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Anexos

 Nesse segundo volume encontram-se dois documentos, quatro artigos, 

quatro entrevistas individuais e quatro entrevistas duplas que compõem o cor-

pus da tese, mas que, devido ao seu tamanho, não puderam ficar no corpo do 

texto. Por isso decidimos apresenta-los separadamente para que o leitor possa 

ter acesso direto ao material sem sobrecarregar a leitura da tese. Os primeiros 

dois documentos são produzidos pelos grupos brasileiros Ivan Kupalo e Spomen 

e foram analisados no capítulo 1 em que abordamos a produção documental fei-

ta localmente pelos grupos. Os quatro artigos, três brasileiros e um croata, foram 

analisados no capítulo 2 que versava acerca das Políticas linguísticas acadêmi-

cas e as oito entrevistas foram utilizadas no capítulo 3 no qual nos depreende-

mos com as práticas educativas mais especificamente. 

 Os documentos e artigos foram transpostos respeitando a formatação 

original, adaptando somente a fonte e o espaçamento conforme as regras da 

ABNT. Ressaltamos que as transcrições das entrevistas foram feitas inicialmen-

te de acordo com a proposta de Manzini na publicação “Considerações sobre a 

transcrição de entrevistas”, para depois serem simplificadas para ficarem mais 

fáceis para a leitura, uma vez que somente na análise da fala da Natália, no capí-

tulo 1.4, foi necessário atentarmos mais especificamente para alguns elementos 

de oralidade que nos ajudaria a observar melhor como o discurso dela se cons-

tituía em uma rememoração do passado. No que diz respeito à maneira como 

essa transcrição foi feita, preferimos deixar as indicações feitas por meio de 

elementos gráficos que permitem entender momentos de hesitação, dúvida ou 

algum outro tipo de “conflito” na produção oral. Esses elementos gráficos são: “:”, 

que indica o prolongamento da fala, “/”, que indica uma mudança brusca durante 

a pronúncia de uma palavra passando para a outra e o uso de “(())”, para expres-

sões complementares à fala – risadas, olhares, gestos extralinguísticos. 
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 Grupo Folclórico Ucraniano Spomen

 УКАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРНА ГРУПА СПОМИН

 Ilustríssimo(a) Senhor(a)

 Como é de vosso conhecimento, o Grupo Folclórico Ucraniano Spomen 

vem, há quase 20 anos, trabalhando na divulgação da cultura ucraniana, promo-

vendo eventos que divulgam o município; participando de promoções em diver-

sos lugares no quediz respeito a dança, música e tradições milenares da Ucrânia. 

No entanto, o Grupo Folclórico Ucraniano Spomen promoverá nesta cidade, 

no dia 17 de novembro deste ano de 2012, o XIX Festival Nacional de Danças 

Ucranianas e para que isso ocorra precisamos do apoio de toda a comunidade 

Malletense, e é com este objetivo que estamos enviando em anexo o projeto 

deste. Um evento deste porte demanda gastos de razoável monta. Para que o 

evento seja um grande sucesso, estamos buscando parceiros culturais, que nos 

auxiliem financeiramente. Sabemos que a manutenção da cultura regional é um 

dever de todos nós e temos a certeza de podermos contar com seu inestimável 

auxílio. Para tanto, seguem em anexo todos os detalhes. Desta forma fazemos 

uso da ocasião para renovarmos os nossos protestos de eleva estima e distinta 

consideração.

Atenciosamente,

Grupo Folclórico Ucraniano Spomen 

Francieli Nathali Harmatiuk 

Presidente

 1. PROJETO

 1.1 GRUPO FOLCLÓRICO UCRANIANO SPOMEN

 Desde a chegada dos primeiros imigrantes ucranianos no município de 

Mallet (final do século XIX), a comunidade ucraniana tem se esmerado ao máxi-

mo para preservar suas tradições, sua cultura e sua religião. Indícios mostram 

que muitas foram as tentativas de organizar um grupo folclórico ucraniano na 
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cidade de Mallet, principalmente na década de 60. Nesta época chegou a existir 

um pequeno grupo do gênero, porém não permaneceu ativo por muito tempo. 

Em 1992, entre os jovens da então Congregação Mariana da Paróquia do 

Sagrado Coração de Jesus, ressurgiu o sonho de um grupo folclórico que revi-

vesse as danças e tradições dos antepassados. Foram então convidados, para 

ministrar as técnicas de dança, integrantes do Grupo Folclórico Ucraniano Dunay, 

da cidade de Rio Azul.

 O sonho tornou-se realidade em 1993 quando, durante a I Festa das Nações 

aconteceu a primeira apresentação do, já batizado, Grupo Folclórico Ucraniano 

Spomen – Lembrança Muitas foram as dificuldades encontradas para manter o 

grupo, motivo pelo qual o Spomen ficou desativado, em períodos alternados, du-

rante os anos de 1994, 95, e 96. Em meados de 1996, recomeçaram os ensaios 

e, novamente o Grupo Folclórico Ucraniano Spomen subiu ao palco. Era junho de 

1997, a I kiwi Fest realizada na cidade de Mallet. No mesmo ano, com cerca de 

30 crianças, foi criado o grupo infantil.

 Desde então, o Grupo Folclórico Ucraniano Spomen apresentou-se em di-

versas cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Também 

passou por diversas dificuldades, mas nenhuma delas desanimou seus integran-

tes, motivo pelo qual o Spomen está funcionando, interruptamente, há 19 anos. 

 Hoje o grupo conta com 29 dançarinos no grupo adulto, 17 no juvenil, 16 no 

infantil, diretoria e coreógrafo próprios. Além de possuir trajes completos das 

regiões da Poltava, Zakarpattia, Bukovena, Hutsul, Volyn, Polissia e Lviv e um 

programa com mais de mais de 14 danças folclóricas.

 

 1.2 O FESTIVAL NACIONAL DE DANÇAS UCRANIANAS

 O Festival Nacional de Danças Ucranianas surgiu da ideia de reunir todos os 

grupos folclóricos ucranianos do Brasil num único espetáculo. O objetivo do fes-

tival é manter viva a tradição cultural e folclórica bem como promover a integra-

ção e o entrosamento entre os grupos folclóricos.

 Nas suas oito primeiras edições, o evento levou o nome de “Festival 

Nacional de Dança Ucraniana Hopak”, pois cada grupo dançava a mais tradicional 

dança de toda a Ucrânia, o “Hopak”. A partir do ano de 2002 (IX edição), passou  

a ser o Festival Nacional de Danças Ucranianas, onde cada grupo traz uma dança 



348

diferente para ser executada, oferecendo ao público presente um incrível espetá-

culo, representando as mais diversas regiões da Ucrânia. A cada ano, um gruo fol-

clórico ucraniano se encarrega de organizar o evento, contando com o apoio da 

Associação da Juventude Ucraíno-Brasileira (AJUB). Já foram sedes do Festival 

as cidades de: União da Vitória – PR (1994), Curitiba – PR (1995), Ponta Grossa – 

PR (1996), Prudentópolis – PR (1997), Canoinhas – SC (1998), Mafra – SC (1999), 

Porto Alegre – RS (2000), Prudentópolis – PR (2001), São José dos Pinhais, Co-

lônia Marcelino – PR (2002), Mallet – PR (2003), União da Vitória – PR (2004), 

Canoas – RS (2005), Rio Azul – PR (2006), Roncador – PR (2007), Prudentópolis 

– PR (2008), Maringá – PR (2009), Curitiba – PR (2010) e Cascavel – PR (2011). 

 O Grupo Folclórico Ucraniano Spomen participou das edições de 1998, 

1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

 

1.3 XIX FESTIVAL NACIONAL DE DANÇAS UCRANIANAS

 Em comemoração ao centenário de nossa cidade, o Grupo Folclóri-

co Ucraniano Spomen trás à Mallet esta grande festa da cultura ucraniana. 

 O XIX Festival de Danças Ucranianas será realizado no dia 17 de novem-

bro de 2012, no Ginásio de Esportes de Mallet.

 Serão convidados para participar do festival os seguintes grupos:

 
- Folclore Ucraniano Kalena, União da Vitória – PR. 
- Folclore Ucraniano Barvinok, Curitiba – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Poltava, Curitiba – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo, Irati – PR 
- Folclore Ucraniano Sonhachnek, Cascavel – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Vesná, Mafra – SC 
- Grupo Folclórico Ucraniano Vesselka, Prudentópolis – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Soloney, Canoas – RS 
- Grupo Folclórico Ucraniano Dunay, Rio Azul – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Zoriá, Ponta Grossa - PR 
- Companhia de Dança Ucraniana Verkovena, Maringá – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Zoriá 3ª Idade, Porto União – SC 
- Stchástia Folclore Ucraniano, Campo Mourão – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Volênia, Boa Ventura de São Roque – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Soloveiko, São José dos Pinhais – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Kalena, Apucarana – PR 
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- Dibrova Folclore Ucraniano, Barra Bonita, Prudentópolis – PR 
- Grupo de Danças Folclóricas Ucranianas Kyiv, São Paulo – SP 
- Grupo Folclórico Ucraniano de Santa Terezinha – SC 
- Grupo Folclórico Ucraniano Jetiá – Antônio Olinto – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Fialka – União da Vitória – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Vesná – Roncador – PR 
- Grupo Folclórico Ucraniano Orel – Canoas – RS 

- Grupo Folclórico Ucraniano Provista – Buenos Aires - Argentina

 

 Em todas as edições, de todos os Grupos Folclóricos Ucranianos existentes 

no Brasil, no mínimo quinze tem participado do festival. Neste ano, tendo em 

vista a boa localização de nossa cidade, temos a expectativa de receber mais de 

vinte grupos participantes.

 

 1.4 A IMORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL

 

 Mallet é, sem dúvida alguma, o berço da imigração ucraniana no Brasil. 

Aqui os primeiros imigrantes ucranianos chegaram, organizaram-se, construíram 

igrejas e escolas e fundaram associações. E hoje, mais de 120 anos se passa-

ram e os descendentes deste povo continuam a preservar e respeitar as tradi-

ções trazidas pelos imigrantes.

 O festival será ainda uma ótima oportunidade de divulgação e incentivo ao 

turismo em nosso município, rico em belezas naturais, históricas e culturais. Se-

rão aproximadamente 500 pessoas, vindas dos estados do Paraná, Santa Catari-

na, Rio Grande do Sul e São Paulo, que estarão participando do evento e visitan-

do nossa cidade.

 O comércio Malletense também ganhará com o festival, o Grupo Folclórico 

Ucraniano Spomen tem a intenção de obter a maior parte do material necessário 

para a realização do evento no comércio local.

 Para a população Malletense, o festival será, como tem sido em todas as 

edições, um espetáculo único, incrível e inesquecível.

 Para que possamos realizar tal evento e para que o festival seja realmente 

um grande espetáculo, contamos com o seu apoio e participação.
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1.5 FICHA TÉCNICA

 
ENDEREÇO 
Grupo Folclórico Ucraniano Spomen 
Rua Major Estevão, 185, centro 

84570-000 Mallet – PR 

DIRETORES 

 PRESIDENTE: FrancielI Nathali Harmatiuk 

   (e-mail: francieliharmatiuk@gmail.com) 

   (telefones: 42 9942 3795; 42 8876 7530; 42 3542 1406) 

 VICE – PRESIDENTE: Evandro Koloda 

 TESOUREIRA: Camila Aparecida Barbosa Franco 

 SEGUNDO TESOUREIRO: Paulo Juliano Choma 

 SECRETÁRIO: Lucas Hrynievicz 

 SEGUNDA SECRETÁRIA: Maria Helena Básniak 

 COREÓGRAFOS 

 GRUPO ADULTO: Andreiv G. Choma; Luana Sikora; Lucas Hrynievicz 

 GRUPO INFANTO-JUVENIL: Camila Aparecida Barbosa Franco; Lucas Hrynievicz 

 ENSAIOS: Aos sábados, a partir das 13:30 e aos domingos, a partir das 

14h, no Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

 

2. PARCERIA CULTURAL

 Como já mencionado, para que o evento seja um grande sucesso, preci-

samos do auxílio das empresas de nossa cidade. Lembramos que, sempre que 

possível, o Grupo Spomen faz questão de adquirir os serviços e produtos em 

nosso comércio local.

 Seguem as opções de Parceria:

 1) Divulgação no Evento: Nome da Empresa na divulgação durante a 

realização do espetáculo – Cota: R$ 50,00 (cinquenta reais)  

 2) Material Impresso: Logomarca eou Nome da Empresa no material de 

divulgação impresso – (Livretos) – Cota: R$ 100,00 (cem reais).
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 3) Material Impresso + Divulgação geral: Logomarca eou nome da  

Empresa no material impresso (livretos e folders) + divulgação na internet, im-

prensa escrita e falada, carro de som e demais meios de comunicação – Cota: 

R$ 200,00 (duzentos reais)

 4) Material Impresso + Divulgação Geral + Espaço publicitário: 

Logomarca eou nome da Empresa no material impresso (livretos, folders, carta-

zes) + divulgação na internet, imprensa escrita e falada, carro de som e demais 

meios de comunicação + Divulgação em materiais como, mesas, banners e men-

ção contínua durante todo o evento Cota: R$ 300,00 (trezentos reais)

 5) Patrocínio Oficial: Logomarca eou nome da Empresa no material impresso 

(livretos, folders, cartazes, crachás) + divulgação na internet, imprensa escrita e 

falada, carro de som e demais meios de comunicação + Divulgação em materiais 

como mesas, banners e menção contínua durante todo o evento + Divulgação da 

empresa como patrocinadora oficial do evento. Cotas acima de R$300,00 com 

negociação especial.

 6) Patrocínio Exclusivo: valores e maneiras negociáveis. 

Para eventuais dúvidas, entre em contato: 42 9942-3795 (Francieli) ou 42 

9964-0939 (Lúcia)

 
Atenciosamente, 
Grupo Folclórico Ucraniano Spomen 
Francieli Nathali Harmatiuk 
Presidente
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Grupo Ivan Kupalo

Alma imigrante. Estas são as palavras que nos definem. 

Em cada ritmo, em cada passo de dança, há um amor impossível de se mesurar. 

Amor descendente. 

E é por este amor que hoje partilhamos a chama sagrada que nos faz ar-

dentemente o coração inflamar...

Carregamos uma missão. Somos as vozes ancestrais, que como, nas pa-

lavras da poetisa Helena Kolody , arquejam e estuam a nossa volta. 

Viemos da Halytchená. Mas são também Cárpatos os nossos desejos. 

Traduzir a saga de um povo através da dança é perpetuar os símbolos de 

riqueza e alegria de toda a nação ucraniana. 

Esperamos nesta noite, com as bênçãos de nossos antepassados, trazer 

a este público a parte mais bela do espírito ucraniano: a coragem e a união.

1- Começamos esta apresentação folclórica demonstrando todo 

nosso amor às antigas tradições e simbolismos de nossa terra. O pão representa 

a fertilidade e o sal, o tempero da vida.

À todos, nossas saudações, PREVIT!

2- Na Ucrânia do século XVI, os bravos cossacos lutavam para 

defender a pátria do jugo polonês. Os valentes trabalhadores livres formavam um 

grandioso exército. Nas horas de folga dos treinamentos ou quando não estavam 

combatendo o inimigo, os valentes cossacos divertiam-se. Tanta brincadeira deu 

origem à dança POLSÚNETS, na qual os valentes dançarinos exibem passos de 

grande habilidade, competindo entre si, sem ao menos levantar.           

 

3- Todo beleza e encanto femininos denotam a mais sutil marca da 

dança ucraniana: sincronia e delicadeza. Os ucranianos, povo ardoroso, não 

deixavam passar as grandes festas de seu calendário. Desde a Ucrânia pagã 

até a Ucrânia do Cristianismo, celebra-se a chegada da primavera com a dança 
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VINÓTCHOK VESNÁ. O vinótchok, coroa de flores que adorna as mulheres,  

é associado ao elemento Vesná, a estação primaveril. No final da dança, as 

moças saúdam a rainha da primavera, moça eleita como a mais bonita da aldeia 

durante a festa. 

Há 33 anos o Grupo Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo que traz no nome 

o deus pagão, mas no palco a fé cristã, mantém atividades artísticas e culturais 

junto a Paróquia Imaculado Coração de Maria, da cidade de Irati-PR. 

Com o idealismo do Dr. Jaroslau Scrobot e demais famílias da época, no 

ano de 1976 , surge o grupo folclórico ucraniano Zirka. Mais tarde, passou a ser 

chamado, em votação entre os próprios dançarinos, de Grupo Folclórico Ucrania-

no Ivan Kupalo. 

 A comunidade de Irati era ainda pequena. Mas graças ao esforço e dedi-

cação de todos, pôde o grupo de danças ganhar notoriedade junto à sociedade 

iratiense e à comunidade ucraniana do Brasil. 

A Ucrânia possui vasta extensão territorial, sendo considerada o segundo 

maior país da Europa, perdendo em extensão apenas para a Rússia. 

Em divisão feita pelo próprio povo em regiões etnográficas, a Ucrânia de 

leste a oeste possui em cada canto um estilo folclórico próprio. É pelo modo de 

dançar e se vestir que temos, em território ucraniano, diferentes formas de ex-

pressão da cultura. 

4- Os povos das estepes (Ucrânia Central) possuem ritmo e sincronia 

que exigem grande habilidade física. Já os povos dos Montes Cárpatos, a oeste, 

mostram pés e mãos ágeis e trajes feitos de pele de carneiro para aquecê-los 

durante o rigoroso inverno nas montanhas. Os movimentos de cabeça são 

rápidos e mostram o vigor do povo desta região. Não só vigor, como alegria, 

alegria nos Montes Cárpatos, ou VECÉLITCH U KARPATAH!

A comunidade de Irati era ainda pequena. Mas graças ao esforço e dedi-

cação de todos, pôde o grupo de danças ganhar notoriedade junto à sociedade 

iratiense e à comunidade ucraniana do Brasil. 

A atual diretoria é composta pelo presidente Antônio Luis Lekki, e Vice- 

Marcelo Vecelovicz.
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Tem como coordenadores: Gabriel Maravieski, Keyssiane Lekki e Andrea 

Bulka Sahaiko.

O coreógrafo é Lucas Ruteski. 

Com aproximadamente 50 dançarinos, entre jovens, crianças e adultos,  

o grupo representa o município de Irati em eventos no estado do Paraná e Santa 

Catarina. 

Ivan Kupalo, personagem mitológico dos eslavos, era o deus do amor  

e da colheita. A festa de Kupalo era realizada no solstício de verão do Hemisfério 

Norte, entre os meses de Junho e Julho. Em sua homenagem, era erguida uma 

grande fogueira, na qual os mais jovens jogavam gravetos e faziam pedidos de 

um bom casamento ao deus. Os mais corajosos arriscavam-se a pular sobre 

as chamas da fogueira, acreditavam que assim conseguiriam sorte na colheita. 

Mais tarde, com o advento do Cristianismo na Ucrânia, em 988, a figura do deus 

pagão Kupalo foi associada à de São João Batista.

Ainda hoje algumas aldeias da Ucrânia comemoram a chegada do verão 

com a festa de Kupalo, noite na qual predominam ritos místicos, sempre com os 

elementos amor e colheita em destaque. Embora acreditem em um só Deus, os 

ucranianos não perderam seus costumes antigos, pois são as lendas que dão 

vida à história de um povo. 

5- Despedindo-se deste espetáculo, temos o HOPAK , antigamente 

dançado em forma de luta somente pelos homens, foi ganhando destaque  

e prestígio, espalhando-se por toda Ucrânia. Os pares tentam conquistar-se 

com passos solos e as evoluções são rápidas e harmoniosas. Não é a toa que  

é considerada a dança de maior expressão da cultura ucraniana.

Em nome de toda comunidade ucraniana de Irati e comissão do Grupo 

Folclórico Ivan Kupalo, agradecemos o convite e a oportunidade de mostrarmos 

o nosso trabalho diário na luta pela manutenção das tradições ucranianas.
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Pensamentos e crenças a respeito do uso e do ensino das línguas faladas 

na localidade paranaense de Irati1. 

Clarice Cristina Corbari2

Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais de pesquisa sobre crenças 
e atitudes linguísticas manifestas por falantes de Irati, município paranaense que se 
caracteriza por apresentar um cenário sociolinguístico complexo. Para nortear este es-
tudo, são utilizados princípios teórico-metodológicos da Sociologia da Linguagem, da 
Sociolinguística e da Psicologia Social referentes à análise de crenças e atitudes linguís-
ticas. O corpus foi coletado por meio do projeto Crenças e atitudes linguísticas: um estu-
do da relação do português com línguas de contato (AGUILERA, 2009). Do questionário 
de 48 perguntas, aplicados a dezoito entrevistados, foram selecionadas, para este traba-
lho, sete perguntas que revelam pensamentos e crenças a respeito do comportamento 
linguístico dos falantes e do ensino das línguas faladas na localidade. Os resultados 
mostraram, de modo geral, uma atitude de abertura em relação ao cultivo das línguas de 
herança, tanto no âmbito institucional (escola e igreja) como no âmbito das interações 
cotidianas.

Palavras-chave: Crenças e atitudes linguísticas; Contexto multilíngue; Línguas de herança.

Abstract: This article presents partial results of research on linguistic beliefs and 
attitudes expressed by speakers from Irati, a city in Paraná that presents a complex 
sociolinguistic scenario. As guidelines for this study, we used the theoretical and metho-
dological principles of Sociology of Language, Sociolinguistics and Social Psychology 
concerning the analysis of linguistic beliefs and attitudes. The corpus comes from the 
Project Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas 
de contato (AGUILERA, 2009). From the questionnaire of 48 questions, applied to eigh-
teen respondents, we selected seven questions that reveal thoughts and beliefs about 
the speakers’ linguistic behavior and the teaching of the languages spoken in the town. 
The results showed, in general, an attitude of openness in relation to the cultivation heri-
tage languages, both in the institutional sphere (school and the church) and in the sphere 
of everyday interactions.

Keywords: Linguistic beliefs and attitudes; Multilingual context; Heritage languages.
1 Texto publicado na Revista Entrepalavras, Fortaleza, ano 2, v. 2, n. 1, p. 228-244, jan./jul. 2012.
2  Doutoranda pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Cascavel – PR. Correio eletrônico: 
ccorbari@yahoo.com.br
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Introdução

O estado do Paraná apresenta um cenário sociolinguístico e cultural com-

plexo, seja devido à colonização por descendentes de imigrantes de diversas 

etnias, seja devido aos contatos estabelecidos nas regiões fronteiriças a países 

hispano-americanos. Tal realidade enseja o estudo não apenas das línguas em 

contato, mas também das crenças e atitudes relacionadas a essas línguas e a 

seus usuários, já que se trata de cenário propício para estudo de manifestações 

tanto positivas (prestígio linguístico) quanto negativas (desprestígio linguístico) 

dos informantes frente aos falares locais.

Neste artigo, objetiva-se apresentar alguns resultados de pesquisa descri-

tiva sobre crenças e atitudes linguísticas, realizada na na localidade paranaense 

de Irati, cuja população é formada pela mescla de diferentes etnias de origem 

europeia, especialmente ucranianos e poloneses. Entende-se que o estudo das 

crenças e atitudes linguísticas presentes nessa localidade multilíngue é perti-

nente pela possibilidade de fornecer indícios para a análise do comportamen-

to linguístico dos falantes em relação à variação, revelando os elementos que 

atuam nas relações sociais entre os diferentes grupos.

O artigo se estrutura da seguinte maneira: primeiramente, descreve-se 

brevemente a localidade de Irati no que concerne à questão linguística; em se-

gundo lugar, apresenta-se uma breve discussão teórica sobre crenças e atitudes; 

em seguida, descreve-se a metodologia; segue-se a análise do recorte seleciona-

do para este artigo e, por fim, as considerações finais.

A localidade de Irati

O município de Irati localiza-se na mesorregião sudeste do Paraná, que teria 

sido inicialmente povoada por indígenas caingangues e posteriormente ocupada 

por tropeiros bandeirantes. A primeira leva de colonos estrangeiros, constituída por 

holandeses, ucranianos e poloneses, só chegou a Irati em 1908, um ano após a ele-

vação da localidade à categoria de Município. Em 1909, chegaram os alemães, e de 

1910 a 1912, mais poloneses e ucranianos se instalaram na localidade. Também  

a partir de 1910, começaram a se fixar os imigrantes italianos (ORREDA, 2007).
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Devido a essa característica da colonização por descendentes de imigran-

tes europeus, Irati constituiu-se como um ambiente bastante tradicional, voltado 

à manutenção da língua, cultura e identidade desses grupos étnicos. Merecem 

destaque, como elementos que colaboram para a difusão das línguas e culturas 

dos descendentes de imigrantes, os órgãos de imprensa e os eventos religiosos 

e folclóricos, dentre outros.

No caso dos órgãos de imprensa, pode-se citar a Rádio Najuá, que apre-

senta, aos domingos pela manhã, dois programas de cunho étnico: “Hora das 

nações”, cuja proposta é a valorização de etnias que predominam no município 

– alemã, italiana, portuguesa e ucraniana, uma a cada mês –, executando mú-

sicas populares e folclóricas; e “Godzina Polska” (em polonês, “Hora da Polô-

nia”), espaço dedicado às músicas polonesas e às notícias sobre a Polônia3. Na 

imprensa escrita, destaca-se o jornal Prácia, de Prudentópolis, município vizinho 

a Irati. Jacumasso (2009) informa que esse periódico foi criado em 1912 com  

a finalidade de difundir a cultura ucraniana, publicando quinzenalmente informa-

ções em língua portuguesa e em língua ucraniana sobre diversos temas, princi-

palmente, relacionados a questões religiosas.

No calendário de eventos de Irati, destacam-se: a Festa Polonesa, realiza-

da anualmente em maio; a Festa das Nações, realizada anualmente em agosto, 

destinada a celebrar as culturas que fizeram parte da colonização do município; 

e o festival alemão Deutsches Fest– Baile do Chopp e da Linguiça –, sempre no 

mês de novembro. Além disso, Irati conta com dois grupos folclóricos, criados 

com o objetivo de cultuar as tradições, costumes e festas de cada nacionalidade 

representada: o Grupo Folclórico Polonês Lublin e o Grupo Folclórico Ucraniano 

Ivan Kupalo4.

Não se pode deixar de mencionar, em especial, o papel da religião nesse 

cenário, pois se trata de uma característica bastante expressiva nos povos de 

origem eslava. Conforme informa Wachowicz (1982), tanto os poloneses, ca-

tólicos, quanto os ucranianos, da vertente ortodoxa ou católica oriental, eram 

dotados de um profundo sentimento religioso e influenciaram sobremaneira  

a caracterização étnica dessa região do estado. A igreja, ainda hoje, colabora 

3 Informação disponível em: <http://home.radionajua.com.br/AM/programacao>. Acesso 
em: 19 set. 2011.
4 Dados disponíveis no Portal da Prefeitura de Irati, <http://www.irati.pr.gov.br>. Acesso em: 
20 set. 2011.
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para a manutenção da língua e da cultura dos grupos de origem eslava, com 

seus diversos eventos: as missas do rito ortodoxo rezadas em ucraniano; os 

ritos natalinos e pascais de descendentes de ucranianos e de poloneses; as hai-

lkas dos ucranianos, que são brincadeiras, com cantos e danças populares, rea-

lizadas durante o período pascal; as cerimônias de casamento dos ucranianos, 

dentre outros. Todos esses elementos, aliados aos símbolos materiais – como 

a arquitetura religiosa ucraniana, os artefatos e a culinária típica das diferentes 

etnias, por exemplo – atuam no sentido de reforçar a identidade étnica dos diver-

sos grupos, colaborando para a preservação de sua língua e cultura.

Fundamentação teórica

O estudo das crenças e atitudes linguísticas pode se beneficiar das con-

tribuições de três grandes áreas: a Psicologia Social, a Sociolinguística e a So-

ciologia da Linguagem. A contribuição da Psicologia Social reside em fornecer 

subsídios para o estudo dos papéis que os motivos, as crenças e a identidade 

exercem no comportamento linguístico do indivíduo. Para essa disciplina, as ati-

tudes constituem um complexo fenômeno psicológico que se reveste de grande 

significado social (LAMBERT; LAMBERT, 1966). Já a Sociolinguística tem entre 

suas funções a tarefa de pesquisar a diferença entre a maneira como as pessoas 

fazem uso da(s) língua(s), bem como suas crenças a respeito de seu próprio 

comportamento linguístico e o dos demais falantes. Para essa disciplina, a im-

portância do estudo das atitudes linguísticas reside no fato de que elas, além de 

revelarem múltiplos aspectos para melhor entendimento de uma comunidade, 

influem decisivamente nos processos de variação e mudança linguística, bem 

como afetam a eleição de uma língua em detrimento de outra e o ensino-apren-

dizagem de línguas nessa comunidade (MORENO FERNÁNDEZ, 1998; GÓMEZ 

MOLINA, 1996; BLANCO CANALES, 2004). Por sua vez, a Sociologia da Lingua-

gem focaliza toda a gama de tópicos relacionados à organização social do com-

portamento linguístico, incluindo não apenas o uso da língua em si, mas também 

as atitudes explícitas em relação à língua e aos seus usuários (FISHMAN, 1972). 

Todos nós,em nossos contatos sociais,formamos constantemente impressões 

a partir daquilo que observamos nos outros, ou seja, do seu comportamento 
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social, cultural ou linguístico. Segundo Padilla (1999),sobre essas observações 

– e interpretações que delas tecemos – que fazemos atribuições que formam 

a base de nossas atitudes, as quais, por sua vez, influenciam nosso comporta-

mento em relação aos membros de nosso ou de outro grupo social. No que se 

refere ao comportamento linguístico, Calvet (2002, p. 72) observa que “existe na 

sociedade o que poderíamos chamar de olhares sobre a língua, de imagens da 

língua, em uma palavra, normas que podem ser partilhadas por todos ou diferen-

ciadas segundo certas variáveis sociais [...] e que geram sentimentos, atitudes, 

comportamentos diferenciados” (grifo do autor).

Os psicólogos Lambert e Lambert (1966) nos ajudam a entender o con-

ceito de atitude, que também pode ser aplicado às atitudes linguísticas, e seus 

componentes essenciais:

Uma atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir  

e reagir em relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente,  

a qualquer acontecimento ocorrido em nosso meio circundante. Seus componen-

tes essenciais são os pensamentos e as crenças, os sentimentos (ou emoções) 

e as tendências para reagir. Dizemos que uma atitude está formada quando es-

ses componentes se encontram de tal modo interrelacionados que os sentimen-

tos e tendências reativas específicas ficam coerentemente associados com uma 

maneira particular de pensar em certas pessoas ou acontecimentos (LAMBERT; 

LAMBERT, 1966, p.77-78).

Como vimos, Lambert e Lambert (1966) definem três componentes da atitu-

de: pensamentos e crenças, sentimentos ou emoções, e tendências de reação. No 

entanto, não há consenso entre os pesquisadores quanto à estrutura componen-

cial da atitude. Bem (1973), por exemplo, acrescenta o componente social. Para 

o autor, as crenças e atitudes humanas se fundamentam em quatro atividades do 

homem – pensar, sentir, comportar-se e interagir com os outros –, que correspon-

dem aos quatro fundamentos psicológicos das crenças e atitudes – cognitivos, 

emocionais, comportamentais e sociais. Já López Morales (1993) identifica na 

atitude apenas o componente conativo, separando o conceito de crença do de ati-

tude e os situando em níveis diferentes: as crenças dão lugar a atitudes diferentes; 

estas, por sua vez, ajudam a conformar as crenças, juntamente com os elementos 

cognoscitivos e afetivos, tendo em conta que as crenças podem estar baseadas 

em fatos reais ou podem não estar motivadas empiricamente.
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As abordagens das atitudes refletem o conceito que se tem de atitude. 

Duas perspectivas sobressaem: (a) a mentalista, que concebe a atitude como 

uma entidade complexa, compreendendo os elementos cognitivo ou cognosciti-

vo, afetivo e conativo – embora, como lembra Moreno Fernández (1998), existam 

discrepâncias no interior dessa abordagem para determinar como se relacionam 

entre si esses elementos –, e (b) a behaviorista ou condutista, em que a atitude  

é composta de um elemento único, geralmente afetivo ou de valoração.

Conforme descrevem alguns autores (GÓMEZ MOLINA, 1996; MORENO 

FERNÁNDEZ, 1998; BLANCO CANALES, 2004), para a perspectiva mentalista, de 

natureza psicológica, a atitude é uma disposição mental em relação a condi-

ções ou fatos sociolinguísticos concretos, razão pela qual não é possível medi-la 

ou observá-la diretamente, mas apenas deduzi-la a partir de certa informação 

sicossociológica, sendo necessário recorrer a técnicas indiretas para desvelar 

algo tão intangível como um estado mental. Já a concepção condutista ou beha-

viorista interpreta a atitude como uma conduta, uma reação ou resposta a um 

estímulo – uma variedade linguística, por exemplo –, de modo que pode ser ob-

servada diretamente a partir do comportamento do indivíduo dentro de certas 

situações sociais.

No âmbito das atitudes de forma geral, as atitudes linguísticas consti-

tuem uma categoria particular, uma vez que o objeto da atitude não são as lín-

guas, mas os grupos que as falam. As atitudes linguísticas representam, assim, 

um componente fundamental da identidade linguística do falante e possibilitam 

a leitura e compreensão do próprio comportamento linguístico. Nessa perspec-

tiva, o estudo das crenças e atitudes linguísticas precisa estar fundamentado 

na relação entre língua e identidade étnica, pois, segundo Liebkind (1999), usar  

a língua influencia a formação da identidade de grupo, que, por sua vez, influen-

cia os padrões de atitude e uso linguísticos.

Para Moreno Fernandez (1998), as atitudes linguísticas têm a ver com as 

línguas mesmas e com a identidade dos grupos que as manejam. Existe, por-

tanto, uma estreita relação entre língua e identidade, que, não raro, manifesta-se 

nas atitudes dos indivíduos em relação a essas línguas e a seus usuários. Uma 

variedade linguística pode ser interpretada como um traço definidor da identida-

de, daí que as atitudes em relação aos grupos com certa identidade sejam em 

parte atitudes em relação às variedades linguísticas usadas nesses grupos e em 
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relação aos usuários de tais variedades (MORENO FERNÁNDEZ, 1998; GROS-

JEAN, 1982). Nesse sentido, as “atitudes linguísticas são as armas usadas pe-

los residentes para demarcar seu espaço, sua identidade cultural, seu perfil de 

comunidade, de grupo social separado” (TARALLO, 1985, p. 14). Aguilera (2008) 

alinha-se a esse pensamento ao afirmar que a língua não está desvinculada de 

seu contexto social, principalmente na sua condição de aspecto constituidor da 

identidade de um determinado grupo étnico. Decorre daí que, “na maioria das 

vezes, ao caracterizar um grupo ao qual não pertence, a tendência é o usuário 

fazê-lo de forma subjetiva, procurando preservar o sentimento de comunidade 

partilhado e classificando o outro como diferente” (AGUILERA, 2008, p. 106). É a 

língua que simboliza os limites que separam o “nós” e os “outros”, uma vez que 

a língua que falamos identifica a nossa origem, nossa história, nossa cultura,  

o grupo a que pertencemos.

Descrição da metodologia

Este artigo toma como corpus parte dos corpora do Projeto Crenças  

e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de con-

tato (AGUILERA, 2009), cujo objetivo era a coleta de dados referentes a crenças 

e atitudes linguísticas de falantes de regiões de fronteira e imigração, no Paraná. 

O projeto envolveu oito municípios paranaenses, sendo seis municípios frontei-

riços ao Paraguai e à Argentina e dois municípios situados na região central do 

estado, dentre os quais Irati.

O aporte metodológico das pesquisas sobre crenças e atitudes linguís-

ticas advém principalmente da Psicologia Social, já que essa área foi pioneira 

em investigar aspectos dessa natureza. Para o projeto em questão, adotou-se 

uma metodologia baseada na teoria mentalista, na perspectiva de que, conforme 

Blanco Canales (2004), apesar das evidentes desvantagens da proposta men-

talista, que demanda um mecanismo que permita inferir e medir as atitudes,  

é a mais bem aceita devido à sua capacidade de prever o comportamento verbal  

e, portanto, converter-se em modelos sistemáticos.

Quanto ao instrumento de coleta de dados, optou-se pela orientação de 

Lambert e Lambert (1966), que propõem medir as atitudes por meio de um ques-
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tionário com itens elaborados de modo a representar os três componentes da 

atitude: o cognitivo ou cognoscitivo, o afetivo e o conativo. No âmbito específico 

dos estudos das atitudes linguísticas, o componente cognitivo refere-se àquilo 

que se sabe sobre uma língua, variedade ou grupo linguístico; o componente 

afetivo refere-se ao sentimento frente ao que se sabe a respeito de uma língua, 

variedade ou grupo linguístico; e o componente conativo refere-se à predisposi-

ção para agir frente ao que se sabe e sente sobre uma língua, variedade ou grupo 

linguístico. Desse modo, elaborou-se um questionário para as entrevistas com 

base em tais critérios, adaptados à realidade sociolinguística e cultural das co-

munidades defala investigadas, com 48 perguntas específicas para avaliar cren-

ças e atitudes linguísticas em relação às línguas em contato e ao português de 

cada localidade.

Para a seleção dos informantes, foram consideradas três dimensões,  

a saber: (a) a dimensão diageracional, contemplando três faixas etárias: 18 a 30 

anos, 31 a 50 anos, e 51 a 70 anos; (b) a dimensão diastrática, optando-se pela 

escolaridade como parâmetro definidor de classe social, resultando na definição 

de três níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior; e (c) a dimensão 

diassexual, contemplando sujeitos dos gêneros/sexos feminino e masculino. Da 

combinação das variáveis resultou a seleção de dezoito informantes para cada 

localidade pesquisada.

Para o desenvolvimento da análise aqui empreendida, foram seleciona-

das as questões do questionário que dizem respeito à medição do componente 

cognitivo das atitudes, isto é, daquilo que se sabe sobre uma língua, variedade 

ou grupo linguístico. O recorte utilizado corresponde, então, às seguintes per-

guntas: (14) Quando você se aproxima dos poloneses, eles costumam parar de 

conversar entre eles, ou continuam?; (15) Quando você se aproxima dos ucrania-

nos, eles costumam parar de conversar entre eles, ou continuam?; (16) Quando 

você se aproxima dos italianos, eles costumam parar de conversar entre eles, ou 

continuam?; (17) Quando você se aproxima dos alemães, eles costumam parar 

de conversar entre eles, ou continuam?; (22) Você acha que deveriam proibir o 

uso destas línguas em lugares públicos aqui em Irati?; (23) Na igreja, no templo,  

o sacerdote, pastor ou palestrante deveria falar também nessa(s) língua(s)?;  

e (24) A escola deveria ensinar essas línguas que você ouve aqui? Qual delas? 

Por quê?
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Tais perguntas, como se pode ver, revelam pensamentos e crenças dos 

informantes a respeito do comportamento social dos falantes e da conveniên-

cia ou não do uso em público e do ensino das línguas faladas na localidade. As 

questões 22, 23 e 24 situam-se, na verdade, no limite entre a categoria de pensa-

mentos e crenças e a de tendências de reação, uma vez que o informante tam-

bém manifesta uma reação: proibir ou não proibir, incluir ou não incluir etc. No 

entanto, por terem o caráter de identificar opiniões do informante, as perguntas 

do tipo “você acha que...?” podem ser situadas mais na ordem das crenças com 

relação ao uso e ensino das línguas.

Por fim, cabe esclarecer que, no tocante à denominação dos falantes,  

o uso de designações como ‘alemão’, ‘ucraniano’ etc. não se refere propriamente 

à nacionalidade desses falantes, mas à sua origem étnica, ou seja, são filhos ou 

netos de alemães, ucranianos etc. A opção por essas designações se justifica 

pelo fato de os próprios descendentes – e isso não só nas comunidades pesqui-

sadas – autodenominarem-se dessa forma, para se distinguirem dos “brasilei-

ros”, isto é, daqueles nascidos no Brasil e sem descendência europeia.

Análise dos dados

Com relação às primeiras questões do recorte deste estudo, “Quando 

você se aproxima dos poloneses/ ucranianos/ italianos/ alemães, eles costu-

mam parar de conversar entre eles, ou continuam?”, os resultados foram bastan-

te semelhantes para as diferentes etnias, sugerindo um comportamento mais ou 

menos homogêneo nesse sentido.

Sobre o comportamento dos poloneses, seis informantes (33,33%) disse-

ram que eles param de falar em polonês quando alguém se aproxima do grupo 

e oito (44,44%) disseram que continuam falando. Um informante (5,55%) dis-

se que, a depender da situação, eles param para que todos possam interagir, 

ou continuam, para que os que não pertençam ao grupo não entendam o que 

está sendo falado. Um informante (5,55%) não sabia dizer, e a dois informantes 

(11,11%), a pergunta não foi formulada.

Com relação ao comportamento dos ucranianos, dez informantes (55,55%) 

disseram que os membros desse grupo étnico continuam a conversar em ucra-
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niano quando alguém se aproxima deles, e na percepção de cinco informantes 

(27,77%), os ucranianos param de conversar em sua língua de herança em tal 

situação. Dois informantes (11,11%) responderam que o comportamento dos 

ucranianos varia, a depender da situação: às vezes, param, porque se sentem 

inibidos por conversarem em língua estrangeira na presença de alguém que se 

aproxima do grupo; outras vezes, é a faixa etária do grupo que determina seu 

comportamento, sendo que os mais velhos continuam falando, e os mais jovens 

param de falar nessa situação. A um informante (5%), o inquiridor, por descui-

do, fez duas vezes a pergunta sobre o comportamento dos ucranianos, obtendo 

respostas diferentes nas duas ocasiões, de modo que sua resposta, por revelar 

contradição de opiniões, foi aqui considerada na categoria “não sabe”.

No que diz respeito ao comportamento dos italianos, oito informan-

tes (44,44%) responderam que eles continuam conversando em italiano e oito 

(44,44%) disseram que eles param de conversar em sua língua de herança ao 

perceberem a aproximação de alguém. Um informante (5,55%) disse não saber 

se os italianos param ou continuam a falar em italiano quando alguém se aproxi-

ma do grupo e um (5,55%) relatou que, dependendo da situação, param de falar, 

e outras vezes continuam.

Finalmente, quanto ao comportamento dos alemães, metade dos infor-

mantes (50%) respondeu que eles continuam conversando em alemão quando 

alguém se aproxima deles e seis (33,33%) disseram que os alemães param de fa-

lar em alemão nessa situação. Um informante (5,55%) disse que, dependendo da 

situação, param de falar em alemão e outras vezes continuam. Dois informantes 

(11,11%) afirmaram nunca terem presenciado uma situação em que um grupo de 

pessoas estivesse falando em alemão.

O gráfico a seguir mostra os resultados comparativos das primeiras ques-

tões deste bloco. Para este gráfico, foram desprezadas as porcentagens refe-

rentes a perguntas não formuladas (caso que só ocorreu na pergunta sobre os 

poloneses).
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Gráfico 1: Percepção dos informantes sobre o comportamento social e linguísti-
co dos falantes dos diversos grupos étnicos quando alguém se aproxima do grupo

No grupo de questões acima descritas, notam-se, nas respostas de mui-

tos informantes, dois aspectos que merecem ser destacados. Se, de um lado, há 

uma percepção positiva do fato de os grupos interagirem em suas línguas de he-

rança, como a demonstrar orgulho por ainda manterem a língua dos antepassa-

dos ou por saberem uma língua estrangeira, de outro, insinua-se uma percepção 

negativa, que pode ser traduzida (a) pelo desconforto de não entender nada do 

que o outro está dizendo em outra língua que não a sua; (b) pela sensação de que 

estão falando mal da pessoa que não compartilha da língua do grupo; e, intima-

mente ligado a esse aspecto, (c) pelo sentimento de falta de respeito do grupo 

que continua falando em língua estrangeira na presença de um circunstante que 

não domina essa língua.

Sobre o que pensa o informante em relação à proibição do uso das lín-

guas estrangeiras faladas na comunidade em lugares públicos, apenas dois in-

formantes (11,11%) opinaram no sentido de proibir as pessoas de usarem suas 

línguas de herança em público, demonstrando novamente uma preocupação de 

estar falando “mal” da pessoa quando se usa uma língua desconhecida do ouvin-

te. Os demais informantes (88,88%) responderam que não proibiriam o uso das 

línguas de herança em público, alguns até mesmo de forma enfática, geralmente 

salientando a importância da manutenção da cultura ou salvaguardando o direi-

to de livre expressão.

Transparece, nas respostas a essa questão, um vínculo estabelecido pe-

los informantes entre língua e identidade étnica, na medida em que se expressa 

que a herança linguística “faz parte da cultura da gente” (Inf. 4), “isso aí é da 
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cultura, né, de cada povo” (Inf. 5), “isso aí é... tradicional, vem de família” (Inf. 17). 

Tais afirmações denotam um sentimento de pertença, principalmente por meio 

do compartilhamento de uma língua, a uma determinada comunidade cultural-

mente coesa e coerente, sentimento que, como afirma Hall (2006), é histórica  

e discursivamente construído, já que tal comunidade é “imaginada”.O gráfico  

a seguir permite visualizar melhor os resultados quanto à posição dos informan-

tes a respeito da proibição ou não do uso das línguas estrangeiras em locais 

públicos, mostrando que a maioria dos entrevistados acha natural e conveniente 

que as pessoas conversem publicamente em suas línguas de herança.

Gráfico 2: Crenças dos informantes sobre o uso de línguas estrangeiras em luga-

res públicos de Irati

Na questão em que o informante deveria se manifestar sobre a conveniên-

cia ou não do uso das línguas estrangeiras na igreja ou no templo religioso, ou 

seja, se o sacerdote, pastor ou palestrante deveria falar também nessas línguas 

faladas na comunidade, três informantes (16,66%) responderam afirmativamen-

te, sem qualquer ressalva. Apenas um desses informantes apresentou justifica-

tiva, baseada no argumento da manutenção das línguas de herança, reforçando  

a crença no papel da igreja de colaborar para que isso aconteça. Oito informantes 

(44,44%) igualmente responderam que os líderes religiosos deveriam falar tam-

bém nas línguas de herança dos fiéis, mas apresentaram ressalvas, relacionadas 

principalmente à limitação do uso das línguas de herança a quem as entender, 

ou seja, no interior das comunidades dos diferentes grupos étnicos. Um desses 

informantes fez referência à manutenção da tradição ainda preservada entre os 
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ucranianos de rezarem a missa na língua de herança – como um elemento do 

ritual católico ortodoxo seguido pelos ucranianos de modo geral –, não vendo  

a necessidade de membros de outras etnias cultuarem as respectivas línguas de 

herança nos eventos religiosos (culto ou missa), sugerindo que já estão perfeita-

mente integrados nesse aspecto.

Ainda sobre essa questão, cinco informantes (27,77%) responderam que 

os líderes religiosos deveriam usar somente o português com os fiéis, mas ape-

nas um deles justificou, dizendo que a igreja católica de rito romano já estabe-

lece que as cerimônias sejam em língua portuguesa, embora na sequência de 

sua resposta, esse informante dê margem a uma flexibilização quanto ao uso da 

línguade herança em eventos religiosos de maior importância. No entanto, para 

fins estatísticos, considerou-se sua primeira resposta. Finalmente, outros dois 

informantes (11,11%) responderam que essa é uma prática comum em Irati, refe-

rindo-se aos ucranianos. Um deles, porém, informa que parte da missa ucraniana 

já está sendo feita em português, e algumas vezes, a missa é realizada toda em 

português, indicando uma mudança em termos de uso da língua ucraniana nes-

sa esfera. Resultado semelhante foi encontrado por Ogliari (2003) no município 

vizinho de Prudentópolis, cuja população é majoritariamente de origem ucrania-

na. Esse autor observou que, “nas cerimônias religiosas, os que não dominam 

mais a linguagem ucraniana das liturgias, mas continuam a pertencer à religião 

católica ucraniana, permanecem em silêncio”, de modo que “a utilização da lín-

gua ucraniana na liturgia, seu domínio primeiro e absoluto em Prudentópolis,  

está-se tornando, de fato, monopólio de poucos” (OGLIARI, 2003, p. 1079).

No gráfico a seguir, é possível visualizar os resultados da última questão 

analisada. Se considerarmos as respostas positivas, com ou sem ressalvas, ve-

mos que mais da metade dos informantes crê que as línguas estrangeiras devam 

ser usadas no interior das instituições religiosas para comunicação com os fiéis.
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Gráfico 3: Crenças dos informantes sobre o uso de línguas estrangeiras pelos 
líderes religiosos na igreja ou no templo

Na última pergunta deste recorte, o informante deveria se manifestar so-

bre o ensino formal das línguas estrangeiras ouvidas na comunidade, e, em caso 

afirmativo, dizer qual delas ele crê que deva ser ensinada e por quê. Onze infor-

mantes (61,11%) responderam que a escola deveria ensinar as línguas estran-

geiras faladas na comunidade,u uma delas. A maioria dos critérios apresentados 

para a eleição das línguas a integrarem o currículo dizia respeito à predominân-

cia dessas línguas na comunidade, as quais deveriam ser ensinadas como for-

ma de resgate à cultura e de respeito à diversidade étnica.

Cinco informantes (27,77%) responderam explicitamente que a escola não 

deveria ensinar as línguas faladas na localidade, ou que deveria apenas ensinar 

o português (ou a “língua brasileira”). As justificativas apresentadas faziam re-

ferência à inviabilidade de o currículo comportar as várias línguas, e quando ne-

cessária a inclusão de uma língua estrangeira no currículo, à opção preferencial 

pelas línguas de comunicação internacional na atualidade (inglês e espanhol). 

No caso da referência ao português, um informante defendeu necessidade de se 

priorizar o seu ensino porque as crianças “não sabem falar” sua língua materna.

Finalmente, dois informantes (11,11%) deram outras respostas: um infor-

mante concordou que as línguas estrangeiras devam ser ensinadas, mas deixou 

implícito que se referia apenas ao inglês, e não às línguas de herança da loca-

lidade, embora a pergunta do inquiridor fizesse menção somente a estas; outro 

informante também fez menção ao inglês e ao espanhol, a exemplo de outros 

informantes, sinalizando para uma atribuição maior de importância ao fator uti-
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litário (aprendizagem das línguas de comunicação internacional) que ao fator 

cultural (preservação das línguas de herança).

O gráfico a seguir permite visualizar os resultados dessa questão, mos-

trando uma opinião de modo geral favorável à inclusão das línguas de herança 

no currículo escolar.

Gráfico 4: Crenças dos informantes sobre a inclusão das línguas es-
trangeiras no currículo escolar

Comparando os resultados apresentados no gráfico acima com os do grá-

fico 3, nota-se que há coerência nas opiniões dos informantes, mostrando um 

“equilíbrio” na crença dos papéis das duas instituições (escola e igreja) na manu-

tenção das línguas de herança da comunidade.

Algumas considerações

Resumindo os resultados apresentados neste artigo, transparece, de 

modo geral, uma atitude de abertura em relação ao cultivo das línguas de heran-

ça, tanto no âmbito institucional (escola e igreja) como no âmbito das interações 

cotidianas. Nas questões que objetivam identificar crenças dos informantes  

a respeito do comportamento linguístico e social dos falantes das diversas et-

nias com relação ao uso de suas línguas de herança na interação com membros 

do mesmo grupo étnico, quando alguém que não pertença a esse grupo se apro-

xima, a percepção maior é de que eles continuam a conversar na língua estran-
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geira, embora muitos informantes não tenham vivenciado tal situação. Referente 

à proibição ou não do uso das línguas de herança dos imigrantes em lugares pú-

blicos em Irati, a maioria acredita que elas não devam ser proibidas, sempre no 

sentido de preservar o direito de expressão, inclusive na língua de herança (como 

fator de identidade). Quanto à conveniência ou não de os líderes religiosos usa-

rem também essas línguas nos serviços religiosos, quase dois terços dos entre-

vistados manifestam uma opinião favorável de que as línguas de herança sejam 

usadas, limitadas, porém, à capacidade de entendimento da totalidade dos fiéis. 

Resultados semelhantes (quase dois terços de opinião favorável) foram identifi-

cados com relação à inclusão das línguas de herança no currículo escolar.

