
вікарія о. Жука, після довгого часу, та справа упорядкувана з 
властями у Сараєві. Тим часом, четверо наших парафіян 
дали по четвертині своєї землі під будову церкви і власного 
парафіяльного дому у Старій Дуброві. Це викликало невдово-
лення парафіян у Новій Дуброві, бо хотіли щоби осідок парафії 

на хресті.Але жандарми, притримуючись наказу, наказали 
одному чоловікови щоб зрубав з хреста той надпис. Парох 
Біляк протестував до уряду у Сараєво. Прийшла відповідь, 
що закон про кирилицю не відноситься до українців і вони 
можуть користати кирилицю, а жандарми виганьблені за свій 
нетактовний вчинок.          Продовження на наступній  сторінці 
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Після Першої світової війни обставини змінилися. Перш за 
все у церковному значенні, бо греко-католики у Боснії увійшли 
до складу Кріжевецької єпархії. Настала нова держава Коро-
лівство сербів, хорватів і словінців. А з новими обставинами 
з’явилася і нова небезпека - православний агітатор, емігрант з 
Росії, Василь Мойсієнко, а пізніше, у Хорвачанах, і Василь 
Стрільчик. Вони почали пропагувати перехід на православіє. 
Не вибирали засобів, а користалися брехнею і наклепами на 
людей, що вони є проти держави і ворогами православія, що 

були ті, які перейшли на православ’я. 
У Прняворі, 1931 року, померла його дружина Катерина, най-

старша їхня доня Маріка перебрала роль опікунки дітей і дому. 
Два старші сини Олександр і Володимир, який як монах-
василіянин взяв собі ім’я Методій, стали священиками, були 
висвячені у Прняворі і тут відправили свої перші Служби Божі. 
Була це велика радість і батька і дітей. Дві доні повінчалися у 
Прняворі, тут він і діставав вістки про народження своїх онуків. 

По Другі світові войні о.Біляк також мав неприємності з 
владою, яка викликала його на допити, шість разів арештову-
вали, а 1957 року і осудили на один рік тюрми. 

було державною релігією. Жа-
ндарми переслідували і теро-
ризували людей та відводили їх 
на допити до Прнявора. Так, 
хоча зовсім невинних, карали 
по 10 до 15 днів тюрми. При-
крості робили і о. Біляку коли 
приходив відправляти у Нову 
Дуброву - міняли замки на цер-
ковних дверях, та іншими спо-
собами перешкоджали його 
приходу. Серед людей запану-
вав страх, бо ці події були у 
домовленості і за згодою впас-
ти. В тому давали підтримку і 
поодинокі сербсько-право-
славні священики. 

Григорій Біляк був перемі-
щений зі Старої Дуброви за 
пароха до Прнявора 30 жовтня 
1923 року, о.. В той час це була 
найбільша парафія в Боснії, так, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Руїни пряаворської церкви 1992 р. ( www.chasipodii.net) 

За його успішну  душпастир-
ску працю в Боснії, у 1927 році 
він був назначений боснійським 
деканом, а від 1934 року, коли у 
Боснії оформлено два декана-
ти, був прняворським деканом. 
Банялуцьким деканом став о. 
Фране Латкович, парох у Баня 
Луці. Року 1955 о. Біляк став 
вікарієм  Боснії і почесним каноні-
ком, а 1959 року Папа Іван ХХІІІ 
назначив його монсеньйором. 

Хоч у похилому віці, він і далі 
ревно виконував всі свої свя-
щенничі обов’язки. Всім тим, які 
йому робили прикрості і пакості, 
простив і нікому не помстився. 

Зі своєї ріднею і віруючим 
народом, у Прняворі 1934 року 
відзначає 25-річницю священс-
тва, 1959 року 50-річницю (зо-
лотий ювілей), а 1969 року  

що пізніше, 1930 року, з неї стали три парафії – Дервента, 
Лишня і Липениця. 

Парох Біляк весь час подорожував по тих селах, майбутніх 
нових парафіях. Ревний, працьовитий та невтомний, він здо-
був любов і пошану своїх віруючих. Але, і в цій парафії не 
оминула його проблема православ’я. І тут воно намагалось 
поширюватися. У Лішні взяли дерев’яну греко-католицьку 
церкву, та о. Біляк тут будує нову для своїх віруючих. Ця де-
рев’яна церква була навіть вписана в книжках ґрунтовниці, як 
власність греко-католицької парафії у Прняворі, коли тут ще був 

60-річницю (діамантний ювілей). 
Під тягарем важкого життя і свого віку, він залишає активну 

душпастирську працю у Прняворі і переходить до Нового Саду 
до своєї доньки Олени (Галі), де 21 лютого 1977 упокоївся у 
Бозі на 93-ім році трудолюбивого життя, та 68-у році священс-
тва. Похований у Прняворі біля своєї дружини Катерини. 

Похорон отця монсеньйора Григорія Біляка, пенсіоновано-
го прняворського пароха, боснійського вікарія і почесного 
каноніка, відбувся 23 лютого 1977 року у Прняворі. Похоронні 
обряди у прняворській церкві відправили греко-католицький  

парохом о. Михайло Кін-
дій, але то не допомогло... 