Se, como propõem Lambert e Lambert (1966) e outros estudiosos, a ati-

tude se constitui de três componentes colocados no mesmo nível – o saber ou 

crença (componente cognoscitivo), a valoração (componente afetivo) e a con-

duta (componente conativo) – pode-se dizer, conforme Aguilera (2008, p. 106), 

“que a atitude linguística de um indivíduo é o resultado da soma de suas crenças, 

conhecimentos, afetos e tendências a comportar-se de uma forma determinada 

diante de uma língua ou de uma situação sociolinguística.” Nesse sentido, se en-

tendermos que as questões de caráter cognoscitivo atuam coerentemente com 

as de caráter afetivo e de conduta, os resultados deste estudo permitem prever 

– embora isso não constitua foco deste trabalho – que os julgamentos dos fa-

lantes de Irati sobre a fala do outro, bem como suas atitudes em relação a ela, 

serão majoritariamente favoráveis, ou seja, de prestígio das línguas de herança  

e da cultura dos diferentes grupos étnicos na comunidade.

Entende-se que a importância do componente cognoscitivo em relação 

aos componentes afetivo e conativo reside no fato de representar a consciência 

sociolinguística do falante, fazendo intervir seus conhecimentos e pré-julgamen-

tos a respeito de sua própria fala, da fala do outro e dos falantes de cada língua 

ou variedade. É a partir desse conhecimento que o falante vai demonstrar seu 

sentimento em relação a uma língua, variedade ou grupo linguístico, e é a partir 

desses dois componentes que o falante vai, então, agir – ou demonstrar predis-

posição para agir – em relação a essa língua, variedade ou grupo linguístico.
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Professores de escolas étnicas no Paraná: manter a cultura ou cumprir as leis?

Valquiria Elita Renk1

Resumo: o presente artigo tem como tema o papel dos professores das escolas 
étnicas do Paraná. O recorte temporal situa-se desde o fim do século XIX até os 
anos de 1940. O objetivo geral é compreender o papel social dos professores dessas 
escolas, que deveriam atender as comunidades étnicas na manutenção da identidade 
cultural por meio da escola e ao mesmo tempo cumprir a legislação nacionalizadora. 
As fontes de pesquisa são os docu- mentos escolares das ex-escolas étnicas, os 
relatórios de governo, a legislação escolar, as correspondências de governo e também 
os depoimentos de ex-alunos que frequentaram essas escolas no período estudado. 
A contextualização dos documentos revela diferentes olhares sobre a organização 
escolar e do ofício do magistério. A partir do método de análise histórica, as fontes serão 
confrontadas e possibilitarão compreender o papel dos professores ante a resistência 
das escolas à nacionalização. As fontes permitem fazer infe- rências sobre a ação do 
Estado fiscalizando e inspecionando as escolas para homogeneizar o ensino por meio 
do currículo único. Este estudo contribui para desvelar como as escolas e os professores 
encontravam mecanismos de burlar a legislação, manter a identidade cultural, até a 

nacionalização compulsória e o fechamento das escolas étnicas, em 1938.

Palavras-chave: Escolas étnicas. Professores. Nacionalização.

Abstract: This article situates the role of teachers of ethnic schools in the 

maintenance process of an ethnic culture, at the same time, to obey the state 

laws for education in Paraná State. The period of time under analyzes goes 

from the end of XIX century until the 1940s. The main reason is to observe the 

teacher’s situation at schools that should attend the ethnic com- munities and 

at once assist the foreign community in the maintenance cultural identification 

and follow State Legislation. The sources of research are the school records of 

former ethnic schools, gvernment reports, school laws, letters of government, 

associations and also the testimonials of former students who had attended 

those schools at the period studied. Due to pressure to nationalize the children’s 

1 Doutora em História da Educação na Universidade Federal do Paraná (UFPR), profes-
sora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR - Brasil, e-mail: 
valquíria.renk@pucpr.br.
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foreign trough by the school, the school laws started to monitor and to inspect 

the schools, to homogenize the teaching through the unique cur- riculum, 

adoption of textbooks and standardization of patriotic civic activities, as well as 

the mandatory teaching of history, geography, moral and civic education of Brazil 

in the mother language. Schools and teachers found mechanisms to evade the 

law and maintain ethnic identity until compulsory the nationalization in 1938 until 

the closing of ethnic schools.

Keywords: Ethnics schools. Teachers. Nationalization.

Introdução

O Paraná é um estado que recebeu muitos imigrantes, no século XIX até 

meados do século XX. Uma característica de organização dessas comunidades 

étnicas era a construção de uma igreja, uma escola e da associação escolar  

e cultural. O período selecionado para este estudo inclui as primeiras décadas 

do século XX até 1940, após a nacionalização com- pulsória das escolas étnicas.

As escolas étnicas caracterizavam-se por ensinar os saberes es- colares 

e cultura na língua de origem do grupo étnico, pouco ou nada se ensinava em 

língua portuguesa. Raras eram as colônias que não tinham uma escola étnica. 

Nas maiores cidades, como Curitiba e Ponta Grossa, haviam escolas públicas, 

que eram pouco frequentadas  pelos filhos dos imigrantes. A língua de origem 

era elemento importante na manutenção da identidade étnica. Ensinada nas 

escolas, falada no lar, na igreja, nas associações, levava muitas crianças a terem 

seu primeiro contato com a língua nacional na escola. Nesse sentido, a escola 

pública não atendia a tal interesse.

As fontes de pesquisa são os relatórios e correspondências de governo, 

a legislação educacional do período estudado, os arquivos das instituições  de 

ensino. Os documentos  traduzem  a posição do Estado ante a educação e as 

representações sobre os professores. Também foram realizadas entrevistas 

e depoimentos de ex-alunos dessas escolas que pas- saram pelo processo de 

nacionalização. As falas representam os sujeitos que vivenciaram o processo 

de nacionalização do ensino e revelam deta- lhes sobre o ofício do magistério. 
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Os documentos das instituições escola- res coletadas dos arquivos das escolas 

contextualizam as formas de fazer da organização escolar e as ações dos 

professores. Com o fechamento das escolas étnicas, muitas fontes foram 

perdidas dificultando o processo de pesquisa e conhecimento dessas instituições.

No Paraná, o processo de nacionalização do ensino, foi cons- tituído 

na primeira década do século XX. A legislação educacional, de 1900 até 1938, 

preconizava pelo ensino em língua nacional, mas não era obedecida. A partir dos 

anos de 1920, o Estado foi mais incisivo na fiscalização, exigindo que o ensino 

fosse ministrado em língua nacional. Ante a necessidade estatal de formação 

do cidadão nacional, as escolas étnicas foram produzindo alterações na sua 

organização pedagógica, de modo a atender as demandas legais e manter 

a identidade cultural. Para entender os modos do fazer pedagógico, ante  

o processo de nacionalização, Certeau (1996) é de fundamental importância 

ao analisar as táticas encontradas pelas escolas étnicas e professores para 

cumprir e burlar a legislação, ao mesmo tempo.

A permanência da identidade étnica a partir da língua mater na dos grupos, 

entendida como a primeira língua, tornando a língua na- cional, uma segunda 

língua. Nesse aspecto, Hall e Sovik (2003) e Cunha (1986) estudam grupos de 

imigrantes e a seleção de elementos culturais para identificação e diferenciação 

nos movimentos de diáspora. Geertz (1989) entende o ser humano como um 

ser social, que produz os elementos culturais e atribui à cultura o sentido de 

uma teia na qual os seres estão amarrados aos seus significados.

Barth (1969) define grupos étnicos como aqueles que partilham de uma 

cultura e história comuns, se identificam e são identificados en- quanto tais. 

Considerando que a cultura não é estática, Poutignat e Streiff- Fenart (1998), 

com as Teorias da Etnicidade, permitem entender como a cultura dos grupos de 

imigrantes se mantém nos contatos interétnicos e as diferenças se acentuam 

nos momentos de crise.

Para entender como as escolas étnicas incorporaram as prescrições 

estatais de homogeneização do ensino, o diálogo com a cultura escolar torna-

se necessário. Sobre esse modo, a escola é entendida como um espaço de 

práticas e representações  que ampliam, projetam e recriam a cultura escolar 

(VINCENT, 2001; VIÑAO FRAGO, 1995).
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As escolas étnicas

As escolas étnicas tinham uma existência fora do aparelho estatal, 

mas a característica comum era a de ensinar com materiais didá- ticos em 

língua estrangeira ou de forma bilíngue. A organização escolar atendia os 

interesses das comunidades étnicas. As associações culturais e escolares e as 

congregações religiosas foram muito importantes na construção e manutenção 

das escolas étnicas, pagamento dos professo- res, aquisição de material 

didático e organização pedagógica, reforçando a importância do associativismo. 

A escolarização era muito importante nas comunidades étnicas e os jovens 

seriam socializados pela “educação recebida da família, da escola, da igreja e da 

própria comunidade” (HORBATIUK, 1989, p. 153).

Havia diferentes formas de organização das escolas étnicas, a saber:

a)  as sociedades-escola, que eram as escolas comunitárias, laicas, construídas 
e mantidas pelas comunidades. Geralmente funcio- navam no mesmo espaço da 
sociedade cultural e algumas tive- ram existência bastante efêmera. Os alunos pagavam 
uma men- salidade. Todas foram fechadas em 1938 com a nacionalização compulsória;

b)  as escolas étnicas religiosas eram construídas  e mantidas pe- las 
congregações religiosas. Tiveram duração mais duradoura e também cobravam 
mensalidade. Funcionavam como internato e externato, tinham aulas de Educação 
Religiosa e encaminhavam os alunos para a catequese. Algumas existem até hoje, mas, 
sem a identidade étnica;

c)  as escolas subvencionadas eram aquelas que haviam sido escolas 
comunitárias, mas, a partir de 1918, passaram a receber a sub- venção escolar. Nessas 
escolas, o professor era pago pelo Estado, mas deveria ter um número mínimo de alunos 
e ensinar em língua portuguesa. Eram escolas laicas.

As comunidades étnicas não faziam diferenciação entre as so- ciedades-

escola e as escolas subvencionadas. Porém as fontes indicam que o Estado 

atrasava o pagamento dos professores das escolas subvenciona- das em 

muitos meses.

As comunidades étnicas tinham lideranças e associações escola- 

res laicas e religiosas. As divergências internas nas comunidades étnicas 
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evidenciam-se com a criação de escolas, associações culturais, de lazer e auxílio 

mútuo, criação de jornais e impressão de material didático2. Com o aumento 

da fiscalização estatal, a partir dos anos de 1920, as associações étnicas e as 

congregações religiosas passaram a ministrar  cursos de formação pedagógica 

para os professores, nos seminários religiosos ou nos cursos de qualificação 

pedagógica, produzir material didático e buscar um currículo mais homogêneo.

No Paraná, a Inspetoria de Ensino nos anos 1920 implementou a política 

de homogeneidade do ensino primário, por meio dos conteú- dos escolares, da 

distribuição de livros didáticos, material escolar como Bandeiras e Hino Nacional 

(BENCOSTTA, 2005). Percebem-se dois movi- mentos: um do Estado para formar 

o cidadão nacional e outro de resistên- cia das escolas ante a nacionalização.

À semelhança das escolas públicas brasileiras, em algumas es- colas 

étnicas eslavas, nas comunidades mais pobres, também havia a precariedade 

de mobiliário, material didático e falta de qualificação dos professores. Mesmo 

ante tal situação, a escolaridade era necessária para não serem analfabetos.

Não havia luxo e tudo  era muito simples: “o professor  escrevia 
le- tras bem grandes no quadro-negro, o qual ele mesmo havia 
feito de tábuas  pintando-as  de preto. As crianças copiavam-
nas em peque- nas lousas, que carregavam em seus ‘bocós’, 
para estudá-las em casa” (WACHOWICZ, 1970, p. 25).

Muitas sociedades-escola (escolas laicas) foram experiências es- colares sem 

muita continuidade. A situação de precariedade de muitas dessas escolas 

étnicas pode ser assim descrita:

Essas escolas mantidas por diversas sociedades [...] não existia 
ne- nhum programa, de modo que nessas condições não se 
podia falar em uniformizá-las, as escolas quase não possuíam 
manuais. [...] Não exis- tia nenhum outro material didático 
(GLUCHOWSKI, 2005, p. 176).

2 Os anos 1920 e 1930 foram tempos de grandes debates no campo da educação entre 
os que defendiam o ensino religioso ou não. No Paraná, para exemplificar, a Igreja Católica e os 
intelectuais anticlericais travaram longos embates no campo educacional. Mesmo que não es-
tivessem diretamente envolvidas nessa discussão, as escolas étnicas também se transformaram 
em campos de disputa de poder entre a Igreja e intelectuais sem vinculação religiosa.
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As escolas étnicas religiosas tinham estrutura física e organização pedagógica 

mais consistente e um funcionamento contínuo que al- gumas sociedades-

escola. A exemplo disso, pode-se citar, que em 1925, o Inspetor de Ensino, 

Lysimaco Ferreira da Costa, ao visitar a Escola Abranches, em Curitiba, relatou:  

“É, pois, uma escola que se recomenda por si, despertando  a atenção das 

autoridades públicas estaduais e fede- rais” (PARANÁ, 1925). As fontes citadas 

revelam que a organização esco- lar das escolas étnicas era bastante diferenciada, 

dentre aquelas mantidas pelas comunidades e as escolas religiosas.

Os professores das escolas étnicas

Em praticamente todas as comunidades étnicas havia uma escola. 

Longe do olhar do Estado, espelhavam-se na organização curricular do país 

de origem, ensinando a língua e a cultura da velha pátria. Na ausência de 

professores com habilitação, um membro da comunidade as- sumia o ofício 

do magistério. Eram as condições possíveis para o espaço escolar, longe dos 

preceitos de ergonomia, luminosidade e higiene, mas, com o ensino da cultura 

étnica. Essa situação não passou despercebida pelo Estado, que entendia como 

o processo de ‘desnacionalização da in- fância’. O Relatório do Inspetor Geral de 

Ensino, de 1923, ao mesmo tem- po em que anunciava que em cada ‘linha’ havia 

uma escola, denunciava a precariedade de funcionamento de outras escolas 

étnicas no interior do Paraná: “a sala de aula é imprópria, o mobiliário reduz-se 

a dois bancos e uma mesa grande. O professor é um bom agricultor, mas mau 

professor” (PARANÁ, 1923, p. 55).

Nas escolas étnicas religiosas, quem ministrava as aulas eram os padres e 

freiras, com formação escolar e apresentavam melhor organização pedagógica.

No início o programa escolar era de dois anos. As irmãs 
alfabetizavam, ensinavam os elementos básicos da 
leitura e da escrita e os rudimentos de aritmética. [...] 
Alguns anos depois o programa passou para qua- tro 
anos. O currículo então passou a ser: Língua Polonesa, 
Aritmética, História da Polônia, Geografia Geral, Geografia 
da Polônia e Religião. Ensinavam ainda Canto popular 
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e religioso, Educação Física, História Natural, Desenho  

e Religião (SANGALLI, 2007, p. 41).

Apesar da necessidade de educação dos filhos, a função do magis- tério nas 

escolas étnicas era pouco remunerada. Era uma situação paradoxal:

Todo aquele que sabe como é pouco lucrativo, sob o aspecto 
material, o trabalho do professor nas colônias, e com quantas 
dificuldades muitas vezes precisa lutar ali o mestre para poder 
de alguma maneira dirigir uma escola, tem involuntariamente 
um sentimento de sincero reco- nhecimento para com essas 
pessoas que, afastadas do mundo e da civi- lização, condenadas 
à penúria (que muitas vezes beira a miséria), à falta de companhia 
adequada, à falta de livros, revistas e quaisquer diversões 
culturais, dedicam-se com entusiasmo ao trabalho pelo bem do 
nosso povo, organizando-o, despertando  nele o espírito cívico 
e dando-lhe aquilo que mais falta: a educação (GLUCHOWSKI, 
2005, p. 167).

Ruy Wachowicz (1970) traz contribuições para se compreende- rem as condições 

de existência dos professores das sociedades-escola:

Em algumas, para não pagar em dinheiro ao professor, os 
moradores plantavam, no terreno da sociedade, ou mesmo 
alugado, de um ou dois alqueires, milho, ou qualquer outro cereal 
para o professor; davam-lhe ainda um ou dois suínos, os quais 
o professor teria que engordar para obter gordura. [...] As aulas 
eram simples. [...]. Manuais didáticos, não os havia, nenhum. 
Utilizavam-se, pois, livros de orações e algum alma- naque 
(WACHOWICZ, 1970, p. 25).

Ante a falta de material didático, até os livros de catequese e os almanaques 

que circulavam na época, tornaram-se didáticos. A situ- ação de pagamento 

ao professor em gêneros alimentícios, como relata Wachowicz, não pode ser 

generalizada para todas as escolas étnicas, não se pode desconsiderar que 
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havia a subvenção escolar para custear o paga- mento do professor em muitas 

delas3. Em algumas colônias de imigran- tes, só existiam escolas particulares e 

a subvenção solicitada do governo pagava o professor. A ação dos imigrantes 

em construir escolas contribuiu significativamente na expansão do ensino 

primário no Paraná, visto que em quase todas as colônias havia uma escola 

étnica (SOUZA, 2000).

Sobre o oficio do magistério, Gluchowski (2005) corrobora o que foi 

exposto por Wachowicz (1970) sobre as difíceis condições de ser pro- fessor em 

uma escola de colônia e até da falta de profissionais habilitados:

O cargo de professor,  como um  indivíduo  que desempenhasse  
algum papel social, não existia. Tratava-se de um mártir [...]  
o salário do professor, que oscilava de 30 a 60 mil réis mensais, 
algumas vezes acrescidos de alguns gêneros alimentícios [...] 
fazia com que nenhuma pessoa que pensasse seriamente no 
seu futuro  quisesse viver com o pão de professor, mas “exerciam 
o magistério” pessoas ingênuas [...] ou pseudo-intelectuais ou 
desencaminhados  da vida. [...] Se aqui ou acolá aparecia algum 
indivíduo mais esclarecido, honesto, dedicado à questão de 
tempo, mais cedo ou mais tarde esse professor abandonava  
a profissão (GLUCHOWSKI, 2005, p. 177).

A citação aborda a profissão com pouco prestígio social e com baixa remuneração. 

O depoimento de A.K., ex-aluno de uma escola étnica, reafirma que a profissão 

era pouco atrativa, sem prestígio social nas co- munidades étnicas: “Lembro-me 

que o professor ia pra aula com um sa- pato velho e batia o sapato no chão, 

no assoalho e dizia: Fiquem quietos que meu sapato já está velho, caindo os 

pedaços”. Apesar de decorridos 70 anos, o então aluno ainda tem na memória 

a referência do professor da escola primária. As fontes revelam que, apesar da 

importância social da escola, da necessidade da alfabetização e do domínio da 

matemática, al- gumas comunidades não reconheciam o ofício do magistério 

como signi- ficativo. É uma situação intrigante. Ante o exposto, tem-se  

a hipótese de que a desvalorização do ofício de professor decorria da percepção 

3 Em 1922, no Paraná, havia 4.500 alunos matriculados em escolas com subvenção federal. 
Um problema da subvenção era que o pagamento do professor, que, em 1919, foi pago em 1921, 
com 20 meses de atraso (PARANÁ, 1921, p. 69-70).
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da co- munidade de que, para ensinar esses saberes elementares, não havia  

a necessidade de uma formação específica ou maior qualificação profissional.

O Código de Ensino de 1917, no artigo 4º, determinava a obri- gação 

do poder público inspecionar os estabelecimentos de ensino, par- ticulares 

e públicos, iniciando assim o Serviço de Inspeção Escolar. As autoridades  

deveriam ser comunicadas sobre os métodos de ensino e a organização das 

escolas, a distribuição dos alunos nas classes, as ma- térias lecionadas e os 

livros adotados. Criou-se uma rede de inspeção e fiscalização às escolas étnicas, 

que abrangia os conteúdos escolares, os materiais didáticos usados, a higiene 

do estabelecimento, o ensina- mento das atividades cívicas e principalmente 

se o ensino era em língua portuguesa. Não escapava ao olhar dos inspetores. 

Os relatos das visitas

às escolas eram enviados à Inspetoria Geral do Ensino, com informações 

sobre a organização escolar, e em especial sobre o professor. Podem-se 

encontrar  nas fontes as mais diversas situações, desde: “o professor é um bom 

agricultor”, “depois de examinar a escrituração escolar e alguns trabalhos de 

alunos, constatei que falava com um mau professor”, ain- da “o professor não 

tem a necessária aptidão pedagógica e falta-lhe a envergadura necessária”. 

Mas as escolas consideradas de boa qualidade tinham aspecto agradável, eram 

risonhas,  como aludiu o Inspetor de Ensino, Prieto Martinez (PARANÁ, 1923).

Ante a situação de professores das escolas étnicas pouco conhe- cerem 

e ensinarem a língua portuguesa, em 1922, o Decreto-lei n. 2.157, determinou 

que eles fizessem o exame de proficiência em língua nacional. Diante disso, as 

associações étnicas e congregações religiosas ministra- ram cursos de língua 

portuguesa para os professores. Os reprovados não puderam continuar no 

ofício. Apesar desse exame, as escolas étnicas en- contraram como alternativa 

de sobrevivência, o ensino bilíngue.

Bilinguismo: uma forma de resistência ante a nacionalização do ensino

O Decreto-lei n. 2.157, em seu artigo primeiro, estabelecia que as escolas 

particulares tivessem liberdade de ensino, desde que atendes- sem às seguintes 

exigências: registro junto à Inspetoria de Ensino; ad- missão de professores 
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com comprovada idoneidade moral, que assumis- sem o compromisso de 

respeitar os feriados nacionais, ensinar em língua portuguesa  e incluir no 

programa de ensino três aulas de Geografia e História do Brasil; cumprimento 

dos programas oficiais de Português, História e Geografia do Brasil; permissão 

de acesso das autoridades  e de inspeção médico-escolar sem aviso prévio. 

Além das exigências an- teriores, cada professor precisou assinar um termo de 

compromisso de adoção do programa oficial de ensino. Portanto intensificava-

se a inspeção escolar e a busca pela homogeneização do ensino, levando as 

escolas étnicas a promoverem mudanças na grade curricular, incluídas as maté- 

rias anteriormente citadas.

Para respeitar  os feriados nacionais, cada escola criava os ritos de 

demonstração de civismo e patriotismo e os professores participavam.  

O papel dos professores era importante na demonstração pública dos desfiles 

escolares, canto dos hinos, exibir os símbolos da Pátria, acompanhados das 

aulas de Moral e Cívica, dava visibilidade ao processo de nacionalização.

O bilinguismo pode ser entendido como uma tática das escolas étnicas, 

no sentido atribuído por Certeau, e necessitou uma organização do curriculo e 

do tempo escolar. “A aula começava às oito horas da manhã e ia até as duas 

da tarde; nós estudávamos Português, Polonês, História, Geografia, Aritmética, 

tudo em polonês” (ARQUIVOS DO COLÉGIO VICEN- TINO SÃO JOSÉ, 2009). No 

entendimento de Viñao Frago (1998), o tempo escolar é instituído  e prescrito 

como uma tentativa de uniformi- zação do ensino primário. No Paraná,  

à medida em que as escolas étnicas organizavam seu tempo diferentemente 

do prescrito, não cumpriam o estabelecido, criando um tempo escolar próprio, 

diante da sua especi- ficidade cultural. A distribuição e a organização do tempo 

se constituí- ram como medidas de racionalização e controle das atividades 

escolares. As escolas étnicas foram construindo  o seu fazer pedagógico ante 

as re- gras impessoais impostas pela legislação e assim construíam uma cultura 

escolar singular (VINCENT, 2001).

As escolas étnicas precisaram contratar  professores  de língua portuguesa, 

que não eram necessariamente membros das comunidades. Assim, mesmo os 

alunos com ascendência étnica, passaram a aprender a língua nacional e muitas 

escolas passaram a ter a frequência de alunos “brasileiros” (SANGALLI, 2007).  

O bilinguismo não estava previsto em lei, portanto não poderia ser considerado 
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ilegal. Foi uma forma de resis- tência encontrada por essa escola ante as 

imposições legais.

Enquanto os Inspetores de Ensino fiscalizavam as escolas étnicas do 

Paraná, os professores faziam grandes esforços para que os alunos apren- 

dessem (pelo menos algumas palavras) a língua nacional. Guérios (2007) traz 

um relato sobre o início do aprendizado da língua nacional em uma escola 

ucraniana de Prudentópolis, em 1927, lembrado por um ex-aluno:

Eu tinha sete anos. [...] Então as freiras vieram para dar as aulas. 
Nós, gurizada, vinham a dez quilômetros, 12, 15, para assistir as 
aulas. [...] Então a freira começava lá: “hoje nós vamos soletrar  
as capitais do Brasil”. “Tá, tá bom”. Então começava: [cantando] 
“Amazonas, capital Manaus; Pará, capital Belém...” [riso] A escola 
inteira, né, cantando. Então [cantando]: “um vezes um, um; uma 
vezes dois, dois; uma ve- zes três, três”. Aí perguntava, “um vezes 
um?” “Cem!” [risos] Não sa- bia! Aquilo era repetido como se 

fosse ladainha, não guardava nada! (GUÉRIOS, 2007, p. 203-207).

Esse depoimento permite inferir que apesar da legislação, da fiscalização, 

ainda a língua nacional era pouco conhecida por muitos alunos, podendo ser 

considerada uma língua estrangeira. Os professores ficavam numa  situação  

de tensão entre  ensinar  e posteriormente demonstrar ao Estado que os 

alunos estavam sendo nacionalizados. Os alunos não entendendo o processo 

de nacionalização, achavam graça da situação, do professor e demonstravam  

pouco compreender língua nacional. Esse depoente ainda lembra que as aulas 

eram ministradas  nos dois idiomas: para cantar o Hino Nacional, aprender as 

capitais dos estados, as aulas eram ministradas  em português, e as outras 

matérias eram ministradas em ucraniano. As escolas étnicas atendiam  

a legislação escolar, mas não se pode afirmar que essas crianças estavam sendo 

nacionalizadas, pois os esforços empreendidos pelo Estado para homogeneizar 

o ensino não proliferavam como o esperado.

Apesar do controle e da fiscalização, durante a visita do Ins- petor de 

Ensino, os professores criavam formas de “esconder” o que não poderia ser visto 

(como os cadernos e livros em língua estrangeira) e os alunos demonstravam  
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o conhecimento da língua vernácula, declaman- do poesias e cantando os 

hinos pátrios em português. Tal situação fazia parecer que a escola estava em 

franco processo de nacionalização. Os professores criaram ‘formas de fazer’, 

combinados com os alunos, que dificultavam ao Inspetor perceber a manutenção  

da identidade étnica.

É reveladora a fala do ex- aluno de uma escola étnica: “A gente falava, 

brincava em ucraniano.  Em português  a gente cantava as canções de roda, 

às vezes misturava  as línguas”. Enquanto o Estado fiscalizava a sala de aula, 

no recreio os alunos se expressam na língua materna. As falas dos sujeitos da 

pesquisa permitem compreender a tensão existente entre  professores, alunos 

e Estado sobre a importância  da língua ma- terna como objeto de resistência 

cultural e da língua nacional como ob- jeto de incorporação à comunidade nacional. 

Nesse sentido, as fontes tornam-se imprescindíveis para a compreensão de tal 

processo, pois se tem os diferentes olhares sobre o objeto da pesquisa.

Para Michel de Certeau (1996), a “prática cultural” é a combi- nação de 

elementos cotidianos concretos ou ideológicos, ao mesmo tem- po passados 

por uma tradição e realizados dia a dia por meio dos com- portamentos: aquilo  

é “prático”, decisivo na identidade de um grupo ou indivíduo. As fontes permitem 

perceber que havia uma resistência dos professores e escolas étnicas, gerando 

uma tensão com o Estado para na- cionalizar a juventude.

O fechamento das escolas étnicas e as resistências

O Código de Educação do Paraná, de 1938, versava sobre o ensino particular, 

em especial a sua fiscalização. O registro das escolas par- ticulares deveria 

ocorrer nas Delegacias de Ensino, constando inclusive o nome dos professores, 

horários, período de férias e mais: era preciso pr- ovar que os professores de 

História, Geografia e Língua Portuguesa eram brasileiros natos, que tinham boa 

conduta, que eram idôneos. Também se estabelecia o pagamento de multas 

para os estabelecimentos que deixas- sem de ensinar o Hino Nacional e o Hino 

da Bandeira, que desrespeitas- sem os feriados nacionais, que adotassem livros 

estrangeiros sem autor- ização da Diretoria de Ensino, que delegassem a pré-

escola a estrangeiros e que tivessem algum professor que não houvesse se 
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submetido ao exame de português. Além das multas, o estabelecimento poderia 

ser interdita- do, fechado por tempo determinado ou fechado definitivamente.

Ante a resistência à nacionalização dos alunos, em 1938, ocor- reu a 

nacionalização compulsória. O fechamento das escolas estrangeiras neste 

ano, por meio do Decreto Federal n. 406 (4/5/1938)4, conhecido como Lei da 

Nacionalização, cujo texto determinava que

[...] todo o ensino  fosse  em língua portuguesa, que todos os 
pro- fessores e diretores fossem brasileiros natos, que nenhum 
livro de texto, revista ou jornal circulasse em língua estrangeira 
nos distritos rurais  e que o currículo escolar deveria ter instrução  
adequada em história e geografia do Brasil. Proibia o ensino de 
língua estrangeira a menores de 14 anos e ordenava que se desse 
lugar de destaque à bandeira nacional em dias festivos, rendendo-

se homenagem à mesma (BRASIL, 1938, p. 162, grifo nosso).

Essa lei teve outros desdobramentos, mas, a partir dessa data ficou proibido 

o ensino de idioma estrangeiro, assim como expressar-se em outro idioma, que 

não o português, em espaços públicos e a circulação de material didático em 

língua estrangeira.

O espaço escolar foi respeitado quase como um espaço sagrado, no qual 

a Lei de Nacionalização foi obedecida. Durante a produção das fontes orais, 

ouviram-se muitas vezes que, no espaço da sala de aula, ha- via muito temor 

de denúncias, delações e prisões. Quando se perguntava se os professores não 

burlavam a lei e não ensinavam em língua estrangei- ra, a resposta era unânime: 

“Não, era proibido” .

A partir de 1938, as sociedades culturais e educativas foram ex- tintas  

e tiveram de refazer seus registros associativos, excluindo a função escolar. De 

acordo com o Decreto-lei n. 383 (18/4/1938), as associações precisavam ter 

autorização para funcionar. Não poderia mais constar nos estatutos  a função 

de instrução, somente atividades de lazer e cultura. Assim, as bibliotecas 

foram fechadas, os documentos dessas escolas foram ‘perdidos’ para evitar 

perseguições, o que torna difícil a pesquisa sobre elas.
4 Principalmente no que se refere aos artigos 85 a 90, que tratam especificamente do uso 
da língua nacional em livros, jornais e revistas.
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Com a nacionalização, muitas  sedes de sociedade-escola pas- saram ao 

poder público ou foram abandonadas. “Os edifícios onde funcio- navam as escolas 

estrangeiras ficaram por muitos anos abandonados, e só lentamente foram sendo 

ocupados por professores estaduais ou munici- pais” (WACHOWICZ, 1970, p. 93).

A Lei da Nacionalização proibia o ensino ser ministrado em língua 

estrangeira, obrigando os professores das escolas étnicas a ministrar as aulas 

somente em língua portuguesa. Para muitos alunos, a língua por- tuguesa 

era uma língua estrangeira. Ao iniciarem a vida escolar, algumas crianças 

literalmente aprendiam a falar português na escola, como relata a ex-aluna da 

escola polonesa:

Era ainda uma mistura, porque as crianças em casa falavam polonês, 
elas foram aprendendo algumas palavras em português na escola. Era 
obrigatório o português. Elas não entendiam português. Então as 
irmãs tinham que falar e traduzir, tinham que explicar em polonês, 
daí eles entendiam. Então tinham que decorar as palavras. A irmã 
passava a lição em português e as crianças repetiam até decorar, não 
entendiam o que estavam dizendo, mas, tinham ‘decorado’ (P.L. ex-
aluna de escola étnica).

Os professores, segundo os depoentes desta pesquisa relata- ram, no espaço 

escolar, não ensinavam mais em língua estrangeira. Eles criaram formas de 

fazer entendido, a partir da tradução das palavras da língua nacional, para 

a língua estrangeira,  para que os alunos os com- preendessem. Também 

encontraram  formas de manter viva a língua es- trangeira, fora do ambiente 

escolar, de ensiná-la seus alunos, nos campos, sob a aparência de aula ao ar 

livre, ou mesmo em paióis e galinheiros, onde certamente nenhum Inspetor 

iria suspeitar que estivesse sendo mi- nistrados conhecimentos em língua 

estrangeira. Portanto, para o Estado, os alunos estavam sendo nacionalizados, 

mas, para as comunidades ét- nicas, a manutenção  da cultura e língua de origem 

do grupo continuava sendo ensinada, de forma dissimulada, clandestina.

No espaço escolar, a proibição foi acatada e respeitada, não sem resistências, 

mas, como proceder ante os alunos que não entendiam a língua nacional? Como 

ensiná-los? O relato a seguir, de uma ex-professora é bastante revelador.
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No meu tempo já tinha terminado o ensino em polonês, mas a 
gente ain- da conversava algumas palavras em polonês na sala 
de aula, devido que havia muitas crianças polonesas que não 
entendiam o que a gente falava. Não falavam em português e não 
entendiam o que a gente estava falando. Realmente, na primeira 
série principalmente, era tão difícil porque às vezes tinha que 
fazer a explicação em português e em polonês. Fazer a explicação 
de matemática em polonês, porque eles não entendiam. Então eu 
falava em polonês para eles e eles me entendiam, porque às vezes 
a criança ficava me olhando assim, não sabia nada do que falei 
(ARQUIVOS DO COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ DE CURITIBA, 
2009).

Os professores estavam em permanente estado de tensão, entre a vigilância 

do Estado e também fazer-se entender ante uma classe que não entendia  

a língua nacional. As táticas criadas pelos professores foram únicas no 

processo educacional brasileiro. Mesmo correndo sérios riscos de prisão, 

muitos professores de ascendência étnica, tiveram a sensibili- dade de ensinar 

e “traduzir” da língua vernácula para a língua estrangeira as explicações para 

que os alunos entendessem. Assim, muitos alunos da 1ª série passavam a ter 

familiaridade e conhecer a língua nacional na es- cola, pois em casa expressavam-

se em língua estrangeira.

A “tradução” das lições da língua estrangeira para o português foi uma 

situação encontrada para que os alunos minimamente entendes- sem o que 

estava sendo ensinado. Não se pode desconsiderar o espaço da catequese, 

os escritos dos livros sagrados em língua estrangeira, na ma- nutenção da 

identidade étnica, que existe até os dias atuais.

Para concluir

A existência das escolas étnicas no Paraná foi uma experiência ímpar na 

história da educação do Brasil. Os mecanismos de manutenção da identidade étnica 

foram reinventados a cada legislação até a nacionali- zação compulsória em 1938.
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As fontes documentais e orais permitiram entender como a nacio- 

nalização foi executada e também burlada pelos descendentes de migrantes. 

Deram visibilidade a um processo quase desconhecido de aprender portu- guês 

no seu próprio país. Permitiram entender os processos de resistência, de 

obediência aos preceitos legais, mas, ao mesmo tempo de burlá-los.

Após o fechamento das escolas étnicas, ante a perseguição po- lítica, 

muitas escolas desfizeram-se de seus materiais didáticos, desmon- taram 

as bibliotecas e deram um ‘fim’ nos documentos. Atualmente, isso dificulta  

a pesquisa nessas escolas, pelas poucas fontes disponíveis.

Os professores dessas escolas vivenciaram a experiência de atender 

aos anseios das comunidades para manter a identidade étnica e também de 

atender à legislação para nacionalizar os alunos. Após a nacionalização, a língua 

portuguesa foi ensinada em todas as escolas do país.
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CONTATO, DIGLOSSIA E BILINGÜISMO: SITUAÇÕES LINGÜÍSTICAS 

GESTADAS EM PRUDENTÓPOLIS-PR1

Marlene Maria Ogliari2 

RESUMO: O quadro lingüístico  de Prudentópolis-Pr, região de colonização 
eslava,  se delineou, inicialmente, como monolíngüe étnico, caracterizando a região 
como multilíngue. A seguir, as línguas portuguesa/ucraniana assumiram a liderança 
lingüística, mantiveram-se em contato e mantêm-se  nesta  situação  lingüística.  Esse  
contexto  lingüístico  possibilitou  o  surgimento  da diglossia e de indivíduos bilíngües.

PALAVRAS-CHAVE:   Contato;   diglossia;   bilingüísmo; comunidade   de   fala   ucraniana;   
língua ucraniana/língua portuguesa.

ABSTRAT: The linguistic situation of Prudentópolis-Pr, region of slav colonization, 
firstly appeared, as monolingual ethnic, characterizing the region as multilingual. Then, 
the Portuese/Ukranian languages took on the linguistic dominace, sustained in contact 
and hold on this linguistic situation, This linguistic context made possible the emergence 

of diglossia and bilingual people.

Key Words: Contact; Diglossia; bilinguism; speakers of Ukranian community; 

Ukranian language/Portuguese language.

Introdução

O estudo teórico-metodológico de línguas que por razões variadas 

conviveram em uma mesma região, ou, conforme denominação encontrados 

nos estudos sobre bilingüísmo, estiveram em contato
3   é relativamente recente 

e seu emprego como termo técnico de circulação internacional se deu a partir 

de “Language in Contact”, de Uriel Weinreich (1953). Muito antes disso, a partir 

do século XVI, já havia pesquisas esporádicas sobre as diversas línguas que 

1 Publicado nos Anais do 5º Encontro do Celsul, Curitiba-PR, 2003
2 Professora associada da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
3 O termo “contato” será utilizado neste estudo como um processo lingüístico referindo-se à 
coexistência temporal e espacial de duas ou mais línguas em um mesmo espaço geográfico.
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estavam ou já haviam estado em contato. Porém, os estudos que apresentaram 

certa cientificidade, referidos por Elizaincin (1992) são os de H. Schuchardt 

(1888, 1890, 1909) e de H. Paul (1891). O primeiro estudou o que ele chamava 

de “Mischsprachen” (línguas mescladas ou mistas) e, já na época, afirmava não 

existir língua no mundo que não tivesse sofrido, em algum momento, processo 

de contaminação. O segundo dedicou um capítulo de seu manual “Prinzipien der 

Sprachgeschichte” (1981) à questão da “mescla” das línguas, afirmando ser um 

dos problemas que a Lingüística enfrentava.

Neste estudo etnográfico e sociolingüístico vou apresentar algumas 

das principais situações lingüísticas gestadas no Município de Prudentópolis, 

município paranaense, distante 208 km de Curitiba, região considerada como 

centro brasileiro da imigração ucraniana para o Brasil.

1. Fundamentação teórica e resultados da observação

Os estudos sobre contato entre línguas, no plano sistemático, envolvem 

temas relacionados com “pidgin-pidginização”,  “crioulo-crioulização”,  substrato,  

superestrato  e  adstrato,  empréstimo, transferência, interferência, diglossia, 

diglossia e bilingüismo, dialetos bilíngües em contato, variação e variabilidade, 

entre outros temas decorrentes. Esses assuntos são, na verdade, os principais 

produtos lingüísticos gestados em situação de contato entre línguas. O produto 

lingüístico gerado é, por sua vez, dependente, entre vários fatores, da forma na 

qual as línguas entraram ou permaneceram em contato, bem como do tempo de 

gestação do processo lingüístico.

Kulczynskyj (1987) propõe, com base em Zluktenko (1966), os seguintes 

tipos de contato entre línguas: contato direto ou indireto; casual ou temporário; 

permanente ou instável; externo ou interno. Os contatos internos podem 

incluir a relação entre uma língua dominante
4  , isto é, majoritária, ou línguas 

dominantes e uma língua minoritária
5
, ou línguas minoritárias. Essas situações 

4 Língua dominante ou língua majoritária: refere-se à língua oficial de uma nação e, por ter 
esse domínio, é geralmente a língua da educação, da administração e da mídia e, conseqüen-
temente da comunidade bilíngüe. Não se refere, necessariamente à freqüência de uso diário ou  
a número de falantes (Kulczynskyj, 1987).
5 Línguas minoritárias ou grupos lingüísticos minoritários: são línguas que existem em am-
bientes hostis a elas. Não são usadas como língua da educação, da mídia e da administração, etc., 
e, sendo assim, são dominadas por outra ou outras línguas. Como elas estão limitadas a serem 
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podem ser encontradas nas fronteiras de países ou dentro de um país; em 

regiões próximas a países fronteiriços ou em comunidades bilíngües. Aí podem 

surgir as chamadas “línguas ilhas” ou os “encaixes-encraves etnolingüísticos” 

(“Sprachinseln”). Exemplificam essa situação o encaixe húngaro na Eslováquia  

e o encaixe ucraniano no Brasil, entre tantos outros.

A comunidade de fala ucraniana situada no município de Prudentópolis-Pr, 

estudada por OGLIARI(1999), pode ser caracterizada como sendo representativa 

de um   “grupo lingüístico minoritário”   dentro do contexto sociolingüístico 

brasileiro, tendo vivenciado um   contato direto, permanente e interno, inicialmente, 

com várias línguas e, na medida em que sobreviveram apenas a língua portuguesa 

e a língua ucraniana majoritariamente, o contato direto, permanente e interno 

foi  ente  essas  duas línguas.  Forma  uma comunidade  de  fala  dita  “ilha”  

(“língua-ilha”)  ou  um encaixe  etnolingüístico  (Sprachinseln)  dentro  do  cenário  

lingüístico  brasileiro.  Nessa  região detectou-se também situações lingüísticas 

de: monolingüismo e multilingüismo, seguidos pela situação de bilingüismo  

e diglossia (detalhada a seguir). No estágio atual, ocorre o contato real e direto, 

no sentido físico do termo, entre uma língua minoritária e uma língua dominante.

Outros  tipos  de  relacionamentos  interlingüísticos  interculturais,  com  

base  no  nível  d e interferência entre as línguas, são “enclavic”, com interferência 

mínima e resistência máxima; “symbiotic”,  coexistem  em contato harmonioso 

e criativo;  “h ybridized”,  com elementos mistos formando um conglomerado;  

“extinct”:  com resistência  zero em seu desenvolvimento histórico (Rudn yckyj, 

1983; apud Kulczynskyj, 1987: 22).

Considerando essa tipologia, a comunidade estudada revela duas 

formas principais de relacionamento interlingüístico e intercultural bastante 

interessantes: no interior do município e em vários núcleos rurais localizados 

da região norte do município revela-se como encravada (“enclavic”):  com  

interferência  mínima  da  língua  portuguesa  e  resistência  máxima  a  ela;  

nas demais áreas observadas, sul, primeiras colônias e sede urbana, por outro 

lado, parece predominar o  tipo  hibridizado  (“h ybridized”):  menos  resistência   

à  interferência  da  língua  portuguesa  e, portanto,  o  uso  do  ucraniano  como  

usadas exclusivamente dentro da comunidade que as fala, a ameaça externa a elas deriva desses 
outros domínios, e o peso da pressão cai de acordo com a importância que esses domínios pos-
suem dentro da comunidade (Brenzinger, 1997). Um critério aparentemente óbvio para identificar 
línguas minoritárias é o tamanho da comunidade etnolingüística.
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língua  da  comunicação  diária  das  gerações  mais  novas encontra-se em fase 

de extinção (“extinct”) em muitos núcleos rurais das duas regiões citadas e na 

sede  urbana.  O  mesmo  resultado  foi  aferido  por  Kulczynskyj  (1987),  em  

seu  estudo  sobr e comunidades ucranianas do Paraná. No entanto, para ele,  

o resultado se revelou dicotômico: em áreas rurais, “enclavic” e nas comunidades 

ucranianas urbanas “hybridized” e “extinct”.

Há ainda outros tipos de contatos interlingüísticos como o espontâneo 

e o consciente. O segundo sucede nos casos de traduções de uma língua para 

outra, enquanto o primeiro é típico das ocorrências de “code-switching”, quando 

o falante bilíngüe passa de um código lingüístico a outro ou inclui lexemas de 

ambas as línguas em suas falas.

O quadro lingüístico da  região  em  estudo se delineou,  no primeiro momento,  

con forme discussões já empreendidas, em um estágio de monolingüismo étnico 

esperado e natural, caracterizando-se a região como multilíngue. Após esse 

período, as línguas portuguesa e ucraniana assumiram a liderança lingüística na 

região. Os motivos que as levaram a essa condição foram bastante diferentes 

entre si(OGLIARI, 1999). Por se ter em tornado línguas dominantes na região 

em estudo, nas primeiras décadas do século XX,  foram assimiladas indistinta 

ou distintamente pelos  demais  grupos  étnicos  existentes  em  Prudentópolis.  

Ocasionaram,  então,  uma  primeira situação  bilíngüe,  com  possíveis  dualidades  

funcionais  em  ambas  as  línguas,  entre  os  grupos étnicos assimilados ou 

aculturados. Como, majoritariamente e de modo consistente, sobreviveram 

apenas  essas  duas  línguas  na  região,  as  causas  originárias,  os  processos  

e  seus  resultados lingüísticos, transformaram-se em fontes inesgotáveis de 

pesquisa. Seu estudo proporciona dados esclarecedores sobre a constituição da 

língua nacional e as realidades sócio e etnolingüísticas brasileiras. Tecnicamente, 

há indícios da existência de uma situação lingüística denominada de diglóssica 

na comunidade de fala em estudo. Ferguson originalmente sumarizou diglossia 

(1959: 435) como:

Diglossia é uma situação lingüística relativamente estável em que, junto aos 
dialetos primários da língua (que podem incluir a variante padrão ou as normas 
regionais), há um dialeto muito divergente, altamente codificado (muitas vezes, 
bastante complexo gramaticalmente) sobrepondo- se à variedade. É o veículo de 
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um grande e respectivo corpo de literatura escrita, tanto de período anterior ou 
de outra comunidade de fala; é aprendido através da educação formal, usado na 
escrita e na fala em contextos formais, mas não é usado em qualquer uma das 

seções da comunidade para conversação coloquial.

Essa concepção do fenômeno lingüístico em pauta reflete as proposições 

do estruturalismo funcional norte-americano e, em parte,  se identifica  com  

a situação lingüística  vivenciada pela língua  ucraniana,  na  região  estudada.  Ela  

sempre  se  manteve  em  situação  diglóssica  para  a respectiva  comunidade  de  

fala  em  estudo  porque  o  grupo  apresenta  um  dialeto  altamente codificado, 

fixado pela literatura religiosa e utilizado apenas nas celebrações litúrgicas. 

Por outr o lado, não se identifica com a situação lingüística geral, gestada ali, 

entre as línguas em questão. Como já referimos, cada grupo étnico utilizava 

os vários dialetos orais de sua língua materna, nas interações comunicativas 

cotidianas   (“for ordinary conversation”). Havia também, na região em pauta, 

um grupo bastante restrito que usava a variante padrão da língua ucraniana e da 

língua portuguesa,  exclusivamente  nas  formas  escritas.  Assim,  uma  situação  

de  distribuição complementar  contextual  de uso das línguas  em  estudo  foi  

aí  vivenciada,  inicialmente.  Mas a situação lingüística posterior à fase inicial  

é mais interessante e, através da concepção clássica de diglossia de Ferguson, 

não é possível discuti-la. Mais recentemente, Ferguson (1991) conceituou 

diglossia como um fenômeno graduável e variável.

Fishman (1967), alguns anos depois, retoma o conceito de diglossia,  

e, ampliando-o, inclui outros casos de dualidades funcionais estáveis, socialmente 

determinadas, que poderiam existir em determinada comunidade de fala. 

Admitiu, por exemplo, a assimetria nas relações de contato entre as modalidades 

lingüísticas, aparentadas ou não entre si. Outra expansão foi quanto à delimitação 

analítica. Estabeleceu uma perspectiva individual, que definiu como bilingüismo, 

e outra social, para a qual reservou o termo diglossia. Com isso, delimitou as 

principais relações que podem surgir entre diglossia e bilingüismo na situação 

de contato entre línguas:
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1) diglossia e bilingüismo;
2) bilingüismo sem diglossia;
3) diglossia sem bilingüismo;

4) nem diglossia, nem bilingüismo.

Ao estabelecer esse tipo de dualidade funcional, Fishman (1967: 36) 

observou que:

O bilingüismo sem a diglossia tende a ser transicional, tanto em termos 

de repertórios lingüísticos de comunidades de fala como em termos das 

variedades de fala envolvidas per si. Sem separar, no entanto, as normas 

complementares e valores para estabelecer e manter a separação funcional 

das variedades de fala, aquela língua ou variedade que seja o bastante 

favorável para ser associada com o movimento predominante das forças 

sociais tende a substituir a(s) outra(s).

Na  comunidade  de  fala  estudada,  o  fato  de  ter  surgido  uma  situação  

lingüística  bilíngüe  e diglóssica eliminou, em parte, as conseqüências 

lingüísticas apontadas por Fishman. Além disso, pode-se considerar a situação 

lingüística aí instaurada, indiretamente, como um dos fatores revitalizadores da 

língua ucraniana.

Posteriormente,  Fishman  (1980) criou uma espécie  de taxonomia  do 

relacionamento entre as modalidades  lingüísticas  que  havia  estabelecido.  

Para  essa  tipologia,  segue  classificação  binária, conforme havia proposto 

Ferguson (1959): “H” (“highly value”) e “L” (“to less valued”):

a) H  como clássica, L como vernáculo, as duas geneticamente relacionadas;

b) H  como clássica, L como vernáculo, as duas não geneticamente relacionadas;

c) H  na fala e escrita/formal; L  como vernáculo,as duas não relacionadas 
geneticamente uma com a outra;

d) H na fala e escrita/formal e L como vernáculo, as duas geneticamente 
relacionada uam com a outra.
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A dicotomia estruturalista entre língua (sistema) e fala (realização) 

ainda persiste no modelo dito “estendido” do sucessor de Ferguson, levando-o  

a privilegiar os sistemas codificados que se encontram nos pólos de uma linha 

entre as variantes “H” e “L”.

Entre os tipos binários levantados por Fishman, a situação lingüística 

estudada se caracteriza, aproximadamente, como:

1 – Em relação à língua ucraniana:

- Tipo “a”: havia e ainda há, na comunidade de fala ucraniana estudada, 

uma modalidade clássica dessa língua (H) e um dialeto vernáculo (L), ambos 

geneticamente relacionados;

2 – Em relação à língua portuguesa:

- Tipo “d” : havia e há, na região em estudo, uma modalidade da língua 

portuguesa usada na escrita e nos contextos formais (H), e uma variante (L), 

usada como vernáculo; as duas são geneticamente relacionadas entre si; essa 

caracterização lingüística que atribui à região em relação à língua portuguesa  

é corroborada, inclusive por Kato (1993:20) quando afirma: ... O Brasil apresenta 

um caso extremo de “diglossia” entre a fala do aluno que entra para a escola e o 

padrão de escrita que ele deve adquirir.

3 – Em relação às duas línguas em questão:

- Tipo “c” , surgido a partir do momento em que a língua portuguesa passa  

a ser imposta como a língua da educação e dos contextos formais na comunidade 

de fala ucraniana de Prudentópolis, enquanto a  língua  ucraniana  passa  

a  ser  usada  predominantemente  nos  contextos  coloquiais;  tal  situação  

se consolidou, verdadeiramente, através das políticas negativas que rejeitavam  

o multilingüismo ou qualquer tipo de pluralismo cultural, verificadas no Brasil 

após a Primeira Guerra mundial.

Quanto às formas de relacionamento entre diglossia e bilingüismo,  

a comunidade de fala ucraniana e a região vivenciaram as seguintes situações:

a) em um primeiro momento surgiu uma situação de diglossia sem 

bilingüismo, no interior da língua ucraniana e da língua portuguesa.

b) em um segundo momento, a comunidade de fala ucraniana passou 

a vivenciar uma situação lingüística de diglossia e bilingüismo: diglossia 
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em relação à língua ucraniana e bilingüismo em relação ao português e ao 

ucraniano; essa situação surgiu em função dos domínios funcionais atribuídos 

às línguas pela comunidade de fala em questão e também pela consolidação da 

língua portuguesa como dominante, em termos nacionais; o depoimento abaixo 

confirma a existência da situação lingüística tal como a caracterizei:

Aqui em Prudentópolis sempre existiu uma língua interna, a ucraniana, e uma 
língua externa a portuguesa. Fora de casa os descendentes de ucraniano usavam 
o português e o ucraniano para conversar com a vizinhança ucraniana e não 
ucraniana, para vender, comprar, estudar e até namorar, mas em casa só ucraniano 
e na igreja o ucraniano litúrgico.(Entrevista n. 5, 1998)

... nós cantamos e rezamos em ucraniano e as explicações do catecismo nós 
damos em português... (Comentário sobre o uso das línguas na catequese, feito 

em maio de 1998)

Além  desses  relatos,  deparei-me,  na  região  em  estudo,  com  inúmeras  

situações  que confirmam a existência da dualidade funcional e da distribuição 

complementar no uso das línguas portuguesa e ucraniana: os atuais usos 

dessas línguas, por exemplo, pela comunidade de fala ucraniana, nas reuniões 

do Apostolado da Oração, nas rezas do terço, nas missas e em alguma das 

situações escolares, onde alunos con versavam entre si e com a pr ofessora em 

ucraniano, mas a aula era de português.

Por outro lado, a situação lingüística prudentopolitana não foi nem poderia 

ser uniforme, quer em relação ao caráter geográfico, quer quanto ao emprego 

individual das línguas em estudo, conforme exemplificaram  os  depoimentos  

já  citados.  Ou  seja:  a  diglossia  não  se  revelou  geograficamente abrangente  

quanto à  distribuição  dos domínios funcionais de ambas  as línguas,  criando  

a  chamada situação de diglossia e áreas lingüísticas diferenciadas. Também 

não se apresentou estável, conforme a proposição clássica de Ferguson (1959) 

e a forma estendida de Fishman (1967).

Em uma das últimas discussões sobre diglossia, Ferguson (1991: 11) 

admite que o fenômeno ... não pode ser facilmente encaixado dentro de um 

sistema binário de categorização...e justifica da seguinte forma, as inúmeras 

críticas a seu modelo:
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... minha formulação original de diglossia não tinha a intenção de conter todos os 
exemplos de multilinguismo ou diferenciação funcional das línguas. Então muitas 
das observações   para detalhar ou estender a diglossia, ou discernir se tal ou tal 

situação é ou não um caso de diglossia, pode estar indo bater em uma porta errada.

Schiffman (1997) considera  a diglossia  como uma situação sociolingüística  

específica  e, como tal, apresenta caracterizações diferenciáveis de comunidade 

para comunidade e, inclusive, na própria comunidade em que a situação se 

configura. Junto a isso, considera-a um fator que provoca mudança na língua, 

especialmente em comunidades onde a língua minoritária está em relacionamento 

diglóssico com a majoritária. A situação lingüística que obser vei se ajusta  com mais 

precisão nessa perspectiva diglóssica do que em relação aos conceitos anteriores.

A atribuição dos domínios funcionais das línguas em questão foi 

socialmente determinada através da imposição institucional da igreja, da escola 

ou da família, e executada pela comunidade de fala. O que mudou no período de 

convivência entre a língua portuguesa e a ucraniana, na comunidade em estudo, 

foram os usos funcionais dessas línguas, e, logo, seus domínios. Como é esse 

o panorama lingüístico em estudo, tive que considerar o seguinte: se uma ou 

mais línguas estão em situação sociolingüística diglóssica e bilíngüe, isso se dá 

em vista das crenças que seus usuários  têm  da  língua  ou  línguas  envolvidas,  

isto  é,  pela  influência  da  cultura  lingüística existente na área, antes do que 

pelas línguas em si (Schiffman, 1997). Isso se confirma pelo fato de que a língua 

ucraniana no Canadá, e nos demais países onde se fixou um grande número de 

imigrantes ucranianos, como Alemanha, Estados Unidos e Argentina, não mais 

se encontra em situação diglóssica. Mas no Brasil, na Argentina e no Paraguai,  

a situação de diglossia parece prolongar-se por mais algumas décadas.

Em Prudentópolis, a aprendizagem e a adoção do português pela 

comunidade de fala ucraniana foram necessidades impostas pelo contexto 

em que os falantes estavam/estão inseridos. Em relação à língua ucraniana, 

a vinculação histórica entre religião, rito, língua e liturgia, assim como o poder 

que a organização religiosa detinha na comunidade, somados a vários outros 

fatores, permitiu a manutenção da situação lingüística  diglóssica  e bilingüe por 

quase um século.  E há indícios de continuidade dessa situação, pelo menos 

no domínio religioso. Observei, por exemplo, que, nas cerimônias religiosas, os 
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que não dominam mais a linguagem ucraniana das liturgias, mas continuam 

a pertencer à religião católica ucraniana, permanecem em silêncio para não 

utilizarem uma língua inapropriada ao contexto. Com isso, revelam possuir 

competência etnolingüística, isto é, dominam a gramática cultural ucraniana, 

porque demonstram saber que ali não se deve usar outra língua, a não ser  

a ucraniana. Mas a utilização da língua ucraniana na liturgia, seu domínio primeiro 

e absoluto em Prudentópolis, está-se tornando, de fato, monopólio  de  poucos.  

Nesse  aspecto,  sobressai  a  característica  parcial  da  diglossia,  apontada  por 

Schiffman (1997). Mesmo que a cultura lingüística ucraniana se tenha tornado 

muito forte para os seus usuários, outros elementos interferiram ou interferem 

para dissolver um de seus últimos domínios na região. Portanto, a situação 

diglóssica não é nem poderia ser estável e geral.

A língua ucraniana transitou de língua dominante no seu grupo étnico,  

e majoritária na região, para usos contextuais extremamente restritos, 

atualmente. No outro extremo se encontra a língua portuguesa, que inicialmente 

foi usada por um grupo extremamente limitado de nacionais quanto aos aspectos 

demográficos. Se, na comunidade de fala ucraniana, detinha o domínio parcial de 

veículo de comunicação mercantil, é o português hoje que detém o “status” de 

língua dominante também na região. Assim, de modo contínuo, as duas línguas 

passaram por uma mudança radical de “status”: a língua ucraniana, de dominante 

a minoritária,  e a portuguesa,  de minoritária  a dominante.  Conseqüentemente, 

houve um período em que ambas se aproximaram quanto ao número de domínios 

funcionais. A existência dessa fase proporcionou o surgimento de indivíduos 

bilíngües, em relação ao português, porém não eliminou a situação diglóssica 

em que o ucraniano se encontra na comunidade em estudo.

Essa  realidade  lingüística,  a  inexistência  de  bilingüismo  sem  diglossia,  

na  comunidade, pode ser considerada como um dos fatores da manutenção da 

língua de um grupo lingüístico minoritário,  para  além  da  terceira  geração  de  

descendentes,  conforme  colocações  feitas  por Fishman (1967). Por outro lado, 

a situação lingüística, em Prudentópolis, neste final de século XX é  a  seguinte:  

a  língua  ucraniana,  como  língua  minoritária,  encontra-se  em  relacionamento 

diglóssico com a língua majoritária e língua dominante, a portuguesa. E, por se 

con figurar assim, está sinalizando para uma situação de mudança de língua 

(“language shift”).
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Schiffman (1997) salienta que em “L” e “H” pode haver uma ou mais 

variedades e, em função disso, atribui as características de homogeneidade 

ou heterogeneidade à situação lingüística. Em Prudentópolis e na comunidade 

de fala estudada, uma variante da língua ucraniana foi sempre ensinada pelos  

religiosos,  desde  sua  chegada,  o  ucraniano  litúrgico.  Por  outro  lado,  os  

usuários  da  língua minoritária tiveram e têm acesso a essa língua escrita  

e falada, na modalidade-padrão, através dos programas radiofônicos (1983) e dos 

periódicos mensais e quinzenais, de cunho religioso, editados em Prudentópolis, 

em alfabeto cirílico, desde 1911. Alguns tiveram acesso à língua ucraniana 

escrita e coloquial através da correspondência particular:

... aqui em Prudentópolis, nós sempre tivemos notícias dos familiares, da pátria  
e continuam tendo porque corre correspondência, dos imigrantes e dos padres.... 

(Depoimento retirado do Jornal “O Prácia”,  n. 29, 31 de julho de 1936: 03)

Porém nem todos tiveram nem têm acesso a esses meios de comunicação 

e, por causa disso, as demais variantes da língua ucraniana sobreviveram, 

predominantemente, na modalidade oral. Os integrantes da comunidade 

estudada relatam que, ao irem à Ucrânia ou ao conversarem com pessoas vindas 

de lá, não conseguem se entender, o que aponta para a existência de um dialeto 

próprio dessa língua no Brasil, conforme o que ocorreu com o português do 

Brasil e o de Portugal. Em relação à língua portuguesa, poucos dos imigrantes 

ucranianos ou seus descendentes tiveram acesso à modalidade padrão, em 

décadas anteriores, enquanto muitos dominaram uma variante coloquial; e, de 

modo geral, não demonstram ter consciência do menor prestígio da variedade 

do português que usam. Para eles “o mau português” é aquele que revela maior 

grau de interferência da língua ucraniana no português.

A questão é extremamente interessante e merece ser investigada em 

detalhe. Mesmo dominando quase que exclusivamente o “mau português”, 

independente inclusive do grau de escolaridade, eles têm acesso, mais 

recentemente, ao português-padrão através dos meios de comunicação de 

massa disponíveis praticamente em todas as regiões do município. Então, 

atualmente, ambas as línguas proporcionam a seus usuários quer a variante “L” 

(menor prestígio), quer a variante “H” (maior prestígio). Para a comunidade de fala 
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ucraniana, a modalidade de prestígio atual é o português, quer na variante-padrão, 

quer na outra, isto é, quer na estigmatizada, quer na de prestígio. A situação 

lingüística diglóssica que ocorre nessa comunidade se revela homogênea 

somente em relação à língua ucraniana. No português, a situação lingüística se 

configura mais precisamente como bilingüe.

A diglossia está associada a expressão de poder ou de solidariedade,  

o que faz com que o uso de uma  língua  ou  sua  variante,  quando  é  esperada  

a  outra,  possa  constituir  violação  das  regras  de competência comunicativa 

instauradas no grupo. Por exemplo, dirigir-se a uma autoridade religiosa de 

origem ucraniana em português, na região estudada, é considerado transgressão 

de regra sociolingüística já  consolidada.  Outra  violação  inaceitável  constituiria  

em  responder  em  português  aos  diálogos enunciados em ucraniano, nas 

cerimônias litúrgicas. Isso revelaria segundo Schiffman (1997: 213) um 

inadequado entendimento da cultura lingüística local.

Tais violações provocam as seguintes reações, expressas, evidentemente, 

em ucraniano:

... quer sujar a nossa língua?

... Aqui você não pode falar em português...

...quer que te faça engolir essa língua com um tapa...

... a professora de português já foi embora, podem falar em ucraniano, porque não 

é mais aula de português...

Evidenciam-se, nesses fragmentos de fala, alguns dos meios utilizados para 

manter o capital simbólico   ucraniano   por   um   período   relativamente   

longo,   assim   como   o  poder   dos   que comandaram  a manutenção  da  

língua  étnica  em  Prudentópolis-Pr.  Observa-se  também  a  forma como se 

promoveu e legitimou, de modo geral, o uso de uma ou outra língua na região. 

Outra especificidade desse tipo de relacionamento lingüístico é o de sinalizar, 

pelas interações verbais, quais  as  representações  ideológicas  que  estão  em  

jogo.  Obser va-se,  nos  enunciados  acima,  a contradição  entre  o  ser   étnico   

e   o  fazer   lingüístico,   ensejando   o  conflito  lingüístico   ou sociocultural.
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Rubin (1972), ao estudar a situação lingüística diglóssica no Paraguai, já 

estabeleceu, na época, as implicações de poder e solidariedade inerentes a tal 

ocorrência, como apontou Schiffman (1997: 517):

... o uso das variedades “H” ou “L” em dada troca social (tão diferenciada do uso 
padronizado social como um todo) pode ser visto como a mesma espécie de 
situação de tu/vós. O uso de “L” pode ser uma expressão de solidariedade e pode 
não ser oferecido para falantes cuja posição social é superior ou não próxima. 
Similarmente, “H” pode ser a única variedade apropriada em dada situação, porque 
o uso de “L” implicaria uma solidariedade que é reservada somente para membros 
internos de um grupo particular..

Os  depoimentos  abaixo  confirmam  o  uso  de  regras  sociolingüísticas  

particulares  ao  grupo estudado, conforme situação apontada por Rubin (1972):

... eu falava só em ucraniano com a minha baba (avó). porque ela exigia. Depois que 
ela morreu passamos a falar só em português, aqui em casa. E na casa do Dido (avô) 
era só em ucraniano, Deus me livre falar em português...   (Entrevista n. 31, 1997)

... com os padres e com as religiosas eu falo só em ucraniano. Tem padre até que 
é capaz de excomungar se a gente não falar com ele em ucraniano... eles puxam 

muito... (Entrevista n. 30, 1997)

Esses testemunhos caracterizam o funcionamento da situação lingüística 

diglóssica, pois se oculta a origem da dominância social, substituindo-lhe uma 

complementaridade de direito, na consciência dos usuários, inculcando que  

a língua “L” só tem lugar à margem da língua “H” . Os exemplos revelam tratar-se 

de poder pela autoridade, de atrito entre relações sociais assimétricas, ao invés 

de poder da língua por si mesma. O poder geral, advindo do uso de uma das 

duas línguas em  questão,  na região,  foi  sempre mon opólio  dos  falantes  do 

português,  enquanto o  religioso ucraniano-católico foi monopólio dos falantes 

da língua ucraniana.

Mais  recentemente,  a  escolha  de  uma  das  duas  línguas,  por  falantes  

bilíngües  em  P/U, considerando a questão solidariedade, ocorre através do 

prévio conhecimento da competência lingüística do interlocutor:
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... conforme se vier a minha irmã, nós falamos em ucraniano, mas se tiver a vizinha 
junto, porque ela não entende, então nós já viramos para o português. Nem que 
perguntem alguma coisa em ucraniano eu respondo em português, para pessoa 
não ficar sentida. Depois quando ela vai embora, se tiver só ucraniano, voltamos  
a falar em ucraniano... (Entrevista n. 9, 1997)

... então quando chega alguém assim e se estamos conversando em ucraniano  
e chega alguém, nós já mudamos de língua, não de assunto, então se a pessoa que 
chegou não entende ucraniano, eu repito tudo em português para não ficar aquele 
arzinho de desconfiança... (Entrevista n. 7, 1997)

... eu não falo em ucraniano no serviço porque os outros desconfiam, pensam que 

a gente tá falando deles...  (Entrevista n. 25, 1997)

Caso não haja a preocupação com o aspecto “solidariedade”, a escolha é mais 

objetiva:

... quando eu não conheço a pessoa, se for um estranho e estiver na rua, eu... se 
precisar falar com a pessoa, eu “puxo a fala” em português... (Entrevista n. 9, 1997)

Outro uso diglóssico da língua ucraniana verificado na região é seu papel de 

código secreto, o que comumente sucede em comunidades bilíngües cuja 

competência comunicativa em uma das línguas não se generaliza no grupo de 

convivência. Usa-se, então, uma estratégia diglóssica:

... conforme, se tem criança e se ela não pode saber a conversa, então a gente 
muda, isto quando a pessoa sabe falar em ucraniano e a criança não sabe nada... 

(Entrevista n. 9, 1997)

... então normalmente os bilíngües de Prudentópolis quando usam uma língua de 
conhecimento apenas do grupo, em local de trabalho junto com pessoas que não 
sabem, usufruem para outra coisa. Por exemplo, sempre vem aqui na oficina uns 
alemães. Eles chegam e falam comigo em português. Depois de eu tratar o preço 
e outras coisas eles conversam entre si em alemão e daí voltam a falar comigo em 

português...  (Entrevista n. 7, 1997)



405

2. Conclusão

Então, a situação lingüística de Prudentópolis, mais especificamente  

a da comunidade de fala ucraniana,  se  configura  como  diglóssica  e  bilíngüe,  

quadro  original  e  atual  que  surgiu  devido  ao desenvolvimento  de  uma  cultura  

lingüística  ucraniana  local,  com  base  na  colonização  das  terras brasileiras 

por europeus. Nos mais de cem anos de contato entre as línguas portuguesa  

e ucraniana, a mudança  verificou-se nos domínios funcionais de ambas as 

línguas.  Deu-se ou espontaneamente devido ao tipo de contato em que as duas 

línguas se envolveram e à necessidade de interação interétnica ou por imposição 

do contexto em que se inseriram. Hamel e Sierra (1983: 93) consideram que:

A diglossia, como situação estável, entra em crise quando mudam suas 
condições histórico-sociais de existência, quer dizer, quando aumenta  
a comunicação entre as classes sociais e regiões dialetais,  quando  se  massifica  

a  educação  e  surgem  tendências  de  autonomia  regional  ou nacional.

A diglossia, na verdade, não entrou em crise em Prudentópolis, conforme 

aponta Hamel e Sierra. A língua ucraniana foi perdendo domínios em função 

das mudanças histórico-sociais ocorridas na região linguisticamente observada. 

Portanto, a instauração da dominância lingüística na região estudada é o efeito 

da tomada de poder político, econômico e cultural, cujo modelo de Ferguson  

e de Fishman não incluem.
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HRVATSKA UKRAJINISTIKA OD 1939. DO 1945. GODINE1 / UCRAINIAN 

RESEARCH IN CROATIA IN THE PERIOD 1939-1945.

[Ucrainística croata de 1939 a 1945]

Jevgenij Paščenko2

Cilj je ovoga članka analizirati aktualnost ukrajinske teme u intelektualnim kru-
govima Hrvatske i predočiti različite vizije Ukrajine – rusku, emigrantsku; socrealističku 
i ukrajinsko-hrvatsku, nacionalnu. Potonja je najzaslužnija za razvoj ukrajinistike, koja je 
upravo u ratnim godinama doživjela uspon kroz prevodilačku, istraživačku i nastavnu 
djelatnost, što je u sljedećim razdobljima ostalo nezamijećeno.

Ključne riječi: ukrajinistika; časopis „Nova Evropa”; August Cesarec; časopis „Obitelj”; Josip 

Andrić; Stanko Gašparović

Summary: Ukrainian issues have been interesting to intellectuals in the area of 
pre-war and war time Croatia. Different standpoints and influences are visible in its ela-
boration. Representatives of Russian emigration expressed mainly negative attitudes. 
By efforts to find a compromise, the editorial board of Nova Evropa invited for Slavic 
solidarity, but Ukraine under the Soviet regime experienced devastating interventions 
exactly from the Slavic (Russian Bolshevik) side. August Cesarec, in his travel pieces 
from the Soviet Union, brings elements of socialist realism in the presentation of reality. 
In Croatian intellectual circles, a youth group was formed that worked on the familiarisa-
tion with Ukrainian issues –through representation of history, literature, social research, 
translations. Due to them, Ukrainian language was introduced in classes at the Faculty 
of Humanities and Social Sciences in Zagreb. This presentation of Ukraine was void 
of extremist characteristics of dominant ideologies. Ukrainian classics were translated, 
and also for the first time, representatives of Ukrainian modernism. Interest of Croatian 
intellectuals in the life and work of Taras Ševčenko reaches its culmination in the work 
of Stanko Gašparović, the leading representative of Croatian Ukrainian studies of the war 
time period. In this war time period, Croatian Ukrainian studies were on the rise, which 
was cut off by the new regime in 1945.

Key words: Croatian Ukrainian studies; Nova Evropa; journal Obitelj; Josip Andrić; Stanko 

Gašparović
1 Publicado em FLUMINENSIA, god. 25 (2013), br. 1, str. 103-115
2  dr. sc. Jevgenij Paščenko, Filozofski fakultet, Zagreb, izvorni znanstveni članak.
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1. Uvod

Jedan je od zadataka filologije stvoriti povijest hrvatske slavistike, znača-

jnoga dijela nacionalne znanosti. U njezinim se počecima javljaju ideje slaviz-

ma, svojevrsne značajke i hrvatske društvene misli: zanimanje za slavenstvo 

obilježava gotovo sva razdoblja hrvatske književnosti, od renesanse, što je po-

ticalo osvješćivanje drugih naroda, pa i ukrajinskoga. Problematika se Ukrajine 

aktualizirala već kod Jurja Križanića, koji je prvi postavio pitanja o imenu, povi-

jesti i književnosti istočno-slavenskoga naroda, nazivajući ga Rebus Ruthenicis 

(Paščenko 2007). Vizija je Ukrajine u Hrvata nastajala u različitim ozračjima – od 

oduševljenja slavenstvom u preporoditelja do oslobađanja od mitoloških ideala 

slavenskoga zajedništva (Paščenko 2010). Postupno se kristalizirala predodžba 

o književnosti, suočenoj s imperijskim diskursom. U prvoj polovici 20. stoljeća 

zanimanje za Ukrajinu prerasta u znanstvenu disciplinu, što uspon doseže u go-

dinama Drugoga svjetskog rata kada intelektualci nastupaju kao ukrajinisti te se 

bave prevođenjem, pišu analitičke rasprave i uvode ukrajinski jezik u nastavni 

proces. U prvim poslijeratnim godinama dolazi do prešućivanja postignutih do-

sega i zaborava sudionika ratnoga razdoblja, što upućuje na potrebu da se neis-

tražene teme obrade i da se u znanstveni fokus vrate imena zaslužna za jednu od 

važnih etapa razvoja slavistike.

2. Politički čimbenici

Osim što predstavlja dio filologije, nastanak je hrvatske ukrajinistike pove-

zan s političkom problematikom. Ratno se razdoblje, obilježeno polariziranjem 

društva kada je riječ o nacionalnim idejama i ideološkim modelima neovisnosti, 

neminovno suočavalo s odnosom prema totalitarnim režimima u Europi. Svoj je 

udio imala i predodžba o Ukrajini, o čemu su mišljenja davali različiti autori – od 

predstavnika ljevice do desnoga krila. Interpretacije i izvori spoznaje o Ukrajini bili 

su politički suprotstavljeni. Neposredna je ukrajinska informacija dolazila uglav-

nom iz zapadne Ukrajine, koja je do 1939. komunicirala s hrvatskim društvom, 

posebice posredništvom Grkokatoličke crkve. Upravo su tim kanalima stizale 

prve vijesti o stanju u podsovjetskoj Ukrajini, gdje su zbog neposluha politici na 
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selu pokrenute represivne mjere – umjetno stvoreno izgladnjivanje koje je dovelo 

do masovnoga izumiranja seljaštva (Genocidni zločin, 2008). Zahvaljujući ukra-

jinskim grkokatolicima, hrvatska je javnost među prvima saznavala o gladomoru. 

Časopis je Ukrajinaca tadašnje Jugoslavije Рідне слово 1933. objavio apel Pre-

ma svima ljudima dobre volje, koji je uputio Ukrajinski grkokatolički Episkopat 

galicijske crkvene provincije sa sjedištem u Lavovu. U tekstu je „Ukrajina u preds-

mrtnim grčevima” glad na selu prikazana kao posljedica politike boljševizma (До 

всіх людей…, 1933). Oštar su stav prema režimu zauzimali predstavnici ukra-

jinske emigracije. Brošura tiskana u Zagrebu pod naslovom Ukrajina u pandžama 

zvijeri, „prva naša studija o ukrajinskom pitanju”, donosi podatke o uništavanju 

nacionalne tradicije i uništenju sela uvođenjem kolhoza, a ukrajinskoga seljaka 

uspoređuje s hrvatskim seljakom (Lyszenko 1934).

Takvo je prikazivanje bilo suprotno doživljaju „zemlje sovjeta” kao prave-

dne i humane, kako je predstavljana u krugovima ljevičarskih uvjerenja. Stvara-

laštvo je Miroslava Krleže 1920-ih samo jedan od izraza težnje intelektualaca za 

pronalaskom rješenjenja društvenih problema u idejama ruskoga boljševizma. 

Međutim, spoznaje o staljinizmu donosile su razočaranja, u čemu je ulogu mo-

gla imati informacija o Ukrajini. S druge strane, širila se sovjetska propaganda 

upućena „širokim masama”, izražena u socrealističkim likovima maskulta, kao 

što je Pavka Korčagin iz poznatoga djela Kako se kalio čelik. Njegov autor Niko-

laj Ostrovskij, rodom Ukrajinac iz sela pokraj mjesta Ostrog, po kojem je dobio 

prezime, događaje širom Ukrajine predočava apologijom boljševizma. U suvre-

menim se istraživanjima upućuje na ulogu propagandnoga aparata u stvaranju 

mita o autoru i glavnom liku kao uzoru junaštva (Иванов 2007). Stvaranje je djela 

imalo kolektivni karakter, uz sudjelovanje i poznatoga predstavnika socrealizma 

Aleksandra Serafimoviča, kasnije dobitnika Staljinove nagrade. Kao propagandni 

proizvod, djelo je rusificiranoga Ukrajinca postalo kanonom socrealizma (Кларк 

2013). Također, bilo je poznato i socijalnome pokretu tadašnje Jugoslavije. Uz 

eskalaciju sovjetske propagande, govoriti o događajima u Ukrajini koji su demis-

tificirali rusko-sovjetsku mitologiju nije bilo lako. Utjecajnu su ulogu imale ljevice 

oduševljene lenjinizmom i sumnjičav stav prema emigracijskim publikacijama. 

Međutim, ne može se reći da ukrajinska problematika nije bila aktualna. Ona je 

privukla pažnju autora posve suprotnih usmjerenja, što je na svoj način reflekti-

ralo i složeno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji. Nastojanje da se Ukrajinu predstavi 
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i prikaže iz različitih perspektiva pokazuje tiskanje nekoliko zasebnih publikacija, 

tematski posvećenih Ukrajini.

3 - Časopis Nova Evropa

Indikativno je da je upravo u predratnome razdoblju ukrajinska problema-

tika obrađena u posebnom izdanju časopisa Nova Evropa. Uredništvo napominje 

da je ideja odavno sazrijevala te da je konačno i realizirana. Ukrajini je 1939. pos-

većen dvobroj, ostvaren suradnjom glavnih priređivača – dr. Aleksija Jelačića s 

Univerziteta u Skoplju i dr. V. Rozova, nastavnika ruskoga jezika na Sveučilištu u 

Zagrebu, koji su angažirali autore za tematsko izdanje. O stavu uredništva govori 

činjenica da je priređivanje povjereno predstavniku ruske emigracije, što je dalo 

pečat tumačenju problema. Objavljivanje tekstova prema načelima časopisa – 

ćirilicom i latinicom, autora različitih usmjerenja, upućuje na težnju da se postig-

ne raznovrsnost pogleda. Međutim, već sam naslov teksta V. Rozova Malorusi 

i Ukrajina pokazuje za rusku emigraciju tipičnu poziciju podcjenjivanja Ukrajine 

kao zemlje, naroda, državnosti i svega drugoga što prati velikodržavnu svijest. 

Terminologija i tumačenje naziva Malorusi, Karpatska Rusija i slično svjedoče o 

poimanju Ukrajine kao obveznoga dijela Velikorusije. Uvod urednika Ej Slaveni go-

vori o tendenciji politiziranja ideje slavenskoga zajedništva. Autor poziva Slavene, 

posebno one srodne jezikom, na slogu. Zato bi se i Malorusi morali odreći svoje 

naravi, ne smiju se izdvajati, nego bratimiti sa starijim bratom i slično. Na kraju se 

uvoda potvrđuje glavna motivacija nastanka dvobroja: obratiti pozornost Hrvata 

na nužnost slavenske konsolidacije. Prikaz je Ukrajine koja je prema velikoruskoj 

termino-logiji – Malorusija obojen tipičnim velikoruskim tumačenjima ruskoga 

bjeloemigranta: Ukrajina se održala samo zahvaljujući „zaštiti Ruske Države”, 

grkokatolici su rezultat upletanja katoličanstva u „povijesno ruske zemlje”, a pod 

ruskim patronatom zavedeni Rimskom crkvom zdušno prelaze na pravoslavlje. 

Galicijani govore dijalektom pod jakim utjecajem poljskoga; Malorusi, preko svo-

jega povjesničara Gruševskog (ukrajinska se prezimena daju u ruskoj formi – op. 

aut.), tvrde da su narod, ali takvo je mišljenje nehistorijsko. Država sa središtem 

u Kijevu je ruska, imala je općeruski jezik, a s kulturom „Kijevske Rusije” Ukrajinci 

nemaju ništa zajedničko jer su kao nacija nastali tek od 16. st. u zemljama pod 
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Poljskom. Sami su molili moskovskoga cara za pokro-viteljstvo pa je on kozake 

s Hmeljnickim primio pod ruku i spasio ih od katoličke Poljske. Buna na čelu s 

Mazepom i druge pobune separatističkoga obilježja bile su štetne za same Ma-

loruse te je konačno Katarina Druga ostvarila vjekovni san toga naroda ujedinivši 

Malorusiju s matičnom Velikorusijom. Devetnaesto je stoljeće bilo uglavnom po-

voljno za književnost Malorusa, ali je u Galiciji počelo djelovati leglo antiruskoga 

usmjerenja, što je posljedica poljskih intriga. Gruševski je agent Austrije u anti-

ruskoj propagandi – itd., sve do antiukrajinskih tvrdnji da su ukrajinstvo stvarali 

neprijatelji – na štetu Velikorusije i same Malorusije. Također, svi ostali prilozi, 

premda žele „ukra-jinsko pitanje” prikazati s različitih gledišta, podupiru osnovnu 

ideju da je Malorusija – dio Velikorusije, a ukrajinstvo – izmišljotina. Implicitno se 

slala poruka Hrvatima da shvate koliko je štetan i apsurdan separatizam te da se 

odreknu proukrajinskih uvjerenja (Malorusi i Ukrajina 1939).

O ideološko-propagandnoj uporabi ukrajinskoga pitanja za probleme unu-

tarnjih jugoslavenskih odnosa svjedoči činjenica da je taj dvobroj, s kritičkim prika-

zivanjem „ukrajinskog separatizma” (što je naziv za težnju prema neovisnosti, uz 

uporabu veliko-državne terminologije) objavljen i kao zasebna knjiga. Uredništvo 

je takvu interpretaciju smatralo ispravnom, smatrajući da će zahvaljujući dvojici 

glavnih sudionika i organizatora autorskoga sastava – ruskom emigrantu Rozo-

vu i povjesničaru Jelačiću, koji je dugo živio u rusificiranoj Ukrajini, ovaj svezak 

dugo ostati „najbolje što se o ovome predmetu može čitati na našem jeziku”. 

Ukrajinsko se pitanje rabilo u ideološkim manipulacijama slavizmom kao apel 

prema slavenskoj solidarnosti, što se u predratnim okolnostima, kada su se već 

čule antislavenske izjave, moglo shvatiti. Međutim, ono se temeljilo na primjeru 

gdje se upravo sa slavenske strane (Rusija) vršila intervencija sa žestokim repre-

sijama prema slavenskom narodu (Ukrajincima), sve do gladomora. Ne ulazeći 

u specifičnost redakcijske politike Nove Evrope, ukrajinski primjer potvrđuje da 

je njezin stav prema Ukrajini bio blizak službenome Beogradu (Paščenko 2011).

4. August Cesarec

Osim navedenoga tumačenja Ukrajine uz emigrantsko sudjelovanje, u hr-

vatskome je informativnom prostoru bila izražena i vizija iz apologije socijalizma. 
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Njezin je predstavnik August Cesarec, koji je prema tradiciji hrvatskih „izleta u 

Rusiju” godine 1940. objavio ciklus putopisa Po Sovjetskom Savezu. U knjizi se 

nalazi i poglavlje posvećeno Ukrajini te je iste godine, možda ne bez aluzija na 

Novu Evropu, objavljena i zasebna knjižica Na Ukrajini (Cesarec 1940). I tu se 

već u nazivu vidi ruska, ali u boljševičkoj varijanti tendencija imenovanja zemlje 

kao prostora – kroz izričito rusko na prostoru, ne i u drugoj zemlji, što autor preu-

zima iz ruske terminologije3. Tekst o Ukrajini predstavlja poseban interes kao 

odraz pronicanja rusko-sovjetske propagande u oslikavanju stvarnosti hrvatsko-

ga pisca. Putopis započinje u Moskvi, gdje je autoru dodijeljen sovjetski funkcio-

nar koji bi morao, prema partijskome zadatku, pokazati „jugoslavskom tovarišču” 

Ukrajinu kakvu je slikala propaganda. Uz partijca i vozača službenoga automo-

bila, hrvatski pisac socijalne književnosti usmjeren je u istočne i južnoukrajinske 

predjele, od Harkova prema Dnjepropetrovsku i Zaporožju. Upravo je ta regija bila 

tradicionalan prostor ruske, u ovom slučaju sovjetske intervencije „na Ukrajinu” 

odakle se kroz Harkov, proglašenjem boljševika donedavno glavni gradSovjetske 

Ukrajine, provodila invazija na rušenje ukrajinske neovisnosti (UNR, 1917– 1920). 

Cesarec je došao u doba kada su još bile žive uspomene na represije, kada je tim 

predjelima harao gladomor s namjerom da se iskorijeni ukrajinsko seljaštvo kao 

„klasni”, točnije – etnički neprijatelj. U gradovima su vođeni montirani sudski pro-

cesi protiv ukrajinske inteligencije, crkve, jezika i drugih vrednota. Na ruševina-

ma se uništene nacionalne kulture gradila socijalistička, točnije – velikodržavna 

ideologija obilježena normama socrealizma. Prethodno razdoblje nacionalnoga 

preporoda od 1910. do 1930-ih kasnije je, u emigraciji, dobilo naziv Streljani pre-

porod (Лавріненкo 2008), dok ga je propaganda sovjetskoga režima proglaša-

vala izrazom „ukrajinskog buržoaskog nacionalizma”. Iskorjenjivanju potonjega 

je, osim represivnih zahvata, služio veliki propagandni mehanizam koji je stvarao 

socrealistički lik Ukrajine. August Cesarec boravio je upravo u jeku toga procesa 

te mu, kao što pokazuje, nije uspio odoljeti. U njegovim je djelima vidljiv idejni 

utjecaj: sve što je predstavljalo realnost – masovno istrebljenje seljaštva, progon 

intelektualaca, posebice pisaca, etnička premještanja, iseljavanje seljaka (kulaci) 

u Sibir, useljavanje stanovništva iz drugih regija, ponajprije ruskih, te drugi zahva-

ti staljinizma, dobivaju kod njega pozitivno tumačenje. Pisac je dobro upućen u 

propagandnu terminologiju, prožet je sovjetskim stavom o uništenoj kulturi i uniš-
3 U kasnijem izdanju Izabranih djela Augusta Cesarca (ur. Ladislav Žimbrek), Zagreb: Zora, 
1964, knj. 12. Putovanje po Sovjetskom Savezu; naziv je poglavlja „U Ukrajini”, što je, kako pretpos-
tavljamo, stav uredništva.
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tenom čitavom razdoblju, što, adekvatno rusko-sovjetskom pojmovniku, smatra 

izgradnjom novoga društva. Ocrtani likovi, događaji, epizode i razgovori prikazuju 

Ukrajinu u duhu i stilu socrealističkih normi. Određene scene kao da odražavaju 

kipove sretnih radnika i seljaka postavljenih po sovjetskim središtima, „na Ukra-

jini” – na mjestu nedavnih represija. Srodna je bila i ukrajinska književnost toga 

doba, stvaranjem djela koja opravdavaju nasilje, čime je ulazila u doba uspona 

socrealizma. Zaokupljen njime, Cesarec u svom putopisu skicira likove seljaka, 

sretnih i nadahnutih idejom izgradnje socijalizma. U određenim se karakteristika-

ma i portretima osluškuje tonalnost norme te književnosti – romana Mati Maksi-

ma Gorkog (Terc 1959), kojim je hrvatski pisac bio oduševljen. U prikazu likova, 

u dijalozima koji su ispunjeni patetikom vjere u budućnost vide se elementi kiča, 

karakterističnoga za socrealizam (Гундорова 2004). Ocrtane značajke upućuju 

na nužnost posebne analize Cesarčeva putopisa kao izraza početaka socrealis-

tičke stilistike u hrvatskoj književnosti.

5. Hrvatska građanska klasa

Nakon 1940. javlja se sve veće zanimanje za Ukrajinu – onakvu kak-

vom je vide Ukrajinci izvan totalitarnih režima. Ta je vizija bila bliska hrvatskoj 

građanskoj javnosti, kao „tiha simpatija prema Ukrajincima”, kako naslovljuje 

uvod u tematski broj časopisa Obitelj, posvećen Ukrajini, njezin urednik Josip 

Andrić („Ukrajinski broj”, 1941). Tekst ocrtava genezu spoznaje: autor je preds-

tavnik intelektualnih krugova – pisac, muzikolog, folklorist, voditelj Društva sv. 

Jeronima. Andrićeve su spoznaje o Ukrajini bile povezane s njegovim zavičajem 

– Srijemom, gdje su se naseljavali Ukrajinci-Rusini. Još se kao mlad pisac zani-

mao za književnost svoje generacije, posebno katoličke mladeži. Tom je druš-

tvu pripadao i Gavro Kosteljnyk, poznat po pjesničkoj zbirci Žumberak, gorske 

simfonije (Zagreb, 1909). Oduševljenje J. Andrića njegovim stvara-laštvom vo-

dilo je spoznaji o Ukrajini: „Pjesnik Gavro Kosteljnyk, po rođenju Ukrajinac, bio je 

prvi koji je moje simpatije povezao s ukrajinskim narodom. Po Gavri Kosteljnyku 

postali su mi Ukrajinci bliski, simpatični i dragi, a to je osjećanje prema njima ras-

lo, što sam više saznavao o patnjama i idealima ukrajinskog naroda, koje su tako 

slične patnjama i idealima hrvatskoga naroda” (Andrić 1941). Prema Andrićevu 
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priznanju, njegov je književni prvijenac Srijemske elegije obilježen impresijama o 

Ukrajini upravo pod utjecajem Kosteljnyka, koji je pisao: „Rusi hoće da nas poru-

se, pa zajašili Ukrajinu, dušu da iz nje istjeraju. Ali nas ima trideset a možda i više 

milijuna, pa će i nama jedanput sinuti sunce slobode. Dočekat ćemo i mi svoju 

slobodnu državu Ukrajinu” (Andrić 1939). Razumijevanje hrvatskoga nacional-

nog problema sličnog ukrajinskom bilo je jedna od glavnih motivacija stava „tihe 

simpatija prema Ukrajincima”. Iz Andrićeva se teksta može pratiti i svojevrstan 

model formiranja predodžbe o Ukrajini i njezinoj političkoj sudbini, što je pos-

talo sastavnim dijelom uvjerenja hrvatskoga intelektualca: „Tako mi se u dušu 

ucijepila misao o samostalnosti ukrajinskog naroda i nikada se iz nje nije mogla 

izbrisati. Kad je za vrijeme svjetskog rata Ukrajina bila na putu, da ostvari svoju 

državnu samostalnost, radovao sam se. A kad su poslije svjetskog rata Ukrajinci 

opet morali da pate pod rusko-boljševičkim i pod poljskim jarmom, suosjećao 

sam s njima i davao tome izražaja, kadgod mi se pružila zgoda. S velikom sam 

zato radošću u godinama poslije svjetskog rata objavljivao u listovima, koje sam 

uređivao, i prijevode s ukrajinskoga, pa su mi osobito omilile krasne novele od 

Lepkyja, Stefanyka i drugih (…). Bio je to smion korak, pa kako smo mi Hrvati 

tada živjeli pod pritiskom beogradske diktature, moglo se desiti, da cenzura opazi 

sličnost između ukrajinskih prilika pod Poljacima.” (Obitelj: 276). Autor svjedoči o 

dinamičnim vezama sa zapadnoukrajinskim središtima u Lavovu, gdje je posto-

jalo zanimanje za Hrvatsku i za razmjenu knjiga, što je vodilo prema prevođenju 

književnosti na jednoj i na drugoj strani. Ta se suradnja odražavala i u različitim 

znanstvenim pothvatima, npr. zemljo-pisnim izdanjima gdje su Ukrajina i njezin 

narod prikazani kao samostalan subjekt, kao državna individualnost (Vunić 1939, 

1940). Zanimanje za Ukrajinu, kao što je pisao J. Andrić, posebice je aktualno 

zbog problema državne neovisnosti: „Danas, kad Ukrajinci opet vedrije gledaju u 

svoju budućnost, naša je ljubav opet uz njih. Slobodna Ukrajina bit će nam dra-

ga, kao što nam je draga slobodna Slovačka, slobodna Irska i sloboda svakoga 

naroda, kojemu pređašnji ugnjetavači nisu priuštavali slobodan narodni i državni 

razvoj. U slobodi tih nekada ugnjetavanih naroda osjećamo radost nad vlastitom 

stečenom hrvatskom slobodom ” (Obitelj: 276).

Navedena raspoloženja bila su karakteristična za razdoblje u kojem se ide-

ja neovisnosti, potiskivana u prethodnim jugoslavenskim režimima, povezivala s 

moguć-nošću ostvarivanja nacionalnoga ideala. Ukrajinski je model svjedočio o 
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neprihvaćanju toga ideala od strane jednoga od totalitarnih režima – sovjetskoga, 

kojem su zapadni Ukrajinci pružali otpor. U prvim su se godinama rata ukrajinski 

nacional-rodoljubi nadali da će ostvariti ideju neovisnosti uz potporu Njemačke. 

Međutim tragičnost je takvih očekivanja bila u tome što se ideal oslobođenja te-

meljio na idealiziranju jednoga od totalitarnih režima, srodnoga u neprihvaćanju 

ideje ukrajinske neovisnosti. Na početku su rata takve nade bile ispunjene vje-

rom u mogućnost njihova ostvarenja, što je vodilo prema ukrajinsko-hrvatskom 

zbližavanju i povećavalo interes hrvatske javnosti prema Ukrajini. Jedno je od 

stalnih pitanja bilo prikazivanje nacionalnoga identiteta. Nasuprot rusko-emi-

grantskim ili rusko-boljševičkim prikazima, izražavala se težnja za spoznajom 

Ukrajine preko samih Ukrajinaca, uz suradnju s hrvatskim intelektualcima, što 

svjedoči i „ukrajinski broj” urednika J. Andrića. Može se pretpostaviti da je ideja 

nastala i kao odgovor prethodnim politički tendencioznim prikazima Ukrajine, o 

kojima su Ukrajinci u Hrvatskoj zasigurno znali i s kojima se nisu mogli slagati. 

Među autorima su bili i predstavnici nekadašnjih ukrajinskih studenata koji su 

od 1930-ih stizali na studij u Hrvatsku, za koju se pročulo da ima dobronamjeran 

stav prema Ukrajincima te da studiranje nije skupo kao u drugim zemljama. Ukra-

jinska je mladež željela prikazati svoju domovinu, što pokazuje tekst Mykole Hlju-

za Ukrajinci i njihova zemlja o ukra-jinskom narodu tijekom njegove „tisućgodišn-

je povijesti”. Suprotstavljanja rusko-emigrantskim aktivnostima osluškuju se u 

riječima autora: „Premda je ukrajinski narod bio duže ili kraće pod tuđom vlašću, 

nije se on nikada odrekao svoje države. Neprijateljska promidžba može sve to 

zasjenjivati i prikazivati ili čak i poricati, ali tko želi saznati istinu bez predrasuda, 

neka prouči povijest Ukrajine…” Tu povijest, napominje autor, neophodno je pratiti 

iz radova ukrajinskih povjesničara. Grupi mladih intelektualaca pripadao je i Antin 

Ivachnjuk, koji je, došavši iz Galicije, radio na povezivanju književnika u Lavovu i 

Zagrebu. Tekstovi Kroz ukrajinsku književnost (A. Ivachnjuk), Iz ukrajinske umjet-

nosti (W. Hniezdowski), Ukrajinska država od god. 1917. do 1921 (Ilija Masynyk), 

Ukrajinska obitelj (Nadja Ivachnjuk), Ukrajinska crkva (Mykola Hljuz), uz prijevode 

tadašnje književnosti, po prvi su put prikazali viziju Ukrajinaca o svojoj domovi-

ni. Nastao kao svojevrstan odgovor prethodnim prikazivanjima, „ukra-jinski broj” 

Obitelji karakterizira politička suzdržanost autora: ne svrstava se niti s jednim od 

sukobljenih totalitarnih režima, već izražava težnju za predočenjem hrvats-kim 

simpatizerima autentične, ukrajinske vizije domovine. Časopis donosi imena sa 
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slikama i bilješkama o predstavnicima mlađe generacije, koje naziva „pregaoci 

za hrvatsko-ukrajinsku uzajamnost”, kao uvid u nastanak i razvoj hrvatske ukraji-

nistike ratnoga razdoblja. Uz predstavnike dijaspore, pojavljuju se imena mladih 

hrvatskih intelektualaca koji se posvećuju ukrajinskoj temi.

6. Stanko Gašparović

Najveća zasluga za razvoj hrvatske ukrajinistike ratnoga razdoblja pripada 

Stanku Gašparoviću. To je, nažalost, ostalo nedovoljno zapaženo zbog represija i 

prešućivanja u poratnim godinama – upravo zbog njegova simpatiziranja Ukraji-

ne. U oblikovanju pre-dodžbi mladoga intelektualca o Ukrajini odlučujuću je ulogu 

imao biografski faktor – povezanost s ukrajinsko-rusinskim okružjem u Srijemu, 

doživljavanje sudbine toga naroda kao srodnoga hrvatskoj političkoj sudbini, i 

njegov ideal neovisnosti. Druženje s ukrajinskom mladeži donosilo je spoznaju 

o književnosti i težnju da ju predstavi čita-teljstvu. Dobru upućenost u književni 

proces potvrđuje njegov prijevod romana jednoga od vodećih ukrajinskih pisaca 

izvan socrealističkoga dometa. Takav je bio Ulas Samčuk (1905–1987), istaknut 

prozaist koji se uspio naći u inozemstvu te izbjeći represiji. U najznačajnijem dje-

lu, trilogiji Volynj (1932–1937), Samčuk je prikazao lik mladoga rodoljuba koji 

svoju domovinu doživljava ravnopravnom drugim narodima. Iz toga je ciklusa 

Gašparović za prijevod izabrao djelo o sudbinama ukrajinskih ljudi i njihovim ide-

jnim težnjama. Preveden je naslov romana u dogovoru s autorom – Za zemlju 

(Samčuk 1941), što potvrđuje povezanost intelektualnih krugova u Zagrebu i La-

vovu. U poslijeratnome razdoblju, kada se totalitarni režim proširio sve do tadašn-

je FNRJ, Samčukovo je ime došlo na popis zabranjenih knjiga, a u Ukrajini je sve 

do rušenja režima ostalo gotovo nepoznato. Ostvarenim prijevodom hrvatska je 

javnost mogla upoznati veće dosege tadašnje književnosti; naglašava to u uvo-

du S. Gašparović: „…ovo prvo prijevodno djelo suvremene ukrajinske književnosti 

će osvojiti hrvatsku čitalačku publiku, i vjerojatno ne će ostati dugo osamljeno 

u mnoštvu ostale evropske prijevodne literature na našem jeziku” (Gašparović 

1941). Nastojanje da se prikaže duhovni život motivirano je obraćanjem klasičnoj 

baštini. U hrvatskoj su se tradiciji glavnim predstavnicima ukrajinskoga pučkog 

života doživljavali Gogolj pripovijetkama s ukrajinskom tematikom, Ševčenko 
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poezijom o slavnoj prošlosti, Marko Vovčok pripovijetkama o čovjeku iz naroda 

te neki drugi pisci. Posebice je bila popularna predstavnica realizma Marko Vo-

včok s Narodnim pričama, poznatima u hrvatskoj prijevodnoj književnosti dru-

ge polovice 19. stoljeća. U razdoblju se Drugoga svjetskog rata takva tradicija 

nastavlja te se javljaju težnje za obnovom već stvorene slike o Ukrajini; svjedoči 

to nov prijevod knjige Marka Vovčoka u biblioteci upućenoj hrvatskoj mladeži 

(Vovčok 1942). Premda prevoditelj nije naveden, može se pretpostaviti da je riječ 

o Gašparovićevu krugu, a on je najvjerojatnije bio i prevoditelj. U kratkome nepot-

pisanom pogovoru, koji je napisao prevoditelj, naglašava se slikovito prikazivanje 

pučkoga života: „Zbog tih značajki odabrali smo prednju pripovijest te spisatelji-

ce bratskog ukrajinskog naroda, da se s njom upoznaju i mladi hrvatski čitaoci” 

(Vovčok 1942).

U sličnom ozračju Gašparović doživljava stvaralaštvo istaknutoga pis-

ca Vasylja Stefanyka (1871–1936), koji je kao predstavnik ekspresionizma 

ostvario snažne, dramatične slike sela s početka 20. stoljeća, tipološki bliske 

hrvatskim novelistima (prikaz seljaštva koje se zbog stanja u domovini isel-

java u prekooceanske zemlje). Razdoblje od kraja 19. i početka 20. stoljeća u 

objema se književnostima odlikuje analogijama tematskih i stilskih osobitos-

ti, ali je uglavnom u navedenim sredinama bilo nepoznato. Prema mišljenju 

Aleksandra Flakera, ukrajinska je književnost u doba moderne i avangarde sv-

jedočila o uključenosti u europske tokove, što upućuje na neophodnost upo-

znavanja s tom književnošću (Flaker 1996). Takvo upoznavanje započelo je 

u godinama Drugoga svjetskog rata, što je, nažalost, zbog daljnjih političkih 

usmjerenja u poslijeratnoj Jugoslaviji ostalo nezamijećeno. Obraćanjem st-

varalaštvu V. Stefanyka, prevoditelj Gašparović neminovno se suočavao sa 

stilskim problemima, i nužnošću poznavanja dijalektalnih osobitosti prikar-

patske Ukrajine. Prevoditelj je imao nemalo problema u prenošenju odgova-

rajućega teksta, što je izazvalo čak i kritičkupolemiku u odjecima. Međutim 

objavljivanje je prijevoda novela istaknutoga pisca bio važan iskorak hrvatske 

ukrajinistike (Stefanyk 1943). Prevoditelju su, što se vidi iz komentara, po-

moć pružali hrvatski Ukrajinci. Jedna je od glavnih motivacija u prevo-đenju 

bila težnja da se predstavi narod, što Gašparović naglašava u uvodu: „Ovo 

izdanje neka bude ujedno i prilogom za uzajamno upoznavanje hrvatskog i 

ukrajinskog naroda” (Gašparović 1943: 14).
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Kao ukrajinist, S. Gašparović se posebice istaknuo u tumačenju klasič-

ne književ-nosti. Osim prikaza stvaralaštva Ulasa Samčuka, Vasylja Stefanyka 

i, kako se pret-postavlja, Marka Vovčoka, pisao je i o Tarasu Ševčenku. Nje-

gov tekst Taras Ševčenko (1814.–1861.) najveći pjesnik Ukrajine predstavlja 

značajan domet hrvatske ševčenkiane u njezinu razvoju od Augusta Haram-

bašića do sredine 20. stoljeća. Novo je razdoblje nakon Drugoga svjetskog 

rata započeo A. Flaker koji je upravo tekstom o Ševčenku započeo i svoje dje-

lovanje kao ukrajinist. Gašparovićeva se studija odlikuje dubokim pronicanjem 

ne samo u sudbinu ukrajinskog pjesnika, o čemu su najviše pisali hrvatski au-

tori, već razumijevanjem biti njegova životnoga poziva. Istraživač nastoji os-

misliti Ukrajinu kroz stvaralaštvo najvećega pjesnika, pokazati njegovo mjesto 

u svjetskoj književnosti te zaključuje: „Rijetko nalazimo u povijesti književnosti 

pjesnika ili pisca, koji je tako usko i nedjeljivo povezan sa svojom nacijom. 

Ukrajina i Ševčenko, to su dva pojma, koji jedan bez drugoga ne mogu opstoja-

ti. Ševčenko je pjesnik Ukrajine, njene slave, njene nevolje i jarma, on je prorok 

i duhovni vođa ukrajinske nacionalne revolucije”(Gašparović 2011).

Svojom je djelatnošću Gašparović ostavio dojam skromna čovjeka koji 

se ne nameće, ne pretendira na vodstvo, već svojom ukrajinističkom djelat-

nošću daje značajne, vidljive i konkretne rezultate. Jedno je od takvih bilo i 

uvođenje kolegija ukrajinskoga jezika u sveučilišnu nastavu 1944. Ukrajinski 

se jezik prvi put počeo predavati u Hrvatskoj, što se uklapalo u slavistički stu-

dij tadašnjega Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Predavanje je bilo u sklopu 

takozvanih živih jezika, što je značilo učenje jezika suvremene komunikacije. 

Predavali su tada mladi nastavnici, u zvanju asistenata (pomoćni nastavnik): 

Josip Hamm (poljski jezik), Josip Vrana (češki), Zoja Rozov (ruski), Paul Klave 

(francuski) i lektor Valentin Chelaru (rumunjski). Ukrajinski je jezik u nastavi 

bio do 1945.; predavao se u jednom semestru, uz kratak pregled gra-matike: 

fonetika i morfologija. Predavač, tj. pomoćni nastavnik, bio je Grigor Vlasenko. 