О.Біляк і тут працює 
не лише як душпастир. 
Він заснував позичково-
ощадну касу, яка мала 
велику роль у житті на-
ших людей. Зорганізова-
но господарський коопе-
ратив, збудував склад 
для зерна, купив циліндр 
для прочищення збіжжя. 
Також був збудований і 
гарний  парафіяльний дім 
на поверх, у якому був ве-
ликий зал для сходин та 
імпрез. В церкві поставле-
но гарний іконостас. Збу-
дована нова дзвіниця, до 
якої  поставлено  чотири 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первісна і оновлена церква Св. Преображення в Прняворі 

єпископ Гавриїл Букатко 
та римо-католицький 
єпископ Алфред Піхлер, 
разом з 26 греко-католи-
цьких й 11 римо-католи-
цьких священиків. На 
прняворське греко-като-
лицьке кладовище, разом 
з священиками, відпро-
вадили його і велика кіль-
кість народу. Над гробом, 
прощальне слово виго-
лосив о. Іван Барщевсь-
кий, в якому наголосив 
любов померлого отця до 
братів священиків у най-
важчих воєнних часах, а 
о. Фелікс Біленький гово-
рячи від імені парафіян, 
подякував за  всі добрі  

дзвони. Постарався побудувати каплиці у Расавці, Сердови-
чах і церкву в Липенниці, яка опісля стала парафіяльною. 

Під проводом о. Біляка, Прнявор стає духовним осеред-
ком усіх українців у Боснії. Правда, були й такі, яким ця його 
запопадлива діяльність не була до вподоби, а це в першу чергу  

діла,які покійний отець вчинив своєму народу. Від імені роди-
ни, о. Роман Мизь подякував за честь і співчуття висловлені з 
приводу смерти о. Григорія Біляка. Коли виносили труну з церкви 
і несли до кладовища, залунали дзвони з усіх церков у Прня-
ворі - греко-католицької, римо-католицької і православної.  # 
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Підчас цьогорічного святкування Дня перемо-
ги, 9 травня, в Україні, разом з політичним на-
пруженням, сталися й неприємні події. Чи то були 

випадкові чвари, чи серйозний розбрат в українсь-
кому суспільстві, спробували показати через нейт-
ральну вістку та коментар осіб не з кола політиків. 

Про перемогу і червоний прапор 
ЯНУКОВИЧ ПІДПИСАВ ЗАКОН 
ПРО ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР 

 
Президент Віктор Янукович підписав за-

кон щодо порядку офіційного використання 
копій Прапора Перемоги. 

Про це повідомляє прес-служба президе-
нта. 

У прес-службі наголосили, що за резуль-
татами правової експертизи вищезазначеного 
закону Кабмін та Міністерство юстиції висло-
вилися за його підписання. 

Як відомо, 21 квітня Верховна Рада ухва-
лила закон, який передбачає вивішування 9 
травня поряд з державним прапором черво-
ний прапор перемоги. 

Згiдно iз законом, зовнiшній вигляд копій 
прапора Перемоги має вiдповiдати вигляду 
штурмового прапора ордена Кутузова другого 
ступеня 150-ї Iдрицької стрiлецької дивiзiї.  

Водночас до 9 травня Янукович так і не 
підписав цей документ. 

Однак під час урочистої ходи Хрещатиком 
з нагоди вшанування 66-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні прапор Перемоги 
несли попереду державного, синьо-жовтого 
прапора. 

9 травня у Львові сталися сутички зі стрі-
ляниною між представниками проросійських 
організацій "Родіна", "Русское единство" і ВО 
"Свобода". 

Українська правда, 21 травня 2011, 11:29  

 

Навіщо Януковичу червоний прапор? 

Юрій Андрухович: Думка 
Мені здається, все гранично зрозуміло. 

Янукович на посаді президента продовжує 
діяти на знищення в Україні всього українсь-
кого. У цьому він і справді "тому що послідов-
ний". Він - послідовний очільник окупаційної 
влади. А отже - прибічник її окупаційних сим-
волів. Та й чого б йому було не підписувати 
того, за що раніше проголосував відданий 
йому парламент? Усе логічно: відданий пре-
зидентові парламент проголосував - прези-
дент підписав. 

Хтось насправді сподівався чогось іншо-
го? Мені здається, вони підуть далі. І ще ба-
гато чого символічного наголосують і напід-
писують. Наприклад, про повернення свята 7 
листопада - ще цього ж року або найпізніше 
наступного. Бо якщо вже знущатися - то на 
повну. От вони всі разом і знущаються. За це 
їхній електорат їх і любить. За це він і проба-
чить їм будь-яке "покращення життя" і все од-
но, за будь-яких обставин, за них голосува-
тиме. Бо вони ж "нагнулі бендєр" - і це найго-
ловніше. 

http://culture.unian.net/ukr/detail/191527 

Зґвалтована Перемога 
 

«Силою зламайте расову 
зарозумілість німецьких жі-
нок, візьміть їх як заслуже-
ний трофей!»  
Ілля Еренбург, радянський 
письменник-пропагандист

15-річна німкеня Габі Кепп у 1945 
році була неодноразово зґвалтована 
п’яними радянськими солдатами – 
точно так, як і два мільйони її земля-
чок. Але вона – єдина з двох мільйо-
нів, що під власним іменем написала 
про це правдиві спогади.