Može se pretpostaviti da je bio predstavnik emigracije iz središnjih ukrajinskih 

regija. Sastav studenata upućuje na mladež iz različitih krajeva Hrvatske, koja 

je prvi put dobivala znanja o ukrajinskom jeziku sa sveučilišne katedre. Pre-

thodno stvoren fundus prevedene književnosti – klasične i suvremene – bio 

je temelj za hrvatsku ukrajinistiku, koja je već dosegnula status sveučilišnoga 

predmeta.
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Neophodno je naglasiti da je ukrajinistika nastajala u godinama nepovol-

jnima za kulturni razvoj. Međutim, upravo je tada hrvatska ukrajinistika postigla 

najznačajnije rezultate i vidljive učinke. Posebno je važno istaknuti da je djelat-

nost spomenutih intelektualaca u njihovim publikacijama bila lišena ekstremne 

političke deklarativnosti. U tekstovima nije bilo apologije nacističkih ideologema 

niti svrstavanja uz dominirajuće političke strukture. Ukrajinska tema i njezin raz-

voj u tome razdoblju upućuju na izričitu težnju prema uzajamnom prepoznavanju, 

zbližavanju dvaju naroda i nadu o mogućnosti ostvarenja ideala državnosti.

Politički događaji nisu davali mogućnost potpore i razumijevanja ukra-

jinske državnosti. Nasuprot tome, u hrvatskim partizanskim redovima ime Ukraji-

ne i poneka naznaka njezine povijesti javljaju se u stvaralaštvu Vladimira Nazora. 

Pjesnik je u duhu tadašnje ideologije slavio sovjetsku armiju kao osloboditelja, 

gdje se pojavljuje lik Ukrajine plodne s njezinim širokim stepama. Odjeci Nazo-

rova mitologizma iz prethod-noga razdoblja, posebice moderne, osluškuju se u 

stvaralaštvu ratnoga razdoblja. Među-tim, Ukrajina niti ovdje nije konkretan lik, 

već jedan od elemenata slike poznate iz Cesarčevih putopisa. Nazor se u svo-

joj publicistici koristi mitološkim herojima iz staroukrajinskoga razdoblja, ali ne 

govori o Ukrajini, već o nekom općeruskom liku kao što je Ilija Muromec, koji se 

nastavlja na lik Staljina kao osloboditelja (Nazor 1946). Nakon 1945. ukrajinska 

je tema prisilno ugašena upravo zbog srodnosti s hrvatskim težnjama prema sa-

mostalnosti, a njezini su stvaraoci ili progonjeni ili odstranjeni iz ukrajinistike koja 

postupno poprima socrealističke oblike, sve do 1950. Ime Stanka Gašparovića, 

kao i njegovih istomišljenika, njegov prevoditeljski i istraživački doprinos pali su 

u zaborav.

7. Zaključak

Promatrajući stanje ukrajinistike u ratnome razdoblju može se zaključiti 

da je ukrajinsko pitanje bilo sastavni dio idejno-političkih i kulturnih zanimanja 

hrvatske javnosti. Ukrajinska je tema na različit način odjeknula u društvu već na 

početku Drugoga svjetskog rata i u samome ratu. Njezino interpretiranje bilo je 

izazvano motiva-cijama suprotnih političkih usmjerenja, ponekad tendencioznih 

ili ideološki indoktrini-ranih. Najučinkovitiji je bio pristup povezan s razumijevan-
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jem ukrajinske problematike kao srodne hrvatskim idealima neovisnosti i drža-

vnosti, gdje hrvatska ukrajinistika doseže svoj uspon. U predratnim godinama, 

srodno jugoslavenskoj ideologiji s centra-lističkim idejama, tema Ukrajine i nje-

zine neovisnosti tumačila se uvjerenjima ruske emigracije i unionista, što je vidl-

jivo čak i u (deklarirano liberalnim) glasilima kao što je Nova Evropa. Virtualnu, 

nerealnu, propagandnu viziju Ukrajine preobraženu komu-nističkom ideologijom 

stvaraju pristalice socijalne književnosti, koja se u određenim izričajima približa-

vala ruskome socrealizmu (August Cesarec). U ratnome razdoblju tema Ukrajine 

doživljava i nacionalistički izraz (Vasylj Vojtanovs’kyj) ili nastupa kao dio sovje-

tskoga monumentalizma (V. Nazor).

Najbliže ukrajinskoj stvarnosti i njezinim idealima bilo je djelovanje hrvatskih 

intelektualaca koji su Ukrajinu doživljavali kao srodnu zemlju i uspjeli u kratkom 

razdoblju postići vidljive rezultate. Stoga se to razdoblje smatra najznačajnijim u 

razvoju hrvatske ukrajinistike prve polovice 20. stoljeća. Izričit doprinos tome dala 

je suradnja ukrajinskih i hrvatskih intelektualaca, u čemu najveća zasluga pripada 

predstavniku hrvatske ukrajinistike ratnoga doba Stanku Gašparoviću.
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Grupo Folclórico Vesselka – Entrevista com Oleg

F1: ((Música Alta)) três de setembro (+) é: Prudentópolis (+) é:::  é uma 

pergunta básica (+) desde quan ((barulho)) desde quando você está:: no grupo? 

Como que entrou no grupo?

F2 Ã:: fui convidado a participar do grupo em 2008(+)

F1: Uhum

F2: Pelo então presidente o Luiz Chavier (+) que a gente se conheceu no 

colégio ele era:: professor (+) e:: ele conheceu meu trabalho porque eu sempre 

trabalhei envolvido com o grêmio (+)  envolvido com o colégio(+) ele me conhe-

ceu e me convidou a fazer parte do grupo (+) e desde então eu comecei a ir nos 

enSAios participei do cinquentenário foi em dois mil e oito (+) e estou até hoje 

((gritos))

F1: Então quando você entrou já entrou no grupo::: (+)

F2: No grupo adulto

F1: Adulto?

F2: Direto no grupo adulto que eu já tinha 15 anos já não tinha idade nem 

pro infanto

F1: a::: tá

F2: (+) então fui direto pro grupo adulto.

F1: E ai:: como que vocês fazem essa essa classificação? É pela ida::de?

F2: Então é:: um pouco pela idade(+) um pouco pelo tamanho(+) e um 

pouco de:: de experiência de dança

F1: Uhum

F2: Tem por exemplo (+) nos temos dançarinos hoje no adulto (+) que 

tem:: 14 anos (+)

F1: Uhum uhum

F2: Tem::: crianças de oito:: nove dez anos que ainda tão no infanto (+) ai 

juvenil também varia tem uns que tem quinze dezesseis anos e tão no juvenil (+) 

que começaram por exemplo agora (+) nós temos o exemplo de uma menina 

que começou no final do ano passado ela já tá com dezesseis anos mas ainda 
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ela tá no juvenil (+) e tem:: tem um:: menino e tem mais uma menina que tão com 

catorze anos tipo com treze anos já ano passado já tavam no adulto

F1: Tá

F2: Por questão assim de dança e por tamanho

F1: Aham i:: existe algum tipo de de preparação? (+) assim antes de entrar 

no:: no grupo?

F2: Então a::: o grupo (+) na verdade a:: pra crianças (+) a gente sempre 

tenta pega::r o pessoal da escolinha que eu te disse (+) que é a escola da:: Nossa 

Senhora do Patrocínio (+) é:: os as crianças e os pais trazem as crianças todos 

os sábados só não tem se não me engano no primeiro sábado do mês (+) que  

é pra:: eles terem esse contato com a cultura (+) então eles aprendem a le 

aprendem a escreve a falá a cantá a dançá principalmente (+) ((música alta)) e:  

a maioria dos componentes:: agora a partir de agora estão sendo oriundos da 

escolinha na verdade desde sempre já foram a gente tem digamos assim alguns 

é alguns braços que:: são por exemplo oficinas que as vezes nós fazemos mas ai 

pro pessoal mais velho (+)  para o pessoal mais velho (+) poder ingressar no gru-

po é:: no começo do ano nós fizemos uma oficina (+) pra crianças a partir de 12 

anos (+) que ano passado no final do ano nós fomos contemplados com o edital 

do intercâmbio de difusão cultural (+) a gente viajou para Fortaleza participou de 

um festival em Fortaleza festival do folclore (+) em contrapartida seria a:: a reali-

zação dessa oficina (+) então nós fizemos a oficina e:: gran e uma boa parte do:: 

pessoal que está no juvenil hoje dos meninos são oriundos dessa oficina (+) que 

daí os meninos que estavam no juvenil passaram para o adulto:: para suprir o 

adulto que muitos tiveram que sair né? por motivo de faculda::de e outras outros 

trabalhos outros foram morar fora (+) ai então teve que subir o pessoal do juvenil 

os meninos para suprir (+) i  esses novos entraram ai no juvenil.

F1: E os ensaios eles são::: (+) é:: semanais é:: todos os sábados?

F2: Quando eu entrei no grupo a gente ensaiava praticamente todo dia (+) 

só não tinha ensaio na sexta-feira (+) que a gente conseguia era um dos únicos 

grupos do Brasil que conseguia ensaiar (+) todo dia (+) só que ai foi perdendo 

isso (+) porque daí é:: trabalho:: é:: muito muita coisa a gente não tem tempo 

(+) então:: esse ano ficou assim (+) segunda e quarta ensaio do juvenil (+) terça  

e quinta do infanto (+) e sexta e sábado e domingo do adulto
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F1: Tá::

F2: (+) sexta a noite sábado a tarde e domingo de manhã:: são os horários 

que a gente consegue manipular pra:: conseguir ensaiá

F1: E ai vocês faziam uma apresentação por ano? Seria essa apresenta-

ção tem mais?

F2: A:: a o principal evento do grupo é a noite ucraniana (+)

F1: Uhum

F2: É que nós fomos o primeiro grupo a apresentar um espetáculo contan-

do uma história (+) e nós somos um dos únicos grupos que a cada ano renova 

o seu repertório de danças (+) na:: na noite ucraniana (+) são basicamente cin-

quenta cinquenta e dois minutos de onze dez danças que nós fazemos contando 

uma história (+) esse anao a história é homenageando Taras Shevchenko que foi 

que é o poeta maior da Ucrânia centenário agora nós vamos homenageá-lo com 

este espetáculo ai tem toda uma sequência de danças se não me engano vai ter 

quatro ou cinco danças do adulto duas do infanto e duas do juvenil (+) e:: a cada 

ano a gente tem essa essa renovação no repertório (+) aí no final do ano sempre 

em novembro tem o festival um encontro é um festival nacional de danças ucra-

nianas então a gente tenta sempre reunir todos os grupos folclóricos do Brasil (+) 

 F1: Hã:

F2: E ele é itinerante então cada ano ele acontece em um determinado 

local (+) ele tá si chegando já na sua vigésima edição esse ano vai acontecer em 

Mafra em Santa Catarina (+) é:: o grupo a gente já sediou três por três vezes a 

última vez que nós sediamos foi em dois mil e oito no cinquentenário (+) e::: são:: 

ao todo vinte e três ou vinte e quatro grupos folclóricos no Brasil (+) então tem 

grupos ainda que não:: conseguiram levar o festival (+) não tinha condições ou-

tros são muito novos ainda mas ele é itinerante né? então em cada ano acontece 

em um lugar ai tem várias apresentações que acorrem ocorrem durante o ano 

nós somos convidados a participar (+) ano passado nós fomos pra Fortaleza 

nós já participamos do Salão do Turismo de São Paulo (+) esse ano nós fomos 

convidados até vai acontecer agora nesse final de semana (+) a gente não teria 

condições né? Não teve condições de participar coincidir com o nosso evento 

(+) é:: já participamos do encontro a:: da diversidade cultural no Rio de Janeiro 

(+) participamos em festivais em Santa Catarina em Criciúma (+) Brasília nós 
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já vamos nos apresentar também (+) então são várias apresentações que vão 

surgindo a gente já realizou uma turnê nos Estados Unidos e na Ucrânia em dois 

mil e nove (+) um mês viajando quinze dias na Ucrânia quinze dias nos Estados 

Unidos então são apresentações a gente vai sendo convidado a gente vai se 

apresentando e pra turistas também tem um grande fomento nas apresentações 

para turistas também que vem por a::presentação aqui na cidade mesmo né? 

grupos de turistas você consegue se apresentar para grupos né? (+) i:: até em 

outras cidades vizinhas a gente sempre tem um:: um:: curri uma agenda assim 

bem lotada quanto a  apresentações

F1: tá:: e como vocês fazem pra:: pra::: decidir o tema da:: da apresenta-

ção? por exemplo esse ano é o Taras Shevchenko (inaudível)  

F2: É:: então

F1: Como esse processo?

F2: A::: essa pergunta você vai poder fazer para os coreógrafos que sem-

pre são é os coreógrafos

F1: Sei

F2: Que sempre são os é coreógrafos que decidem o tema apresentam 

à diretoria a diretoria aprova apresenta aos presidentes principalmente ai eles 

trabalham em cima disso né? principalmente são os coreógrafos que decidem

F1: E são quantos? ... coreógrafos?

F2: São dois

F1: São dois

F2: Dois coreógrafos

F1: E eles são do::  do grupo né? ou

F2: São do grupo

F1: São do grupo então eles não são (+) profissionais assim eles

F2: Não nós somos um grupo amador (+) os coreógrafos são assim eles 

têm bastante eles têm bastante bastante tempo de experiência várias oficinas 

até ano re-tra-sado (+) foi ano retrasado teve um grupo com uma oficina um 

workshop com um grupo (inaudível) da Ucrânia esse ano agora em julho nós 

tivemos um workshop o com o bailarino número um do Virsky que é a referência 
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nacional mundial de dança ucraniana no mundo a:: companhia Virsky e ele é o 

primeiro bailarino ele veio pra cá através do centro e deu foi acho que deu duas 

semanas (+) é:: dando um curso né? um workshop para todos os grupos folcló-

ricos (+) do Brasil (Pausa)

F1: Entendi é::: (pausa) bom então quais são as as atividades do grupo 

quando voc quando vocês fazem isso os ensa::ios por exemplo quando os me-

ninos chegam eu vi que eles fazem primeiro o aquecimen::to alongamen::to (+) 

como é?

F2: É o ensaio ele é dividido (+) no aquecimento (+) e no ensaio das dan-

ças  né?

F1: Uhum

F2: A:: no começo do ano a gente está aprendendo as novas danças en-

tão tem bastante exercício tem (+) é passado a coreografia né? é criado as co-

reografias nos ensaios mesmo os coreógrafos vão passando vão ajeitando vão 

adaptando a esse passo deu certo a esse passo não deu certo (+) então é:: tem 

é:: toda uma questão de ensaio mesmo

F1: I:: esse e os coreógrafos eles apresentam o tema  eles explicam mais 

ou menos:: (+) o que que terá o que que vai ser:: assim? Como?

F2: No começo não (risos) eles judiam da gente eles deixam pra falar mais 

em cima da hora qual que é o tema né?  porque eles vão trabalhando conforme 

eles vão montando as danças eles vão tendo uma ideia

F1: A então não tem assim uma

F2: Ai eles vão vendo como que dá certo e vão adaptando isso formando

F1: Ao longo do ano eles vão montando

F2: Formando

F1: I:: então ai a questão da da letra das músicas assim em algum momen-

to alguém hã:: explica para vocês:: o significa::do vocês?

F2: Durante durante os ensaios mesmo os próprios coreógrafos tem um 

deles que é assim é sabe mu:::ito sobre a Ucrânia né? ele é bem curioso ele esse 

passo tal nome esse passo é por causa di::sso então ele vai explicando ao longo 

da dança nos en nos ensaios vai explicando pra gente como que é como funcio-

na o que que é
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F1: Mas é sempre durante o:: ensaio

F2: Isso

F1: Raramente isso não acontece fora dos ensaios normalmente junto 

com com vocês é:::: (+) i o que que você aprendeu então participando do grupo 

assim na sua opinião o que que isso contribuiu pro aspecto cultural você já co-

nhecia alguma coisa antes de entrar:::?

F2: Então ((risos)) na verdade:: eu digo que a minha vida se dividiu antes 

do VESSELCA  pós  VESSELCA (+)

F1: Humm

F2: Que depois que eu entrei no grupo mudou tudo né? na verdade eu era 

novo ainda quando eu entrei mais

F1: Quantos anos?

F2: Eu tinha quinze anos

F1: Quinze anos uhum

F2: Tou ai já há seis anos já no grupo é:: mas desde que eu entrei eu co-

mecei a trabalha:: com o grupo aprender a gente começa a ter um olhar assim 

((som alto)) diferente pelas coisas começa a ter mais responsabilidade isso a 

gente aprende no grupo mesmo os professores passam questão de respeito 

comportamento e:: envolvido na cultura eu comecei a trabalhar na secretaria de 

cultura eu fui chamado pra trabalhar na secretaria da cultura eu trabalhei meio 

ano como estagiário e fui contratado como (inaudível) cargo que sou até hoje no 

departamento de difusão cultural e desde então realizando coordenando even-

tos e mais eventos e fomentando a cultura do nosso município no ano passado 

que nós conseguimos o edital de difusão cultural é:: a secretaria que fez o proje-

to na verdade eu consegui eu que fiz boa parte do projeto né? É:: agora a gente 

foi contemplado no edital do estado que foi a secretaria também que fez né eu 

digo a secretaria mas a gente tá eu principalmente tou sempre ali acompanhan-

do ajudando a fazer mesmo mão na massa e:: crescimento cultural gigantesco e 

pessoal pra gente é muito bom participar do grupo

F1: E a parte da:: da: linguística e da língua  como você acha que isso funciona 

você aprendeu alguma coisa  que que normalmente se ensina eu vi que ele durante 

 F2: Aham
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F1: O ensaio o coreógrafo ele fala né? os números as coisas básicas como

F2: Na verdade a gente tem assim o básico é: ensinado mas é:: alguns já 

trazem do do berço da casa mesmo sabe? Uma coisinha ou outra tal (+) eu fiz 

dois anos de Celem (Centro de estudos de línguas estrangeiras modernas) eu fiz 

dois anos de ucraniano antes de entrar no grupo ainda

F1: Uhum

F2: Porque eu sou descendente de ucraniano mas não sabia nada (música 

alta) foi assim não acompanhou a cultura igreja ucraniana meu vô casou com a 

minha vó e passou po pros brasileiros então esqueceu um pouco os  ucranianos e 

agora eu meio que tou resgatando né? eu fiz esse curso e ai as catequistas elas fa-

lam e ai contato tem as catequistas aqui elas sempre acompanham o grupo e elas 

falam de tudo eu sou bastante curioso também como é que é tal coisa em ucrania-

no como fala e tal e até esse ano começamos a ter aulas de ucraniano mesmo pra 

quem tem interesse né? toda terça e quinta com uma catequista mesmo mesmo 

ela vai nos ensinando os dialetos para conversar em ucraniano falar e tal

F1: As pessoas do grupo né? fazem essas aulas com é sempre ligados a 

essa escolhinha a:: a::

F2: Isso a escolinha paroquial

(Pausa)

F1: É:: i:: i i o grupo? assim como você já tá seis anos no grupo como o 

grupo mudou (+) ao longo dos anos você percebeu algumas mudanças desde 

que você entro:: e agora se você comparar o primeiro ano que você participou 

que que mudou?

F2: Que que mudou? (pausa) eu acho que na verdade assim aa: o grupo 

ele se manteve (+) é:: a:: um nível bem alto né? eu entrei no cinquentenário (+) 

a:: do cinquentenário pra cá a gente já foi para o salão do turismo ai foram cres-

cendo as apresentações fomos chamados para participar do projeto arena Bra-

sil em Brasília então nós dançamos no dia da posse da presidente Dilma é um 

crescimento né? o grupo ele se manteve nesse nível um nível bem alto assim eu 

diria sabe? então eu acho que melhorou sim com certeza mas ele principalmente 

manteve um nível bom eu acredito que nós estamos num nível bom nós é:: pra 

seis anos eu peguei um ano do presidência do Luis quatro anos do (Ar) dois anos 

do (Ar) agora nos dois últimos agora eu fui secretário do (Ar) e agora eu sou se-
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cretário do Tiago sou segundo secretário dele (+) então ainda tá na verdade se 

manteve tá num nível bom do grupo assim eu diria

F1: E essa assim e a mudança de de liderança digamos do grupo como 

que é feita tem um assim um tempo

F2: No estatuto prevê que são dois anos

F1: São dois anos

F2: Com direito a reeleição tem assembleia assembleia os pares os compo-

nentes votam escolhem com quem já se identificam e é feita votação e reeleição. 

 F1: E quais são as as atividades que vocês participam ou seja falá um 

pouco das atividades da comunidade (+) então normalmente assim vocês inte-

ragem bastante com a própria comunidade é bem

F2: É nós é:: sempre estamos envolvidos até teve a semana da comunida-

de ucraniana que nós participamo dançamo ajudamo também (+) é:: sempre tem 

o mês nós fizemos o terço (+) é:: o ano inteiro na verdade tem o terço na igreja 

(+) que é seis e vinte da manhã (+) então cada mês é de um grupo (+) e o nos-

so é:: vai ser agora em  outubro (+) então é o mês inteiro os componentes vem 

vem os pares (+) seis e vinte da manhã todo mundo na igreja pra rezar o terço 

em ucraniano (+) e dentre outras atividades a gente sempre tá junto né? sempre 

ajudando sempre apoiando sempre trabalhando junto (Pausa)

F1: E:: que que você acha que ainda pode melhorar no que diz respeito a 

ao ao ensino da língua da cultural (+) você acha que assim por exemplo o ensino 

da língua na escola (+) você acha isso viável?

F2: Então na verdade aqui na nossa cidade não tem a língua (+) na grade 

curricular obrigatória ma:::s eu acredito assim (+) que com a escolinha a gente 

consegue manter um pouco mas vai também dos próprios componentes é:: se 

esforçarem né? pra manter isso cultivar isso e passarem pros seus filhos e:: mo-

tivo pra nós só se manteve por causa dessa passagem dos país pros filhos vão 

passando e:: pra pra manter mesmo a cultura né? ser o que ela é hoje (+) acho 

que a escolinha é fundamental nesta parte (não entendi) cultura que é o berço 

do VESSELCA o berço de tudo na verdade ensina as crianças a ler e a escrever 

(não entendi) numa missa cantar numa missa rezar até um tempo atrás as mis-

sas elas eram todas em ucraniano (+) tipo não tinha nada do português (+) só 

que nós tínhamos que adaptar pra adaptar e fazer algumas missas em brasileiro 
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fazer algumas coisas em brasileiro porque a:: como nós somos descendentes de 

ucranianos mas (não entendido) nem todos são assíduos da cultura ucraniana 

então por exemplo o marido é ucraniano e a esposa não é ucraniana ai ele vai 

levar ela na igreja e ela não vai entender nada (+) ou vice e versa até pros filhos 

também a gente teve que mudar esta questão pra poder acolher todo mundo 

tem as missas que são inteiras em ucraniano mas  também tem essa parte em 

brasileiro até uma coisa assim também a questão da aculturação eu diria eu diria 

aculturação recreação da cultura se você for ver na igreja os ucranianos adoram 

os ícones que é a imagem pintada do santo (+) mas nossa igreja tem a imagem 

pintada e tem a imagem em gesso da Nossa Senhora (+) Aparecida (+) que é a 

padroeira do Brasil (+) então ai a gente já percebe a questão da recreação da 

cultura né? a adaptação de duas culturas que vão se vão se vão se intercalando 

e se adaptando

F1: E:: há crianças ou ou ou membros do do grupo que não são descen-

dentes de:: ((música alta)) ucranianos brasileiros digamos:: que

F2: Sim

F1: Estão participando?

F2: O grupo é totalmente aberto independente dos japoneses descenden-

tes de japoneses descendentes de japoneses dançando enfim é aberto

F1: Mas é comum ter crianças?

F2: É comum é comum (+)  porque na verdade assim é comum mas a:: 

pelo fato da cidade por ser 75% ser descendente de ucraniano então basicamen-

te todo mundo tem um tracinho outro ai dificilmente não tem uma ligação (+) 

sanguínea assim direta com a cultura ucraniana ou com um ucraniano (+) são 

cento e vinte anos mais de cento e vinte anos de imigração (+) então é quase 

impossível você morar em Prudentópolis e você não ter uma descendência ucra-

niana (+) (não deu pra entender) é raro

F1: I::: bom já terminando que  que vc considera tipicamente ucraniano 

para você assim (+) que que (inaudível) você poder dizer assim pra você significa 

ser ucraniano?

F2: Eu acredito assim que nós preservamos a cultura ucraniana (+) basica-

mente na dança que a dança:: todos os passos ele tem um porquê é:: o bordado 

tem um porquê (+) acho que nós conseguimos manter a cultura através do arte-
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sanato (não da pra entender) que é o bordado da pessenca através da dança do 

canto da religiosidade a própria igreja a escolinha (+) i:: a culinária (+) a culinária 

típica ucraniana assim é:: esplendorosa o nosso jantar é típico ucraniano (+) en-

tão são vários pratos ucranianos que são receitados tem o tem (inaudível) o bor-

sha que é a sopa azeda com beterraba (+) então são várias maneiras assim de 

nós conseguimos manter a cultura que a gente identifica como sendo ucraniana

F1: E o grupo já fez assim:: jantares ou almoços todo mundo junto uma 

confraternização isso acontece às vezes?

F2: Todo ano nós fazemos uma confraternização do grupo no final do ano 

(+) tem o amigo secreto tem o almoço com os pares e componentes enfim sem-

pre nós temos nossos parceiros né? Do programa e sempre tão conosco no final 

do ano nessa confraternização (+)

F1: Acho que:: que é isso muito obrigado:: 
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Grupo Folclórico Vesselka – Entrevista com Andriy

F1: É:: Prudentópolis:: três de setembro (Pausa) então é:: desde quando 

você está no grupo como entrou no grupo por que que entrou?

F2: Então:: minha vida na dança começou em noventa e três na escola 

Nossa Senhora do Patrocínio  que é famosa escolinha lá eu dancei durante 

cinco anos e em noventa e oito fui convidado pra participar do grupo (+) em 

noventa e oito ingressei no infanto e em dois mil e um passei pro grupo adulto 

(+) e até hoje dançando no grupo (+) então querendo ou não já totalizam vinte 

anos de dança

F1: Bastante

F2: Bastantinho né?

F1: I:: i:: e esse:: então exi exis existe um grupo que:: que faiz: que  uma 

preparação né? que você falou nea?

F2: Exatamente então é a escola Nossa Senhora do Patrocínio que é uma 

escola que ensina os primeiro passo de dança 

F1: Uhum

F2: (+) o alfabeto ucraniano as primeiras palavras 

F1: [Humm

F2: Canto e a cultura em si tem a oficina de bandura oficina de pessen-

ca de bordado (+) dentre outras tantas dentro da escolinha (+) quem ministra  

a escolinha da parte da dança são componentes do grupo do VESSELCA (+) eles 

funcionam uma espécie de olheiro (+) do VESSELCA  de dançarino se fosse pro-

fissional seria olheiro mas como é amador (+)

F1: sei

F2: eles vão lá pescar os que estão se dando melhor na dança e convidam 

pra entrar no grupo se a pessoa aceitar tá dentro (+)

F1: Uhum

F2: De uns anos pra cá começou a mudar um pouco diminuiu muito  

a remessa de gente querendo dançá (+) a gente começou a fazer uma oficina de 

dança anual (+) no começo do ano montava uma oficina de dança se tava preci-
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sando componentes de de dez a quinze anos a gente fazia oficina para compo-

nente de dez a quinze anos

F1:uhum

F2: Se precisava de componentes mais novos oficina para componentes 

mais novos escolhia os que estavam se dando bem (+) e convidava pra entrar 

no grupo e mesmo assim ia segurando os outros é:: fazendo ensaio mensal pelo 

menos um vez por mês:: duas vezes por mês pra não deixar eles apagar a von-

tade de dançar 

F1: Uhum

F2: Que cada bailarino pra gente dançarino é essencial por mais que  

a pessoa nã tenha tanto dom pra dança (+) uma pessoa no grupo faz muita falta 

então a gente não exclui ninguém (+) e todo mundo no grupo tem o mesmo valor 

tá dançando tá:: tem mesmo valor

F1: E vocês atualmente tem quantos membros quantos componentes?

F2: Puts assim exatamente eu não sei te dizer mas passa de sessenta 

setenta componentes tranquilo 

F1: Faz assim uhum

F2: Entre infanto juvenil e adulto

F1: Adulto tá i:::: bom e quais são as atividades basicamente do grupo que 

que vocês fazem?

F2: Então::: o grupo começa o ano com uma assembleia geral fazendo 

o balanço do (+) ano anterior (+) prestação de contas entrada de dinheiro saí-

da de dinheiro gastos e:: apresentações onde dançou viagens (+) e ainda faz  

o planejamento pro próximo ano já fa monta uma semi-agenda que esta agen-

da vai sempre sendo alterada mas já deixa meio que certinha a agenda de fixo  

a gente tem uma apresentação que é a noite ucraniana (+) ocorro todo ano no 

primeiro sábado do mês de agosto (+) este ano teve uma característica ímpar 

que aconteceu agora em setembro (+) mas:: (+) é sempre uma apresentação 

que vai existir outra apresentação que sempre tem é o festival nacional de dan-

ças ucranianas que cada ano acontece numa cidade diferente (+) geralmente  

é final de novembro ou começo de dezembro esse ano vai ser em Mafra a gente 

já sediou três vezes esse festival (+) a gente tem a agenda também no mês de 
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outubro todo santo dia a gente reza um terço na igreja ucraniana seis e meia da 

manhã (+) tem gente que não falha nenhum terço tem gente que (+) falha todos 

mas é (+) o intuito é todo mundo participar (+) daí a gente tá é:: ativo indiretamen-

te na paróquia sempre que eles precisam de ajuda a gente tá pronto pra ajudar 

(+) é:: a gente faz oficina de danças com o pessoal do interior (+) i:: tem outras 

atividades que vão aparecendo apresentação no aniversário de uma cidade fes-

tival (+) até as próprias apresentações da cidade mesmo então agenda a gente 

não tem como deixar uma agenda fixa durante o ano porque é variado varia todo 

ano assim tem ano que a gente não consegue ensaiar de tanta apresentação 

tem outros anos que a gente quase não ensaia porque não tem apresentação 

então varia de ano pra ano.

F1: Uhum e como vocês decidem é:: o tema (+) esse ano é o  Taras Shev-

chenko

F2: Então esse tema pra decidir é um pouco meio difícil assim porque:: 

porque é uma pesquisa pra tudo se a gente vai contar uma história tem que ter 

uma história se a gente tem uma historia tem que conseguir contar essa história 

(+) através de uma dança ou através de uma sequência de danças então esse 

ano a gente escolheu o Taras Shevchenko porque vai dar:: entrada no bicente-

nário Taras Shevchenko ano que vem vai ser o bicentenário dele (+) a gente tava 

em dúvida tava  meio sem tema assim fazendo pesquisa e querendo montar (+) 

alguma coisa meio da era pagã da Ucrânia mas a gente já construiu um show 

desse tipo não tava dando certo (+) a gente até pensou pegar uma historia ucra-

niana um conto trabalhar um conto não deu certo e tivemos a ideia de trabalhar 

com Taras Shevchenko

F1: Uhum

 F2: (+) ano passado eu fiz umas pesquisas através do:: do trabalho que 

(+) que nos princípios primórdios as pessoas dançavam de acordo com aquilo 

que elas faziam (+) por exemplo o sapateiro tinha dança do sapateiro o lenhador 

tinha dança do lenhador (+) a mulher que cuidava da cozinha tinha (+) mais ou 

menos a dança da mulher na cozinha ó dança das comadres daí eu fui encaixan-

do (+) a:: uma sequência de danças relativa ao trabalho contando uma história 

do trabalho na na Ucrânia (+) então geralmente a gente inicia a pesquisa de-

zembro janeiro (+) que mês de fevereiro e março a gente já tem que ter decidido  
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a pesquisa a gente já vai montando danças antes de terminar as pesquisa mais:: 

pra bater o martelo e deixar tudo certinho até:: chegar agosto ou setembro (+) 

que vai ser a noite ucraniana

F1: Sei i:: quem faz essa pesquisa são os coreógrafos ou?

F2: Geralmente coreÓgrafos esse ano quem fez a pesquisa foi eu e o Edil-

son mais o Edilson do que eu mas eu tava sempre junto lá no ano passado eu 

fiz a pesquisa sozinho porque eu tava sozinho na frente do grupo (+) mas ess é:: 

cada vez tá ficando mais fácil porque a gente tem mais acesso a coisas da Ucrâ-

nia do Canadá e dos Estados Unidos (+) há dez ou quinze anos atrás a gente era 

baseado em VHS ainda não tinha internet não tinha CD DVD não tinha nada então 

F1: Uhum

F2: (+) O material era muito escasso a gente não produzia o show todos os 

anos a gente deu a iniciativa de produzir o show em dois mil e cinco (+) té a pes-

quisa se valia dos livros do museu (+) internet com a conversa nossa com com-

ponentes da Ucrânia com componentes do Canadá com outros grupos lá que 

tem acesso muito fácil devido:: ao incentivo do governo (+) como aqui o governo 

não incentiva tanto a culTUra não tem uma faculdade exclusiva que faça uma 

pesquisa só de dança ucraniana faculdade lá é (Alberta e Edimonto) no Canadá 

F2: Hum

F2: Existe tão pra gente (+) como tem uma ponte de acesso com a internet 

lá com o pessoal de lá se torna muito mais fácil pra gente

F1: Então uma referência nea?

F2: Uma referência

F1: Lá

F2: Até tá vindo é:: recentemente veio acho que três ou quatro anos conse-

cutivos um historiador do Canadá que tá escrevendo um livro obre a Ucrânia (+) 

e o último livro que ele escreveu foi sobre os ucranianos no Brasil

F1: Como ele chama?

F2: Andrej Nahashevsky

F1: Nahashevsky 

F2: Isso
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F1: A:: acho que já devo ter ouvido falar

F2: Acho que você já deve ter ouvido falar ele é bem famosão 

F1: A:: do Canadá então?

F2: Canadá isso

F1: Canadá é (+) i::: i esses temas eles são é:: sempre ligados a::: a algum 

tema ucraniano da Ucrânia ou vocês já fizeram alguma coisa da comunidade 

sobre a::: 

F2: A gente já

F1: Os ucranianos brasileiros digamos

F2: Já fez em dois mil e seis a gente comemora cem anos da nossa cidade 

como nossa cidade tem uma raiz muito forte ucraniana a gente fez uma história 

da nossa cidade (+) só que contada pelos imigrantes os imigrantes fugindo da 

Ucrânia (+) da guerra (+) a gente até montou uma aparelhagem lá fez uma:: (+) 

uma tela de fundo do palco fez uma cenas antes da noite ucraniana fez um:: 

(+) um curta-metragem assim gente fugindo da guerra o pessoal machucado  

o pessoal chegando no Brasil (+) e a gente contou a história na verdade de Pru-

dentópolis não foi uma história história ucraniana 

F1: Uhum

F2: Tem um grupo lá do Canadá:: ele o Shumka ele conta a história da 

Cinderela (+) através da dança (+) a gente té pensou em fazer algo parecido só 

que ficava muita cópia né? então ultimamente os temas são:: é:: Ucrânia em si 

(+) natureza que não fala só da Ucrânia (+) a gente trabalhou as quatro estações 

que não é só da Ucrânia também (+) trabalhou o aniversário da nossa cidade (+) 

contou duas histórias de amor (+)

F1: Uhum

F2: Deixa eu ver o que mais a gente fez é:: (+) já não vou lembrar de todos 

os nomes certinho mas varia muito não só da Ucrânia mas como contos popula-

res também (+) agora o Taras Shevchenko tem que ser muito ucraniano porque 

ele era nacionalista ao extremo então

F1: Sim

F2: Tem que ser voltada mesmo
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F1: Tá i:::: i:: a própria dança vocês percebem que as danças que vocês 

vocês têm aqui existe uma diferença em comparação com as danças da Ucrânia 

e dos Estados Unidos (+) você você você percebe essa mudança?

F2: Dá pra ver muita diferença se você pegar uma:: um celó que seria uma 

aldeia ucraniana e vê o povo dançando aquela dança folclórica ao extremo que 

não tem postura não é (+) não dança não constrói a dança pra ser representada 

num palco 

F1: Uhum

F2: (+) Então a:: os grupos que são renomados já por exemplo o Virsky que 

é o melhor grupo de dança do mundo (+) a dança deles é impecável os cara con-

segue piscar junto a gente se almeja neles se espelha neles só que não chega 

à perfeição deles porque quantidade de ensaio e tudo mais só que nosso nível 

apesar com o poco tempo que a gente ensaia durante a semana (+) é tranquilo  

comparado com o pessoa do Canadá da Ucrânia (+) até recentemente a gente 

fez um curso de dança com profissional lá do Virsky que tava aqui em Prudentó-

polis (+) ele ficou encantado com a nossa técnica a técnica do Vesselca que tem 

tão pouco preparo pra pra dançar e dança com uma qualidade razoavelmente 

boa tão eu acho que é bem relativo o que a gente dança e o que o povo dança no: 

Canadá e na Ucrânia dá pra comparar tranquilo (+)

F1: I i há::: uma coisa assim que as pessoas identificam como brasileira? 

Assim você chega lá e a:: eles dizem aah esse jeito que eles estão dançando é:: 

parece que tem uma coisa diferente?

F2: Então eu achava 

F1:(inaudível)

F2: Eu achava que não existia isso e existe (+) até::: o:: cara que tava da 

Ucrânia falou essa dança aqui quando a gente é:: quando foi montada na Ucrâ-

nia foi baseado numa música que não era ucraniana (+) eles viram noutro país  

e acharam legal e adaptaram pra Ucrânia então o que a gente fala que hoje em dia 

não é mais o folclore que a gente tem é uma projeção folclórica (+) então querendo 

ou não onde o grupo tiver ele vai sofrer alteração do:: pelo espaço pelo ambiente 

né? o próprio perorrê lá que é o pastel cuzido na Ucrânia só tem não existe o feijão 

né? que lá não come o feijão (+) aqui no Brasil a gente consome com o feijão e fala 

que é ucraniano não é um pastel ucraniano (+) tem feijão dentro
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F1: Mas é:: um pastel ucraniano bra

F2: Pastel ucraniano brasileiro

F1: Brasileiro

F2: Então acho que é acredito que a dança também sofre muita influência 

F1: Uhum

F2: Por mais que o povo daqui seja uma:: um traço europeu assim eu acho 

que tem uma influência muito grande na:: dança brasileira ou sei lá (+) na dança 

ucraniana (+) hoje em dia a dança ucraniana tá mais:: a base da dança ucrania-

na é o ballet clássico e depois a dança folclórica  (+) então aqui acho que vem 

com ballet clássico um pouco de dança brasileira daí depois a dança folclórica 

ucraniana eu acho que mistura bastante assim (+) até quando a gente:: viaja em 

festivais aqui principalmente (+) fora do estado do Paraná a gente já participou 

em Minas Gerais i:: ano passado em Fortaleza (+) o pessoal fica encantado acha 

que a gente não é do Brasil (+) até chegar um conversando meio devagar com 

gesto pra ver se a gente realmente é de fora do Brasil ou não ou também é con-

fundido como o gaúcho por causa das nossas calças largas lá a (charaval) né? 

Mas em relação à mistura de dança brasileira sempre tem um pouquinho isso 

não tem como negar

F1: E:: com relação à:: à::língua (+) como que assim:: eu já vi que o que  

o coreógrafo ele já contou fez o aquecimento falou os números o que que vocês 

passam da língua pros sim a letra alguém trabalha a letra ou::  traduz (+) como 

que é?

F2: Então a:: a língua como eu tinha falado começa na escolinha só que 

a com a entrada de componente pela oficina de dança eles não têm acesso  

à escolinha então (+) ficou um ponto vago no passado deles (+) então  a gente 

vai tá eu não falo BEM ucraniano assim eu entendo bastante coisa mas eu procu-

ro contar:: trago uma musiquinha:: por mês mais ou menos de três ou quatro es-

trofes  quatro cinco linhas cada estrofe pro povo cantar praticar um pouco (+) é::  

o nome das músicas a essa dança significa:: o nome dela é (lisorubia) a tradução 

de (lisorubia) a: é lenhador (+) AHHH POR ISSO disso então é:: eu tento (+) o pou-

co que eu sei eu tendo passar pro povo (+) muita gente acolhe bastante essa:: 

(+) parte da língua muita gente não acolhe (+) até::: passou na nossa Páscoa (+) 

acho que foi em abril esse ano é acho que é em Abril que foi a Páscoa a gente 
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deu início uma oficina de língua ucraniana (+) pra todo o grupo era uma oficina 

gratuita que durou até o mês:: mês passado  agora a gente começa a trabalhar 

bastante com a noite ucraniana e essa oficina a gente (+) aprendeu bastante 

ou então lembrou (+) quis teve um certo ponto que todo mundo sabia falar bem 

ucraniano (+) só que uma:: tem uma era que o povo achava que ser ucraniano era 

questão de ser caipira né? uma coisa vergonhosa (+) e o povo tinha medo de ser 

ucraniano ou tinha vergonha (+) e hoje em dia não sei o porquê não sei o motivo 

a gente até fala que (+) tá na moda aqui em Prudentópolis ser ucraniano en-

tão (+) todo mundo que é ucraniano tem adesivinho no carro ucraniano eu amo  

a Ucrânia eu não sei o que eu amo aquilo usa a camisa da seleção ucraniana no 

final de semana então (+) eu acho que tá crescendo bastante essa vontade pra 

conhecer a língua (+) até no ensaio às vezes eu (+) converso com alguém ucran 

AHH não entendi o que você falou mas essa palavra eu sei o que que é daí pelo 

contexto vai traduzindo acho que (+) a dança (+) por mais que a gente não fale 

ucraniano a gente fala (+) cultiva muito mais a cultura do que pessoas que falam 

falam ucraniano

F1: Uhum 

F2: Mas acho que:: esse final de ano que com a vinda do coreógrafo da 

Ucrânia pra cá que povo viu  que sem falar ucraniano não tinha como se enten-

der com ele (+) eu acho que incentivou bastante o povo não só pela dança mas 

atravé:: é:: pra correr atrás da língua também (+) que não é:: não vou dizer que é 

fácil porque aprender uma língua qualquer língua dois que aprenda é difícil (+) 

eu sou formado em:: inglês e eu aprendi isso na faculdade que não é fácil você 

fazer a pessoa (+) aprender e é muito mais difícil você fazer a pessoa gostar da 

língua pra aprender então aqui o povo já tá gostando pra aprender  agora vai tá 

(+) muito mais fácil

F1: tá i::: i:: quem que dá aulas de de?

F2: As as aulas di di di língua ucraniana uma secretária segunda secretária 

ou terceira secretária do grupo (+) é a Iracema (Garbas) é uma:: catequista do 

Colégio Sagrado Coração de Jesus (+)

F1: Tá

F2: Então ela tá fazendo um curso de ucraniano (+) via skype(+) numa por 

uma faculdade (+) é  estadual da Ucrânia 
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F1: Uhum

F2: (+) então todo sábado tem aula de manhã eles vão lá na faculdade 

daqui no centro de Prudentópolis 

F1: Uhum uhum

F2: Acessa o skype a professora dá aula virtual pra ela

F1: Tá::

F2: E o interessante que o o que ela tá aprendendo lá:: (+) na aula ela tá 

passando pra gente (+) tá certo que a gente não aprende nem metade do que ela 

passa assim mas

F1: Uhm

F2: O material é muito rico então é um material uma coisa de primeiro 

mundo em questão de ucraniano que a gente tá recebendo (+) de graça (+) 

F1: Uhum

F2: Praticamente sem sair de casa né?

F1: Mas e mas ela é do grupo e ela passa para vocês?

F2: Isso isso ai ela e do grupo e passa pra gente

F1: Ela é do grupo (+) i::: é::: que que você pode me dizer mais sobre sobre 

o grupo assim como que ele mudou ao longo dos anos já que você participou 

assim desde assim há muito tempo nea?

F2: Então o grupo eu acho que vem (+) eu vou dividir ele por décadas teve 

uma década que o grupo era muito famoso um porque tinha um coral (+) na ou-

tra década ele começou a ser muito famoso tinha uma banda que tocava a mú-

sica ao vivo (+) no outro ano acabou o coral  ahh então a dança é a melhor coisa 

que tem (+) no outro ano acabava tip não que acabava mas dava uma decaída 

a dança e voltava o coral (+) ficou um sobe e desce de décadas e décadas (+) 

até que:: o pessoal conse conseguiu ter um acesso diferente de dança ucraniana 

veio uma fessora do Estados Unidos (Paniedoma Prema) e ela abriu:: o olho do 

grupo e viu que não era só aquilo que tinha pra existir no grupo (+) então acho 

que teve um marco (+) a a até (Roma Premia) e depois pós (Roma Premia) (+) 

e acho que o que deu um avanço forte no grupo (+) foi em dois mil  quatro pra 

dois mil e cinco que a gente começou a:: contar história (+) até dois mil e quatro 

a gente não contava a história a gente tinha um tema por exemplo (+) “A Ucrânia 
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é viva” então a gente dançava as danças mas num (+) num ficava baseada no 

tema então tinha que ter um tema pra gente colocar no convite que era a história 

(+)  então acho que o maior marco mês de de divisão de (+) de águas foi de dois 

mil e cinco pra frente (+) oito anos atrás ai que teve um avanço muito grande

F1: I:: como que vocês decidiram de de mudar assim essa essa (+) [ideia?

F2:Então [foi algo assim meio que inaceitável pra gente porque a gente 

era tradicionalíssimo fazendo aquele tipo (+) e a gente já:: em dois mil e dois mil  

e um começou ter um pouquinho de ballet (+) NÃ::O magine misturar ballet com 

dança ucraniana não vai dar ce::rto não sei o quê (+) e foi indo ai a gente viu que 

a base era o ballet (+) para comparar com grupos da Ucrânia por profissionais 

(+) daí começamo meio que mesclar um pouquinho de balle::t um pouquinho de 

folclo:re (+) tanto é que daí o povo foi aceitando tranquilo começar a usar sapa-

tilha a gente ensaiava de tê::nis (+) tirar o boné pra ensaiar todo mundo ensaiava 

de boné:: agora a gente adotou um (+) uma roupa preta principalmente o adulto 

e juvenil não ensaia de roupa colorida sempre tem um cara que vem diferente 

mais (+) pra padronizar ainda mais o grupo (+) e acho que:: daquela parte que 

foi mudando (+) no ballet entrando no folclore já foi um choque muito grande (+)  

e quando fala ahh a gente vai contar uma história ihh não vai dar certo como é 

que vai contar uma história através de dança? Dai foi indo que a primeira história 

que a gente contou foi “Sobre o céu da Ucrânia” (+) contava uma história dum ca-

rinha que se que era viajante um (Tchumake) um (Tchumake) são:: nômades da 

Ucrânia que eles viajam até o sul (+) recolhem o sal (+) e saem fazendo e saiam 

fazendo escambo e depois vendendo pela Ucrânia (+) e voltavam novamente pro 

sul lá e ele se apaixona por uma (+) moça da região de Poltava da região central 

que é a região:: de maior dinheiro (+) e acontece o casamento no show lá e acaba 

tudo numa festa só que é o hopak (+) então a gente (+) dançou assim primei-

ra vez que foi trabalhada a ideia a gente não aceitou (+) mas quando ensaiou  

o show inteiro passou a história assim a gente viu que ia dar certo (+) só que daí 

era um desafio pra gente (+) subir o nível era muito fácil o problema era manter 

aquele nível [(+)

F1: Uhum

F2: Daí no ano que vem fazer outra história a gente trabalhou trabalhou 

não tinha tema não sabia o que fazer daí que veio a ideia de aniversário de cem 
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anos de Prudentópolis (+) e também a agente deu mais uma melhoradinha e daí 

no outro ano a gente fez (Zelede e Jeitcha) que era verde e vidro depois disso 

foi o anviersário do grupo cinquenta anos de dois mil e novo era (perxe upol) pri-

meiro amor em dois mil e dez era:: (+) (bulokolês) que era era uma vez o nome 

do texto do show que contava a história das quatro estações (+) dois mil e onze 

(+) foi a comemoração de cento e vinte anos da imigração ucraniana (+) em 

dois mil e doze foi é:: (tanzen navore) dançando ao ar livre que falava sobre o (+)  

o trabalho e esse ano:: sobre o Taras Shevchenko (+) então pra pra gente tá sen-

do cada vez mais difícil manter o nível de dança e manter uma atração (+) pra 

dizer que a noite ucraniana é inédita todo ano (+) de dois mil e quatro pra baixo  

a gente inovava uma dança a cada dois anos:: é:: tirava uma dança e coloca-

va outra fazia uma mescla assim pra ficar não ficar massante todo mundo (+)  

e todo ano assistia a mesma coisa e mesma coisa tinha gente que falava ahh 

gente vai levantar da cadeira e dançar junto com vocês já porque já decorou  

a sequência então começou (+) ficar muito bom pra gente a partir de dois mil  

e cinco (+) bom por um lado e difícil por outro (+) mas eu acho que foi pra melhor

F1: I::: bom que que você então que que você:: considera mais:: assim se 

alguém te perguntar o que que você considera tipicamente ucraniano (+) seria 

assim:: falar pra alguém que não que não conhece nada de de Ucrânia?

F2: Tipicamente ucraniano?hoje aqui se você perguntar o que é Ucrânia 

hoje nu na internet lá uma coisa assim vai aparecer um cara trajado com a rou-

pa da região central que vai representar sempre a Ucrânia porque é da região 

mais rica (+) para mim o que eu considero mais ucraniano é a dança (+) para 

pessoa que faz pessenca o que ela vai considerar mais ucraniano é a pessenca 

pra quem faz o bordado NÃO a coisa mais ucraniana que existe é o bordado (+) 

eu se fosse pra mim responder pra mim seria a dança mesmo (+) que o povo:: 

não tá sendo o André lá no palco eu tou sendo não sei quem lá no palco eu tou 

representando milhares e milhares de de anos atrás não sei quanto tempo atrás 

(+) e não cada um é um personagem lá em cima eu acho que pra mim isso é o 

mais importante se transformar no palco e vestir a camisa literalmente quando 

sobe no palco (+) acho que seria a dança pra mim

F1: Seria a dança (+) iii:: em que que você acha que ainda precisa melho-

rar assim na na comunidade agora com tem tem a escola tem esse grupo o que 

você acha que pode ser melhorado?
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F2: É eu acho que o povo pensa assim que o no o grupo não só nós mas 

como todos os grupos do Brasil são grupos que tem horrores de dinheiro (+) 

nossa ele vai fazer um uma noite ucraniana ein é setecentas pessoas quarenta 

reais o ingresso vai dar vinte e oito mil reais de lucro o que que vocês fazem com 

esse dinheiro? Só que a gente tem que pagar a alimentação pagar tudo pagar a:: 

a locação de mesa a gente compra o prato dá o prato de presente pro povo aluga 

o som luz faz cenário então tudo vai gastando:: e a gente renovar acho que o que 

mais precisa hoje em dia (+) seria não:: pegar dinheiro do povo assim mas humm 

um incentivo do governo (+) trazer fazer mais workshops com pessoal da Ucrâ-

nia fazer meio que um intercâmbio daqui do Brasil pra Ucrânia ou Canadá (+) 

aprovasse ou fazer uma lei voltada ao grupo ucraniano ou ao grupo folclórico de 

do Paraná mesmo ou do Brasil não sei (+) eu acho que seria muito bom (+) por-

que a:: às vezes a gente trabalha TA::NTO assim e não consegue ter dinheiro pra 

fazer um traje fazer uma dança nova ou (inaudível) então acho que o que mais 

precisava era:: (+) questão financeira mesmo (+) e depois de questão financeira 

(+) é:: pessoas que até hoje ainda tem vergonha de ser ucranianas assim (+) que 

por mais que te olhem você no palco fazendo bonito lá eles ainda te criticam por 

isso é muito difícil e não sei como a gente vai fazer pra (+) abrir o olho do povo 

(+) eu acho que o pior problema (+) os piores problemas seriam esses dois ai

F1: Sim mas você acha que:: isso está melhorando essa essa [sobre 

F2: NÃO eu acho que tá

F1: identidade ucraniana

F2: tá eu acho que tem MUITO a melhorar mas já melhorou bastante tam-

bém não posso falar tão mal assim também porque tá cada vez o povo tá se 

aderindo mais (+) não é que o povo vai deixar de ser brasileiro mas ele não pode 

deixar de ser ucraniano quem é descendente

F1: Uhum::: e vocês já pensaram em pesquisar um pouco assim é::: (+)   

o que é ser ucraniano assim no interior com as pessoas mais velhas isso acon-

tece? vocês fazem isso?

F2: Ah então é:: meu pai tem uma oficina mecânica e a maioria dos nossos 

fregueses são do interior (+) então 

F1: Aham 

F2: Chega freguês lá metade deles falam ucraniano e todos que falam 
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ucraniano só conversam ucraniano com meu pai na oficina então passa depois 

eu consigo entender 

F1: Uhum

F2: O povo do interior é interessante que às vezes a gente vai dançar pro 

interior eles chegam perguntando se a gente:: não é perguntando que cidade  

a gente é que não sabe que aqui existe um grupo (+) que tá completando cin-

quenta e cinco anos esse ano então é:: a gente não sabe se o povo não se inte-

ressa pra pesquisar ou é::  a informação não chega até eles assim

F1: Sim (+) mas

F2: Mas o povo fica encantado a gente dança muito o (corovar) que é:: 

a dança ucraniana do casamento o pessoal se encanta com a gente dançando  

o (corovar)

F1: Mas eles mas eles no interior eles não tem eles têm essa essa essa 

tradição di di dançar?

F1: De dançar tipo e::: tem algumas comunidades do interior que tem gru-

pos (+) tinha um grupo bem forte no interior que acabou sei lá se desmanchando 

não sei o motivo principal (+) acho que que o povo que tomava conta do gru-

po não tava sendo tão legal com os componentes ou acabou abandonando (+)  

o principal lá o chefe do grupo i:: o povo não conseguiu segurar as pontas e aca-

bou (+) 

F1: Uhm 

F2: que se mantém

F1: onde isso qual?

F2: Isso em Barra Bonita

F1: Barra Bonita

F2: Isso 

F1: Uhum

F2: Tão não sei se eles estão ativos ainda que a gente não tem notícia (+) 

apesar de conhecer o pessoal que dança (+) não não sei dizer se o grupo tá ati-

vo ou não tá porque:: das últimas quatro ou cinco apresentações que eles eram 

pra dançar eles acabaram não dançando (+) tão eles confirmaram a presença 
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chegava na hora de dançar não o grupo não vai dançar porque não tá podendo 

dançar (+) i:: achavam uns motivos 

F1: Sim mas existiam outros lugares também

F2: Tem um grupo que é:: que foi fundado em dois mil i:: de::z acho que 

dois  NÃO dois mil e onze que era (inaudível) tão quem começou a ensaiar esse 

grupo foi:: minha irmão ela saiu do grupo ano passado e eu no por intermédio do 

projeto da prefeitura (+) casa da cultura lançou um projeto pra fundar grupos no 

interior do município a gente tentou numa comunidade não deu certo o povo tava 

assim meio que queria meio que não queria e as crianças eram forçada a dançar 

tudo que era forçado não ia o pai colocava a criança numa porta ela saia pela 

outra (+) e lá nessa comunidade o pessoal vinha ensaiar porque queria dançar 

mesmo (+) então foi funcionando daí numa outra comunidade o trabalho não 

tá terminado então a gente não pode dizer que foi criado um grupo tem que dar 

uma continuidade pra sustentar um pouco mais (+) e devagar assim o povo tá:: 

aderindo à cultura ucraniana (+) principalmente na na dança o pessoal começa  

a se movimentar fazer uma promoção levantar um fundo comprar um traje por-

que é extremamente caro um traje ucraniano aqui né? o bordado né um par de 

botas custa cento e cinquenta

F1: Mas vocês comp alguém faz aqui ou vocês compram tudo?

F2: Tão a gente fazia todos os nosso trajes em Prudentópolis todos não 

mas a maioria (+) tudo bordado à mão só que foi encarecendo cada vez mais:: 

eu acho correto cobrar porque é um trabalho MUITO minucioso você tem que 

ter muita precisão pra fazer um bordadinho certinho bonitinho exige tempo::  

e conhecimento só que fica um bordado pesado pra gente dançar a gente come-

çou a adaptar um traje bordado na máquina (+) tão a gente tava fazendo assim 

tava indo nas casas de tecido escolhendo um tecido le::ve resistente adaptando 

cinto não colocando mais de amarrar porque perdia muito tempo a gente come-

çou a fazer:: um cinto inteiro de elástico (+) e ao o bordado fazia um bordado 

de máquina (+) então uma camiseta que a gente deve pagar cento e cinquenta 

cento e setenta reais AQUI no total com despesa de de transporte e tudo virava 

no máximo pra noventa noventa e cinco reais (+) vezes vinte trinta camisas dava 

um resultado bem bom lá no final (+) e até hoje a gente reformou ano passado  

o traje do do infanto que foi o dos pequenininhos e esse ano a gente vai fazer 
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um traje novo passando a noite ucraniana ai que que foi construida uma dança 

esse ano só que não deu tempo de fazer o traje (+) e daí (+) a gente também vai 

fazer o mesmo esquema comprar o tecido vai correr atrás de uma bordadeira 

que tenha uma máquina (+) manda bordar leva na costureira ela costura tudo 

isso pra diminuir gastos

F1: Ta você falou que tem existem projetos de criar vocês vão continuar 

com:: essa com essa esse projeto [essa ideia de abrir (+) [ no interior (inaudível)

F2: Isso que:::: si sim sim que até antigamente existiam grupos não reno-

mados assim nem:: nomeados a:: um conjunto de dança ucraniana da da comu-

nidade não sei o que lá daí um um cara casava outro também pra que nós dançá? 

Nóis casemo não tem como continuar no grupo e morria o grupo daí hoje em dia 

o pessoal que saiu sente a necessidade de colocar o filho dele dançando o neto 

dele dançando (+) só que não tem onde colocá (+) talvez a comunidade não é tão 

perto da cidade pra ele vir todo ensaio no Vesselca i:: acaba a vez começaram  

ter uma conversa com (+) a:: administração da cidade (+) e jogaram:: a missão 

pro pessoal da Casa da Cultura o secretário lá Luiz Xavier (+) daí o Luiz:: teve  

a ideia da gente começar a ensaiar (+) num fim de semana numa localidade outro 

fim de semana na outra a gente foi:: sempre se se deslocando num sábado num 

lugar outro sábado num outro e foi vendo assim a:: nesse lugar a gente via não 

vai dar certo o grupo porque o pessoal não não tem vontade (+) só que a gente 

ainda persistia talvez abra o olho do povo talvez:: vejam que vale a pena dançar 

(+) (inaudível) mas a gente sentiu até meio magoado assim porque o pessoal 

não ia com vontade mesmo (+) daí essas outras que funcionou a gente se sente 

orgulhoso de ser um grupo formado de ter uma diretoria (+) se reunir durante 

a semana pra ensaiar conversarem discutirem pesquisarem (+) i:: querendo ou 

não por mais que eles não queiram eles tão:: (+) mantendo a cultura ucraniana 

F1: E agora você acha que assim a:: as autoridades né o:: a a prefeitura 

esta ouvindo mais assim as propostas dessa demanda?

F2: Então isso ai é um problema sempre porque eles ouvem muito eles 

prometem bastante e geralmente não cumprem o que promete a gente não pode 

reclamar tanto do de verbas vindo do município porque sempre que a gente pre-

cisou de deslocamento de ônibus ou algum outro recurso eles sempre cederam 

pra gente então o próprio palco que a gente vai dançar aqui (+) metade dele é do 
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pavilhão e a outra metade a gente precisou (+) foi a prefeitura que montou (+)  

e eles não cobraram absolutamente nada de montar (+) de dar a estrutura e dar 

a mão de obra pra montar o palco (+) então muitas vezes a gente não tem o que 

quer mas:: tem o que precisa né?

F1: Uhum e ai vocês se organizam também né?

F2: Se organiza e corre atrás daí

F1: Tá::

F2: De mais coisas

F1: Tá bom (+) bom acho que:: acho que é isso mais ou menos muito [obri-

gado pela entrevista.

F2: Beleza espero que tenha te ajudo ai

F1: Tá (+) Obrigado
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Grupo Folclórico Ivan Kupalo – Entrevista com Natália 

P: Bom, É::.

F: Por que no nosso tempo sabe? Ele:: praticamente não tinha estrutura 

nenhuma. Então, estava TUDO começando

P: Uhum.

F: Então.

P: Uhum. Mas, quando que, quando que a senhora:: começou assim, entrou 

no grupo? E como que foi esse começo assim de:: como que era antigamente?

F:o começo

P: É::

F: o começo. Então, tinha, a gente era uma amiga de uma família que  

o senhor era promotor o senhor (nome do senhor 00:26). Acho que a Andréia já 

deve ter comentado isso, né?

P:Uhum.

F: Então, daí:: até:: (+) a gente fez muita amizade, Daí::, a ideia foi dele, 

sabe?

P:Uhum.

F: Ainda que na época, ali:: (+), o pai que era:: (+) pau pra toda obra, sabe?

P: Uhum.

F: Tudo tudo que precisava o pai ia buscar, ia atrás né, assim. Daí, tanto  

é que, daí a:: (+) a:: minha irmã que é casada com o rapaz lá em Prudentópolis

P:Uhum.

F:ela::, eles vão com meu cunhado atual na época tinha uns amigos. Daí, 

vinha, eles que vinham. Os primeiros que vinham a ensaiar eram os rapazes de 

Prudentópolis.

P: Ã::

F: Tinha tinha o Maria::no::, o Afonso::. Acho que era qua era uns quatro 

cinco, sabe?

P: Quando que isso foi mais ou menos?
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F: Foi em:: trinta e sete anos atrás.

P: Tá (+). Então (+) foi em mil novecentos e setenta e::

F: É  eu tinha::

P: e:: e:: sete? Mais ou menos

F: É, mais ou menos setenta e sete setenta e oito.

P: Ãhã.

F: Daí sei que:: aquilo foi era uma coisa bem (+) basicona né? Daí a gente 

começou a se apresentar em:: festa daqui do interior daqui de Irati, sabe?

P: Sim

F: Daí que. Só que assim não tinha nenhuma estrutura sabe? Era:: era coi-

sa praticamente rústica, né? Até os primeiros trajes, quem mandou confeccionar 

foi a:: a mãe que é a (incompreensível) foi uma costureira amiga dela, sabe? 

Então:: Tinha muita as as nossas camisas a mãe a mãe bordou né? Quem sabia 

bordar bordava quem não sabia colocava aqueles não sei se já viu aqueles ponto  

aqueles ponto russos que imita bordado sabe?

P:Uhum.

F: Então:: mais.

P: Sim.

F: E assim a gente levou, sabe? então. E era uma coisa gosTOsa como 

sempre . Isso aqui é um:: uma coisa sadia. Que os pais podem sabe, os pais não 

sabem o que estão perdendo. Tá? infelizmente, até esses que já tem estrutura 

tudo não vai muito longe. Que os os jOvens não estão mais se interessando.

P: Mas por que que a senhora acha que eles não estão  se interessando?

F: Por que é muita opção. Tipo Iratie, Iratie é uma cidade pequena. O pes-

soal vai estudar fora, até Andreia. Só que Andreia é (som) é firme, né? Ela ia todo 

final de semana, fazendo a faculdade, todo final de semana ela estava aqui, chu-

va ou faça sol, ela estava aqui, né? O pessoal não é assim tão interessado. Olha  

o Rodrigo, o Rodrigo nunca participou de nada, da comunidade , da igreja. Atra-

vés do grupo folclórico ele foi foi e ele se empenha, ele estuda, ele:: ele é interes-

sado, sabe? Então não, não é só ir lá, dançar e se apresentar. Você tem que (+) 

criar, ter aquele amor pela
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P: Uhum. Mas tem gente que:: já através do grupo que:: sim, que começou

F: sim sim, tem muita gente. Tem muita gente que gosta. Olha, tem muita 

gente que gosta. Tem a outra menina que ensaia as crianças com o Rodrigo no 

sábado pela manhã, né? Também é outra que (+) também  dá a vida pelo grupo 

sabe?

P: Uhum uhum e::  mas assim antes de:: de:: de:: desse grupo:: é:: ser cria-

do e as pessoas começarem assim a ter assim uma coisa mais organizada, as 

pessoas tinham bailes no:: na cida::de, as pessoas (+) dançavam assim essa 

musica ucraniana, tinha isso assim?

F: não, até a gente a gente, esses ensaios nossos, é nossos, eram feitos 

realizados no clube sete. Até::  se não até:: é:: (+) clube sete então (incompreen-

sível) que lá a gente ficava ensaiando, daí do lado tinham os homens que fica-

vam joGANdo, né? Eram assim, a gente meio se sentia que estava atrapalhando  

o pessoal, né? Mas, assim a gente ia levando, né? Mas, era, sempre foi olhe tem 

tanta gente que você podia entrevistar que fazia parte daquela época (+),mas sei 

QUE:: é uma coisa boa. Quem gosta quem gosta, e:: por que:: eu acho que, se se 

você parar por aí né? É triste.

P: mas e:: e:: tinha quanta quantas pessoas no começo assim?

F: tinha tinha que participava mesmo no começo tinha umas:: (+) uns (+) 

uns (+) quinze jovem umas  sempre teve criança, sempre teve até a primeira 

primeira (+) onda de criança que não é é DESDE o começo, mas quem ensaiou 

foi a:: se não me engano foi a::. A não, depois depois, a minha irmã, também  

a Betinha que  estava estava em Curitiba também  foi coreografa por SÓ por dez 

anos ((riu)) sabe? então é coisa que já veio , sabe? Daí até::

P: mas tinha então tinha o juvenil tinha as crianças e os adultos. Né? Dois 

grupos

F: Tinha tinha, daí, sei que a:: depois e depois não é só o pessoal de::::  

o pessoal parou, daí vinha depois a gente já conseguia pagar um, uma:: veio 

vinha uma de Curitiba, vinha um casal de Curitiba ensaiar sabe? (+) Ensaiava a 

gente, também ficava aqui

P: eles que ã;:

F: eles  é (+) pousavam na casa da mãe, né? 



453

P: Uhum, e:: eles que faziam a coreografia, eles que definiam assim o que 

vocês ia dançar::, o que vocês iam fazer?

F: sim sim, só que a gente dançava, a gente não tinha noção nenhuma, ou 

(+) assim que tipo de:: de:: região que a gente estava representando, sabe?

P: ah, eles não explicavam?

F:: não não não, naquela época não tinha nada disso. A gente, assim dan-

çava simplesmente por que, sabe? Agora é diferente. Cada traje com seus pas-

sos com suas (+) cada traje é:: representa uma região, né? Então, com passos 

determinados, né? Então, é interessante , sabe? Você vai ficar (+), você vai ficar. 

bom, você não vai poder ficar né para nenhuma. Bom, pega algum VIDEO se você 

quiser, né?

P: sim, mas essas coisas eu já:: já:: 

F: já falou com a Andreia.

P: já já tenho.

F: Eles têm, as noites ucranianas, as noites ucranianas

P: é ela me deu os DVDs. É Sim,Se eu vier::,  É:: bem interessante, por isso 

eu queria saber assim, como que isso foi assim

F: Ãhã. Então, o inicio foi esse, sabe? Até aí a gente participava também 

dos DESFI::LES, né? Numa época em que, numa::  (+), um fato diferente que teve, 

é:: em até hoje. Você vai para Prudentópolis ou não?

P:Uhum, Eu fui ontem.

F: Foi? Então você não viu que tem uma praça lá, aquela gigante lá. Então, 

para você ter ideia não tinha asfalto, o pai foi de caminhão buscar aquela peça. 

A gente veio segurando meio assim, é que antes não era tão tão (+) perigoso 

né? Por que não era perigoso, não era policiamento tanto em cima. A gente veio 

para para descarregar, para não estragar, não era nosso, né? Desfilamos, o pai 

desfilou, as mano tudo assim bonito deve ter fotos sabe? Alguém deve ter tudo 

com é:: bordados ucranianos em volta, sabe? Estilo, né, típico, né. Foi feito assim, 

enfeitado o caminhão, sabe? Arrumado o caminhão. Foi um traje, um casal em 

cima do caminhão é, trajado sabe? Então, tinha aquele::

P: mas foi uma comemoração?

F: não, desfile, desfile da cidade
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P: DA CIDADE

F: da cidade, de:: sete de setembro, né? Então. Mas acho que sempre teve 

isso. Só que teve uma época que parou e depois foi, daí que era Grupo folclórico 

Icraniano de Irati. Ta? Depois que recomeçou, teve o recomeço foi o grupo folcló-

rico de eles devem ter explicado já porquê, né?

P: Uhum uhum

F: então::

P: sim, e:: mas na verdade também eu queria saber um pouquinho tam-

bém sobre::, assim as pessoas que iam todo mundo sabia mais ou menos falar 

ucrania::no, como que:: como que isso era

F: Sabiam, uma até sabia uma. Por que os os que iam não era não era ra-

cismo, não era nada. Mas eram os descendentes de ucraniano, E agora, graças a 

deus que os outros vão né? por que agora, você tem lá:: duas ou três fami duas 

ou três dois ou três componentes que são descendentes de ucraniano. É muito 

sabe? O resto vão por, que os (+) vão vendo vão gostando, sabe? Ó o ucra  O Ro-

drigo é polonês, mas ele é agora ele é um dos cabeças né?

P: Uhum uhum, mas naquela época então

F: não naquela época era mais tipo elitizado, sabe? No bom sentido, né? 

No bom::, sei lá como é. Mas era assim, né? Quem participava era da igreja (+) 

sabe? Que agora até da igreja. Até da igreja. Não é só, não são só os ucranianos 

que participam né? 

P: Ah então era uma coisa também ligada à igreja pra quem era da igreja.

F: Ma::is liga ma::is ligada à igreja inicialmente.

P: Tá, então todo mundo que ia à igreja também ia. Os que iam na igreja 

alguns deles também participavam do grupo.

F: i::sso mesmo. I::sso mesmo.

P: Uhum. E:: mas assim e:: vocês, esses ensaios, as pessoas era em portu-

guês que eles falavam. Tinha algum

F: [não não não ali ali ali durante o ensaio era tudo em ucraniano em::

P: [tudo em ucraniano

F: não, tudo em português.
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P: em português.

F: sim sim só que:: só que

P: [tinha alguma parte que era:: que

F: não. O pessoal. O pessoal tanto é que só que (+) acho que essa parte 

deles, um pouco de separar o ucraniano não teve sabe? Nunca teve sabe? Mas 

é:: só estou dizendo que tinha mais::. Num tinha tanta mistura.

P: Uhum (+) Sim mas é eu queria , na verdade, saber se se tinha alguma parte.

F: Não não. Isso não.

P: Era tudo sempre em português?

F: TUDO em português. Por que olhe::, ninguém nunca, sabe? (+) a gente, 

bom ((riso)) eu, a gente desde desde a minha geração a gente não fala já. Por 

que se você não aprende

P:É:: Achei que já todo mundo falava.

F: Não. Todo mundo não. Os mais velhos.

P: Os mais velho

F: tipo, e essa geração está se acabando (+) sabe? Não, infelizmente. Lá 

em casa, eu e minha irmã mais velha que está em então::, o pai e a mãe para 

provocar um pouquinho coloca uns papeis na parede assim, então tudo “aqui fa-

la-se em ucraniano” né? Sendo que era uma grande satisfação arrancar aqueles 

papeis que DAVA né? ((riso)) mas que burrice né? Eles queriam ensinar a gente.

P: Mas, por que a senhora acha que que as pessoas num num queriam

F: Não sei não sei. A gente não tinha sabe? Até na escola acho a gente 

um pouquinho de:: (+) sabe sei lá um pouquinho de vergonha. Sei lá. Agora não. 

Agora:: ninguém mais tem. Agora é:: (+) Parece que o pessoal tem orgulho.

P: sim eu vi.

F: Sabe? Parece que e a gente não dava a mínima, sabe? Infelizmente. Eu 

estou falando por mim.

P: Uhum. Então naquela época assim ser ucraniano, quando vocês come-

çaram com o grupo não era tão assim.

F: Não não era. Não era não era tanto assim. Daí teve. Depois teve, mais 

tarde, teve o grupo dos poloneses, né? Mas não era tão assim uma coisa assim 
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tão:: tão:: especial sabe? Tem grupo (incompreensível) sabe o pessoal não tinha 

tanto que é apoio. Não tinha nenhum, sabe? As famílias ajudavam. As famílias 

quem ajudavam eram as famílias ucranianas, sabe?

P: Uhum. Uhum. Então vocês faziam por que:: tinha fazer?

F: [Não, ó. A gente fazia por que, não aqui a gente fazia. Tinha (+) aquele.  

A gente criou amor naquilo. Não. Que deus nos livre. Não era fazer por fazer. Sabe? 

Mas só que. Estou dizendo assim, por parte da comunidade com a gente. Sabe?

P: Aí então no começo não estava valorizado

F: valorizado. VALORIZADO. Sabe? Por agora sim.

P: A::Mas quando isso mudou? A senhora acha que mais ou menos quan-

do assim percebeu que as coisas estavam mudando?

F: Acho que isso é na época em que minha irmã foi coreografa. A Betinha. 

Daí começou, começaram os vídeos. Acho que uns:: (+) dez anos depois. Que daí 

começaram a ter aqueles,  (+) os canadenses vinham para cá faziam aquelas, 

aqueles cur::sos sabe?

P: Mas foi na década de oitenta? Noventa?

F: Foi foi foi foi. É também foi por que daí estavam aqueles cursos aí, 

por que:: antes não tinha, não tinha isso. Que nem agora com com enquanto os 

nossos estão cada passo está tendo é:: está se, se aperfeiçoar. Curso de aperfei-

çoamento. Curso de conhecimento sabe? Antes não tinha. Por isso que eu estou 

dizendo, nesse ponto que não era valorizado, sabe?

P: Daí começou com esses canadenses.

F: I::sso i::sso eles vinham e davam esses. Esses. Esses (+) é:: que a gente 

diz que não são só cursos é:: (++) é que fugiu a palavra.

P: É:: palestra?

F: Não é palestra. É::

P: oficina?

F: oficinas oficinas oficinas de dança.

P: Isso na sua época também não tinha.

F:Não. Não tinha não tinha não tinha não tinha

P: Era tudo meio assim da comunidade mesmo?
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F: isso tanto é que a gente não conhecia o pessoal de Cascavel de:: de ou-

tros municípios não conhecia ninguém. Ninguém sabe? A única coisa que sem-

pre teve teve o congresso. Congresso. Daí o congresso era assim. Era uma vez 

por ano e o pessoal ia para você ter ideia o primeiro congresso que eu participei 

o pessoal, a gente foi de trem para Ponta Grossa , Ponta Grossa ((risos)) daqui 

cem quilômetros, a gente foi de trem.

P: Olha só. E:: Mas esse congresso era o que? Era congresso

F: Congresso da Juventude Ucraína Brasileira. Tem até agora tem. Só que 

agora é assim. Agora tem congresso e festival. Antes era só congresso. No con-

gresso daí todos os grupos apresentavam uma dança né? Agora não. No con-

gresso sim vai vão dois ou três de uma comunidade. De um de um grupo. Esse 

assim é mais é um:: um:: lugar para estu::do para assim para ver como está  

a situação do da juventude ucraína no Brasil, sabe? Então e daí tem agora. Daí 

uma coisa maior é o festival. O festival vem todos daí que vai, esse evento que 

vai ter no dia quinze de novembro aqui em Irati, sabe? Então, Daí esse não tinha 

o festival. Era só o congresso. Sabe? 

P: E:: que então que assim, já terminando. O que que a senhora acha, só 

mais duas perguntas é:: o que a senhora acha que tem poderia como melhorar 

o que já está assim, os problemas típicos na comunidade, como a senhora acha 

que isso poderia mudar se isso, se o grupo está ajudando um pouco ou se teria 

que fazer mais uma coisa para a juventude::

F: [não , eu acho que falta apoio de autoridades. Falta apoio (+) da comuni-

dade, que são poucos que apoiam. Falta pouco, mesmo mesmo no:: não vou não 

vou nem mentir para você até, falta apoio. Não adianta. (+) Olha. Tem que falar 

né? Tem que ter mais apoio financeiro, né? Por que acho que você tendo apoio 

você deslancha né?

P: sim sim e:: a senhora acha que por exemplo, um curso de ucraniano nas 

esco::las isso funcionaria? Acha que isso seria?

F: é já foi tentado, né? Foi, tanto é que teve ali no colégio ali teve por acho 

que por (+) só que também foi pego uma menina que momento sabia (+) mo-

mento sabia falar:: o basicão. Foi dar a aula, não sei como que foi escolhida pela 

estado foi dar aula. Tinha coisas que perguntava para a Andreia. Então, tinha 

que ter assim, uma coisa  um curso que nem em Curitiba na federal tem, né? Na 
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federal tem. Um curso que ali você faça e você sabe vê e vai vendo que tem, que 

tem que está dando resultado né?

P: Uhum uhum, mas isso foi há quantos anos?

F: (+) posso perguntar para a Andreia.

P: tá depois eu depois eu.

F: acho que uns:: antes dela acho que antes dela estudar, já formada. Acho 

que seis sete anos atrás.

P: Tá.

F: Mais ou menos isso.

P: Uhum uhum. aí não deu certo.

F: Não, não deu. Não funcionou. Por causa disso que a menina não era:: 

não tinha muita noção. Sabe? Então.

P: Entendi. E:: bom. É:: Então já fechando. O que a senhora acha o que 

seria:: se alguém perguntar que não que não sabe nada da cultura da ucraniana, 

o que é ser ucraniano. O que poderia assim ser uma coisa que simboliza bem? 

Que a senhora poderia dizer?

F: Bom, eu não posso dizer que sou especialista, sabe? Por que eu vou 

ser sincera, eu eu (incompreensível) mas eu acho que ser ucraniano acho que  

representa você olha, você ouvir o hino e se arrepiar,(+) sabe? Essa coisa olha  

a gente sabe, é bonito. É que nem esses dias que veio teve um:: um:: show da-

quele ucraniano a gente se emocionou dele falar (incompreensível) assim sabe, 

é bonito é bonito e o povo não está mais vibrando com isso sabe? Então é:: você:: 

ó que nem essas noticias que está  está tendo com esse problema que a Rússia 

está está fazendo com a Ucrânia sabe? É triste, você ver o quepor que a mãe tem 

parentes lá, não sei se a Andreia falou para você.

P: Nã::o

F: A mãe já foi duas vezes para lá por que A primeira vez, ela pegou ela 

ainda tinha um tio vivo. Sabe?

P: Hum:: não sabia.

F: Ela ainda teve um encontro com o tio.

P: Qual qual a cidade? Onde que era?
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F: Em:: (incompreensível) que é é:: um distrito de sabe? Daí:: daí a segunda 

vez ela só, (incompreensível ) se comunica direto com os:: primos, sabe? Então 

é:: então é:: (+) pessoal não tem essa ligação, sabe? Acho que perdeu um pouqui-

nho, pouquinho não, tudo! Né? Que quem pode um pouco parece que num:: num 

está um pouquinho que mostrasse assim interesse

P: Uhum. Sim e::

F: [Assim participar, participar da missa, participar da missa é:: (+) Olha, 

não vou ser não é querer ser racista, mas sabe como:: você não se ajeita na outra 

igreja. A nossa missa é um horário muito ruim, é no domingo as oito da manhã, 

vai saber quando ((riso)). Sabe? É incrível mas, é:: a gente parece que num con-

segue ir em outra missa, sabe? Eu sei que é tudo irmão, tudo é valido, sabe? Que 

nem esses dias teve teve a missa da:: do:: (+) ali numa outra igreja LATINA que 

era do meu sogro ali que faleceu né de um ano.  parece que não é a coisa da 

gente, coitado, sabe? Não é coitado, mas é que fui criada lá, sabe? Então é, você 

ter aquele SENTIMENTO sabe? Por mais que ainda eu quero ir pra lá, eu vou. Me 

programei. Sabe? Então, (+) acho que num custa num custa que, você ter que ser 

pelo menos você não vai poder voltar atrás, assim. Na parte assim de:: de:: (+) 

sei lá de quanto a situação que está, até lá diz que mudou de mais sabe? Mas 

olha, nunca que:: (+) é mestre que acho que no Paraná por parte de conhecimen-

to de ele fala gramaticalmento do meu cunhado sabe? Então todos todos todos 

se socorrem com ele. Até hoje ele está em aparecida então, ele vai direto para  

a Ucrânia, eles tem a loja de artesanato sabe? Ele não se aperta, sabe assim? Ele 

fala ali sabe? E A gente agora investe. Né? É que inveja no bom sentido sabe? 

Podia ter tido essa chance. A gente tinha essa chance. Podia estar assim sabe?

P: Mas a senhora acha que teve uma visão mais positiva, é mais otimista 

ou pessimista. As coisas vão melhorar ou não?

F: Eu acho que ainda, aqui em Irati, ainda o que segura é a igreja. Olha 

outra, outra cidade quando é ligado que é ainda o nosso grupo ainda é ligado  

a igreja. Pode ser seja como for. Mas o grupo nosso é ligado a igreja, sabe? En-

tão, enquanto for por mais que o apoio não seja tão grande tudo eles ensaiam 

no nosso salão paroquial, sabe? Lá, você estava lá, né? Então é:: eu acho que en-

quanto for ligado a igreja vai. Que depois acho que vira (+) bagunça, infelizmente. 

P: Sim. Entendi. Bom, acho que (+) é isso, mais ou menos que::
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F: Ta::? não sei se.

P: NÃO, foi ótimo. Obrigado

F: Por que a gente quer fala tudo e não consegue falar o que queremos.

P: Mas é isso que eu preciso de algumas informações assim, as vezes 

mesmo:: o que não pergunta (incompreensível) muita coisa que eu não sabia.

F: Pois é. Bom, da Ucrânia que a mãe foi falar, interessante que a mãe tinha 

parente né? Por que minha mãe nasceu (+), minha mãe sem querer nasceu na Ale-

manha. Ela foi gerada na Ucrânia, daí durante a guerra, o meu (incompreensível) 

saíram da casa, largaram tudo daí se cobriram com:: com lençóis brancos o rio 

estava congelado, da divisa. De madrugada, tinha que ser pros guardas não pega-

rem eles, a minha mãe estava sendo gerada na barriga da mãe. E eles foram se 

afastando até pro lado da Alemanha. Daí lá minha mãe ficou até os sete anos. Daí 

na Alemanha nasceu mais um tio meu. E tem mais que já nasceu dentro do Brasil.

P: Daí eles vieram da Alemanha então.

F: É, minha mae veio pra cá com sete anos. Foi uma coisa acidental ((ri-

sos)). Só que também diz que os alemães trataram muito bem, sabe? Tanto  

é que ali eles, a parte do atendimento para eles foi muito boa né, então? (+) 

P: É a vida é assim né, está certo. (+) Só preciso do nome da senhora aqui 

pro pro registro.

F: Natália. Tá bom?

P: tá.
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Grupo Folclórico Ivan Kupalo – Entrevista com Ivana e Meroslau

Opa, acho que cortou mas, tudo bem. Vocês poderiam falar então,

quais são as atividades que vocês desenvolvem, quais são as atividades 

do grupo, como ele é constituído explicar mais ou menos o funcionamento.

Bom, é mais ou menos assim, (enfatizando) nós somos um grupo de dan-

ça folclórica ucraniana. Então nós temos os ensaios aos sábados e domingos. 

No sábado de manhã são um grupo infantil, as crianças hoje mais ou menos 

umas 30 crianças + 30 crianças que o Rodrigo que ensaia as crianças mais a 

Carla. E a tarde é o ensaio do adulto.

E domingo à noite também é ensaio do adulto. Então são jovens adultos 

que se reunem, né nesses dias + pra dançar a dança ucraniana. Tem os dois 

professores que pesquisam sobre, sobre cultura, sobre danças, músicas trocam 

informações co, com outros grupos e ensinam essa parte de técnica. Temos 

professores que tem formação no balé né, ainda que amador mas tem essa for-

mação então tudo isso agrega na formação de dança, né. A nossa atividade são 

essas nós nos reunimos pra dançar, pra nós apresentar e tudo mais, trajados.

Mais outras atividades não temos não, só a dança mesmo.

E: Mas vocês têm alguma ligação, vínculo com a igreja::::

A: Com a igreja, com a igreja daí são alguns do Ivan Kupalo que têm esse 

vínculo com a igreja. E aí nós participamos do grupo de jovens. Nós temos uma-

congregação mariana que faz reuniões mensais, todo quarto domingo do mês, 

após a missa, a missa é as 08: 00 da manhã depois e a reunião. Comandada por 

uma religiosa e a gente faz reflexões, dinâmicas, né. Mais essa parte espiritual 

mesmo, + né. E participa das celebrações litúrgicas i o que a gente faz mais pela 

igreja, pela comunidade ucraniana são todas as atividades que ela organiza que 

a igreja ás vezes precisa arrecadar fundos pra construir um pavilhão, pra fazer al-

guma coisa + a: até reformas da própria igreja ela faz essas promoções. A gente 

tem a pirogada que um sábado a tarde que a gente faz o perohe ou pierogi que 

é o prato típico ucraniano. Abre ao público, bastante gente vai buscar, + a gente 

tem a pastelada, faz pastel e sonho pra vende, pra arrecadar fundos, a gente têm 

a festa da igreja que vai ser agora em setembro, sempre é realizada em setem-

bro, outubro, +, né + semana que vem, né, agora sábado e domingo, né é dia 13  
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e 14 e tudo isso a gente ajuda, nós temos a obrigação de se ajudar, porque nós 

somos um braço da igreja , existe vários movimentos dentro da igreja + as cha-

madas pastorais.

Então têm as pessoas mais idosas que participam do postulado da ora-

ção, né as mais velhas assim de meia idade e têm os jovens que têm um grupo 

de jovens têm a catequese das crianças têm a perseverança e o MEJ Movimento 

Eucarístico Juvenil que é um movimento depois da primeira comunhão que as 

crianças pra permanecerem na igreja tem o cursilho que também é um movi-

mento de pessoas + diferentes i: + mais o grupo folclórico, que não são todos 

do grupo que participam da comunidade porque o grupo recebe pessoas de uma 

maneira geral independentemente se são descendentes, religião que for e se 

participam da comunidade ucraniana aí o nosso trabalho mesmo é ajudar nes-

ses eventos. Então quando tem um grupo um evento do grupo folclórico, toda a 

comunidade, todos os eventos se mobilizam pra ajudar. Quando tem um só da 

igreja, da comissão da igreja, só da catequese todo mundo se mobiliza pra tentar 

se ajudar nesses, nesses eventos que a gente tem.

E: i::: quantos são assim, o número de pessoas que são descendentes de

ucranianos e os que não são, mais ou menos?

A: Foi feito uma pesquisa há muito tempo já, eu acredito que uns dez anos 

foi constatado que tem 400 famílias em Irati no município inteiro, né, contando 

com as capelas do interior + que hoje a gente tem acho que umas 13 capelas 

nove, treze capelas mais ou menos não tenho a noção certa no interior, né + de: 

igrejas ucranianas que participam da nossa paróquia, mas eu acredito que tenha 

mais famílias mesmo agora (frisando – muda de tom) que participe definitiva-

mente não consigo te dá um número concreto.

E: Tá e no grupo você falou que tem algumas pessoas de fora e quantas de 

fora assim de fora falando que não são descendentes que não são da comunida-

de ucraniana, digamos que são os brasileiros que não têm nenhum um vínculo.

A: consegue (muda o tom) bom e que tem assim, aqueles ucranianos de 

sobrenome que é o que conheceu a cultura e hoje ele participa da, da comuni-

dade que às vezes só o pai que é o descendente, mas ele não tem esse vínculo 

porque na casa dele não tem cultura ucraniana, né (muda de tom) mas ele é des-

cendente eu não sei como que você que, que eu diferencie 
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E: é assim pode continuar

A: Dessa forma?

E: Sim!

A: Então tem os de sobrenome que, como nós podemos enumera 

M: que nada tem nada a ve

A: eh

R: que nunca tem a ver

A: você + eu não consigo pensa agora quem que é mais que só tem o so-

brenome você, o Fernando

R: o João,

A: o João

R: a Geovana que tem mais

A: Geovana que a mãe é ucraniana verdade, Geovana Giéssi é tem esses 

cinco que o pai ou a mãe são ucranianos, né mas não cultivam tradição nenhu-

ma em casa (muda o tom de voz - enfatizando) aprenderam por causa do grupo 

folclórico, né e hoje alguns até a gente conseguiu resgatar e puxa na igreja + tem 

esses cinco aí tem os que não tem nada a ver que não são ucranianos, são polo-

neses ou brasileiros, mesmo + Aline o Gabriel, quem mais? 

R: (incompreensível)

A: e:: + não consegui pensar num número pra você, as meninas ali, + as 

Ciopek lá, 

M: (incompreensível)

A: é mais quem mais é uns 7, sete pessoas mais ou menos que não são 

+ Daí tem os ucranianos mesmo, que são os que participam da igreja + tanto e 

que tem uns que nem são descendentes e vamos dizer assim foram criados por 

uranianos, mais sempre participaram da igreja, desde pequenos sempre, então 

a gente, né leva assim como são mais ucranianos (risos) aí sou eu, a Natasha, o 

José, o Fabiano, o Bruno, cinco, a Flávia, seis 

E: Tá então, tá assim mais ou menos

A: É mais ou menos isso se for dá em números exatos, (entrevistador in-

terrompe) fica bem balanceado (risos)
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E: E por exemplo a coreografia quem que faz quem é o professor das 

crianças?

A: Meroslau

E: Então fala um pouco, como é assim, como você trabalha, como que é, 

assim, enfim ensinar as danças para as crianças, sábado, né que é ...

R: sábado de manhã

E: São quantas horas o que vocês fazem normalmente

R: Tá pra crianças é um pouco diferente + da: forma que a gente aplica pro 

adulto então as crianças, digamos são mais obedientes então isso ajuda bastan-

te, elas levam mais a sério o grupo. + Não que o adulto não leva, mas o adulto 

digamos que mais revoltado, rebelde. Então com as crianças é mais fácil lidar, + 

porém pra ensinar a dança pra elas não é tão fácil então a gente tem que tentar 

adapta o máximo possível, coisas difíceis não tem como, + até pelo desenvolvi-

mento delas. Então já é alguma coisa que a gente, gente tem que deixar de lado,  

mas o trabalho também a gente tem que dá muito em cima e fazer elas levarem 

isso como uma obrigação pra elas aprenderem também porque a dança não é 

só um hobby para elas, elas têm em mente isso que o grupo não é só pra brincar, 

então + no começo + elas tinha momentos de brincadeira é isso foi cortado, + há 

cinco anos atrás isso tinha agora não tem mais. Então é uma regra, se é só dan-

ça vai ser só dança, então elas já tem isso em mente E:: + pra passa as danças 

para elas então pesquisa e tudo mais e alguns deles também ali demonstram 

interesse, + agora o acesso à internet é muito mais fácil então alguns deles tam-

bém vão pesquisam, por incrível que pareça alguns assistem vídeos e vêm me 

falar que aquele grupo fez tal passo que a referência deles é os grupos maiores 

então da Ucrânia eles vêm fala do Virsky + que é a companhia de lá, eles vêm 

nossa, que aqueles cara fazem tal passo e eu quero fazer então tem alguns que 

treinam que são poucos, mais treinam ntão também pra, pra trazer uma dança 

nova, diferente e mostrar pra eles os passos então tem que explica um pouco do 

contexto da história, assim como a gente faz pro adulto daquela região, por que é 

aquilo, porque que: elas questionam por que que um passo tem ali e outro passo 

não tem. Então + é difícil de explicar mais resumi o máximo possível pra elas en-

tender e as danças. voltando mais um pouco + também evoluíram bastante, elas 

também na técnica, então a gente também pegou bastante firme pra elas desen-
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volverem esses passos. Não sei aquela coisa nossa, criança é bonitinho, não 

mostra realmente a dança folclore, independente do tamanho, da raça, da cor, 

ali que tá porque também como no adulto eles são bastante divido, tem aqueles 

que só vão pro ensaio e nunca mais vê a cara deles em igreja e nem promoção 

da igreja, nada. Então só vão pra dançar, tem alguns que já fazem parte da igreja 

desde que nasceram então tão ali, são ucranianos mesmo. E tem aqueles que 

só vão ali + mais são ucranianos assim como acontece no adulto e não aparece 

mais Então  tem outros que levam muito a sério mesmo e que vão às vezes uma 

vez por ano só ali na igreja, fizeram a catequese + e só. Então tem todo esse 

contexto e também o contexto familiar, tem alguns pais que deixam elas só por 

deixar entre aspas pra se livrá do filho, mas ele acaba gostando da dança e fica, e 

também pelo vínculo de amizade que eles têm dentro. Então como são crianças 

então tem essa porque meu amigo vai eu também vou então vira uma coisa só 

ali, torna isso mais fácil de trabalhar.

E: mas então vocês ensinam um pouquinho da história, né dos passos,

R: isso!

E: e:: cultura também, assim da história geral da Ucrânia também, Então, 

vocês passam isso para eles.

R: Exato! A gente cita algumas coisas para eles no caso a fundo não tem 

como i. + porque a cabeça deles é + ainda não está desenvolvida e tudo mais. 

Então a gente vai por partes. Então eles, lógico que eles encontram dificuldades 

na nos passos e tudo mais, mais, na coordenação mas ali na questão da história 

da Ucrânia a gente sempre explica tal passo tem isso aquilo por causa daquilo 

lá atrás +  então treina a cabeça porque os Cossacos tavam bêbados ou alguma 

coisa assim pra aquecer o frio então essas coisas pequenas que a gente coloca 

para eles não esquece.

E: Isso antes de mostrar uma dança, ou mostra a dança e fala, o então, 

isso o que vocês acabaram de fazer, aí explica por que e que é assim ?

R: isso aí

E: e que mais assim, bom então vamos primeiro proo grupo adulto e quem-

trabalha com o grupo adulto, quem é o professor, coreógrafo.

A: Somos nós dois
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E: vocês dois, como é então o grupo adulto?

A: Bom eu vô te explicar talvez como se desenvolveu quando eu comecei 

a assumir a coreografia, como era diferente. Então eu entrei eu tinha doze anos, 

fiquei um tempo, não tinha um professor fixo, era uma bagunça né, foram saindo 

bastante integrantes entrando novos e foi aí com quinze anos eu assumi as co-

reografias. Como eu que assumi?

Nem eu sabia direito, né. Então a gente pegava videocassete antigo + as-

sistia, eu tinha das minhas tias, da minha família, da minha avo, tanto de grupos 

da Ucrânia, como de grupos de fora, principalmente os maiores que são os dois 

de Curitiba e assistia. Na verdade, copiava aquelas coreografias antigas deles pra 

resgatar porque chegou uma época quando saíram mesmo os que entendiam de 

danças os que sabiam o grupo acabou, ficaram só os bem novinhos que não sa-

biam nada e eu assumi um grupo assim, que não sabia de nada, não sabia passo 

nenhum, não sabia de história nenhuma e a gente fez um trabalho assim de pes-

quisa mesmo, eu mais um, mais outras pessoas que tavam na época que hoje 

já saíram, né, pesquisar, e copiar mesmo essas coreografias. Aí com o desen-

volvimento mais acesso melhor a internet, youtube essas coisa aí foi facilitando 

porque daí você pega elementos de diversos grupos folclóricos, tanto do Brasil 

como da Ucrânia, Canada e Estados Unidos que são hoje as nossas referencias 

não que você vá copia uma coreografia, mas você pega um movimento, um pas-

so e vai associando porque não tem como a gente sabe, nem a gente sabe direito 

o que a gente tá explicando, porque a gente não tem esse conhecimento afundo 

da dança ucraniana então você pega um elemento da cultura, pega uma música, 

e pesquisa se ela é de tal região e o que ela representa, pesquisa até a letra dela 

se é cantada e daí você vai e monta de acordo com o que você acha que dá pra 

ser, pegando referencial desses grupos na internet, sem copiar mais, vamos di-

zer assim baseando-se nos movimentos e assim que a gente coreografa, eu hoje 

tô menos, quem coreografa mais é ele, quem monta as coreografias é ele, tem 

que ter muita criatividade pra isso, é muita pesquisa, porque tudo o que a gente 

ve na internet, não é o correto da dança ucraniana porque não vo dize que exista 

o correto, mas existem grupos que misturam passos, misturam trajes que não 

são compatíveis que não existem muitas vezes, porque você tem influencias das 

outras danças da Europa, você tem influência da dança russa, você tem influên-

cia de passos de balé que acaba se misturando ali e se desenvolvendo a gente 
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tenta fazer uma pesquisa assim mais pra descobri a história da Ucrânia e traduzi 

isso em dança. Quem nem ele disse isso dos cossacos têm que ser a força a 

agilidade física, então isso a gente traduz para mexer mesmo com o emocional 

tanto do público como dos artistas que estão no palco. Porque a gente tem que 

dança, e: + explicar sem palavras, né a história do nosso povo então a gente ten-

ta faze essa pesquisa e:: + mais nesse sentido assim. Então é dessa forma que a 

gente coreografa. No sábado a gente hoje tá ensaiando das três da tarde as seis 

sete ás vezes da noite, bem puxado o ensaio do adulto.  A gente faz um trabalho 

técnico, a gente tem duas dançarinas que têm uma formação em balé e elas 

ajudam a faze essa parte técnica. E aí o Meroslau tá montando os coreografias e 

passa, eu ajudo e vô corrigindo na medida do possível dançando e dando palpite, 

né e cada um ali também como as crianças gostam de assisti vídeos também 

têm esse conhecimento e vão agregando sempre dando, né ajudando a gente a 

montar sempre no coletivo né, porque é muito importante, um só não dança dan-

ça ucraniana porque é uma dança + ela fica bonita com volume dentro do palco. 

E aí a gente repete no domingo também mesma dinâmica, do ensaio no domingo 

geralmente das seis da tarde até oito, nove da noite. Então é bastante dedicação. 

E o que ele disse e difícil encontrar pessoas que queiram se doar tanto nesses 

horários, principalmente os jovens, quem que perde um sábado à tarde inteiro, 

quem que perde o domingo à noite, né muito difícil.

E: Mas, e como é pra definir, por exemplo, as danças vocês têm temas 

cada ano e uma outra, outra coreografia, como dizer assim, como que é essa 

parte, porque vocês têm também algumas atividades ao longo o ano, tem a noite 

ucraniana que sempre tem, temos alguma coisa, não sei, é como definir o que 

vai ser o tema.

A: é a gente tem a noite ucraniana já oito anos?

R: oito

- A: oito anos né, que a gente começou a fazer, que é o jantar típico e 

depois a apresentação. E a gente trabalha o ano inteiro em cima de um reper-

tório, a gente escolhe realmente um tema geralmente é alguma comemoração 

da Ucrânia uma coisa no passado a gente fez uma homenagem ao poeta Taras 

Shevtchenko, né, noutro ano a poetisa Helena Kolody e assim a gente vai achan-

do temas que envolvam a história ou alguma coisa importante pro grupo, né e 
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pesquisando danças que a gente acha olha essa dança a gente sempre quis dan-

ça então a gente vai pesquisando tem um acervo grande o Rodrigo tem músicas 

e diz esse ano vai ser esse conjunto de músicas daí a gente trabalha em cima, 

pesquisa, arruma os arranjos, porque muitos coisas a gente consegue baixar da 

internet músicas, até dos próprios vídeos, então tem que fazer um trabalho de 

arrumar os arranjos pra não ficar chiado, não ficar aplauso, não fica tudo isso. E 

ele tem mais contato com os grupos, então ele pede pra um coreografo de: de 

Prudentópolis, de Mallet, você já pediu para alguns que você tem música, Curiti-

ba, né a gente vai trocando algumas músicas na medida do possível, né não as 

inéditas que a gente consegue só pra gente a gente guarda e não dá pra ninguém 

(risos) e nem eles, né a gente pesquisa então a história mas as músicas nem 

sempre tão relacionadas ao tema. O tema a gente tenta fazer uma abertura com 

esse tema vamos dizer assim, que nem essa do, do: poeta, a gente fez o poema 

dele, mas as músicas não tinha como relacionar, né as músicas mesmo, as dan-

ças com o tema, a gente vai, a gente vai fazendo ao longo do espetáculo e ten-

tando agregar, mais não tem como fazer as músicas relacionadas ao tema não 

mas nem todo ano a gente consegue zera o repertório e fazer porque o repertorio 

de nove, dez danças e muito complicado de se montar + todas essas danças, 

porque a gente demora em média três meses pra montar uma coreografia, pra 

montar, limpar, arrumar, deixa tudo muito bonitinho, sincronizado demora então 

você não consegue zera o repertório e a gente vai trabalhando assim.

E: Mas e todo mundo junto assim + mais ou menos assim ou uma uma 

pessoa que faz coreografia e todo mundo dançando e falando, ah isso deu certo .

A: e sempre tem os palpiteiros ali uns dão a gente não aceita (risos) outros 

a gente acaba aceitando, né mas que entende mais é ele, hoje é ele que entende 

mais de dança

E: e a criança por exemplo pra ela entrar no adulto, o que que ela + como 

que vocês decidem, como ela vai entra, se entram mesmo as crianças como que ? 

 A: Primeiro requisito altura (risos)

E: altura

A: mais que 1,50 né meninos até menos porque meninos sempre é falta, 

se dança bem o menino já passa pro adulto né, geralmente nessa idade de 11, 12 

anos, né alguns já entram, né e meninas a altura, né a gente tem a média de 1,50 
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das meninas já dá pra entra no adulto.

E: E a parte da língua por exemplo, vocês ensinam alguma coisa assim 

pega letra em ucraniano e depois traduz faz assim, a pessoa tem algum contato 

com a língua, além da parte da cultura, história.

A: você tem (risos)

E: Não mais fala Meroslau

A: fala você tem, você tem

R: Tá, então principalmente nas danças porque a:: (eu não tenho interesse

nos cantos religiosos, então isso é justo e eu vou atrás da quando tem no 

caso músicas cantadas que eu gosto então procuro pedi ajuda pra irmãs, pras 

babas e até pra nena quando, quando + ela sabe alguma coisa, né sempre dá 

pra tirar alguma coisa, alguma palavra, então das músicas. Então o nosso, meu 

trabalho assim junto com Ivana que a gente faz é traduzir aquela música porque 

como disse uma irmã nossa, meio que

não adianta a gente tentar montar a felicidade mas tá traduzindo a tristeza 

na música, então o nosso grande medo dessas músicas então que dá um ânimo 

pra gente pesquisar corre atrás pra não montar coisa errado. Então fazer esse 

trabalho de tradução e tirando de ouvido procurar porque, nas músicas nossas 

dançadas em ucraniano, ele é um ucraniano antigo e: dá a entender que eles 

emendam então nessas canções eles vão emendando aquelas palavras e, então 

torna-se um bolo só ali. Então + pra gente tirar alguns letras de algumas palavras 

soltas vai no impulso assim e a gente consegue pegar algumas coisas mas na 

parte das canções mesmo que a gente dança é isso nessa parte e também tem 

algumas músicas que são cantadas e depois elas perdem esse cântico e só fica 

a melodia. Então e o que dá mais segurança pra gente, quando só tem melodia e 

quando não é cantado. Então quando cantado o servi o trabalho ecográfico tor-

na-se mais sério + entre aspas + mais seguro, no caso a gente tem corre atrás, 

pesquisar pra não montar coisa errada, né porque tem partes que ela fala uma 

coisa e vai colocar um passo diferente do que condiz o que ela tá cantando. En-

tão esse é o trabalho que a gente faz.

A: Em relação a língua, né o que é que acontece, (muda o tom da voz) hoje 

a gente não sabe ucraniano, nós não sabemos falar o ucraniano, ninguém fala 

o ucraniano, dificilmente, tem essas babunias aí, essas senhoras mais de idade, 
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né essas avós que falam esse ucraniano de 100 anos atrás, se forem hoje para 

Ucrânia ninguém entende, né

Mas os jovens da nossa igreja + e:: há um tempo atrás existia um curso do 

CELEM que era fornecido pelo estado numa escola + alguns fizeram, rodrigo fez 

né?! Eu também fiz um tempo, a gente não aprendeu ucraniano, mas aprendeu a:: 

o cirílico, a lê o cirílico e algumas palavras, alguns verbos ali a gente conseguiu 

tirar então se você lê num contexto com algumas palavras soltas até que você 

consegue entender alguma coisa. E então alguns desses jovens que participam 

mesmo da igreja e também do grupo folclórico, algum desses meninos princi-

palmente aprendeu a lê. Então daí na igreja com o livro na mão eles leem, eles 

sabem cantar a missa, não entendem o que cantam, mas sabem lê, mas sabem 

lê a maioria, a gente lê, eu leio minha mãe lê, ele lê, todo mundo lê ucraniano, mas 

(muda o tom da voz) entender realmente o significado precisa de um tradutor, de 

um google tradutor, de um dicionário, de tudo. Mas a gente tem esse o contato 

com a língua, falar não, ninguém fala o ucraniano dos jovens, né. Nós temos o 

pessoal mais antigo da igreja, que ali numa saída de missa você percebe algum 

cumprimento alguma coisa ucraniana, talvez alguns em casa falem, mas é muito 

difícil (interrupção do entrevistador)

E: mas tem alguém por exemplo, alguém, algum membro do grupo que 

fale, alguma criança que veio de uma família que fala ainda, vocês perceberam 

que tem uma criança que (interrupção do entrevistado)

A: Criança não

R: Não

A: criança não tem mais... na verdade as crianças também, acho que a 

maioria também não são ucranianas de participar mesmo da comunidade...