Складно уявити, щоб жінка нава-
жилася на такий вчинок – зазвичай 
про приниження воліють не згадува-
ти, а тим більше не розповідати. Са-
ма Габі, до речі, зізнається: „Коли на 
Пасху 1946 року зустрілась у Гамбур-
зі з рідними, вони не дозволили роз-
повісти про все, що зі мною трапило-
ся”. Наслідками систематичного сек-
суального насильства в підлітковому 
віці стали психологічні та фізіологічні 
розлади, у результаті яких фрау Кепп 
так і не вийшла заміж, не відчула ра-
дощів кохання та материнства. 

Переможців не судять – щоправ-
да, товариш Сталін вважав інакше. А 
проте більшість переможців, так само 
як і переможених, давно вже в землі. 

А нам – жити. 
Звідки походить міф про Велику 

Перемогу? Адже той-таки Сталін не 
вважав її святом. І Хрущов не вважав. 
А вони обидва, нагадаємо, брали 
безпосередню участь у війні. Тільки 
Брежнєв, від пупа до брів обвішаний 
незаслуженими орденами, Брежнєв, 
„подвиги” якого на Малій Землі наби-
ли оскомину радянським людям, ого-
лосив 9 травня святковим і вихідним. 
Це він сказав – Перемога була Вели-
кою. 

Але чи мав він моральне право на 
це? Марнославець і герой кабінетних 
воєн? 

Історичні та політичні питання, 
пов’язані з Другою світовою, перемо-
женими та переможцями, зараз ши-
роко обговорюються, і ми не будемо 
втручатися у наукові дискусії фахівців 
та махаловку інформаційних гопників. 

Натомість загадаємо про кохання. 
Цікава річ – один і той самий про-

цес може бути найвищою насолодою, 
а може перетворитися на найгіршу 
наругу та приниження. Якщо за при-
мусом. Якщо без почуттів. Якщо 
сп’яну. 

Те саме і з Перемогою. 
Пов’язування орденських стрічок 

на собак та антени машин, викорис-
тання дня пам’яті, як приводу для по-
літичних провокацій, масований ви-
кид радянської пропаганди на теле-
екрани, ходіння з портретами Сталіна 
(який, нагадаємо, це свято не визна-
вав), п’янки з приводу і без – що це, 
як не зґвалтування? Зґвалтування 
пам’яті та людських почуттів. 

Систематично ґвалтувати Пере-
могу почав ще Брежнєв. Саме тоді 
були вигадані масові перевдягання 
ветеранів у святкове, гвоздики, 
пам’ятні подарунки, ювілейні брязка-
льця, уроки мужності тощо. 

Навіщо це робилося – знає кожен, 
хто жив за соціалізму. Наш дід, на-
приклад, неодноразово писав совє-
там, щоб йому, інваліду війни, орде-
ноносцю хоч трохи підняли пенсію, бо 
важко жити на 54 рублі. І влада від-
повідала. Але не пенсією, а листівка-
ми на 9 травня та пластмасовими го-
динниками з зображенням Мамаєвого 
кургану. Зараз це назвали б амери-
канським словом „фак”. 

Але, мабуть, і Брежнєв позаздрив 
би масштабові ґвалтування, яка роз-
горнулося сьогодні, коли мертвих 
піднімають з могил на війну, коли 
пам’ять використовують у якості кий-
ка, яким добре бити по голові полі-
тичних супротивників. Або для того, 
щоб відвернути увагу від цін на поли-
цях. Або для того, щоб розколоти 
Україну. 

Усе це робиться колективно, сис-
тематично, азартно – точно так, як 
ґвалтували колись таких, як Габі 
Кепп, німкень. І результат на майбут-
нє для всіх буде тим самим – не-
спроможність пам’ятати, неможли-
вість згадати, не кажучи вже про свя-
ткування. 

Не знаємо, чи розуміють головні 
ідеологи воєн навколо Перемоги, що 
вони роблять. Бо своїми діями вони 
нищать саму ідею збереження істори-
чної пам’яті для майбутніх поколінь, і в 
результаті наші діти й онуки гаранто-
вано відхрестяться від цього дня. Вони 
свідомо намагатимуться його забути – 
не святкувати і не поминати. Бо це – 
день ґвалту. А як відомо, учасники та 
жертви зґвалтувань неохоче згадують 
про них. І написати правду про все, 
що було, здатна лише одна людина із 
двох мільйонів. 

Але чи знайдеться у нас хтось за 
мужністю рівний Габі Кепп? 

Брати Капранови (www.unian.net)
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