E: ou adulto também, não tem nenhum adulto que fale assim

A: Não, ninguém fala não

M: igual você falou de cumprimento na saída da igreja dos jovens ...

A: é comprimento dos jovens sabem né,

M: e:: (incompreensível)

A: uma coisa bem básica, não um diálogo né, conversar assim né...

E: sim, mais ...
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A: Ali são uns 5, 6 ali que participam mais da igreja que tão mais habitua-

dos com a língua mesmo, né às vezes uma música no ucraniano conseguem 

cantar, conseguem enrolar melhor a língua do que as outras pessoas, mas falar 

é difícil a prática (interrupção do entrevistador)

E: mas vocês cantam também, ás vezes quando é pra cantar vocês jun-

tos...

A: Na: nós não temos músicas que a gente cante na dança mesmo, a gen-

te canta na igreja mesmo

E: na igreja

A: quando a gente tem um coralzinho lá, não é um coral formado, mas tem 

gente algumas vezes que ensaia, a religiosa a irmã ensaia com a gente e a gente 

ensaia junto com os mais velhos. Mas um fato engraçado que eu posso te conta 

aqui, é o seguinte, na igreja ucraniana, não sei se você já foi a alguma missa, é 

tudo separado, tem o pessoal mais velho senta no meio, aí as mulheres sentam 

de um lado e os homens sentam do outro, hoje tá misturando um pouquinho, 

mas é bem dividido. É o pessoal que senta no meio, é o pessoal que sabe cantar, 

o pessoal que pega o livro ali e cantar, porque a missa igual há cem anos igual, 

e não muda nada né, e eles cantam aí de um tempo para cá tinha uma religiosa 

que veio disse olhem jovens sentem ali no meio, vamos sentar com o pessoal, aí 

os meninos começaram a sentar né!? Só que era um fato assim, os mais velhos 

olhavam com aquele livro com aquela cara desconfiada, ih o que tão fazendo 

aqui no nosso lugar tão tomando lugar de alguém. Hoje eles aceitam melhor, 

(muda o tom da voz) mas não é muito fácil, não. + porque o pessoal mais velho 

eles acha que a igreja é deles, o patrimônio é deles + e se ninguém perguntar e se 

interessar dos jovens, não são eles que vão ensinar, né então é + a igreja ucrania-

na é fechada ali nas suas tradições e se o jovem hoje não se interessar, ninguém 

tá disposto a ensinar, né. Aí hoje os jovens sentam ai no meio do coro com seus 

livrinhos sabem lê, aprenderam , ganharam um espaço, né. Daí a gente tem a 

missa do quarto domingo, que a gente tomar as + faz a leitura, ajuda o padre.

Então sempre tá ali com tarefas dentro da igreja, só que se a gente faltar 

um domingo, já era, perdemos o espaço, né + Então tem, cada um tem seu lugar 

nessa sociedade aí , sabe? Que a gente nota assim falando criticamente...

M: os jovens tão começando, desculpa entrá de novo + participá, que de-
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pois do Natal tem geralmente, geralmente as Kolhadês durante o Natal, até um 

certo tempo, até tem os cantos da Kolhadês não sei se já conhece, então a gente 

vai nas casas, canta daí aí mistura os adulto com os jovens

A: são grupos formados na nossa igreja quatro ou cinco, que pegam três, 

quatro bairros, aí eles se dividem ali, umas sete, oito pessoas, tem grupo que tem 

até mais, aí vão cantar essas canções de Natal, depois do Natal. Na verdade é 

mais pra arrecadar fundos pra igreja, né porque daí você passa. Mas é ainda é 

um simbolismo

M: simbolismo 

A: simbolismo de tradição ali que você vai nas casas, das famílias e até 

mesmo de muitas das famílias que não participam da comunidade, mas que são 

ucranianas e gostam de receber as pessoas e daí e hoje acabou misturando os 

jovens e os adultos nessa tradição

E: e + você comentou que uma parte é mais parte técnica com balé e de-

pois a parte mais tradicional e como se chegaram a essa organização da, dos 

ensaios, por então antigamente não tinha pelo que

A: Não

E: não tinha a parte do, como sua mãe falou não tinha a parte do técnica do::

A: é que assim, as coisas vão evoluindo você vai vendo os outros grupos 

e eles sempre tão no auge crescendo, os nossos aqui sempre era o Vesselka 

de Prudentópolis, o Barvinok e Poltava que são os de Curitiba, então você sem-

pre vê, a gente sempre vai assisti eles no Guaíra, sempre quando tem apresen-

tação de um noite ucraniana de outro, a gente gosta de assistir, então você vê 

sempre evoluindo. Então a gente, poxa o que que eles fazem de diferente, né 

aí você começa conversar com um, começa conversar com outro, outro diz a 

gente tá fazendo balé, o outro diz olha a gente tá fazendo isso. Aí veio esse co-

reógrafo da Ucrânia, quando eu fiz esse curso aqui, já vieram outros de outras 

vezes, até na época da minha tia coreógrafos dos Estados Unidos, da Ucrânia, 

né + aí começo a ensina-se técnica porque esses coreógrafos vinham pra en-

sinar dança + aí começo se a ensinar, alguns trouxeram de fora essa técnica, 

né, +  Olha lá na Ucrânia nós fazemos assim e meia hora de alongamento, 

depois aquecimento, a gente vamos dizer assim profissionalizou o negócio 

e a gente chegou a isso, mas através de fora + tanto os estrangeiros como 
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os do Brasil eu digo, se você for pesquisar dança ucraniana no Brasil, é difícil 

dize que ela iniciou com os imigrantes, porque a dança ucraniana no Brasil 

iniciou com os estrangeiros que vieram de fora, vieram vários coreógrafos de 

fora, depois já de instalada a comunidade ucraniana e aí que os grupos fo-

ram se desenvolvendo. O Vesselka começou assim, nós começamos porque 

o Vesselka começo e alguns de lá vieram, vinham ensinar de Prudentópolis, 

então não foi exatamente (muda o tom de voz) os imigrantes que trouxeram 

essa dança como a gente conhece hoje. Foi essa, essa foi importado desses 

grupos desse Virsky da Ucrânia de tanto assisti que a gente chegou querendo 

se iguala a eles, chegou não, existe uma + tem que ter balé mas é um balé 

folclórico que a gente chama, não é um balé clássico, é um balé mais suave 

é só pra fortalece a musculatura talvez alguma coisa assim, mas não é algo 

também muito + sério que a gente leve a balé, são só algumas posições de 

mão de braço, de perna que a gente, né resgata né do e cópia do balé pra ter 

mais leveza, pra ter mais segurança no palco.

E: Mas esses não são exatamente os passos que tem na dança então ...?

A: não, são passos, + são e:: + na verdade a gente não usa pa:: é uma téc-

nica vamos dizer assim, existe uma pirueta na dança ucraniana, um giro, né a 

gente pega a técnica do balé do foco de como faz o giro tudo isso do balé, mas 

não que seja passo de dança não.

E: E como vocês acham que a comunidade vê o assim grupo folclórico,

qual que é? Ou mesmo na cidade se tem se isso mudou tá melhor tá pior 

assim, como que é?

A: a eu falo meu Deus do céu?

R: sim

A: eu que gosto de falar (risos) Bom eu não tenho uma opinião muito certa 

sobre isso, eu acho que as pessoas ainda não estão evoluídas para aceitarem a 

cultura, porque se a gente organiza um evento + não é todo mundo que participa, 

muitas vezes aberto, de graça, não é todo mundo que prestigia, né das pessoas. 

A gente convida, né sai no comércio, sai pessoal, tem muita gente aí Ivan Kupalo 

o que que é isso? Então a gente acha que para um grupo que tá quase 40 anos na 

mesma cidade, se apresenta todo ano, vários eventos que a prefeitura organiza 

a gente tá, vários eventos importantes e as pessoas ainda não conhecem o Ivan 
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kupalo, e questão que alguma coisa tá errada. Eu: imagino que seja por parte das 

pessoas mesmo, de prestigiar e quere conhecer nosso trabalho ...

E: e mas, por que? você acha que ainda as pessoas têm vergonha, não 

gostam acham que ser ucraniano, coisas ucranianas não são interessante

A: vamos dizer assim as pessoas de fora, eu acredito que é + ah é muito 

mais fácil ficar em casa assistindo televisão num sábado à noite do que numa 

noite ucraniana, ou você assiste um jogo de futebol ou num churrasco do que 

come comida típica ucraniana, o que é que é mais interessante hoje? pra gente 

dá impressão que é isso, agora você vê assim nas ações ucranianas, são fami-

liares, são as pessoas da cidade, da imprensa, são as pessoas que movimentam, 

que gostam disso, um outro ali que se interessou e foi lá, + porque você paga 

um ingresso de 30, 40 reais, é melhor você ir numa churrascaria comer do que 

você i lá pra comer, muitas pessoas vão na noite ucraniana, jantam e vão embora 

+ elas sabem que existe um show depois, mas elas não ficam pra prestigiar.+ 

Então as vezes é muito triste, hoje a gente conseguiu aumentar o público da 

noite ucraniana, porque a gente aumentou o pavilhão e consegui receber mais 

pessoas, no passado foram 500 pessoas mais ou menos.

E: Hmm bastante

A: Então foi um público grande, então as pessoas que estavam ali são 

pessoas que gostam de cultura eu acredito, i são maioria familiares, crianças 

os nossos né não são pessoas da comunidade ucraniana porque eu acho que a 

comunidade ucraniana também não prestigiar, muito o grupo folclórico porque 

ucraniano é  certo, mão fechada, não que pagar, você fala vamos assistir o grupo 

folclórico, 30 reais, ah mas trinta reais tá muito caro mas e né todo o trabalho 

que a gente tem o ano inteiro, né, a gente tentár faze um preço mais justo, porque 

tem o jantar também né, mas muitas vezes muitos ucranianos da nossa comuni-

dade nunca assistiram o grupo folclórico ou outras assistiram uma vez é tá bom. 

Ah eu assisti lá uma vez em 1990+ e tá bom já sei como é, né não acompanha 

essa evolução, o pessoal da cidade mesmo acha que existe uma falta, a gente 

se apresentou segunda-feira que era festa da padroeira no município, no estádio 

municipal + pra menos de 50 pessoas, que eram na verdade os pais dos dança-

rinos, das crianças que estavam lá e algumas pessoas do movimento da igreja, 

então sabiam que existia essa apresentação foi divulgado na rádio, prefeito falo, 
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né num evento e ninguém foi assisti, né então por ai a gente vê que é que não 

existe essa muito apoio, muito incentivo.

E: entendi! E qual, qual é a sua opinião Meroslau? Sobre enfim a + grupo e 

como isso é visto pela comunidade pela cidade? O que você acha?

R: Assim, eu vô falar por mim há 7 anos atrás + que não conhecia o grupo 

folclórico sei lá se dava no rádio, eu não tinha ouvidos pra isso + então pra mim 

o grupo folclórico ucraniano Ivan Kupalo eu não escutava + por mais que falasse 

no rádio e tudo mais, mas eu não tinha isso ouvido, então a única coisa que a 

gente ouvia era o programa da Genoveva que era dos poloneses, + então só isso, 

é isso que eu conhecia de cultura + mais de cultura ucraniana não tinha nem 

ideia então talvez eu me coloque no lugar dessas pessoas aí também um pouco 

que ouvem, mais não ouvem. + Então é aquela, aquele bloqueio, não é uma coisa 

importante pra elas. Então + é lógico que falta divulgação, mas não da nossa 

parte, que da nossa parte a gente faz, movimentos nas redes sociais divulga, vai 

a rádio dá entrevista e a gente tem os outros apoios, também no nesse programa 

da Genoveva Zavilinski que ela coloca tem a hora ucraniana então existe esse 

momento cultural ali por mais que seja um domingo por mês,

então as pessoas que são sintonizadas na rádio ouvem. Então + tem essa 

parcela pequena da população que também foi se, digamos assim conhecendo 

um pouco mais do trabalho, mas se hoje que esse ano tem festival nacional de 

danças ucranianas aqui em Irati, se a gente começar  a divulgar vai acontece a 

mesma coisa é um festival de dança, tá vô fica em casa, vô comer, vô saí, mas 

não vô no festival, que é como um campeonato de futebol tem várias coisas todo 

final de semana tem um campeonato de futebol, mas ninguém vai + e a gente 

tem quase certeza que vai ser quase a mesma coisa que no festival que assim 

como nossas noites ucranianas que o povo deixa de e deixa de acompanha a 

gente em eventos públicos abertos, de graça o povo não vai. Então não sei como 

atingi essas pessoas sem que elas sintam-se atingidas, culturalmente então é 

algo bem difícil de relacionar e de falar.

E: sim, mas vocês falaram que ano passado foi 500 pessoas né? Que foi 

na noite ucraniana, então foi um número que cresceu né ou não?

A: cresceu, cresceu de uns anos pra cá, cresceu não dá pra gente negá,

E: sim
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A: a propaganda foi maior, você faz a primeira um conta pro outro faz a 

segunda a gente conseguiu ir mais locais oferecer ingresso, compra cresceu 

não vô dize que não, né mas agora quando é um evento aberto a gente não sabe, 

é a gente tem dúvida também cresceu, mas a gente não sabe se o pessoal vai 

pra assisti a gente ou por causa do nosso cardápio que é muito famoso é muito 

gostosa a nossa comida, a gente não sabe se o pessoal vai pra jantar ou assistir 

realmente se a apresentação é um bônus ou ônus da janta.

E: entendi e + mas, mas assim, vocês acham que ser ucraniano aqui em 

Irati ou no Brasil agora é uma coisa positiva ou negativa, o que é que vocês 

acham? De um modo mais geral assim as pessoas têm uma relação um pouqui-

nho mais forte mais ou não como que é assim?

A: têm + eu acredito que nós somos uma comunidade diferente dos bra-

sileiros nós somos ligados por um laço não sei se sanguíneo ou não, mas é um 

laço de nacionalismo, né? A gente teve em Prudentópolis naquele show do can-

tor ucraniano e todos cantaram o hino então são pessoas selecionadas de vários 

locais assim que foram até Prudentópolis só para assistir o cantor, cantaram o 

hino segurando velas, né com a bandeira da Ucrânia nos ombros então isso é 

muito forte entre os ucranianos isso é muito positivo esse laço que nós une, não 

são todos né mas existem famílias muito fortes na comunidade ucraniana do 

Brasil que são muito ligadas culturalmente tanto as paróquias quanto os corais 

quanto os grupos folclóricos é isso é muito positivo porque no + em média, o que 

dizem que somos 500 mil descendentes de ucranianos no Brasil e eu acredito 

que pelo menos 100 mil cultivam as suas tradições pelo que a gente vê então é 

muito positivo e muito importante + na nossa comunidade pra gente.

E: Mas e aí se vocês, se alguém te perguntar ah o que é que você faz par-

ticipa de um grupo folclórico ucraniano, qual é a reação das pessoas, assim que 

não conhecem nada, as vezes que são de outra cidade, qual é a reação assim? 

que elas têm...

R: Ah as pessoas ficam surpresas o que é essa dança, faça um passo 

pra gente vê, que a gente não conhece então essa é a reação deles. Nossa, mas 

você dança balé então essa é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas 

porque você faz dança ucraniana, você dança balé, então não é isso. Então elas 

não têm esse conhecimento daí a gente explica todo contexto que é uma dança 
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folclórica que é bastante dançada na Ucrânia e que existem grupos folclóricos 

no Brasil até dentro da nossas comunidades ucranianas

que eu brinquei no congresso passado que o festival de danças ucrania-

nas existem então tem gente do próprio nosso meio ali que não conhece o grupo, 

+ os grupos folclóricos, festivais então também pra chega nessas pessoas da 

própria, do próprio meio e talvez é mais fácil de falar o que e que é uma dança, 

o que é um grupo folclórico que já vem as tradições dos casamento ah eu vi os 

passos do korovai no casamento, então é aquilo, mais ou menos isso, mais é 

um pouco diferenciado, no palco então as pessoas, nossa você dança ucraniana 

então vem aquela surpresa dela + de saber que existe .

E: sim, e o que vocês acham que poderia ser feito pra, pra melhora um 

pouco a situação assim, pra ser melhor com relação a isso a comunidade ao + 

envolvimento das pessoas que, acha que precisa ser feito, por exemplo faze não 

sei oficinas ou alguma coisa assim, o que vocês pensaram assim, que seria ideal 

se tivesse condições ideias o que poderia ser feito

A: olha eu acho que é um trabalho que tem que começar nas igrejas talvez 

de resgate, né + porque hoje ainda as pessoas escutam muito o padre, freira, eles 

não querem saber de um jovem que tá querendo revolucionar a gente já tentou 

fazer curso de ucraniano na igreja, aulas de ucraniano junto com a catequese 

que mais a gente tentou fazê, fizemos um curso de pêssankas que até deu certo, 

mas segunda edição não teve inscritos, sabe pêssankas ovos pintados, trouxe 

professor de fora até, Andreiv Choma uma vez e ensinou, mas não deu segunda 

edição porque o pessoal não se interessa. Eu não sei talvez esse trabalho tem 

que começar com mais gente, só a gente dando ideias aqui talvez uma cons-

cientização de que a cultura também é importante, que a cultura também faz 

parte da religiosidade, porque as nossas igrejas ali, a gente percebe que o clero 

tá mais preocupado com o espiritual, esquece que a liturgia toda, o rito ucrania-

no é cultura também, pra gente é mais gostoso i por causa da cultura, por causa 

dos cantos do que tanto por Deus por religiosidade, Deus a gente encontra em 

casa se eu quiser eu rezo em casa, eu vô pra igreja porque tenho aquele perten-

cimento, aquela igreja aquela comunidade, aqueles cânticos aqueles bordados 

lindos que eu gosto de vê aquels vestes bonitas é isso que é cultura ucraniana 

mas infelizmente alguns e: padres barram, dizem não, hoje não, padre a gente 

que falar sobre Helena Kolody na missa antes ali de começar a liturgia, não, não 
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dá tempo hoje tá corrido, às vezes a gente escuta isso, né então é dificil de alcan-

çar essas pessoas, mesmo a gente tentando organizar mais, mais coisas. Isso 

que a gente discute todo o congresso, há 40 anos mais ou menos discute isso, 

como aumentar, como cultivar dizem, ah precisa cultivar a língua, há anos já tão 

batendo nessa tecla da língua que é a coisa que mais se perdeu, ninguém sabe 

como, se é dentro da igreja se é dentro da catequese se é dentro das famílias 

porque hoje a miscigenação atrapalha um pouco e as pessoas largam um pou-

co porque né casei vô pra igreja do outro, não vô mais participar, minha família 

com aqueles, com aquelas, com aquela culinária careta ah ficar indo na igreja no 

Natal que coisa chata, melhor viaja. Então a gente percebe muito isso, a gente 

conversando com jovens de outras comunidades. Então é muito difícil, eu acho 

que falta e uma responsabilidade dizê eu tenho a missão de: cultivá essas raízes 

ucranianas e nós vamos organizá é esse espírito de coletividade de todo mundo 

se engajá e consegui, porque a gente organizá é fácil, a gente chama um profes-

sor de fora, podemos organizá um workshop, podemos fazê curso, o curso de 

ucraniano que o estado fornecia acabô porque não teve mais inscritos né?! Hoje 

é muito difícil dizê vamo fazê um curso de ucraniano vamo à noite? Ah mas à 

noite eu quero descansa, á noite tenho novela, a gente já escutô isso vamô fazê 

um curso lá, vamo lá fazê à noite, a gente queria fazê ensaio à noite pra alguns 

né, pra ensaiá dia de semana, pra adiantá algumas coisas, (muda o tom da voz) 

não, não à noite, não é hora de fazê ensaio tem que descansa. Então você vê 

assim um desapegô total eu realmente não sei te dizê o que a gente deveria fazê 

pra melhorá porque a gente tá discutindo isso e não chega a resultado nenhum.

E: sim, mas é aí e no seu caso o que que deu certo pra você entrá, assim 

pra você, e que você falo que você era uma daquelas pessoas que tinha uma re-

lação sabia que tinha uma coisa, mas não tava, não tinha ouvidos pra isso, então, 

o que te fez + entra, gosta se envolve e tudo mais há sete anos.

R: ah vô falá da responsabilidade do amor daqui ali, uma coisa nova que 

eu acabei gostando teve aquela, teve um povo que entrô junto comigo, alguns 

meninos que entraram junto comigo há sete anos atrás e foram em um ensaio 

e não foram mais. + Então também não sei o que te dizê, mas eu tinha a respon-

sabilidade se tinha um ensaio eu teria que i, mesmo eu não sabendo dançá nada 

então a Andreia que me ensinó a dançá e tinha outro coreógrafo que não me 

ensinó que lógico tinha outras coisas pra ele fazê, mas acabei aprendendo com 
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ela, então ela que era meu coreografo entre aspas aí que fazia papel do menino, 

(risos) então passando os passos e tudo mais então acabei gostando e levando 

aquilo a sério eu digo por mim que é algo que me apaixonei ali de vista continuei, 

mas não sabia absolutamente nada o que significava, tal passo, tal traje, então 

fui tomando gosto pela coisa fui estudando é aí cheguei a ser coreógrafo hoje 

em dia.

E: mas então foi assim a própria cultura as coisas que você fazia que te 

chamo atenção

R: e daí a minha geração foi de casa a gente tem três irmãos, então meu 

pai e minha mãe foi a geração que morreu todo o tipo de cultura então não exis-

tiu mais nada naquela geração, então foi uma geração perdida da minha avó, 

do meu bisavô lá atrás só falavam ucraniano e polonês. Então minha vó canta 

ainda alguns trechos de músicas lá de trás, que os pais dela ensinaram. Então 

foi duas gerações antiga. E daí pra nova no caso do meu pai e dos meus tios se 

perdeu tudo, absolutamente tudo então daí reviveu ali comigo. Eu sou o único de 

casa que posso dizer que sou ucraniano, então o restante ninguém e ucraniano, 

ninguém sabe nada, absolutamente nada.

E: mas o que eles comentam assim, quando você fala que está fazendo 

essas coisas ucranianas eles não têm, qual é a relação, reação deles, né?

R: no começo muito porque você vai nisso, você não precisa i isso, vai lá, 

vai pra que , fica em casa + então, em casa não tive incentivo nenhum + absolu-

tamente nenhum + porque os cinco anos ali pra mim eram que + a mãe com pai 

tavam nem ai , eu ia no ensaio beleza, tranquilo, dançava, voltava embora + daí 

sempre vinha, porque que você tá dançando, nem vá mais, isso não serve pra 

você, vá trabalha era isso que ela falava (risos) vá trabalha no mercado, sei lá 

faça alguma coisa nos sábados, eu não tô gostando né,  e daí de dois anos pra 

cá dois, três anos pra cá que eles pararam daí sempre perguntam como que tá 

o grupo então eles acabaram se acostumando um pouco , mas do mesmo jeito 

eles não tem esse, esse conhecimento entrosamento, quando tem uma noite 

ucraniana

E: eles vão?

R: dificilmente eles vão então eles só foram há dois anos atrás então há 

cinco anos se quer me viram dançando, qualquer outra coisa então eles só foram 
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há dois anos atrás, a do ano passado e retrasado, + foram as única noites ucra-

nianas que eles foram e + que gostaram então agora daí festival e a mãe sempre 

fica perguntando quando vai ser que ela vai fazer tudo que tá ali no meio. Mas os 

meus outros irmãos + absolutamente nada, tão bloqueado, meu irmão é de um 

canto lá fazendo as coisas dele + lógico que a gente se dá bem tudo mais e o 

meu outro irmão casado, nenhum teve contato absolto com a cultura ucraniana, 

polonesa, sei lá + que que dá nossa descendência absolutamente nada.

Então fui o único dali.

E: Tá certo então, mais uma última pergunta pra vocês, o que vocês fala-

riam pra uma pessoa que não conhece nada de cultura ucraniana, o que e ser 

ucraniano pra vocês?

O que vocês diriam pra essa pessoa pra explicar o que é ser tipicamente 

ucraniano? o que é ser ucraniano?

A: um tom mais baixo e agora?

R: E (risos) e uma pergunta bem pra terminar

A: bom

E: pra vocês, não to falando que vocês vão dá uma resposta assim é uma 

coisa assim que ter em sente que pra ser ucraniano o que você falaria...

A: bom pra ser ucraniano primeiro você tem que ouvi uma música ou as-

sisti um grupo dançando e e arrepiar, né + e se arrepiar primeira coisa, né e + 

saber que aquilo te pertence + que você pertence a aquilo né você assiste um 

grupo e vê aquela bravura, aqueles dançarinos no palco né e você sente um or-

gulho você sente que, + você faz parte de tudo aquilo, eu acho que é inexplicá-

vel, (risos) não tem como explicar o que é ser ucraniano, ser ucraniano é olhar 

uma pêssanka e escutar uma música vê e gostar, acha bonito, a gente tem aqui, 

decora a casa, um quadro ucraniano não e careta, um bordado, vesti um traje 

ucraniano é bonito, é isso ser ucraniano, você se vestir com as cores da Ucrânia 

e saber que aquilo representar uma pátria, um povo, uma história e atua história.

E: é pra você? O que que é, o que seria u coisa tipicamente ucraniana o que 

é ser ucraniano::::

R: bom ser ucraniano é saber que não é fácil (risos) então ser ucraniano 

não é uma coisa fácil, então tem que ser forte bravo, como a Ivana citou que o 
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povo da Ucrânia vive essas batalhas, guerras então o ucraniano desde que co-

meçou o território ucraniano, desde que eles começaram como pertencimento 

ucraniano eles sofreram então, e continuam sofrendo até hoje agora deve tá 

morrendo algumas pessoa com os ataques russos, então é isso, a gente sentir 

que uma na: uma pátria que aquela terrinha que a gente tanto ama as pessoas 

sofrem mas tem força então ser ucraniano é aquela força que eles mandam 

pra gente e a gente se espelha neles, pelo menos pra mim, então também nas 

danças e tudo mais então ter aquela ideia de que no passado vinha aquele filme 

na cabeça que não era uma dança era um combate dança do então eles des-

ciam dos cavalos pra se esconde dos guerreiro de outras nações e se abaixam 

embaixo dos cavalos pra não senti frio, dançam e bebiam as horilkas deles e se 

divertiam e tudo mais aí esse espirito que pelo menos eu encarno na hora de 

dança, de vesti o traje, sabe que aqueles bordados tem história, que cada cruz 

daquela de lá tem um significado, cada cor um significado então ter pelo menos 

um pouco do conhecimento pra você abraçar alguma coisa, não adianta você 

quere abraça uma cultura que você não tem ligação que se quer conhece um 

pouco do contexto histórico então esse amor agregado eu digo.

E: ah e vocês foram pra Ucrânia?

A: não

E: não, você também não?

R: não

E: e tem vontade assim de ir...

A: agora não (risos)

E: é agora tá (risos) tá mais difícil...

M: (risos) nem que paguem, nem que

R: dá pra esperar um pouquinho (risos)

A: nós temos sim, nossa de visitar um pouquinho ali os estepes, os Mon-

tes Cárpatos é um sonho mesmo a gente talvez algum dia realize é um sonho, 

existe um + quando ele tava falando e eu lembrei, um poema da helena kolody 

que ela diz assim “quantas vezes senti saudades singular da estepe que nunca 

vi” é mais ou menos isso que a gente sente, né (muda o tom de voz) como a 

gente sente saudade de algo que a gente nunca viu é isso, isso é ser ucraniano.
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R: saudade daquilo que a gente ...

M: saudade daquilo que não conhece

R: só por foto

A: você conhece, mas,

M: saudade

A: Até a pátria, o povo conhece

S: mas nunca teve lá

E: vocês sabem que conhecem (risos)

A: conhece (risos) você conhece de alguma forma

E: sim de alguma forma conhece, tá certo então, eu acho que vou precisa 

que vocês falem de novo os nomes porque eu acho que corto, corto ali no meio, 

quando a gente tava no comecinho.

A: tá, Ivana

R: Meroslau

E: Ok! então
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Grupo Folclórico Spomen – Entrevista com Petar e Kyrylo

- (+) É::é, então vocês poderiam me contar um pouco da história do do 

grupo, como que começo e depois fala um pouco sobre a estrutura né, quantas 

pessoas tem (E1: bem) nos grupos. 

E1: Bem, então a gente é do Spomen a gente faz parte do grupo Spomen, 

ele foi fundado em noventa e três, então esse ano está fazendo vinte anos. Ele foi 

fundado por um grupo de jovens que era da congregação mariana daqui do (para) 

de malé  e eles se juntaram e formaram um grupo pa dançar e hoje a Spomen, 

a spomen é o que é de graças a eles. Então a gente hoje conta cum aproxima-

damente oitenta integrantes dividido entre adulto, e juvenil, e infantil e diretoria. 

O infantil ta com vinte trêis dançarinos, o juvenil ta com onze e o adulto ta com 

trinta e cinco e a gente tenta não só é, preservar a (cul) a dança mas a cultura 

em geral, então através da dança, do artesanato, do canto, das festas típicas que 

malé que também é be::em, bem grande, e o grupo assim então a gente trabalha 

assim, a gente não tem um espaço próprio (de) pra ensaio, a gente insaia nas 

dependências da igreja, então a gente depende da igreja, a gente troca favores 

com ele então a gente faz favores pra igreja e a igreja sede o espaço pra nóis. 

É os ensaios nossos são sábados (+), sÁbados é sagrado, sábado é todo todo 

sábado as quatro horas da tarde tem o do adulto, a uma e meia da tarde a do 

juvenil e as trêis da tarde a:a do infantil, então sábado é os horário fixo, quando 

chega perto de apresentações mais importantes a gente faz insaios alternados 

no domingo, faz insaios a noite em dia de semana. I::i tA e sobre a cultura mais 

em geral, o Spomen faz uma festa que é só do spomen mesmo que é a Ivana 

kupala, que é a festa ucraniana de São João, intão é uma festa diferente da (san) 

de das das barraquinhas de São João normal, intão ela é uma festa pagã hã tipo 

ela dela é:é hum, os ucranianos acreditavam que em no deus kupalo i em marena 

que era mulher do kupalo, intão as moças da Ucrânia antigamente elas saiam  

a noite, faziam coras de flores que se chamavam vinotiquis  e elas saiam é fu-

giam de suas casas, seus quartos e jogavam esses vinotiquis numa foguera pen-

sando que iam (co) é conseguir o grande amor da vida delas, e a noite os rapazes 

se aproveitando desse rito saiam também as noite e procurava moça pra dança, 

que também procurava uma moça que era,  tentava ser o grande amor deles,  

a gente tenta passa isso aqui na nossa festa, a gente faiz uma foguera daí a as 
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menina dançam a marena que é uma dança da da ivana kupala com os vinotiquis 

daí no final a gente, as meninas jogam o:os vinotiquis na foguera e daí a gente 

dança em volta da foguera com os em casais dai que é a festa típica, daí:í a gen-

te::e, fim do ano faz a gente faz o overtep  que é a gente sai fazendo presépio vivo 

(+), a gente faiz é como se fosse acolha, a gente sai cantando nas casas cantos 

ucranianos natalinos so que cum diferentemente do grupos de jovens que fazem 

isso, a gente faz com o presépio vivo então tem Maria (+) e José com Jesus  

e os trêis reis magos, o:o são Nicolau, tem o anjo, tem o demônio, tem a morte, 

intão  a gente faiz a gente incorpora esses personagens e sai nas casas arreca-

dando fundos. O spomen ele é um grupo sem fins lucrativos, ele não é não, é ele 

recebe uma verba da prefeitura de oito mil reais é:é por ser fazer parte da cultura 

(-Uhum), intão a gente quando precisa de dinhero a gente arrecada fazendo é:é 

digamos assim (+), a gente faiz pizzada, a gente faiz pastelada, é assim que  

a gente sobrevive. 

- Sim, i i::i você falo que vo voceis tem duas atividades duas do dois even-

tos (E1 – sim) que vocêis fazem e outras coisas (E1- assim é), vocês fazem  

o que? 

E1: Assim, é a gente faiz assim fixamente (-Sim) é a OVERTEP e a ivana ku-

pala daí  a gente faiz, é:é bastante pensekas que são os ovos pintados né, a gen-

te pinta e vende  a gente fa::aiz (+), basicamente os canto porque os cantos ele::e 

ele::es eles tipo é a parte mais bonita da cultura ucraniana são os cantos, a língua 

ucraniana em si né porque ela é muito rica (-Uhum), a gente tenta mante assim 

com as crianças e com as meninas do juvenil, a gente tenta mante uma:a, assim 

não adianta a gente leva uma dança pro palco, se eles não sabê o que eles tão 

dançando, então a gente explica toda a, por exemplo, um nome de uma dança, 

a gente explica da onde que veio o nome da dança, porque ela se chama assim, 

de qual região da Ucrânia ela veio, porque que eles dançavam desse tipo, porque 

eles faziam tal passo. A gente faiz no infantil que são crianças até nove dez 

anos, a gente faiz tarefas de casa, por exemplo, tragam deiz nomes de comidas 

típicas ucranianas, pra eles irem aprendendo pra eles irem, sabe? Se adequando 

a cultura ucraniana em si e a gente faiz também, a gente feiz uma ou duas vezes 

uma noite do perogue, perogue que é o pastelzinho lá ucraniano, intão a gente 

faiz uma:a (+), a gente faiz é tudo assim do grupo mesmo, intão a gente chama 

as mães dos dançarinos pra fazê os pirorê , a gente organiza o espaço, a gente 
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faiz uma janta bem com o pirorê, pirorê de todos os sabores, pirorê doce, é:é 

dançamos na na (apre) fazemos apresentação na hora do jantar (-Uhum) i:i é 

isso a gente faiz, se mantém assim (- Sim) tentando é arrecadar fundos pra gente 

desse desse modo i:i ao mesmo tempo mantendo a cultura (-Uhum) ucraina. 

- I:I vocêis se apresentam fora di:i di Malé também? 

E1: Se apresentamo, a:a recentemente a gente foi pro Rio Grande do Sul 

no soledade , no festival internacional de soledade, a gente já foi pra:a no feste-

folque  lá e:em Blumenau que é o maior festival folclórico do Brasil, a gente já foi 

no festival de dança de Joinvile que é considerado o maior do mundo, é:é a gente 

foi pro festedança  de são José dos Campos também, é um festival bem grande, 

a gente foi no festival de folclore de etnias do Paraná em Curitiba (-Uhum), intão 

é:é a gente se amarra, a mais básica assim a gente participa aqui no Paraná, 

mais já fomos pra fora sim. Tem uma o festival também, eles tem tem feito que 

é o festival nacional de dança ucranianas, todo ano final do ano novembro ou de-

zembro é em uma cidade sede, a gente feiz em dois mil e doze ano passado que 

era cem anos da cidade, intão a gente trouxe o festival pra cá. Intão cada cidade 

do grupo que da cidade é responsável pela organização, cada grupo que vem 

dança uma dança, intão a gente estamos ano passado veio quase vinte grupos, 

intão da um espetáculo bem bonito (- Uhum, Uhum.)

- I::i i i como, i como vocêis decidem é:é, as mu::úsicas, as danças que 

vocêis vão é:é, vocêis mudam né, assim troca todo ano, como que faiz ? Ou tem 

algumas danças que são sempre:e 

E1: É:é, intão assim, ó a gente tem duas danças que são bÁsicas assim 

que quase todos os grupo tem que é o previte , previte é a saudação ucraniana 

com pão e sal, intão a gente hã::ã, acreditava-se que quando se visitava alguém 

pela primeira veiz na Ucrânia eles levavam pão e sal que é símbolo de riqueza  

e fertilidade, intão a gente varia a música, a gente pesquisa com vídeo da in-

ternete, intão isso varia a música, essa música tem que ter que é a abertura 

de qualquer espetáculo de apresentação (- UHUM), daí tem o ropaque , o ropa-

que é a principal dança da Ucrânia, ela é dançada em toda Ucrânia qualquer re-

gião i::i i ela, característica dela é com passos, solos, saltos, giros das meninas, 

intão ela é bem, é a dança mais querida de toda a Ucrânia, intão essas duas 

danças são sã::ão sagradas assim nos espetáculo. É:é a gente faiz, o spemen  
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é assim tenta inova a cada ano, que o festival é uma base pro spomen por-

que lá se reúnem todos os grupos ucranianos de todos, conseqüentemente 

todos que entendem da dança ucraniana no Brasil, intão a gente tenta leva 

(+) coisas mais é:é ucranianas possíveis tipo mais de raiz possível, intão 

a gente:e é hoje acho que no Brasil, a gente é o grupo que mais variações 

traiz tem, da da Ucrânia porque cada é::é, como se fosse aqui no Brasil, você 

vai pro rio grande do sul tem os gaúchos que dançam as danças gaúchas, 

você vai pro:o pro norte tem o frevo, intão lá na Ucrânia é assim: tem re-

giões, cada região tem um traje diferente, cada região tem um passo dife-

rente, por exemplo, a gente tem a região da poltava que era uma região de 

campo aberto, intão os passos deles eram corridos, eram bem rápidos, a 

gente tem a região dos montes carpes que era muito frio, intão os passos 

deles, eles como eles dançavam im terrenos (+) é::é digamos acidentados 

né com bastante:e é montÂnhas coisas assim, eles dançavam erguendo  

a perna bastante, intão é características de passos de cada região, os trajes 

também variam bastante, por exemplo, poltava que é a região que tem os solos 

eles usam a charavai  que é como se fosse a bombacha dos gaúchos, aquela:a 

cha charavai que se diz é u:uma:a uma:a calça solta da que permite fazer os pas-

sos solos, os pulus os e daí, por exemplo, no nos montes carpets que é um, era 

montanhas frias eles usavu:um é trajes mais quentes, intão é usavam coletes 

de lã:ã, sabe? Intão, é:é  depende da região varia de traje, de passo, de dança.  

A gente tenta levá é::é, danças de quase todas as regiões da Ucrânia, a gente 

tenta né, porque assim, a gente tenta pega i::i traze digamos assim ô::ô, a dança, 

pesquisá da onde que ela veio, porque que ela se chama assim, pesquisá como 

que era os trajes antigamente, como eles usavam bem assim nas aldeias e a 

gente vê os passos que eles usavam ,tenta trazê o mais, sabe? Porque o folclore, 

agora você vê os grupos grandes, pegando o virsque , o virsque é um, é um gru-

po da Ucrânia ((Barulho)) ele::e ele pego:o, ele incorporo a dança ucraniana po 

palco, intão a dança ucraniana que eles dançam lá ela é uma dança, os passos 

são ucranianos mas tem um poco de balé no meio, a gente não, aqui no Brasil  

a gente tenta pega o mÁÁis prÓÓximo do que eles faziam realmente nas al-

deias, intão isso que é o:o (- então ..)  acho que é  

- Então, aqui vocêis não misturam, por exemplo, com o balé ou com outras 

danças só (E1 – éé..) faiz 
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E1: É:é,  é que alguns grupos, é que assim quando se vai leva uma dan-

ça pô palco se tem que, se quase se obriga a coloca assim, por exemplo, ali-

nhamento, é:é ponta do pé, coisas de balé assim, se quase se obriga pra fica 

uma coisa bonita pro palco, mais não é assim que eles faziam antigamente, eles 

dançavam largado, eles dançavam (-Uhum) soltava a música e eles dançava:am 

(-Sim). Bem uma dança que bem caracteriza assim, bem como que era a a coisa 

lá na Ucrânia é as APOROGENTS, que é a ASAPO, ASAPO que a gente fala, é:é 

uma região digamos quase que dependente da Ucrânia que é as APORIGENS, é a 

terra dos cossacos que eram us us soldados Ucranianos, intão assim você ima-

gine soltá um montem de homem voltando da guerra cum bebida, intão ta ! Eles 

queriam bebiam, ficavam bêbado, eles queriam mostrá que um era melhor que 

o outro, eles faziam passos baxos, eles faziam solos, eles faziam eles brigavam 

cum espada, intão tem uma dança que ela é que incorpora be:em assim, com  

é mostrando os soldados indo pa guerra, antes e voltado da guerra com a vitória, 

intão eles comemoravam, eles bebiam do de barris, eles faziam passos baxos, 

sabe? Aquela::as, é bem legal assim, acho que é uma das danças que mais incor-

pora como era realmente na Ucrânia. 

- Uhum, intão vocêis você sempre procura a tradição vê como era a tradição 

E1: É, a gente procura mais o mais (pó) perto possível do que era realmen-

te na Ucrânia. 

- Sim, e daí nus nus nos insaios também, não tem assim, vocêis normal-

menti procuram assim fazer do jeito que (E1 – Sim, ééé) eles faziam 

E1 – Sim é porque, é geralmente assim, a gente monta uma dança nova,  

a gente:e porque os querendo ou não, aqui em Malé a gente:e no metade do nos-

so grupo é de descendência ucraniana, metade não porque assim o povo (+), não 

só os ucranianos que gostam das danças ucranianas, porque assim todo mundo 

que assiste a dança ucraniana gosta, tipo acha bunito intã:ão é:é metade, mais 

ou menos metade né Tiago, fica assim que era mais ou menos é:é (+) dividido 

nosso grupo assim (-Uhum), intão a gente quando leva, a gente tenta explica que 

ah previte, intão previte é a saudação de pão e sal, eles faziam assim, porque 

quando eles acreditavam quando iam visita a pessoa pela primera veiz o pão 

significava riqueza e fertilidade, intão a gente  tenta explica bem certo (-Uhum), 

cada região também tem os passos diferentes, ai tenta explica be:em certinho. 
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E pa fala assim, se se se eles dançavam. Assim, tem uma dança que eles tavam 

indo pro casamento, intão se tem que fazê como se eles estivessem indo no 

casamento, tem que tenta faze como era realmente lá, essa é a nossa, a nossa 

função geralmente como a gente falo fala pa todo mundo que entra no grupo nun 

é leva é a perfeição pro palco (+),  também né, sempre:e quando a gente vai se 

apresenta, a gente tenta mas a nossa função principal é mante a cultura (-Uhum) 

ucraniana aqui no Brasil, então a gente tenta:a leva o que era realmente lá, como 

que era realmente lá na Ucrânia. 

- I:i i aqui, vocêis se inspiram em alguma coisa da regiã:ão, vocêis tem 

alguma coisa assim, típica daqui que vocêis incorporam (E1 – então a gente) 

como que é? 

E1: Intão, a gente teve uma a primera dança que eu dancei no festival que 

eu passei pa po adulto, em dois mil e seis dois mil e sete. Intão em dois mil e sete 

eu lembro que a gente danço o AVECILIA, a AVECILIA é uma dança de casamen-

to (-Uhum). Eu lembro que o Andrei, que era o nosso tio coreógrafo, ele foi pás 

colônia que aqui em Malé na:a foi o berço da imigração ucraniana né (-Uhum), 

intão a gente vai pás colônia assim, pa pas pro interior a gente acha famílias 

que só falam em ucraniano, a gente acha família que, sabe? Eles viviam como 

viviam na Ucrânia mesmo, intão a gente vai pesquisá, o Andrei foi pesquisá pra 

vê bem certo como que é o casamento lá na Ucrânia, a gente levo isso pro palco, 

intão acho que foi bem legal, a gente canto musica ao vivo cum em ucraniano, 

falando como que era, tipo como acontecia lá o casamento. Assim, o casamento 

ucraniano era assim ((espirro)), a gente é:é (+) a:a moça, o noivo saia de casa em  

casa procura a moça, e daí ele falava com o pai dela, intão se:e é:é o:o (+) pai dela 

aceitasse ele chamava a moça, e a moça dava um rushineique , o rushineique é o 

pano bordado, é o pano como se fosse um pano de prato bordado (-Uhum), e se 

ele não aceitasse, era ele, o pai da noiva dava u:um uma abóbora pra ele, intão ele 

já sabia mesmo mais ou menos assim, quando:o tem uma tradição be:em assim 

que a gente usa ate aqui nos casamento aqui em Malé, que é:é o:o cum pão e sal 

né, que i u:u vinho, intão depois do casamento quando aqui em Maleé, quando 

eles iam pra festa, i na Ucrânia antigamente quando eles iam visita a casa dos 

pais, é o::os pais serviam o pão pra pros noivos, eles comiam um pedaço de pão, 

é:é se:erviam uma taça de água, um copo de água pra cada um eles, tomavam  

a água inteira, e serviam vinho, o vinho eles tomavam um gole e jogavam pra 
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tráiz. Intão, é:é a gente tento (tra) leva essa tradição pro palco também, tento 

leva mais basicamente, i:i também assim, depois é:é antigamente, depois que 

passava meia noite, o casamento que tava depois das festa e tudo, passava 

meia noite a noiva trocava a ropa dela, ela tirava aquela que ela tava com o vino-

tiquis na cabeça, aquela cora de flor, ela dançava assim pra fica bunita pro casa-

mento, depois passava a meia noite ela toca:ava, tirava o:o vinotiquis, o enfeite 

da cabeça que era pra dexa ela bunita e pa representava que ela era uma moça 

soltera, i colocava um lenço, um lenço lá na Ucrânia representa que a mulher  

é casada já, intão (-Sim) a gente tento leva isso pô palco eu acho que foi a coisa 

assim que mais malé ajudô nóis a monta uma dança (-Uhum), porque a gente foi 

pesquisá tudo isso aqui nas no interior, sabe?  O Andrei foi pesquisá no interior, 

intão é tudo tudo isso que falei  (-tem referencia, uhum ), toda informação que   

a gente tiro pa’aquela dança ela conseguiu aqui de malé (-Sim). Intão, uma coisa 

bem legal assim. 

- Intão, vocêis pretendem continuá, por exemplo, com essa com essa 

idéia? (E1: A::A É:É, a gente assim) como vocêis, tÉm alguém do interior que vem 

pra participa ou é mais é mais assim as pessoas da cidadi (E1: não é a gente é:é 

E1: A gente é só da cidade praticamente, porque é complicado pra eles 

vim pos insaio assim, intão assim a gente tenta inova to:oda veiz (-Uhum), pas-

sô o festival, o festival é agora em novembro, dezesseis de novembro (-Uhum), 

passô o festival  a gente vai ter final do ano de férias i no a partir de janero e feve-

rero começa, retorna os insaios a gente já começa a pensa em uma nova dança  

e a gente tenta pensa em um nova dança, digamos pra que outro que otro 

grupo não vá levá, i:i uma dança que seja meio que inédita, intão a gente 

tenta pensá,  i:i sabe? Pensamo: va:amo, vamo leva uma dança daquela re-

gião, intão a gente começa a pesquisá. Vamo vê como que é aquela região, 

se malé pode ajudá nóis com alguma informação. A gente vai pás colônia, 

a gente vai atráiz da informação. Intão (é quan) é dependendo da:a da onde 

que a gente qué montá a nossa dança (-Uhum), a gente sai correndo atráiz 

de informação.

- Sim, i-i-i essas pesquisas, vocêis fazem é é::é, ondi que vocêis encontram 

essas informações? Te::em li::ivros (E1: intão ééé ) que vocêis tem aqui, ou tem 

na interneti, ondi qui vocêis  (E1: intão pra::a) 



490

E1: intão, pra pra dança em si, é que agora eu que so o coreógrafo do gru-

po, Eu né, procuro im vídios, eu procuro im vidios no iutube, intão é, eu encontro 

quase tudo que preciso pra dança e pra passo pra musica la no iutube  (-Uhum). 

Informação é (voc) é:é se tem que pesquisa, se tem que se interesá, se tem que 

vê como que é, principalmente na região da Ucrânia, vê como que ela era lá, 

como que o povo vivia lá. E internete e livros se você pesquisa, se querê pesquisa 

você acha tudo, tem bastante livro assim (é pinci) o Andreiv que pesquisa, gran-

de pesquisador, ele ta estudando no Canadá, agora ele:e ele:e é:é, eu acho que 

aqui no Brasil é um dos maior pesquisador da cultura ucraniana, intão ele por ser 

do nosso grupo, ele passô muita informação pa gente, ajudô muito, intão é:é (+) 

ele, pra ele assim, quando a gente precisa de alguma coisa a gente vai atraíz dele 

principalmente, mas aqui em Malé, assim se quisé acha as coisa porque:e é:é  

o povo daqui tem, um se você pesquisa bem no interior, tei:im gente que veio da 

Ucrânia (Uhum). Ah incluisive tem uma vizinha nossa aqui, que mora aqui pra 

cima, ela:a ela:a é:é avó de:e de gêmeos que dançavam no Spomen, que dança-

vam é:é, eis integrantes do nosso grupo intão é::é, ela veio da segunda guerra  

e ela conto que disque eles tavam fazendo almoço dela i eles saiam correndo de 

casa porque tava acontecendo a guerra i vieram pro Brasil, intão é uma descen-

dente, i se se per pré precisa de alguma coisa dela, a gente vai e pergunta, sabe? 

Intão é:é, aqui em Malé praticamente se acha tudo conversando assim com os 

avós, os bisavós, é:é principal fonte de informação que a gente tem assim da 

ucrania é de.

- Sim, i-i-i-i intão vocêis, falo qui, falo qui vocêis tão também ligados com a 

igreja, intão tem essa parte, como que é as crianças, elas começam a participar 

do grupo (+) é:é como? Já:á vai nos insaios ou tem uma:a (E1: intão) uma coisa 

que eles fazem? Como vocêis fazem praaa (E1: é assim) consegui né o:os (E1:  

a gente pen) dançarinos? (19m15s)

E1: A gente pensa assim ó, a criança aqui ela tem uma rotina que ela des-

de cedo começa a i pra catequese, daí ela faz a primeira comunhão e ai ela entra 

numa tal antigamente era uma tal de cruzadinha agora é o mégi  que é o movi-

mento eucarístico  jovem. Éla tando na igreja, a gente passa com o grupo, com 

otros coordenadores, i vamos na sala de catequese e convidamos. Criança você 

sabe, que criança quando vê alguma coisa dançando simples ela não se impres-

siona, agora se quando ela vê é:é os rapazes fazendo aqueles saltos, é:é e as 
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meninas fazendo os giros elas ficam encantados (-Uhum) intão é:é eu acho é que 

você mostrando a dança ucraniana em si pra criança ela se interessa i quando  

a gente vai no insaio a gente não tenta assim, é tem que começa devagar com 

ela, porque criança é tem tem ela é muita facilidade pra aprende, só que  a gente 

tem que i devagar a gente tem que insiná todos, as posições de pé posição de 

braço i mostrá e se mostrá, assim se tem que sabe como lida com a criança se 

tem que mostra truques pra ela, porque ela se interessa na dança ucraniana as-

sim, primero você explica bem certo como que é o grupo, se explica como que  

a gente trabalha, porque a gente ta fazendo, o que a gente ta fazendo em cima do 

palco, depois começa devagar com ela, começa mostra posição de braço, posi-

ção de perna, começa mostra primeros passo pra ela, como que é, e depois (se) 

no final de cada insaio se tenta mostra um truque, os truques seriam os solos, 

passos mais difíceis. Intão, quando a gente quando elas vêm assim, no spomen 

em particular quando infantil vem ou no insaio do adulto ou apresentação adulta 

elas ficam assim fascinadas, porque elas vê a gente dançá, elas sonham: nÓssa 

eu quero um dia chega no adulto i:i eu quero, sabe?  Eles (vê) se sentem inspira-

ção na gente eu lembro é:é o guarda ropa do spome que fica os trajes, é na casa 

da nossa presidente a Franciele, intão quando a gente precisa, quando a gente 

tem apresentação a gente vai pra lá coloca os trajes i vamos pra::a, vamos pra 

apresentação i:i eu lembro que agora, fim de semana passado teve apresenta-

ção na cidade vizinha e  a gente levo o grupo intero infantil, juvenil e adulto i:i eu 

lembro que eu fui, eu entrei no guarda ropa lá no camarim nosso, i fui procura um 

traje meu e me veio duas criancinha do meu lado i elas entraram junto comigo no 

guarda ropa, elas ficaram com os olhinhos brilhando assim, olhando pra queles 

traje, porque assim eles tem os trajes deles, são simples comparados com os de 

adulto, intão a gente sabe a::a (+), o fato deles vê o que o adulto ta fazendo, que 

os grandes estão fazendo agora acho que é o principal inspiração pra eles pra 

(+) dança ucraniana i a gente, assim o adulto a gente tem inspiração no virsqui, 

que o virsqui é o melhor grupo de dança ucraniana que tem no mundo, intão  

a gente assiste vidios deles. Eles vieram pro Brasil no, se apresentaram no Brasil 

HÃ todo grupo foi assisti eles, sabe? É uma coisa assim que (+) você assiste 

eles, te da um algo a mais pra se dança (-Sim), intão é::é, é uma coisa assim que 

eu, por exemplo, eu so viciado em dança ucraniana e:eu:u eu não consigo vive 

quase sem a dança ucraniana ((Barulho))
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- I os adultos é::é, vocêis fazem oficinas como que é também (E1: intão) 

tem muita genti que entra,  como né (E1: o adulto é assim) adulto.

E1: A::a gente (funci) é::é (+), como era pra ser o certo seria começa desde 

piqueno (-Sim), porque quando se é a dança ucraniana eu sempre falo que é uma 

das dança mais difíceis que tem no mundo, porque ela exige muito do corpo da 

da criança, do adulto intã::ão (+) o:o, o certo seria a criança começa desde pique-

no porque ela ia já tendo as elasticidade, já tendo noção de passos, ia passando 

do infantil pro juvenil pro adulto é o que (aconte),  eu eu entrei assim entrei no 

infantil e to até então hoje no grupo (+) só que  a gente ta cuma  falta muito gran-

de de:e meninos, de::e de meninus pequenos no grupo incluisive de rapazes no 

adulto, ((barulho)), intão uma coisa assim, por exemplo, juvenil o grupo juvenil 

que é até qua treze quatorze anos, ele:::e tem onze componentes, são onze meni-

nas (+), não tem nenhum rapaz, intão o grupo adulto hoje, quando ele precisa de 

rapaiz ele tem que saí nas escolas procurando rapazes é:::é (+), a gente procura, 

por exemplo, chamá o amigo, chamá namorado das meninas, sabe?  A gente tem 

tenta resgatá assim, chamá o povo assim pro grupo, porque hoje é difícil você 

trazê a criança pro grupo

- E Porque que é difícil trazê meninos? 

E1: eu eu acredito que assim o:o, os meninos piquenos, os bem piquini-

ninho que vão pro infantil eles gostam (+), os que são maiorzinho que são de 

treze quatorze anos, ((barulho pássaro)) eu acho que eles sentem um poco de 

vergonha por ser dança, porque meninos assim geralmente são mais vergonho-

sos pà dançá do que meninas, intão a gente vai nas escola é:é, faiz é:é, nas 

escolas pra faze uma::a digamos assim, uma campanha pra entra no grupo (+)  

a gente vê que tem gente que se interessa, só que a maioria dos meninos de treze  

a quatorze anos que são que precisamos né pro pro juvenil eles acham que, 

sabe? Eles tem vergonha, eles acham que não é coisa de dançá não é coisa de 

menino, sabe? (-Uhum), intão acho que o principal, até no grupo adulto um poco 

depende, no adulto é um poco menos, mas é::é no infantil, no:o juvenil é a princi-

pal problema acho que é a 

- Ma:as, isso é uma:a uma coisa recenti? O:ou:u desdi sempre existiu:u 

E1: No juvenil não, no juvenil já vem de tempo assim, a gente tem dois 

anos que a gente tem só menino no juvenil (+) agora, intão as crianças nossas 
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no infantil deve ter média de oito a deiz anos, intão é::é, eu acho que esse ano 

ainda, um ou dois anos nóis vamos fica no infantil ainda, só depois que nois 

vamo passa pro juvenil, que eles são muito piquenos ainda, intão tem que mante 

no infantil ainda. Intão até eles chegarem no adulto, que o adulto assim a gente 

mantem uma média de que ate quatorze anos pra cima, i também depende as-

sim a gente levá ((barulho pássaro)) em consideração a qualidade da dança né, 

que depende da qualidade da dança você pode passa um poco antes,  e depende 

também do tamanho né, porque as vezes tem meninos e meninas que dançam 

perfeitamente (+) só que não tem tamanho pra dança no adulto ainda, intã:ao 

é::é uma dificuldade da gente bem grande (+) ((barulho pássaro)), e assim, o:os 

os que entram no adulto direto, eles também tem bastante dificuldade porque 

eles entram leigosna dança, intão a gente tem que insiná como se fosse o infantil 

be:em do começo, posição de braço, de perna, intão eles levam um poco mais 

de dificuldade.

- Uhum, i-i-i u i us insaios a qual é::é u:u, como vocêis dividem daí ((barru-

lho))? Como que começa, por exemplo, o infantil o que vocêis fazem primeiro?  

O aquecime:ento? (E1: intão, a gente assim) ou começa com outra coisa? 

E1: Primero, é a a agora a gente ta tentando inová assim um poco nos 

insaios. Intão é o juvenil que dança primero, das uma e meia as trêis. Intão com 

as meninas a gente faz um alongamento mais leve né, porque das meninas não 

exige tanto das das pernas delas, exige mais dos braços, da leveza né, intão  

a gente faiz um alongamento mais básico cum elas, i vai direto pra dança, porque 

as dança das meninas no juvenil elas são danças lentas, são danças tem umas 

danças lá um poco mais rápida mais basicamente são danças lentas, ela exige 

bastante pontas dos pé e bastante leveza dos braços, intão a gente trabalha 

bastante isso nos alongamento (+). Entã:ão no infantil já não, no infantil a gente 

(ter) alonga mais as pernas principalmente dos meninos, os meninos que fazem 

os passos baxos né, intão a gente tem que leva um poco, leva um poco mais  

a sério. I no adulto o alongamento é bem puxado a gente leva, o alongamento  

é quase uma hora, intão o alongamento tem que ser, porque se não ele não 

agüenta dançá, porque assim a gente assim. A dança ucraniana. A gente foi pra 

uma apresentação em soledade i:i eles pediram vinte minutos de (danç) apresen-

tação de cada grupo, intão foi é::é, foi grupo da indonésia, foi grupo gaúcho, foi 

grupo de frevo, i cada grupo levo uma dança, intão a gente falô pra eles, explicô 
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pra eles que não tem como a gente  leva uma dança, porque num agüenta dança 

uma dança, porque a dança ucraniana exige muito sabe da gente, num agüenta 

dança, intão no nos insaios do adulto hã, o alongamento é bem puxado e a gente 

faiz um exercício também de::e ritmo, porque a dança ucraniana se tem que sabê 

contá a música e sabê escutá a música pra se, porque a dança ucraniana não  

é individualizada é grupos, tem que ser um grupo só, tem que ser um só dan-

çando, tem que ser um só, porque daí que fica bunita  a dança ucraniana, intão 

a gente faiz exercício de ritmo, todo mundo bátê o pé junto, todo mundo bátê 

palma junto, fazê é:é, batendo palma se abaxando, sabe? Coisas assim, básicas 

mas que ajudam no ritmo (+), i:i as danças, assim tem danças que exigem mais, 

tem danças que exigem menos, a gente tenta fazê as danças que exige mais 

no começo já no início do insaio, pra que se for judiá das perna a gente já vai 

do começo,  né Kyrylo?  A gente vai já de cara fazendo as dança mais pesada, 

i:::i as dança mais leve a gente vai pegando, vai devagar, a gente tenta fazê tam-

bém intercalando as apresentação, porque:e tem bastante troca de traje, intão  

a gente leva em média uns (+) ci:::inco minutos eu acho pra troca de traje mais 

ou menos, intã::ã é::é tem que ser bem ninjas pra troca de traje, porque:e tem 

trajes que tem que troca intero, intã:ão a gente faiz tenta intercalá, por exemplo, 

coloca uma dança que dançam todo mundo, como é o previte, depois dança os 

que tavam com trajes dançam cum trajes especifico, digamos da segunda dan-

ça daí a gente coloca o juvenil ou infantil pa da tempo da gente troca de traje, 

coloca otro traje pra dançaotra dança. Intão a gente tenta intercalá isso nos in-

saios também pa (tem) ter ritmo pra dança (-Uhum), i:i acho que é isso, os insaio  

a gente leva assim, i:i daí todo quando chega co infantil, como disse no começo  

a gente::e faiz tarefas de casa, a gente: ah ! intão eu quero que você traga trêis 

sobrenomes ucranianos, eu quero que você traga déiz comidas típicas ucrania-

nas, daí no próximo insaio eles trazem pra eles irem se acostumando. 

i:::::: adulto é a mesma coisa? 

E1: o adulto é assim, a gente tenta mais i conversando, agora é::é em agos-

to (+) teve um curso de formação de coreógrafos que eu participei lá em pru-

dentópolis, que veio o:o primero bailarino do virsqui , ele veio (fa) da o curso que 

é o Andrii Demerchuque , ele::e ele deu toda a parte prática de curso e o Andrei 

Choma  ele deu a parte teórica. Intão ele deu quatro palestra pra gente: imigra-

ção ucraniana, a história da Ucrânia, é:é a etnografia e trajes que é as regiões da 
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Ucrânia e os trajes que eles usam  e as festas típicas. Intão essas essas palestra 

eu pretendo passa ((barulho pássaro)) pro nosso grupo, porque eu acho que::e 

se:e se sabendo toda história da Ucrânia e como que eles faziam lá, eu acho que 

é a principal coisa que você tem que sabê pra você subi no palco, antes de tudo 

tem que sabe a história da Ucrânia e como que foi a imigração, como que eles 

viviam lá hoje se tem que sabe primero isso antes de subi no palco na minha 

opinião, porque:e não adianta você subi no palco praticamente só pra dança, se 

tem que, se tem que coloca na cabeça que você ta levando uma cultura intera, 

intão é::é uma coisa bem importante e a gente tenta passa isso pro adulto tam-

bém, tenta é:::é é as vezes eu brigo até com eles, porque vocêis tem que é::é, eu 

falo pra eles: vocêis tem que pensá que vocêis tão dançando uma dança ucra-

niana que eles dançavam A Anos, intão vocêis não podem dança de qualquer 

jeito, vocêis tem que dança como é pra ser (+), é a mesma coisa os trajes, é tem 

gente que acha que os trajes são bem (des) são e geralmente são! São bem 

desconfortáveis (+) alguns (-Uhum) só que, por exemplo, se uma faxa tem que 

tar na altura do umbigo, ela não pode tar pra baxo da cintura, tem que ser como 

é pra ser igual quando ela fica mais confortável, intão a gente tenta leva bem 

certo como no como sendo ou não confortável, agüentando ou não dançá, tem 

que tenta leva bem certo como que era antes de i, passando principalmente pro 

grupo adulto né. 

- Sim, i::i i os trajes? Vocêis, vocêis fazem aqui, vocêis ((barulho tosse)) 

compram ? (E1: intão) pra vocêis pra conseguirem os trajes (E1: primero a gente 

é) trocam todos os anos ou em fim 

E1: a gente faiz assim, os trajes são uma pequena fortuna que a gente 

tem porque os trajes custam caro, intão a gente, primero a gente pesquisa como  

é que eles se vestiam antigamente daí::í (+) a gente::e sai, vê bem certo como 

que é e faiz aqui é  pro pro  é::, ano passado a gente feiz todas as camisas no-

vas da gente, intão cada dançarino pego sua camisa é::é e fico responsável por 

bor bordá, não sei daí tipo cada um se virava. Intão era para ser, a gente passo 

o modelo do bordado como era pra ser e cada um com a sua. Cada traje tem 

diferença, intão é:é tem traje que usa o charivari que é mais é ca caberta, tem 

uns que elas usa calça mais apertada, usa os colete, intão tudo é pesquisado.  

A gente manda fazê, a gente pega tecido da Ucrânia, a gente importa as vezes 

tecido da Ucrânia quando precisa, a gente::e quando precisa, quando a gente::e 
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não tem é::é, não muito recurso, a gente manda outro, pede ajudo pra otros gru-

pos pra eles fazerem os trajes, i::i a gente mantêm assim. Como o spomen não 

é um grupo muito grande a gente mantêm uma média de oito casais sempre 

pra dançá, intão a gente, todos, a maioria dos trajes a gente faiz de oito em oito 

casais, intão a gente tenta mantê só esses oito casais. Intão, é::é a gente guarda 

nosso guarda ropa, é::é a::a é lavado e tirado no sol toda semana né, porque:e 

tem que cuidá i:::i quando precisa, chega perto de uma apresentação a gente 

da uma reformada neles, só vê o que precisa fazê, se rasgo alguma coisa, se 

descolo a bota, sabe? Da uma arrumada assim. TrAje novo a gente faiz (+), é::é 

geralmente pra (espeta) pra::a festival mesmo que daí é uma coisa nova que  

a gente faiz pra leva pros otros grupos, intão acho que é isso, a gente faiz os 

trajes a gente cuida dessa manera.

- Sim, i:i é:é existem outros grupos aqui na região? (E1: existem, existem) 

Assim, assim perto di Malé eu to falando, assim prudentópolis, tem irati, tem...?

E1: é agora recentemente abriu aqui na serra do tigre, na serra do tigre 

tem um grupo ucraniano que é vizinho aqui de Malé né, faiz parte do município. 

Eles tão (mon) tão começa:ando a:a a:a formar o grupo, tem só meninas por en-

quanto né (-Uhum) i eles tão é inclusive tão pedindo ajuda da gente, pra:a tenta 

monta uma dança pra leva pro festival que eles querem participa do festival pela 

primera veiz i::i (+), é muito bom ver isso, porque é:é na serra do tigre tem a igreja 

ucraniana mais antiga do Brasil, intão é::é tipo sentia falta de algum grupo ucra-

niano lá, intão foi legal assim que eles tão tomando iniciativa assim, as meninas 

elas vieram pedir ajuda pra gente, no que elas precisá a gente vai ajudá elas, em 

com traje com música, com dança porque é uma coisa legal assim de grupo. 

Digamos assim, aqui em Malé tinha só a gente e agora tem mais eles, intão é::é 

uma coisa. Prudentópolis tinha, tem dois grupos ucranianos, tem um grupo do 

interior que também que ta. Intão a gente, é uma coisa que por Malé ser o berço 

da imigração ucraniana tava faltando ter só um grupo ucraniano (-Uhum), intão 

foi uma coisa bem legal assim que aconteceu 

- I:i, mais aí até noventa e trêis não tinha ou tinha ma:ais nã:ão 

E1: Eles, assim eles dançavam tipo como que nem eu disse, eles lá na 

Ucrânia quando eles vieram fugido de guerra eles lá eles dançavam na Ucrânia, 

intão eles vieram pra cá eles mantiveram os costume deles, dançavam nos nos 
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casamento que tinha, tinha as festa de casamento eles dançavam as danças de-

les, intão assim sempre teve a dança ucraniana (-Uhum) (+). Gru:upo ucraniano 

que eu na no meu conhecimento foi a partir de noventa e trêis que eu sei que foi 

que foi o:::o, com o a congressão mariana os jovens que lá que tavam (-Uhum) 

dançando, antes disso eu acho que eles dançavam né. 

- Então mais informalmente assim (E1: é) 

E1: É::é, não com grupos acho que não, (-Uhum) acho que só a partir de 

noventa e trêis que foi um grupo assim be::em , ipo é digamos assim que foi o 

grupo pra vale mesmo assim que teve um grupo mesmo, antes eles dançavu::um 

- I::i bom você já comento um poco, mais eu queria que você comentasse 

mais sobre a:a a questão mesmo da da língua, como que vocêis, em fim que que 

é ensinado pras crianças e pros adu:ultos, é::é vocêis vocêis tem alguém qui::i 

oferece aulas pras pessoas que tem interessi  (E1: intão), por exemplo:o ou isso 

é mais 

E1: eu, eu so um leigo im fala ucraniano eu tenho vergonha disso mais eu 

so um leigo em fala ucraniano, intão e::eu o que eu pelo o que eu sei, as crianças 

(+) elas aprende:em na catequése, na catequése assim é a principal fonte da lín-

gua ucraniana aqui no Brasil eu (pro) falo no Brasil intero, porque eu não sei onde 

que tem. Faltam cursos de:e de ucraniano (-Uhum), a gente tento fazê aqui em 

Malé mais não deu muito certo, intão assim fa falta alguma coisa, assim a gente 

foi no curso de formação  de coreógrafos que teve em prudentópolis é::é (+) foi 

todos os coreógrafos de todos os grupos do Brasil né, a maioria dos grupos,  

e daí numa palestra do o Andrei perguntô quantos que sabiam é falavam ucrania-

no, falavam ou entendiam ou sabiam lê e escrevê (+), intão (eu a) tinha quarenta 

participantes acho ((barulho pássaro)) que uns cinco sabiam, intão eu acho que 

isso é o principal coisa que ta faltando pra língua ucraniana. Intão assim, a gente 

sabe o spomen como todos os dançarinos sAbem os cantos natalinos ucrania-

nos, só que a gente sabe só aquilo, a gente sabe rezá em ucraniano, a gente sabe 

essas coisas básicas se for conversá formalmente, é::é conversá, escrevê, lê é 

difícil, ó o Kyrylo sabe, o Kyrylo sabe falá em ucraniano, sabe lê, ele intende um 

poco, é assim bastante, é::é comparado com o:o cum o que eu, a maioria das 

pessoas que Malé sabe, ele sabe bastante. Intão é::é, o que ta acho que ma ta 

faltando bastante assim, sabe? A gente tenta como eu disse, é::é mante a língua 
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ucraniana através do canto, sabe? Das das coisas básicas (+), agora assim ta 

faltando um curso ucraniano aqui no Brasil, pra todos eu acho. 

- Mais aí você acha qui::i isso da::a da pra pra fazê? Digamos, tem alguém 

no grupo que fala bem assim que poderia da, por exemplo, curso (E1- Olha, eu 

acho que) pra vocêis pelo menos pra pratica um poco? 

E1: A gente, é::é isso é uma coisa que ta em falta mesmo, o Kyrylo sabe, 

o Kyrylo sabe fala bem bem ucraniano e intende bem, intão é uma coisa que 

a gente, é de se pensá em se fazê porque como eu disse, metade do grupo  

é ucraniano e metade não é, mais como se ta participando de um grupo ucrania-

no você tem que sabê, é obrigação de você pelo menos sabê um poco de ucra-

niano, intão é isso que falta intão a gente tem que qua quase que uma obrigação 

nossa toma uma iniciativa, i::i i::i insiná o ucraniano pra esse povo, não só pros 

pros do grupo,mas sim pra qualqué pessoa que quera aprend,  porque é uma coi-

sa que, como disse Malé sEndo o berço da imigração ucraniana não pode dexá 

essa cultura morrê. Intão  a gente tem que te tenta mantê o máximo possível, 

é uma coisa que  a gente devia ter feito a muito tempo e a gente vai tenta fazê 

porque::e é importante.

- É::é bom então é:édeixa eu pergunta pra você um poco, como, ondi você 

aprendeu Ucrânia::anu, porque que você ta no grupo? Fala um poco. 

E2: Bom, intã:ão o ucraniano eu aprendi desde família já com meus avós, 

com a minha bisa, com a minha tataravó, ela veio da Ucrânia também i daí foi 

passando essa tradição pra minha avó:ó, pra minha mã:ãe e foi assim, aprenden-

do praticamente com a minha família (+), e daí nóis morávamos em outra cidade 

e daí quando nóis viemo mora pra Malé eu conheci que tinha o grupo folclórico 

e daí eu me interessei (+) e tive vontade de de entrar pra aprende assim, intão 

daí (+) daí eu entrei no grupo porque a dança:a era ucraniana i eu, como já sabia 

falá um poco eu (+) (co que) tive vontade de aprende a dançar a dança ucraniana 

assim (-Uhum), isso que me incentivo a dança i eu já to a sete anos no grupo i:i 

não pretendo saí.

- Intão você ta gostando bastanti?

E2: eu to gostando muito.

- I-i-i o que você gosta intão assim principalmenti no grupo, o que que ti ti 

atrai além da da questão da cultura e da língua assim, o que você acha interessanti?
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E2: interessante, que nem o Lucas tava falando qua a:a a:a variação de 

trajes que tem que eu acho muito bunito ((barulho moto)) i mostra como que era  

o passado lá na Ucrânia, que isso a maioria assim não sabe, né? E a gente quan-

do entramos lá tentamos aprender como que é, pra ter um conhecimento a mais. 

- I:i o que que você mais acha que é::é assim tipicamente ucraniano se 

alguém ti pergunta::a, por exemplo, alguém que não conhece, de outra região, de 

outro país que não conhece nada da Ucrânia? O que que você falaria pra pessoa, 

pra explica? Que que é::é ser ucraniano o que que é::é.

E2: Pra começa o ucraniano::o começaria falando das comidas típicas 

que tem lá, a fala como que é que é mais modificada::a, as dança:a, os ritua:ais 

que tem toda uma variação.

- Mais pra você assim pensando em alguma coisa que simboliza que re-

presenta muito bem é::é (+) a:::a a cultura, a língua, o povo 

E2: é que nem o Petar falô antes os bordados nas ropas, as PÊNSENKAS 

que são os ovos pinta:ados, que o povo lá costumado, é:é o costume deles era 

presentiar um amigo com uma pensekas, e a pensekas o desenho que tem nela 

(+), cada desenho cada cor é um significa:ado difere:ente representando alguma 

coisa que você quer desejar pra pessoa.

- I-i vo-você você faiz im casa, vocêis fazem PENSEKAS em casa? 

E2: e::eu, eu faço penseka em casa, aprendi num curso que fiz aqui em 

Malé i é muito bom fazêr isso.

- Ah! Vocêis fazem, tem um curso aqui? (E2: Uhum) E quem que faiz, quem 

que organiza esse curso?

E2: é:::é (+) professora Julita (-Julita) ela dá educação física agora, mas 

ela também sabe bastante da Ucrânia i:i (-Uhum) i:i ela que insina essas cultura

- I-i-i otras atividades (+) que tem, fora a dança, o que que tem mais assim, 

então tem os bordados tem o que mais? É Pensenka? 

E2: Pensenka, danças tem as (+) as mIssas que são aqui em Malé, tem 

a missa ucraniana que é tudo em Ucrânia:ano, tem as irmãs, os padre que em 

ucraniano eles falam tudo e::e vão e não vão deixando essa tradição morre,  tem 

os casamentos que são igual, tentamos faze igual eles fizeram la na Ucrânia,  

o que mais (+), as festas, assim quando é festa de igreja ou alguma outra 



500

festa eles fazem as comidas típicas da Ucrânia tanta:ando (+) continuá essa 

tradição.

- Uhum, i::i (+) i essa:as (+) i essas pessoas que falam mais os mais velhos 

(+) é::é o que que eles acham assim essa::a essa vontadi di vocêis di-di aprende 

u:u a:a da:anca, a língua, eles acham interessanti ou:::

E2: eles acham muito bom e ficam as vezes até emocionados porque eles 

(+), é::é dizem que (+) é um jeito de não deixar a cultura morre, que nem eles di-

zem eles viviam assim intão eles querem passar pra nóis pra que nóis continua-

mos fazendo isso (-uhum), pra não deixa acabá  

- Intão, é::é você acha que agora ta, pelo menos que eles contam, é melhor 

agora assim essa questão da identidadi, assim pra eles é mais fácil ou antiga-

mente era mais difícil pra alguém ser ucrania:ano tinha (+), o que as pessoas 

achavam assim, por exemplo, seus avó:os ou bisavós quando eles falavam que 

eram ucranianos o que que eles contam? O passado era mais difícil? 

E2: é que o passado deles eles falavam que era be:em difí:icil passa:ado 

tu:udo, não conseguiam vive certo assim (-Uhum), direto as veiz brigas tinha, 

tudo assim normal. Depois que eles eles vieram pro brasi:il no começo foi difícil 

até eles acostumarem eles foram tenta:ando tenta:ando, sofreram bastante mas 

com o tempo foram se acostuma:ando e:e tão até hoje assim. 

- Mais que que era assim difícil quando eles chegaram no Brasil?

E2: que a falta de, que lá eles só falavam ucraniano e aqui ninguém inten-

dia nada e daí eles foram se acostumando, é:é (+) foram tentando adaptar não 

conseguiam daí eles  praticamente entre todos os que vieram de lá eles ficaram 

todos juntos aqui numa (ci) aqui em Malé, porque eles sabiam conversar daí 

entre eles eles foram formando famílias e se intendiam (-Uhum) daí muito com 

o passado, bem com um tempo que eles foram aprendendo o brasilero tudo  

e foram.

- Mas tem, tem famílias qui só:ó só:ó assim é:é só ucraniano intão as pes-

soas se misturam ou ainda tem essa tradição di ucraniano fica com ucraniano 

ou com polonêis? (+) Tem famílias que são (E2: hoje em dia aindda tem) mistu-

radas? (43m49s)

E2: tem basta:ante famílias que são, só seguem só ucraniano com ucra-

niano não se misturam, polonês com polonês, ficam só assim. Mais (+) já não 
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são muitos ma maioria assim só no interior que tem, que são os bem antigo mais 

hoje em dia praticamente já mudo.

- I que que você acha disso? Você acha:a bo:om assim? Qual sua opinião 

sobre isso? Essa coisa di mantê di ucraniano só casa com ucraniano, polonêis 

com polonêis? ( 

E2: Po:or u:um la:ado eu acho bo:om, por outro não assim porque só ucra 

ucraniano com ucraniano é::é assim, como é que eu vo dizê (+), mantém o:o  

o uma cultura (+) (-Uhum) mas assim eu acho que na minha opinião que pode 

ser assim, não existe essa difere:ença são todos iguais não muda a fala o jeito, 

tudo igual. 

- I:i tem polonêis no grupo dançarino assim que participa 

E2: Tem, que nem o meu sobrenome, que:e a minha mãe ela é ucrania:ana 

e o meu pai é polonês, intão aqui já é uma mistura já mudo as raça e daí o meu 

sobrenome é polonês e eu participo só da do ucraniano eu so praticamente ucra-

niano. 

- Aham, mais você fala também polonêis em casa com o seu pai o:ou 

como que é?

E2: Polonês, na:ão so muito assim eu muito pocas palavras, do ucraniano 

eu sei bem assim  (-Sim)  i ele não diferencia muito o polonês ele é me:eio pare-

cido com o ucraniano é uma ou outra palavra que muda. 

- Ah ta! Ta bom, i::i (+) i::i i as, bom voltando um poquinho pras danças as-

sim terminando, é::é (+) o::o o fato di di estar no grupo isso assim quando você 

fala com alguém da cidadi que você::ê participa du:u du:u grupu di dança o que 

as pessoas acham normalmenti assim? 

E2: (+) depe:ende as pessoas, tem umas pessoas que dizem: muito bom 

que você ta no grupo é m:uito buni:Ito, mas já tem as pessoas que já, como  

é que eu vô dizer, já ficam tirando saro dizendo: ah você não devia ta lá, o que 

você ta fazendo?  Uma, esse que é:é um dos problemas que tem aqui com o pes-

soal mais, com as pessoas mais jovens eles ficam dizendo: ah ! Isso aqui é coisa 

de véio, isso aqui não presta, daí você já não tem tAnto insentivo assim (-Uhum), 

daí mais as pessoas de idade as vezes muitos gostam não tão dexando morre 

e vai assim a cultura vai seguindo adiante:e (-Sim), daí  a gente  fica me:eio (+), 

meio termo 
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- Sim, ma:ais você:ê intã:ão mesmo quando tem alguém que fala ah isso 

é coisa di velho 

E2: Eu digo assim, eu to lá porque eu gó:ósto i é uma coisa que eu não 

quero dexa que morra (-Uhum) eu gosto de ta lá. 

- I:i você tem irmãos, tem alguém a mais participa:ando? Família ou só 

você que participa?

E2: é::é a minha irmã com o meu irmão eles da::ançam no infantil já (-In-

fantil, aham), eu que incentivei eles pra entrá (+) e a minha mãe é:é a::as (+) (E1: 

cenografistas) cenografistas do grupo ela que faiz os cenários tudo da danças

- I::i como que ela faiz pra-pra fazê os cenários? Ela també::em procura 

e:em li:ivro, em interneti? 

E2: ela também procura na internete, pesquisa cas cos pessoal dos in-

terior assim das colônia i vai pesquisando pra vê como que era també:em os 

cenários assim.

- Isso também, i::i vocêis fazem junto ou vai primero a dança depois faz  

o ce:enario a partir da dança ou como que é essa parti? 

E1: pra fala a verdade é::é (qua) tudo que intercaligado, intão depende do 

evento que a gente vai fazê o cenário é:é assim (+), por exemplo se for um cená-

rio de ivana kupala que é a festa de são joão a gente coloca o:os, o:os pinherinho, 

a gente coloca::a é::é a gente infeita as aqui a gente sai em desfile a gente infeita 

as carroça:a, a gente faiz a casa da bruxa que é be:em be:em comum assim,  

a gente faiz infeitado dependendo de como que é i é tudo a dona Lucia que faiz, a 

mãe do Kyrylo, intão ela que é faiz que organiza tudo, quando é o espetáculo ela 

faiz depende o tema do espetáculo a gente faiz o cenário, no festival a gente feiz 

o cenário mais especifico pro festival assim fico be:em lega:al, intão é tudo::o 

obra da dona Lucia ela que:e corre atráiz, que trabalha, que faiz tudo, a gente  

a gente os dançarino é o que como eu falei no começo é tudo o grupo que faiz, 

intão se a gente vai faze o cenário, a Lucia organiza (+) e todo o grupo o ajuda, in-

tão todo mundo coloca a mão na massa quando é pra faze, é:é organiza::a u:um, 

sei lá uma passeata uma coisa assim, to:odo mundo organiza, to:odo mundo 

ajuda, intão a gente é um grupo assim a gente depende de todos os dançarinos 

pra se mantê, intão a gente faiz tudo não só a dança mais, sabe? Todo mundo 

põe a mão na massa quando precisa 
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- Sim, i-i-i termina:ando é::é o que que vocêis acham da ideia di:i te:er (+), 

por exemplo, o ucraniano nas escolas píblicas, vocêis acham que isso funcio-

naria que teria interesse assim todas as escolas, por exemplo, quem quisesse 

estuda o ucraniano o:ou o polonêis o:ou né?

E1: eu acho que aqui em malé seria seria bom, im Malé falando especifica-

mente em Malé porque ela é:é uma cidade bem forte assim é::é da cultura ucra-

niana (-Uhum), intão acho que deveria ser uma opção, eu acho que deveria te um 

curso na em alguma faculdade de letras em ucraniano, eu acho que é uma coi-

sa be:em boa assim pra que:em gosta aqui  principalmente da região porque::e  

é onde tem mais ucraniano no Brasil, intão eu acho que a coisa (+) precisaria ter, 

precisava ter aqui em Malé seria uma coisa tipo perfeita assim se tivessem u:um 

curso de ucraniano nas escolas, seria::a (+) ideal pra todo mundo (- Uhum), eu 

acho que daí o povo se interessaria mais pela::a (+) pela Ucrânia em si.

- Mais já teve alguma iniciativa da prefeitura, alguém já tento::o fazê algu-

ma coisa desse tipo?

E1: intão que eu saiba não, hoje eu sei que::e ia ter um curso de ucraniano 

que ia abri em prudentópolis, um curso de lingua ucraniana agora aqui em malé:é 

pelo o que eu saiba não (+), é uma coisa que falta mais é:é pelo o que eu sei até 

agora ninguém tomo iniciativa assim pra.

- Ningué:ém, ninguém da comunidadi assim diria fora:a a catequese né as 

pessoas dos das:::

E1: interesse ninguém teve ainda pra abri uma tipo assim. VontAde de in-

sina a língua ucraniana pros otros ninguém teve assim (-Uhum) você é:é o:o bom 

daqui de male é que assim, quando você pensa que ta tudo perdido você (pens) 

A não a língua acabo ninguém mais fala ucraniano, você sai da cidade vai pro 

mercado vai pra uma farmácia você se depara com pessoas que vem do interior 

pra cidade eles tão conversando em ucraniano, eu acho que a coisa que mais da 

um incentivo assim pra gente continuá (-uhum) a nossa batalha pela preserva-

ção da cultura.

- Ta bom, bom muito obrigado pela conversa né acho que vamos parar por 

aqui i::i   
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Grupo Folclórico Taras Ševčenko - Entrevista com Mykola e Haia

C: Mene je zanimalo kako je ta udruga počela, nekakav razvoj, kako sad 

imate sekcije, kako je podijeljeno, tako nekako, ništa sad posebno. 

A:  pa ovako, počela je, osnovali smo je 2003. godine, sad je bilo 10 godina 

prošlu godinu, na inicijativu predsjednika, onda, Vlade Karešinog iz Slavonskog 

broda, Ukrajinskog društva, iz:::::: iz Šumeća. Oni su u biti , mog muža nagovorili, 

u biti više. I onda je on nekako drž-nedaj, oćemo-nećemo, on i ustvari njih petorica 

iz Kaniže su se dogovorili - evo, krenit će i prvu skupštinu smo imali u veljači 2003, 

sad datum ne znam.  (+) Znači Željko Has, Skoropatnicki Željko, Josip Kočubi, 

Jurki Vlado i Mirko Bunt mislim da su bili ono pravo, da su htjeli.::::. Naravno, ve-

lečasni nam je isto, ne mogu reć, on je isto ispočetka nam pomogao, on je jedno 

vrijeme bio naš tajnik ispočetka.  I ništa, mi smo osnovali tu udrugu i udruga je 

počela raditi pa sa jedno 7-8 članova. Um, pa [+]  ne članova. Međutim, članovi su 

se povećavali, jel tako?  Onda smo se moja djeca pa onda sam ja već nastupila - u 

biti najviše, krenulo je od muža. 

E onda, pošto mi nismo imali niti nošnje niti muziku, mi nismo imali ništa, 

jel, imali smo samo da smo osnovani i ime(+) Puno nam je pomogao taj Vlado 

Karešin jer on je već vodio, to je društvo već u Brodu jako dugo funkcioniralo i 

onda smo mi od njega i nošnje brodske, u njima plesali. On nam je organizirao 

i nastupe, mi nismo nikog ni poznali.   Znači nismo... Nismo poznali dok nismo 

imali jedan nastup, drugi, treći, peti, ne znam ni ja.Prvu godinu nam je bilo jako 

teško, nismo imali nikakva sredstva. Znači sve smo financirali sa svojim osobnim 

sredstvima, najviše naša obitelj, najviše Tu::::: moj svekar i svekrva su nas isto 

jako poduprli, moja djeca - onda sam imala troje djece, znači moja djeca, muž... 

kompletna naša Has obitelj. Mi smo prvi osnovali prvi i dan- danas su svi učlaniti. 

Imam još kćer koja u Zagrebu studira, ona je isto i ovaj najstariji sin, otaj će vam 

sad doć.I tako, iz dana u dan je to:::::: godina je prošla, novaca nismo dobili I tako, 

iz dana u dan je to - godina je prošla, novaca nismo dobili (+) u zajednici, onda 

smo bili mi u zajednici  (ruidos do celular) nismo dobili ništa, drugu smo dobili, 

čini mi se, 6 000 kn. Ali, to je, znači, su udruge, koliko je bilo udruga, pa svaka 

je dala po tisuću kuna. Mislim da je tako. Pa smo mi dobili znači tih par tisuća 
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kuna da bi mogli nastavit kao eto da se ne raspemo. E, treću godinu su nas već 

uvrstili, znači u savez Rusina i Ukrajinaca i onda smo dobili sad, koju svotu, zaista 

ne znam, da bi mogli funkcionirat(+) ¸I nakon treće godine, znači B, predsjednik, 

on je predsjednik od osnutka još uvijek, a neće nikog dugog da izaberu, ne znam 

zašto, on je i još dvojica članova otišli u Ukrajinu direktno sa našim autom i kupili 

dio nošnji. Znači sredstva smo dobili iz tog savjeta za nacionalne manjine i ku-

pili smo narodne nošnje, znači, za 8 parova.  Tako i čizme, tako i sve i onda je to 

već, dobivali smo svake godine sredstva, svake godine dobijemo određeni broj 

novaca, i onda počnu nastupi. 3 godine smo se tako vukli. 3-4 nastupa, 5, nešto 

u Kaniži, nešto::::kad si u Kaniži u ovim selima, mi idemo şvojim autima, recimo 

malo bliže od Slavonskog broda. Međutim, kad ideš u Osijek, kad ideš negdje 

dalje, moraš imat autobuse, moraš platit. 

Al smo mi, kažem, ispočetka nam je jako Slavonski brod pomogao, taj 

predsjednik njihov i njihova koreografkinja Ivana, bože kak se onda prezivala, do-

bro nije važno...

Oni su nam dolazili, besplatno davali sate, pokazivali... Premda je moj muž 

puno godina plesao u tome Brodskom KUD-u i on to zna, znači on sve koreogra-

fije pleše, i onda Ivana je i uglavnom on je. E onda Ivana je, naravno, udala se, 

vamo-tamo, ona više nije, onda je to preuzeo moj muž. Znači on im je postavljao 

koreografije, on je vježbo ih, što i dan danas radi.   E(+), onda se pojavio jedan 

koreograf, gospodin Zvonko, koji je isto tako, znači, dolazio na -- al smo njega 

plaćali, on je iz Petrovaca. On je isto postavit koreografiju, nda bi moj muž nara-

vno nastavljao, jel, raditi.I tako doslovce 10 godina, svake godine bi dobili više 

sredstava i možemo raditi. Onda smo imali... znači, otprilike godišnje imamo oko 

20-ak javnih nastupa, što u Kaniži, što u Šumeću, što u Slavonskom brodu, Osijek, 

išli smo u Srbiju, išli smo u Bosnu, Zagreb, oko zagreba puno onih tamo mjes-

ta... uglavnom gdje.. ne moramo bit samo tamo gdje su Ukrajinci, znači nas kad 

negdje neko vidi onda nas... tamo se upoznamo s njihovim predsjednicima nekih 

drugih KUD-ova i tako nas zovu. 

Ove smo godine 23, mislim, javna nastupa. Mislim, to je jako, to je jako 

puno, to je gotovo pa svaki vikend. 

Nekad znamo  i subotu i nedjelju. Mi smo košle(+) brodsko kolo pa idu i 

djeca i veliki, jel. Sad nas ima pa jedno 65 članova, podijeljeni smo u 4 sekcije, 
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imamo odraslu plesnu sekciju, dječju plesnu sekciju, sekciju vezilja i pjevačku 

sekciju odraslu. 

Eh, a ja sada radim da bude i pjevačka dječja sekcija, što je jedno vrijeme 

bilo ovde, vodila je Mihaela jedna, međutim isto žena imala tako nekih problema, 

više nije mogla pa se ta djeca raspala. 

Bilo je jedno 12 curica što su pjevale, među njima je bila i ta moja kćer koja 

je sad na fakultetu. i ovaj, u biti  ako veliko osobno osobno odricanje, jako veliko.

Znači, ja i moj muž i moja djeca imamo slabo privatnog života, slabo društvenog 

života, jer smo mi kompletni u tome.  Ja sam sad trenutno već, mislim da je već 

osma godina blagajnik društva, međutim ja sam i tajnik i blagajnik i nošnju ja 

osobno perem ,peglam, oblačim djecu, znači na svaki nastup uvijek idem.  Nekad 

baš ako ne mogu onda neku ženu organiziram::::::: Uglavnom, ja ih i oblačim, malu 

djecu sad ja već i polako vježbam, a budem ja i s velikima kad sam prva, sve ne 

može druga, ja prva. Uglavnom, jako puno rada. Jako smo puno uložili u ovih 10 

godina, kažem vam, svog rada, svog truda, svoga odricanja i doma ostaviš poso, 

moraš ić tamo, i sad nam, ne znam kak će bit dalje. Evo sada za vas još nešto, ja 

ne znam šta trebam reći više::::

C: Da. Dakle sada vi ovo što su vas pripremili, dakle, slavonskog broda, al 

sada vi te koreografije kako, opet ima neko vam dolazi ili vi radite sad već?

A:  Ne. moj muž. Muziku imamo. Znači mi muziku imamo spremnu i onda 

samo promjeni, da svaki put ne bude isto, znači on primijeni neke korake, korake zna. 

Znači nema tu sad izmišljanja, postoje mislim nekh par - ja mislim da je i on 

tamo, znat će vam bolje reć - postoje recimo, ne znam, 6 koraka otprilike:::::Sad 

prvi korak, drugi korak, treći i znači s tim koracima vi pravite koreografiju. Jer to 

su vam jako atraktivni plesovi, brzi, žestoki, skakanje, ono... vi kad plešete dva 

plesa, umoran si.  Znači moraš se odmorit panastavit(+) MI idemo jedan nastup 

pa nam kažu morate, ne znam, pola sata plesat.   Vi te koreografije ne možete 

plesat duže od 10 minuta. 

Znači morate se odmarat, morate.... i to su uglavnom sve ukrajinski plesovi 

od kojih je najpoznatiji Hopak.  To, znači, kad idete na neke velike manifestacije 

kao što je , ovaj, u Bjelovaru bude uvijek ova manifestacija nacionalnih manjina, 

poznata, što je predsjednik države podupire.. tu obično predstavnici s Hopakom, 

sad vidim da muž priprema novi Hopak.  Sad ove godine će pripremat novi, znači 
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da vjerojatno će nas na godinu - mi uvijek predstavljamo::::: tu su nacionalna man-

jina, a naše društvo je predstavljena, njih, već treći puta.Pa smo išli u Zagreb na 

onaj isto, šta je bil na velesajmu, ma isto::::

C: ma budu deseti::::

A: ma isto budu, znači te isto što, sve što države podupiru, jel isto gdje 

budu sve nacionane manjine u cijeloj Hrvatskoj, znači predstavljaju se na jednom 

mjestu, jer vi morate ta sva sredstva što dobijete, vi to morate opravdat. Vi ovaj ne 

možete sad imat društvo, dobit, ne znam, par tisuća kuna i potrošnja za na šta?To 

uglavnom, ovaj, morate::::::

C: da(+) A kako, dakle, kako se biraju te, ta koreografija, to, jel ima nešto 

što ste vi, što su vam ovi stariji prenili ili su to većinom ipak više iz Ukrajine, kako 

ste rekli..?

A: Nisu nam stari prenijeli, što se tiče toga - moj muž je, kažem, plesao u 

Slavonskom brodu. A ko je njima prenio, nemam pojma.  Vjerovatno neki stari.  Jel, 

da, ono su nekad tamo plesali stari, moja baka, moj svekar i svekrva su isto tamo 

pjevali u Brodu, a sve pjesme što naša pjevačka sekcija pjeva to su mi sve moja 

svekrva rekla i jedna teta EVA(+) kamena. Znači one su nam složile te sve pjesme. 

C: aha, znači one su:::: 

A: one su što se tiče pjesama, a što se tiče plesova, moj muž.  Stvarno on 

to zna i dođu taj, kao, taj koreograf iz, koji je naučen, znači on je izučio tu, on je 

baš zato na fakultet, on je išo u Ukrajinu i učio to, jel.  Onda on to prenese na našu 

djecu, a onda::::: to su baš, baš znači, baš ukrajinski. 

C: mhm. A, a, a, tematski isto il nekakav specifičan neki dio:::: ne znam, da 

zapadna Ukrajina ovo di je:::::Galicija ili kako, ko je kako, ili kad birate na primjer, 

kakve su tu teme(+) najčešće:::kako to funkcionira? 

A: mi imamo nošnje iz::::mislim da su ove što mi imamo starije nošnje, one 

su iz Zapadne Ukrajine, iz, da, baš vi kažete, iz Galicije.Naši su svi došli iz Galicije. 

tako su meni tast i svekrva.. ja se baš puno u to ne razumijem, ali znam da su rekli 

da su oni, znači došli baš iz Galicije i dio tih svojih nošnji koje smo mi po slikama, 

naravno, vidjeli , onda kad je muž (+) otišao u tamo oni su dobili vjerojatno veliki 

broj da oni sebi izaberu.Onda su oni izabrali tu jednu nošnju radnu, bi rekli, radnu 

nošnju, koja, kad se ide, ne znam žetva tamo u Ukrajini, jer naše bake kad su došle 

odma su se ovde presvukli.Slabo je ko osto u to::::
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C: aha, nije se to održalo ništa::::

A: ne, to se kod nas nije održalo jeke stvari koje su dolazile iz Ukrajine su 

ko je sačuvao ostavio, al to je jako slabo, jer one su ovdje se presvukle u šokačku 

nošnju, jel:::: Tako da mi, moji nemaju, ni mamaze ni nema nitko, slabo tko ima što.

E, jedino su im ostali njihovi vezovi, znate, nekakvi stolnjaci, vezovi, milja i 

to što nisu ni prodavali ni... ovaj, a ovo ne, nošnje ne::: Nego eto, kažem, tako, po 

slikama nekim, evo  uostalom sad dođeš na internet, vidiš, ukucaš “Ukrajina” ta 

ta ta i onda oni::::::

A sad smo dobili nove nošnje, isto nam je savjet naš, sad imamo drugi savjet 

ukrajinaca, samo su ukrajinci u sino dvori::::, oni su nam isto sad kupili kao nošnju 

kao kad bi djevojke išle na ples, tako. Sad smo dobili žensku nošnju. Da. A što se 

tiče samih koreografija, ima jako puno. Imamo recimo Melanku, to vam je kao ud-

varanje dječaka i djevojaka - tko će bit bolji, pa ko će koju curu izabrat, cura dečka i 

obrnuto, to je isto naš jedan jako atraktivan ples koji naši jako liepo plešu. Onda, re-

cimo, naši plešu vezilje, to je isto iz Ukrajine, to je kao su one onda nekak, djevojke, 

tkale, vezle, jel. Pa to oni sa špagama plešu p a kao ispadne kao izvezle su nekakvo 

mirje, nekakav stoljnjak pa to isto pokažu. Pa ne znam, imaju nekakvu Kozačku 

igru, što zovu Hopak, um, ovaj, ne Hopak nego Povzunec, to je jedna kozačka igra, 

isto kao borbnih vještina, ko Zaka, jel, ko Dika(+) izUkrajine, to je isto moj muž pos-

tavio. Malo je vidio, jel, na internetu kako je :::::: on to sad sam, pa smo ga nazvali 

um, Kanički pozumec.  I to smo baš mi postavili. Mislim, vi ne možete tu mijenjat 

korake, koraci su ti za sve jednaki. Samo možete docirat nešto.

C: Inače postoji Kaniški, znači imate svoje:::::

A: E sad, mi imamo sad tako, svoje smo nazvali Kaniški povzunec, jel po-

vzunec je povzunec, al mi smo nazvali svoj - KANIČKI. I sad, kako će muž nazvat 

ovak Hopak, n znam. Dal će mu neko ime dat:::::

C: Ima da se inovira, da se novo nešto - da se nešto mijenja, da nije uvijek isto..

A: Znaš šta::: To vam je kao  - vjarovatno ste gledali Šokački ples - to vam 

je sve isto, svako podneblje ima neki svoj ples, svi se oni jednako vrte.  E tako i 

Ukrajina, oni imaju svi iste plesove, nema sad tu izmišlja... sad samo što ti posta-

viš korake druge, ne moraju sad svi imat iste. Pa tako da mi, on, često. 

   Tako je i malima, maloj grupi isto postavio Hopak sasvim drugačiji od 

velike grupe, a muzika ista.  Malo nešto ubaci, malo nešto skrati, nadoda, ali tu 
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da on sve to. Tako i u Pauzuncu isto, znači samo je nešto izbacio, malima nešto 

dodo, ali, ove korake napravio pa su drugačiji.

C: Kad se pjeva, općenito kad plešu, kako je ono to organizirano, znači, ove 

riječi pjesama i tako dalje, to se onda  s djecom posebno nešto prevodi, jel se to 

onda raspravi o čeme se radi u pjesmi, jel to isto ima taj dio?

A:  isto, pa to sam sad rekla, znači::::

C: znači to se uvijek prije s njima:::: 

A:  Ovisi, prije ili--- oni nas naravno pitaju, to su.. ima kod nas ukrajinske 

djece koja plešu. Budu vam tu i koji su iz Bosne došla djeca, isto::::doselili se, jel:::, 

šokačke djece ima u našem folkloru, nije to samo sad ukrajinsko društvo:::::::::

C: znači, to je i miješano, aha:::::

A: Miješano, nema:: tu svi mogu biti, sve, sve nacije mogu biti u našem 

društvu, znači nemamo mi samo sad, evo Ukrajinci. Mislim, mnogi su u miješa-

nom braku, znači nisu sva djeca Ukrajinci.  Evo ja sam recimo Dalmatinka. Mis-

lim, nemam s Ukrajinom apsolutno nikakve veze. Ovaj, tako da, dobro, moja djeca 

se pišu Ukrajinci, svi četvero, i muž i svekar i svekrva, ja ne(+)

C: Djeca ne znaju ukrajinski::::?

A: tako je. Onda mi njima prevedemo, recimo imam tu jednu teta Madu, 

mi kad pjevamo pjesme isto. Mi smo njih preveli na hr.. ne na hrvatski, one jesu 

na latinici, samo su na ukrajinski,jel ukrajinske su riječi, al su na latinici. Onda 

bi mi nešto pjevali, ono pjevam ko engleski, nemam pojma šta pjevam, onda bi 

ona rekla, ne znam,  u toj se pjesmi govori o tome ne znam, tako da mi u biti zna-

mo  šta pjevamo. Ali, kažem,već 10 godina mi pjevamo i razumijemo. Nas je sad 

trenutno nas je sedam, 6 žena i jedan muški, prije nas je bilo 10

Znate šta, to je jako velika obaveza i žene si to, ni muški, ne žele. E šta bi 

ja sad tamo išla na neki folklor, bezveze. Jel. To morate jako voliti i jako cijenit. 

Tako da je nas za sad ostalo 6 ženskih, što pjevamo, što stvarno volimo.  To je::::: 

3 su prave Ukrajinke, a nas 3 nismo.  Ali, ovaj, 2 sm oudane za ukrajinca, jedna 

nije.Al, evo, volimo to i tako. Uglavnom, ako nam nešto nije jasno, teta Manda 

nam to sve prevede. Ona zna i govorit, da. (ruido do celular):::::::a pjesama zna, 

jaao, tu ona pjesama zna, to je nešt strašno.

C: A te pjesme je naučila sa::::?
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A: pjesme su naučile iz ukrajine ravno, da. 

C: to se prenosilo:::::

A: Tako je. Ona se tu rodila, ali njena baka i dida, znate. Oni su nekad go-

vorili Ukrajinski, ne znam sad, šta ja znam od koje godine, recimo... i eto, kak su 

se isto tako ženili za Hrvatice, znate, pa je, morali pričat na hrvatski. Ali, kad oni 

ovako nekad nešto pričaju onda počnu pričat malo i ukrajinski.A i one znaju::::: 

A dobro, tamo taj jezik isto je tako bilo pod Ruskom pa su, pod Rusijom, jel, pa 

su oni to malo izmiješali. Međutim, evo, sad gledamo novi naglasak ukrajinskog 

i ono što su one govorile - posve drugačiji. Jer su one valda.. pokupile malo, to 

jest oni:::::

C:Al ovo, kad pjevate, vi pjevate na ovom vašem, to što su one donijele::::::?

A: Tako je, i pjevamo baš onaj stari, izvorni, stare izvorne pjesme mi pjeva-

mo:::::? Drugi pjevaju po notama, mi ne(+) Znači oni imaju one baš glasove, al mi 

ne, mi pjevamo, što bi ono ljudi rekli, seljački. Znači pravo, znači, ono iz Ukrajine, 

za vrijeme onda kad nisu bili pod Rusijom. 

C: Mhm. A i djeca onda isto tako na taj način..?

A: i djeca isto, da. Kod nas je uveden sad ukrajinski jezik u školi ovdje, u 

Šumeću i u Kaniži. I ona isto njih sad uči po novijem. Mislim, malo to pobrkaju, to 

je baš profesorica, al isto, kažem vam, ona je mlađa žena, jel, pa je učila ukrajinski 

kako...

C: Da, noviji.

A: da. Dok moj Andrej, evo, on sam, tu je on, njega baka uči, on:::: jer kad mi 

u crkvu dođemo::: a i u crkvi imamo baš ono stari. U crkvi se priča drugačije nego 

mi. Pa sam ja jednom rekla “kako je taj očenaš sav drugačiji nego naš”. - “ne, ne, 

baš mi je dobar” - “Ne” - reko - “naš je dobar”. (risos)

C: Pa da, nema tu.

A: tako je. Da, a njih su drugačije malo, ovaj naš velečani, on još uvijek po 

onom starom.

C: A on inače u Brodu, on nije::::

A: Drugačije mi je, ono. Ne znam, gdje smo bili, jesmo negdje bili pa su::: a 

ne, bili smo na nekoj ukrajinskoj zabavi isto ono, prije Japače se ukrajinski pomo-

lit - uf, ja ne znam. Pitam ovu, kaže “pa ne, ne, vaš ne valja.”Reko “pa valja meni, 
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a::::” Ja sam tako naučila i jednostavniji je, nije složen kao ... vjerojatno što je 

modernije sve složenije, normalno, jel da? 

C: Da, da.I jel to onda pridonosi djeci da bi:::kroz pjevanje to nešto i nauče 

dobrim dijelom.

A:  da, da, da, da, da ,da. Isto djeca jako:::::

C: Kako biste rekli za u omjeru sa školom, di više toga oni pokupe - ovdje 

ovako kroz ovo sve ili u školi?

A: Pa ne znam, kažem, ona njih uči već:::

C: Kakav je njima, što oni kažu, šta je njima:::: di oni kažu da više::::?

A: Više vole plesat. Više vole plesat i pjevat, pa šta ja znam, tu i tamo reci-

tirat, zato što to više moraju i taj ukrajinski idu i za ukrajinski dobiju ocjenu, a to 

je onda sigurno 5.

Više vole plesat. (+)I:::: dobro, ko ide na ples, ne moraš ni ukrajinski::::tvoja 

je dobra jel ideš. Moja djeca sva išla i evo sad najmanji isto ide. Sve do osmog 

razreda, poslije tog više nema. Da, ovaj, i:::: kažem, evo, sad nas je jako puno, za 

sada, a kako će biti nove generacije... a uvijek generacija odlazi, druga dolazi::::::: 

C: A mislite da oće u budućnosti,kako:::: kojim to smjerom ide?

A: pa evo ovako, ja ću bit iskrena. Mislim, jasno je, sa svojim mužem trebaš 

bit jako iskrena(+) Ja mislim kad naša obitelj to ne bude radila,hoće-neće, kad 

naša obitelj bude digla ruke - premda ja svake godine govorim da ću dić ruke, da 

to više ne mogu, jer stvarno sam zapustila, kažem, i prijatelje i rodbinu, ja nemam 

vremena nigdje otić, ovaj,ja mislim da to neće funkcionirat.Mislim da neće jer... 

to je, rekla sam već jednom, jako veliko odricanje. Znači, moraš to toliko volit da 

bi bio u tome. MI imamo 2 puta tjedno probe plesanja i to je znači utorak ples, 

srijeda pjesma, četvrtak ples. To počinje, utorkom počne u recimo 7, do 10, mala 

grupa pa velika. Srijedom mi imamo pjevanje od 7 do 9.Četvrtkom isto tako, znači 

ples od 7 do 10.  I sad vi računajte, znači ja taj utroak, srijedu,  četvrtak za mene 

niko ne čuje, niko, ne može mi niko doć u goste nit ja mogu igdje otić, ja moram 

bit tamo, ja i muž:::: 

Ili sam ja na poslu ili je on, uglavnom, netko je tamo od nas.I tako smo i tu 

našu djecu, to nešta isto u to uveli, tako da oni isto. I nastupi nam, evo kažem, 

23 nastupa, to je gotovo, znači, svaki vikend idemo.Ja, kažem, ja idem, uglavnom 
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idem, ali nekad ako ne mogu jel ja radim, onda oni nekad moraju reć u 10 sati jas 

am na poslu, a muž ide svaki dan. On i djeca idu svaki dan.

C: A djeca, kad ima taj... isto imaju utorkom i četvrtkom  zajedno s vama ili::::::? 

A: Oni imaju utorkom i četvrtkom. A mi imamo pjevanje.

C: A onda kad se pleše su svi zajedno, i stariji i mlađi.

A: Ne. Mlađa grupa je od 7 do pola 9, a velika je od pola 9 do 10. 

C: Mhm, znači sat i pol. Dva puta tjedno.

A: Da da da da. A dobro, malo se odmore, znate, nemoš, ovaj... ali, kažem, 

on je bio i s malom grupom prvo i onda, znači on kad ode tamo u 7, nema ga do 

10 kući. (+)Ili ja. Recimo ako sam prva smjena, on je druga, mi smo si kontra. Mo-

raš tamo pripremit njih::::::  Jako je teško s djecom raditi, to je jako teško.  Jako je 

teško i s tim roditeljima raditi.  Danas su djeca tako odgojena, recimo, ne slušaju 

te, na probi te uopće ne slušaju, onda ne smiješ mu ništa, ako ga potjeraš kući 

onda mama - “nećeš više ni ić, šta ona tebe ima tjerat”, tako da mi imamo jaku 

borbu i s tim, znači moraš bit prema svoj djeci fin, sve moraš trpit šta ta djeca 

rade....jer, a moraš se posvetit njima:::: to djeca su, ja sam rekla, uvijek djeca.

Tako da... a malih imamo jako puno, nekih 25-6, a velikih imamo, pa jedno 

18  do 20:::: A kažem, neko dođe pa ode pa to je stalno tako. 

C: A jel vole, znači vi relativno dobar broj imate, zadovoljni ste s brojevima::

A: Jesmo, baš sad evo govorim, nemam ni nošnji kolko imam djece. Onda 

moram, ono, muž mora stavit te koreografije, kad negdje idem onda moram 

reć razvrstajte ih na 2 izlaska da brže mogu presvuć one koji će se zamijenit za 

robu:::: imamo jako, kažem, sad recimo, nam je taj period kad imamo jako puno 

djece::: Evo sad jedno 3 godine unazad, dosad smo imali jedno 8 parova čistih, 

to je 16-ero, jel, velike djece i bude jedno 10 prova male djece. Ovaj, sad imamo 

puno, sad imamo po 12-13 parova male djece, a bude, evo kažem, 10 parova, 8, 

velikih::::: Uglavnom imamo najviše cura. Dečkih manje. Dečki manje, taj moj na-

jstariji sin je jedan od najstarijih među njima, al on to pleše od svoje 13.e godine. 

Stalno pleše, kćer isto, ona je na fakultetu, ona kad dođe tu pa ako treba uskočit 

ona uskoči.Ovaj srednji što ima 17 godina, e on ide zato što mora, baš nije ljubitelj 

toga, al eto ide, a ovaj mali isto jako voli. Mali je od druge godine, sad će imat 10 

godina, on od druge godine, prvi put je plesao kad je imao 2 godine. Ja mislim da 

su ga svi bili u novinama tim, mi imamo Vjesnik novine, bio je u njima. Ovaj, dijete 
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od 2 godine pleše na bini. ključili smo mu muziku i on je sam, kako  je gledo na 

probama, kak ide s nama na probe maltene otkad se rodio, gleda kako su::: on je 

sam sebi, dijete 2 godine,  sam uzeo .On je skakao po bini, neke korake isto i na 

kraju im se naklonio, oni su popadali svi. Ali to je tako, to voli i on u školi isto, ovaj, 

pjeva, vodi, on je glavni, znači.  Kad pjesma neka počne, on mora. U crikvi onda 

pitajte velečasnog, isto on mora (risos). Ne bude njega sramota da on nešto ne 

želi, ne ne ne ne.

C: A je li netko poslije od ovih mladih da se uključio, da je išo negdje na 

neko dodatno školovanje il da je negdje završavati nešto ili jezik dodatno ili ples 

izučavat? Nijemate još nekog da je?

A: nije, nemam, evo ja sam isto sad tog sina svog, tog najstarijeg, ali nema-

mo ga gdje poslat, ne znaju gdje bi ga poslali. Sad je nešto novoga pojavilo se na 

moru, kao nekih koreografa. Čega, ne znam.Al on kaže, ako bi on to uspio dobiti na 

ljeto, on bi tražio da pokaže taj ukrajinski ples.  Jel, ponest će cd-ove, on sve korake 

zna::::: jer, E, sad od ove godine je on preuzeo. Znači, umjesto njegovog oca sad će 

on to vodit, veliku grupu. A taj srednji sam mu ja rekla, ovaj, “pošto ne voliš plesat 

malo se oladi” pa će on s ovom jednom mamom koja vodi kad mene nema, on će 

s njom vodit malu grupu.  Mislim on mi, taj srednji mi pomaže jako, on vam sve ko-

reografije precrtava, jel, na CD skida, mi se to slabo razumijemo.  Ja što moram na 

kompjuteru, jer, kažem, vodim blagajnu, vodim knjigovodstvo kompletno od folklo-

ra, vodim, znači, nastupe, mene zovu kad:::: ukazujem autobus, naručujem, vodim 

¸brigu o nošnjama, vodim brigu gore da prostorija bude uredna::::ne znam. Najveći 

dio odgovornosti ipak vodim ja.  I sad recimo kad nek--- evo sad smo imali mani-

festaciju u dvanaestom mjesecu, tu što moramo imat. MI, svako društvo ima jednu 

manifestaciju .Mi imamo, jel nazvali smo je manifestacija posvećena Tarasu Še-

včenku, ove godine je bila osma po redu.11 Imali smo ju  3 dana , pa zite to je bilo 

jedno, a šta ja znam, bilo je 5 društava,  ali je naš dom jako mal pa znači tu bude po 

10 društava kad je po ljetu vani. Ove godine nismo imali uvjete za vani nego smo 

to napravili u našem malom domu. To vam je jedna::::to dva mjeseca pripreme. 

Znači,  ta 2 mjeseca svu sam doslovce brigu vodila, sve kompletno od društava 

koja će doć, od organizacije koja će se vodit u domu, jedno je eto muž postavio 

koreografije, to, vodio brigu o tom, to nisam ja.O sredstvima koje moram potrošit, a 

kako ih smijem potrošit, znači ne možete vi tu kupovat šta se vama hoće nego ono 

što morate.  Znači sva ta sredstva moraš prikazati, tamo tom u Zagrebu glavnom:::



514

C: Kakav je odnos, znači, sa Zagrebom, općenito sa tim udrugama, s drža-

vom, kako se vi osjećate spram toga dakle i::::

A: Mi samo našim udrugama, znači, ovim udrugama što su naše u ukra-

jinskoj zajednici, svi surađujemo. A ples imamo jedino mi, Brod i Šumeće, ovo su 

sve pjevačke sekcije. E sad to još može,kolko ih ima, jedno 8 ja mislim da ima 

sad udruga u našoj toj ukrajinskoj zajednici. Ovaj, a recimo ovo, upoznajemo se, 

mi gdjegod odemo na nastup, mi se s nekim društvom upoznamo. Imamo jako 

sad puno prijatelja i vani, jel, u Bosni i u Srbiji, što bi mi recimo mogli pozvat, al 

nemamo gdje ih pozvat. MI nemamo u našem domu ni sanitarni čvor, nemamo 

ništa.  Mi se muku mučimo, a čujemo se, evo, kad surađujemo preko mejlova, 

preko.. onda uglavnom mi idemo kod njih svih.Onda im se uvijek ispričaš - “ne 

možemo vas pozvat” - sad se nadamo ajd novi dom kad bude bio onda ćemo ih 

pozvat, “ne možemo vas pozvat kad:::::” A što se tiče samog Zagreba kao Zagre-

ba - pa baš i ne.

C: Baš i ne? Mislim, općenito, ono, kako to ide?

A: Naša ukrajinska zajednica je u Vukovaru, znate, onda mi preko te 

naše tajnice Marije dogovaramo se za:::mi njoj, šta nešto imamo mi njoj 

pošaljemo mejl, onda ona pošalje drugima, jel. A što se tiče samog Zagreba, 

njihovog društva - pa baš i ne.Baš i ne jer ove:::::ovaj, a čuj, drugačije je to or-

ganizirat u gradu i pokupiti djecu i ljude,  a drugačije to na selu. Na selu se mi 

svi poznamo i svi smo tu, dok ti u Zagrebu, u Osijeku moraš ispitat ko je ko, 

jel. Ili moraš, ne znam, ne znam kako oni informiraju, ne znam.A taj glavni naš 

Aleksandar Tanaluar, ne znam ni reć mu prezime, on je taj koji nam određu-

je sredstva. Premda on ta sredstva ne odredi, ja ću ti sad da kažem, ja sam 

iskrena, ne odredi dobro. Mi imamo toliko sekcija i toliko djece i recimo do-

bijemo manje sredstva nego, ne znam, Vukovar, koji imaju, ne znam, članice 

samo u pjevačkoj sekciji. Ili, ne znam, Brod više dobije. Brod je  staro društvo, 

jako staro, kažem, znači, možda i 50 godina društvo ima, ne znam. Ovaj, ali 

oni recimo dobiju više sredstava nego mi. Sad, možda godinu dana u nazad 

imaju, mislim, plesnu sekciju malo jaču. (+)Dobro,možda nemaju jaču od nas, 

a možda smo podjednaki, al su oni:::

C:A kako se to određuje, preko tih projekata,znači,dobije se? Kakav princip, 

to se mora sve,znači, sredstva tražit?
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A: MI tražimo, znači mi pišemo programe Mi smo sad, evo, to je uglavnom 

muž odradio, ja sam što se tiče financija sve odradila, on je::: jer kad pišeš pro-

gram prvo  im napišeš sve šta si radio u toj godini, to na kraju godine predajemo, 

šta si radio u toj, evo sad prošloj 2013- oj, i onda šta planiraš u 2014- oj, znači 

za šta ti sredstva trebaju, jel.E, E, i onda oni navodno, pod navodnicima, pod tim 

programima oni ti daju sredstva, premda to nije to, to nije istina jer mi imamo jako 

velike programe i jako, evo nastupa. Mislim, to nemoš slagat.Gdjegod ideš, ideš 

autobusom i dobiješ neku zahvalnicu, znači ja nisam dobila zahvalnicu što mi je 

netko poslo poštom. Znači išla sam tamo.Išli smo, nastupali i dobili smo zahval-

nice, priznanice, ne znam ja već što i:::: a ne znam. Obično vam kažu “ko je bliže 

vatri taj se grije” tako i oni.Recimo, u  Osijek, na primjer Osijek, oni su većinom svi 

Ukrajinci.Njihova je tajnica glavna, znači ona je tamo njima tajnica i njihova člani-

ca i glavna je u Zagrebu. ne znam, iz Broda je, dva gospodina su isto, znači, jedan 

je dopredsjednik, jedan je predsjednik zajednice i onda kad si ti na vrhu nečega 

onda ti ideš prije tamo, jel. Recimo, dok moj muž:::: nema vremena da ide. Da bi 

išo u Zagreb kad bi nam uta sredstva dodjeljivala.Al dobro, ja sam zadovoljna, 

evo ja stalno govorim jedno te isto, ja sam zadovoljna, mi dobijemo, onda ih ja 

raspodijelim.Znači mi ta sredstva dobijemo kolko dobijemo, moramo odredit re-

cimo, imat ćemo možda 15-20 nastupa, ja moram tih 15 nastupa, sredstva osta-

vit za njih. Svaki taj autobus košta, jel. Svaki taj odlazak u neki grad košta. nemoš 

ti ić autima, nas uvijek ide jedno 23-25-ero, znači mora se autobus naručit.Ovaj, 

tako da:::::

C: ko, znači sad vam je najprečija nužnost da se dom izgradi::::

A: najpreče je da se taj dom više otvori, on je već napravljen2 godine mal-

tene. A::::vrata nije otvorio. Mi smo čekali, u biti mi smo tu našu manifestaciju 

čekali taj dom. Pa smo mislili sva ta društva koja nas stalno zovu malo pozvat 

za promjenu. Al nemoš ti u malom domu, naše je dom star, mal, kažem, nema ni 

sanitarni čvor ni ništ. Ti kad goste pozoveš, moraš imat gdje ćeš ih pozvat. Tako 

da se ja nadam da će od nove godine, pa mi planiramo tako, mi smo već počeli 

pisat šta ćemo za ovu devetu manifestaciju.Ovaj::: a vjerojatno vas zanima zašto 

mu je ime Taras Ševčenko.Znate vjerojatno ko je Taras, mi smo to tako odlučili... 

u Brodu “Ukrajina” se zove, jel, u Šumeću se zove “Andrij Pelih”, isto poznati, “An-

drij Pelih je onda nekad i žvio u Šumeću, koliko sam ja razumjela, a mi smo, jer je 

to jedan velikan ukrajinski, pa smo mi po njemu sebi dali, da.
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C: Znači, da imate taj njegov,  to je, kad ste rekli, u devetom mjesecu da je ta::::

A: Ne, ta manifestacija od kad znamo za-- od kad smo mi, u petom mje-

secu. Ali je ove godine, to jest 2013. nismo mogli jer nismo nešto sa tim sreds-

tvima::: se nešta oteglo.Sredstva smo tek dobili u petom mjesecu. Znači nismo 

znali ni kolko emo dobit ni dal ćemo dobit, ne možete vi ništa organizirat bez 

novaca. E. Onda smo mi to u devetom mjesecu -- “e, nemojte u devetom jer će se 

dom krajem devetog”. Došo je kraj devetog, e, dom se nije. “Doć će u desetom” i 

mi smo na kraju dovukli do samog Božića.A u toj godini smo to morali odradit jel 

to nam je u planu i programu i dobili smo sredstva za to, znači to moraš potrošit, 

moraš odradit. Jer na godinu nećeš dobit. 

C: Znači ima taj i ima li još neko koje baš vi organizirate?

A: Božićni koncert.Da, ove smo godine u jako malo, onako samo za dje-

cu i za roditelje, onako jako malo, ovaj, organizirali jer, ovaj::: um::: blizu nam je 

bilo. Božićni koncert, uvijek to bude 26.- 27. - 28.12., zavisi kako kači vikend. Ovaj, 

međutim ovo nam je bilo 21. i 22.,to je bilo preblizu za sad opet nešta  veliko. Al 

to isto bude dosta nako, dosta veliko. Koncert bude isto, pa malo manje od te 

manifestacije koju moramo. A imali smo mi i central, znači drugu po redu cen-

tralnu manifestaciju koju naša ukrajinska zajednica isto mora imat, to nam je isto 

u planu i programu, da svake godine ide kod jednog drugog društva.Prve godine 

je bilo u Lipovljanima, e onda.. sad je bila, bože, šesta, znači druga je bila kod 

nas. Sad više ne znam koje je to godine bilo. Ta druga centralna manifestacija je 

bila kod nas, to je isto, dolaze sva društva koja su u ukrajinskoj zajednici i društva 

koja su izvana. šta ja znam i kog baš želimo pozvat, jel. U biti i druge nacionalne 

manjine smo zvali, to kad  smo mi imali. A sad ove godine je bila isto u Osijeku.

Evo moji su došli iz šume, sad ćete ih upoznat sve. Svi su u šumi.

Ovaj, tako da:::jer evo vidite kolko mi imamo posla i kolko mi imamo, ovaj::: 

tako da, kažem, ovo nam društvo -- al volimo.  Tako da se mi svega odreknemo 

da bi to opstalo.  Tako da ja mislim, ne znam, da će to još ostat.  evo mi, dokle 

god mi nismo stali, dokle god mi budemo mogli, a nadam se da će to prebacit na 

ovog najstarijeg sina, pa će on nastavit.  Jer to stvarno::: znate šta, to nije samo 

“vodit ćemo društvo”, to morate se jako kretat u ostalim društvima, znači mora-

te se među ljudima kretat, morate u poznavat ljude, morate nešto drugo, ovaj:::: 

(ruído de porta)
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B: Dobar dan. 

A: E, to je taj srednji što nije baš oduševljen s folklorom (risos)

C: Aha.

A: A silom i prilikom mora ić. 

(ruiído de porta).

A: Ovaj se zove Matej. Sad će, ovo je najstariji. Idu po redu (risos) Evo to je 

najstariji sin, Mario, oni su došli nešto za folklor pitaju. Pa evo ja vama govorim 

ono što znam, sva sreća će doć tata pa će nastavit ono što ja ne znam (rindo) 

Ovaj, a malecki je tu negdje za kompjuterom sigurno. Ovaj. Ajd Matej, zovi nek 

ti brat dođe, taj. Taj najstrašniji što je, on je baš... A sestra je u Zadru na. ona ne 

može. Ona je isto:::: ona jako voli. E to je taj najmlađi koji voli sve. Da, i ukrajinski, 

s učiteljicom se jako dobro slaže i onda većinu posla prebaci na njega. U crkvi 

s velečasnim se isto dobro slaže, jel::: I onda velečasni isto dio posla prebaci na 

njega, jel. Voli. on jako, al on sve voli. On je vjerojatno najviše na tatu.  Evo tata 

sad ide. 

C: Dobar dan.

B: Dobar dan.

A: E tata, ovi su došli nešto pitat za folklor pa ja sad nešta reknem, reko 

sreća pa si ti došo, sad ćeš ti više reć (risos). 

C: Ja radim jedan rad doktorski baš vezan uz ukrajinsku zajedniu pa smo 

došli malo tako, bio sam ja već sad i::::

A: kod velečasnog::::

C: Pa s njime malo porazgovaro pa sam evo prije bio malo u udruzi 

A: aj se ti raspremi pa... mislim, ovaj, on puno više zna, al evo, on ide na sve 

te ,znači, sastanke, sad ide sut--danas, bože ustvari, ja kažem sutra, danas ide na 

to ukrajins-- na taj od ukrajinske zajednice, na skupštinu.Na sve te sastanke on 

odlazi jel on je predsjednik, jel. U biti se njega sve najviše pita, najviše posla odra-

dim ja, ali ništa bez njega ne možemo. Ovaj, um. I sva društva se, ono::: s njim se 

čuju, njega pitaju jer... mislim, on je predsjednik.Ja sam::::

C: Pa dobro, dosta ste vi:::toga rekli meni, imam ja tu sad:::

A: pa ja kažem, ja mislim, on će vam nešto reć, sve što on rekne je sigurno 
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točno. Ja možda nešto i nisam baš točno, mislim(+)  kažem, ja:::jako malo znam 

jer nisam plesala nikad ni u jednom folklo::: jesam u šokačkom (risos), nisam u tim, 

u tom ukrajinskom, on je::: On je, ni ne znam, kažem, on je u Brodu, njegovi mama i 

tata su isto nastupali, mislim, isto su išli u Brod, al oni išli u Brod u društvo, onda nije 

bilo Kaniže, ništa.  I sad su to toliko volili, šta je rekla moja svekrva, poorali sve brže, 

brže,brže, i polje i imali su puno krava onda, mi sad imamo samo jednu, al imali su 

jako puno i svinja i krava i njivei svega  i brže porade i idu za grad s autom, znači, 

na svoj trošak, na::::Ovaj, a miisto, većinom djela radimo sve o svom trošku. Ova 

sredstva što dobijemo, to podjelimo kako moramo, jel nemoš to uzet sebi. Onda, 

znači, svoje slobodno vrijeme, svoje.. ma, meni to nije žao. I putujemo, a to je naj-

važnije. Znači, putuješ... ja uvijek kažem mojim roditeljima. “gdje bi vi svoju djecu 

odveli? Ajde sad recite. Gdje? Nigdje. “ Ovaj, kalnička djeca slabo, možda 10% djece 

da uopće na more idu. A s ovim našim društvom idu i na more. Znači, ukrajinska 

zajednica organizira izučavanje ukrajinskog jezika na moru.

C: Na moru, aha, ima i ta, aha?

A:  tako je, to je nekad bilo gore u::: Matej, gdje ste  bili gore u:::: ma ne, kad 

se izučavao ukrajinski jezik gore, kad se išlo:::

A: Nije se na more, išlo se gore u::: u Orahovicu. Nekad s eišlo gore, među-

tim, ovaj, sad se već par godina ide na more. Mislim, ugodno s korisnim, znači 

učite ukrajinski, tamo plešete i kupate se. 

C: da da , pa to im je onda super tamo. 

A: To je onda dobro.Ovaj, neka djeca, kažem, ovaj, i kod nas idu strogo 

samo djeca koja idu folkorom. Znači, nema ono sad ić će susjed moj, od moje 

sestre djeca, ne zna,. on nagrađen je, ide na more. To ne. Participacija se plati, ne 

znam, 200-tinjak kn, 150-200, zavisi kako od koje godine, ali sve imate besplatno. 

Hrana, noćenje, druženje, to bude 10 dana,10 dana to bude.  Dobro, osam budu 

tamo,2 s putovanjem, al 10 dana. Iako kažem, tu neku participaciju o 200 kn plate 

i djeca, stvarno im je lijepo. Evo, ja stalno njima govorim: “ovo što ovdje proživlja-

vate 10 godina::::” - dobro, kažem, generacije se mijenjaju - “ to ne možete proživit 

niti sa roditeljima niti odete, ne znam, na more kod čike, kod tetke, kod prijatelja, 

to ne možete proživit što proživljavate ovdje”.

C: A s kim, ko je to onda taj s nekim radi baš iz Ukrajine ili je to neko od ovih 

lokalnih?
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A: to su baš od lokalnih, pazite, vi u Osijeku imate profesoricu ukrajinskog 

jezika, baš pravu, koja je došla iz Ukrajine ovdje živjet, to je ta Oksana. Ona je baš 

došla iz Ukrajine i ona je baš profesorica ukrajinskog jezika. Ali on, ne znam, idu 

one, idu.. ima njih više, nije ona sama. Onda imaju koreografi isto koji idu:::

B: E(+), kažite, kako vam mogu pomoć?

C:Pa, evo mi smo već ovdje sa suprugom...

B: A dobro, kad se vidimo u radnom odijelu::: (risos) drugačije nego ovako. 

Kažite (+)

C: pa eto, mi smo.. a općenito mene zapravo zanima, ja sad idem, bio sam 

sa di u Lipovljanu i  Vukovaru i tu, dakle ja sad upoznajem ovdje kako funkcioni-

raju, zapravo, udruge i ukrajinska zajednica u Hrvatskoj. Pa smo sad već, mi smo 

dobar dio je nešto vaša supruga rekla, ali možda ovaj dio, ona nam je rekla da ste 

vi počeli zapravo u Slavonskom brodu.Da ste tamo počeli plesat, kako je to sve 

funkcioniralo tamo kad se to osnovalo i:::

B: ‘82. sam ja počeo, pazite, ovaj, um... to kulturno umjetničko, to je bilo, to 

je bilo u sklopu Đure Đakovića. Znači(+) radničko kulturno-umjetničko društvo Đuro 

Đaković, sekcija Ukrajinaca i Rusina.Ali, ja mislim da je ona osnovana čak 78. godine.

A: A vjerovatno, znaš, ja sam rekla da su baka i dida išli, al kad:::

B: Da, da ‘78. ili ‘79., tu je negdje. Mislim da je ‘78. jer su lani imali 35 godina 

Društva.  I onda smo mi bili, a ja sam počeo ‘84., taman kad sam krenio odavde u 

srednju školu pa sam stanovao u gradu, onda sam tamo pleso. Ali je onda::: šta 

ja znam [interrompido]

C: Kako je to tad bilo, ne znam, organizirano?

B:  Bila su drugačija vremena, ovaj, uhm, ovaj rat je dosta poremetio, zna-

te.  Što ja znam, onda je bilo normalno, ovaj, Ukrajinci... Svaki rat donese, čim 

dođe rat, odma, ono, probudi se ono nacionalističko i bude, ovaj, drugačije i to sve 

onda. A ono je bilo vrijeme, uh, poslije rata dugo pa je bilo normalno, jel, tu nema 

šta. Kako bi vam reko, normalno, nije niko bio zavidan, nije niko gledo drugačije, 

sve je bilo ok. Da. A nastupa smo imali skroz, išli smo i po Trstu, išli smo recimo 

i na more, imali smo turneje i bilo je jako Društvo... ali je onda pomagala, mislim 

da je pomagala čak iz Australije i Kanade da smo dobivali sredstava. Jel puno, 

poznato mi je to da je jako puno  Ukrajinaca iseljeno. 
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C: Da, da, u Kanadu::::

B: Otprilike oni računaju da je 20 miliona da je iseljeno Ukrajinaca.  Ono što 

je bilo Staljin i::: jeste to učili, to jeste sve. NIste? ‘32. - ‘33. kad je Holdomor, čuli 

ste za Holdomora:::kad su namjerno, namjerno je Staljin zatvorio granice i proda-

vao svoje žito, onda je umrlo jako puno ljudi Ukrajinaca dole.  A naši s došli, znate 

kako su, naši su došli ‘903. To vam je bilo za vreme Austro-Ugarske i to je bio, taj 

dio je obuhvaćo Poljsku i Ukrajinu i zvala se Austrijska Galicija.I zato nas zovu 

Galicijani.  A dolazili su radi toga što su::: Ukrajinci su poznati po tome da imaju 

puno djece. Ako pogledate ovdje, evo i kod nas, koji vuku porijeklo ukrajinsko, to 

je po četvero djece, troje-četvero. Znate, ne ostaju na jedno-dvoje nego:::

C: Aha, nisam to znao da je:::

B: Je, je (rindo) ja, recimo ja imam četvero, rođak mi ima četvero, drugi ima 

čak 11-ero. Većinom po četvero. Četvero djece u prosjeku.  I onda je tamo bilo 

puno djece i onda su te vlasti Austro-Ugarske davale ovdje zemlju. Znači, ako 

dođete ovdje, ovdje ej bilo slabo naseljeno, dobit ćete zemlju, dobit ćete, ovaj, par-

cele i tu živite. Najviše je uselilo u Trnjavu, Bosansku, tamo su čak bila kompletna 

sela. Tamo se davalo. A naši su došli ovde i bila Sava visoka, nisu mogli preći i 

ostali su tu. E da. I stali su tu, ali ono kad su došli prije, nisu morali su ić u jednu 

ulicu, znate, domicilno stanovništvo nije to baš prihvaćalo onako::::kad dođete 

sad vi ste došli, vi ste manje vredni ovo ono, u jednu ulicu ajte svi tamo. 

C: aha, znači, oni su bili svi u jednom...

B: E da, u jednu ulicu je, tamo je za vas, čak su se i na groblju morali pose-

bno zakopavat, znate.

C: A je li danas to isto odvoje od:::nije, sad je već::::

B: Nije to je sad već prevaziđeno i:::: da(+)Pazite::::

C: jel postoje neki tragovi, kako su oni te kuće raidli, po njihovom nekom 

stilu ili su već se tu  (jako velika buka, u pozadini netko dolazi)

B: Ostavili su neka jela ukrajinska i dosta su Ukrajinci zali tamo obrađi-

vat zemlju, čak bolje nego ovdje(+) znate. Pa su onda ovo domicilno stanovniš-

tvo::::Ali najviše zahvaljujući ovdje u Kaniži ostalo je se Crkva napravila, vidli ste 

2 velike crkve. E, da. Jel crkva je onda je to crkva održala. Ali, pazite. Znači ‘903., 

sad je koja, 2014., to vam je 110 godina. Tako da vam se to izmiješalo, ispočetka 



521

se nisu ni dali ni ženit ni udavat ako je.. Ukrajinci ili ovo-ono, različito. A onda kas-

nije, tako da se to sad izmiješalo i kumovi, ovo i tako da tu sad više nema, ovaj. 

(ruído celular) 

Ona je bila u sklopu Sovjetskog saveza, a Rusija i dan-danas vam ugnjeta-

vaju, pogotovo onaj dio od Kijeva prema dole. Jel.  I, u biti, pod Rusima su, jelte. 

Njihova sad vlada je pro-ruska, oni čak jedno vrijeme nisu ni smjeli pričat ukra-

jinski. Eto, službeni jezik je bio ruski i u Ukrajini i tako. 

C: A situacije u kojoj su mogli na ukrajinskom, mislim:::

B: Je, je, al su i stari pričali. Čak i kad sam ja, um, negdje bio 7. razred, 6. - 7., 

onda smo imali u školi izučavanje ukrajinskog jezika.Znate. I danas djeca imaju, 

već 3 il 4 godine. 

A: Ma kakvi, više! Prvo je bilo (incompreensível) pa tek onda škola. 

B: Da, da, da. Ima, pokrenuli smo školu ukrajinskog jezika, tako da djeca 

malo, ovaj, steknu i drugo je pismo. To je, ćirilica, ali ima još, ovaj znakova različitih.

C: A šta kažu[incompreensível] misle da oni pokupe i kroz ples i to, što, 

kako je njima to? Je li im draže, to sam ih isto bio pitao, jel draženjima u školi ili 

im je draže plesati ili kao, šta, kakva su im iskustva

B: Ma to je:::jeste vi vidli te plesove? Jeste gledali to? Mislim, to su stvarno 

atraktivni plesovi, brzi i to ovaj djeca vole, vole plesati jako. Nisu onako nego to 

je, ono.. baš može uživati, jelte, baš, dozvoljeno je da sam pleše, stvara figure u 

ritmu muzike. Nije nešta da moraš ić sad vamo ili tamo, znači sve je dozvoljeno u 

ritmu muzike da radiš.Tako je. A strašno su brzi plesovi i sve.

C: Rekla je supruga da vi radite, dakle, te koreografije, da ste vi:::::

B: A j radim, ja, jer sam ja pleso dole u Brodu, pleso sam jedno 4-5 go-

dina. Čak sam išo i polagat, sad se ne sjećam, ima na Korčuli, jedna otok kraj 

Korčule::::. ne znam. Onda se zvao Otok mladosti. 46:30 Dok je bila Jugoslavija, 

tamo je bilo samo za mlade odvojeno pa sam išo izučavati(ruido). Prošo sam 

to. Znači išto sam na to i išo sam u Poreč 7 dana, znači prošo samta 2 tečaja za 

korake. 46:45  Al smo inače, koreografija im je postavljo, imamo jednog profeso-

ra Janko Kostojnik, on je iz Petrovaca, koji je bio u Ukrajini pa se i školovao za 

to. Onda on postavi koreografiju, a ja to održavam i korake. Al ja znam korake, al 

meni je teško sa,d ovaj, hm, ja mogu postavit prema muzici, al sad, ja ne znam, 
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se bojim da mi se ne bi desilo, recimo da na slovensku muziku ili na zagorsku 

kod nas postoji slavonski ples. Znate, ipak tu i tu mora neko bit, ovaj, ko poznaje. 

Onda nam on dođe postavit koreografije, ja bacim nekad neke figure ili nešta, 

služimo se internetom, gledamo na internetu,::::

C: A onda se trudite se onda proširit nekako plesove, sam pitao to,iz Galici-

je, taj galicijski dio, plesove ili miješate nešto::::

B: Većinom je ovaj zakapratski dio. Jer naši su došli ovjde iza, znači tud...  

e sad, ne znam dal poznajete, ali ovaj dio ovde prema Poljskoj, Zaloče? ovaj, odat-

le su došli. 

C: A jel imate vi neke kontakte baš direktno s Ukrajinom da imate nekakvu 

razmjenu, nešto?

B: Mi nemamo, nego imaju u susjednom selu Šumeće. Oni još imaju rođaci 

koji se čuju. A  mi nemamo, mi smo bili 2 puta i to smo išli po nošnje kad smo išli, 

onda smo išli naručiti, dovest te nošnje iz Ukrajine.Izgubilo se. Puno je to vreme-

na prošlo i::::

C: Pa, zapravo je dosta toga::::da ne ponavljate ovo što je već rekla supruga:::

A: Vidiš da sam znala (risos)

B:Pa i ona je već, jel inače smo mi, kak smo i osnovali, ja sam stalno pred-

sjednik i supruga je sa mnom, najviše smo... zašto smo osnovali? U selu nije bilo 

ništa. Ništa.  Djeca nisu imala ništa. Ja sam imao četvero djece, e oni su bili, mali, 

on je najstariji, imam kćer koja je u Zadru na pedagogiji i sociologiji, nemaju gdje 

izać, nemaju ništa.  Ljudi nemaju para da negdje djecu odvede, i onda smo::::A, fi-

nanciramo se direktno iz proračuna. Ali moramo pisat programe. Znači programe 

- šta planiramo raditi, kako planiramo raditi, sve, i onda na osnovu tih programa 

oni nama odo-- na osnovu, znači, rada protekle godine i na osnovu programa za 

iduću godinu oni nama odobravaju sredstva.

C: mhm, da. 

(ruído do celular)

B: recimo na probu da vidimo šta imate, kako imate, kako radite.

C: Onda ste u malo u tom pogledu propušteni...

B: Pa da, jel mislim, kod nas ima ovake male dece.  Za ovo selo 25-ero 

djece i ovi::: ma::: to je puno. Da, Ja ni ne znam koliko ima do 4. razreda u Kaniži, 
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ma ne znam jel ima 40-ero djece.  Kompletno.A pazite, bio je i slavonski KUD, ja 

i žena smo plesali prije u slavonskom KUD-u.. pf, ja ni ne znam koje je to godi-

ne bilo, tamo ‘90-ih godina, jel. Čak sam ja bio podpredsjednik, onda je supruga 

ostala trudna sa Matejom i onda nismo plesali, u međuvremenu se to raspalo. I 

ništa, ništa, ništa i onda mi osnujemo ...tu iz Broda jedan Vlado Karešin - “ajde 

da osnujemo, da osnujemo” - i mi osnujemo Društvo, evo, 2003. i znači tako smo 

krenili:::::::::Al, kažem, u selu nije bilo ništa. U ono domu, niste vi išli u prostorije, 

to je bilo polupano sve i onda smo mi polako krenili, krenuli, jelte, i onda su kre-

nuli tenisači pa je opet krenio taj KUD Šokački, međutim opet su oni se posvađali 

i :::::  tu treba, treba jako puno posla, jako puno rada, znate. Ne znam jesu vam 

pokazivale nošnje, nisu jel, to je kod nas, sve ona to per, sve ona to sređiva, jel to 

su specifične nošnje, baš bile iz Ukrajine donesene

C: to se onda baš ne može ni prati::: A, Znači, budućnost nekakva, vidite da 

to dalje  će ići, šta mislite oće li, kako će to::::?

B: Meni je već, da vam kažem, (smijeh) puno pun kufer, ja, ono dok prije 10 

godina sam ipak bio mlađi. Lakše mi je bilo. Sad već (ruído do celular) sve teže, 

sve su to ljudi više zaokupljeni sami sobom, to je skroz... slabo se to više druži, 

znate. Mislim da je to tako(+) Uvuklo se. Pogotovo ta financijska sredstva. 

C: Dobro da dobijate nešto još:::::::

B: Je. A to ja ne znam kako bi bilo... jer pazite, mi imamo po::: pa znali smo 

imat po 30-ak, 40 nastupa. Dole od Rijeke, od Zagreb, od Osijeka:::: bili smo  i u Li-

sinskom i u Gavelli i u Osijeku u Narodnom kazalištu:::: Mislim, i djeca prođu, kad 

bi djeca tako prošla? Ja, kad sam plesao, išo sam Trst na Ponta Rose, išo sam u 

Koper, Izolu, sve sam, kak bi ja to obišo? Pogotovo, moji žive na poljoprivredi, nije 

bilo sredstava, je.  Išo na olimpijske igre u Sarajevu, ne znate vi, to su bile ‘84. Kad 

bi neko vaš:::: Ili djeca, sad su bili lani su bili na velesajmu, da. 

A: Ne, na more, idu na more. Znači, svaka djeca koja, opet, ih roditelji puste, 

idu na more. 

B: Idu na more, ima tečj izučavanja ukrajinskog jezika, idu mali idu 2 grupe, 

po tjedan dana budu na moru::::

C: Dobro, znači da mladi nešto ponovo opet taj ukrajinski živi među njima. 

Pa dobro, mislim da je to to.
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Grupo Folclórico Karpati - Entrevista com Dmytro e Fedir 

A: o::vaj... prije nekih stodvajst godina, počeli su doseljavat Ukrajinci na 

ove prostore (+) z:a vrije:me Austro-Ugarske države

B: mhm

A: to su bila uglavnom organizirana humana preselenja pošto je tamo bilo 

prenapučeno ova Galicija pa onda ovaj dio tu Karpatski kompletno sve onda su 

ti ljudi otud počeli preseljavati na organizirano na ove prostore. Kako da kažem, 

nije to sabirni centar bio nego je svi su uglavnom išli do Slavonskog Broda i onda 

preko Broda jedan dio je ostajao na ovim prostorima tu u Slavoniji a glavnina je 

išla preko u Bosnu tamo Derventa pa skroz otuda od od od Slavonskog Broda Bo-

sanskog Broda pa do Banja Luke taj dio kompletno tu su naseljavali Ukrajinci tu 

ima puno tih sela kojekakih šta ja znam puno ih je već i napustilo te krajeve jer je 

austrougarska vlast davala ljudima te prostore to su bile šume nenaseljena prak-

tički prašume kao da to tak kažemo nenaseljeni prostori gdje su ti ljudi doseljavali 

i dobivali su svaki neku svoju ćuku ko Indijanci nekad ono u u kad su osvajali ovi 

Am.. Divlji Zapad tamo dobije komad zemlje i tu iskrči i tu si živi i radi. Normalno, 

ta je zemlja bila kvalitetna iz tog razloga što je to ovoga bilo šuma i puno lišća i 

koješta i dosta plodna. Međutim, tlo je dolje kamenito i kad su iskrčili drva, stabla, 

kiše i ostalo erozija je odnesla i ostala je dosta pusta zemlja kamen tak da ti ljudi 

nisu mogli opstat tamo više živjet to je jedna stvar i druga stvar Drugi svjetski rat. 

Drugi svjetski rat je bio dosta ovako da kažem naporan jer to uglavnom Srbi tuda 

okolo živjeli i nisu ovi Ukrajinci kao novodošli nisu bili dobrodošli i u ratskim ratnim 

uvjetima je ostalo dosta su imali problema s njima i onda kad je rat završio maso-

vno to je onda takozvano drugo preselenje Ukrajinaca ovamo na naše prostore jer 

prvi doseljenici ovamo u Lipovljane to su bili sa Lemkivšćine to je pokrajina koja je 

tada obuhvaćala Slovačku, Poljsku, Ukrajinu, taj dio sjevernih Karpata na tom djelu 

su živjeli ti Ukrajinci koji su prije tih stodvajst godina i malo još prije doseljavali na 

ova područja tu naročito Lipovljane i Nova Subotska uglavnom tu ne znam zašto ali 

tako su prvi došli i polako povlačili druge tako da evo i Mirko je potomak tih Lemaka 

koji su na ovom području doseljavali ja govorim sad uglavnom za područje ovo 

naše tu je tako i onda je taj drugi val kažem poslije Drugog svjetskog rata kad su i 

moji pretci i iz Bosne tada je doselilo nekih dvadesetak tridesetak porodica i više iz 
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Bosne Ukrajinaca ovamo jer je tu bila i crkva i normalno oko crkve se to skupljalo 

ne i crkva je bila ta evo da kažem još samo jedan detalj kad s se donosila odluka 

o građenju crkve onda je bilo recimo ovaj dio ili Moslavina tam do Popovače tam 

je bilo isto dosta Ukrajinaca onda se išlo na to da gdje će pravit crkvu i nekako je 

prevladalo to da su crkvu odlučili raditi ovdje u Lipovljanima. I sad evo zahvaljujući 

crkvi Lipovljani su Lipovljani su ovoga održali se još uvijek Ukrajinci u Lipovljanima 

dok recimo Popovači i tamo rijetko ćete nekog nać više da se izjašnjava kao Lipovl-

janac evo sad kad je župnik išo svetit kuće kolko je sto sto trideset kuća kolko li je 

na ovom području išo posvetiti da tako da mi eto još uvijek izjašnjavamo se dobrim 

dijelom kao Ukrajinci i evo održavamo probe pjevamo djecu skupljamo plešemo i 

tako pomalo te plesove i tako evo.

B: A što biste rekli dakle osim tog Drugog svjetskog rata koji bi bili nekakvi 

značajni trenutci da baš za zajednicu da da možete reći ono da su bili nekakvi 

ono momenti ili godine ili nekakve ne znam to što rek izgradnja crkve pa  Drugi 

svjetski rat i šta onda bilo još dodatno da se nešto 

A: Pa:::::

B: Kad je zapravo kad je udruga ajde da..

A: Na području Hrvatske..

B: Da..

A: ...mi imamo jednu zajednicu koja se zove Ukrajinska zajednica, gdje smo 

organizirani kao Ukrajinci. Prije svega, to je Vukovar i okolica, taj dio, onda brod-

ski dio ovo, brodsko-posavska, da, Kaniža, Šumeće, to, ovdje Lipovljani, i Zagreb, 

ali Zagreb je specifičan iz razloga toga što je to velki grad i raspršili su se, ostala 

je.. ne mogu se jednostavno sakupiti, mi smo ipak na selu, evo, ja skupim, skupi-

mo tu dobar dio tih pjevača koji dođu i nije im daleko i svaki petak imamo probu i 

održavamo to jel, a u jednom Zagrebu teže je to već napraviti, jel, evo, ali to su kao 

stari, kak da kažem, stari, mi smo starosjedioci-Ukrajinci u Hrvatskoj, dok sad, 

sad već, evo, sada friško, imamo takozvanu četvrti val doseljavanja Ukrajinaca iz 

Ukrajine, to su uglavnom visokoobrazovani ljudi, prije svega muzički obrazovni, 

koji nastupaju, evo imate u Osječkoj, ovoga, u u Zagrebu, u Rijeci, imaš di se sku-

pljaju kod tih centara gdje, gdje nastupaju, pjevaju operne arije i tako te stvari, i to 

su ti novodoseljeni Ukrajinci koji se na neki način razlikuju od nas, koji smo tu već 

godinama odrasli i bili. Dobrim dijelom, ajde, slažemo se i oni su se djelomično 
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uključili u, ovoga, u rad ukrajinske zajednice, ali sve nekako više iz interesa i to, 

jer vlada, to je sad (??) nacionalne manjine potpomaže rada, amaterski rad, pa se 

onda i oni tu uključuju iz razloga toga samo da bi eto nekad sredstva uspjeli dobiti 

i tako, evo, to je to.

B: Da, a, znači, udruga je osnovana kada? 

A: Pa ukrajinska zajednica 

B: Ova vaša

A: Aha, ovi Karpati?

B: Ovdje, ovdje baš, da da da, baš vaša

A: Karpati, evo, Mirko je bio u, ja sam bio tada, 

C: Bili su, su 1992. godine 

B: Devedez’druge

A: Da

C: Da

A: Ja sam živio u Zagrebu 35 godina pa sam sad kad sam ošo u mirovinu 

došo amo, a on je bio tu s tom ekipom.

C: Pošto je nastalo ratno.. jel snima?

B: Da, snima, snima

C: Pošto je naš nastalo ratno ratno stanje, Žega i Ukrajinaca ovog kraja i 

Ukrajinaca koji su protjerani sa područja Vukovara koji su došli na područje grada 

Kutine, da se spase tako od dolaska Ukrajinaca na na ovom području, došlo je do 

osnivanja društvo Ukrajinaca Karpati Lipovljani baš sa ciljem očuvanja te tradicije 

Ukrajinaca ovoga kraja zapadne Slavonije, cijele sisačko-moslavačke županije. 

To je društvo znači 1992. u tim ratnim vremenima kad je tek rat krenio u Republici 

Hrvatskoj Lipovljani su organizirali i osnivaju svoje umjetničko društvo koje evo 

sad već punih 22 godine djeluje i radi konstantno bez prekida.

B: I i kako je podijeljeno društvo, koje su sve sekcije i koje su, ajde, možemo 

tih sekcija 

C: Pa imamo pjevačku skupinu i imamo prije svega počela je folklor radit, 

folklorna sekcija, koja je u startu startala sa malim brojem djece, međutim, pošto 

tada bio život, da tako kažem, kulturni, dosta zamro u onom, ratnim godinama i to, 
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djeca su tražila mogućnost gdje šta kako da se fi afirmiraju i tako su Karpati uspjeli 

sa sakupiti nekih pa ne znam tridesetak djece koji su dolazili, nekad manje nekad 

više na probe i radili. I u to vrijeme, unazad nekih sedam, osam godina, najbolja 

plesačka skupina Ukrajinaca u Hrvatskoj je bila naša, Karpati Lipovljani, koji su gos-

tovali i po Hrvatskoj cijeloj i po Europi svojekuda i u Kijevu su čak nastupali.

A: Ja da samo nadopunim, Ivan će malo kasnije dalje reći jer ja imam oba-

veza, reko, znači, do negdje tih ratnih vremena, tisuću devetsto devedes’ četvrte 

– pete godine, nama iz Ukrajine dolaze u pomoć preko savez..savez Ukrajinaca 

dva poticaja, jedan za pjevačku i drugi za plesnu skupinu, da bi se učuvala ta tra-

dicija Ukrajinaca ovog kraja, znači koji su prihvatili se vođenja folklorne, jer mi u 

to vrijeme nismo imali voditelja u Republici Hrvatskog koji bi mogao djecu obučit 

sa tim ukrajinskim plesovima, znači to su bile udarne godine 94.-95. godine, iako 

je još bilo ratno stanje mi, mi smo krenuli s radom i dolaze voditelji iz Ukrajine, koji 

su djecu obučavali i sa djecom radili dok nismo do 1997. godine dobili iz Ukra-

jine završenoga koreografa i dvije nastavnice koje su preuzele ukrajinski jezik u 

Republici Hrvatskoj, to su dvije Lipovljanke znači naše tu domaće, i koreograf iz 

Vukovara koji je preuzeo, završili su fakultete na Ukrajini i preuzeli tu obavezu 

bavljenja kulturom, plesovima, pjesmom, jezikom u Republici Hrvatskoj. Tak da 

od 1997. godine imamo svojega koreografa i svoje nastavnike i nastavnice koji 

obučavaju djecu na ukrajinskom jezic.. jeziku kod nas, koji danas i dalje, jel, nas-

toje da se održi.

C: U osnovnoj školi ili?

A: Naime, dalje gospodin Ivan će vam ispričati dalje oko toga svega i može-

te dalje nastavit

B: Dobro

C: Da, od onda permanentno u osnovnoj školi po modelu C, dakle to Mi-

nistarstvo obrazovanja i nauke, obrazovanja i sporta vodi,  po modelu C imaju po 

nekoliko sati, sad ovi naši imaju 4 sata tjedno ukrajinskog jezika. E, i to:::

B: Kako se zove škola, kao osnovna škola.. ?

C: Osnovna škola Josipa Kozarca Lipovljani, da, evo i to mi imamo jako 

dobre odnose i sa ravnateljicom škole, tako da, ovoga, ta koja predaje ukrajinski 

jezik ujedno sada evo radi i sa našom djecom na koreografiji, priprema plesove i 

pjesme, ostalo sve.
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B: A ona je dakle odavdje, ona je:::?

C: A ona je iz Osijeka::::

B: Iz Osijeka, aha::::

C: Da, ona iz Osijeka dolazi tu i u Brod, ne u Brod nego u u u u Vukovaru i u 

Petrovcima 

B: Petrovcima..

C: Da, u te, da u te tri škole ona drži ukrajinski jezik. Da, tako da smo mi da 

to spojimo zajednički sa sa izučavanjem ukrajinskog jezika pri osnovnoj školi, je, 

a sad izdvajamo posebno za rad koreografija i ostalo, jel, tako da, prije smo imali 

posla dok su djeca.. bilo je više, sad ih tolko nema i nemamo više ni tog koreogra-

fa nego smo nju našli koja radi s djecom, ali ona ne želi posebno, nego eto tako 

pri školi, zato taj jedan sat u školi

B: Aha, znači to dječja sekcija sve zapravo se u školi odrađuje?

C: Da, da

B: Aha, aha, ovdje, dakle s djecom, djeca povremeno

C: Pa ne, radili smo nešto tu ali nekad dođu, nekad ne dođu, a kako je preko 

škole onda smatramo da je to ozbiljnije i onda djeca ipak dolaze, jel. Tako da to.

B: Dobro, onda ima još ova pjevačka?

C: Ima ova pjevačka, a i mi smo to još rekli kao dramsko-recitatorska mi 

je ova, ali to su uglavnom isti ljudi gdje pripremamo recimo prigodne programe 

za, ne znam, za Tarasa Ševčenka našeg ukrajinskog pjesnika, obavezno svake 

godine pripremamo neke, ovoga, dijelove od toga, sjećanje na njega i na njegov 

život, recitacije neke, i tako evo, referate o Tarasu Ševčenku, prigodno i pjevamo 

njegove pjesme, zatim evo u Lipiku je sad ne znam jeste to znali il ne napravljen 

spomenik Ivanu Franku, ukrajinskom pjesniku, pošto se on kao liječio tamo u 

Lipiku jedno vrijeme i onda smo mi ta to društvo lipovljansko koje je na sve te 

proslave i svake godine redovito pošto Lipik nema Ukrajinaca toliko, ima ih nešto 

tamo ali malo, mi smo to društvo koje uvijek prigodno nastupa tamo povodom tih 

dana Ivana Franka. 

B: A kad, kad je to?

C: Pa to je uglavnom u osmom mjesecu negdje 
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B: U osmom mjesecu 

C: Da, u osmom mjesecu kao neki datum eto vezan za za Ivana Franka 

uvijek to bude, znam da uvijek  oko lipovljanski susreti kad su zadnji vikend u 

osmom mjesecu istodobno prije toga idemo i u Lipik održavanje tog, metanje 

spomeni.. ovih sjećanje kod spomenika, metanje vijenaca, cvijeća i tako, a i tako 

neke delegacije evo sad smo imali prije dva mjeseca delegacija jedna iz Drobića, 

rodnog grada Ivana Franka bila je tu pa smo zajedno s njima bili tamo pa smo se 

i sjećali, napravili jedan sastanak ovdje, sjetili se (incompreensível) mora, vjero-

jatno ste čuli za to, oni su nam govorili nešto o tome pošto su oni stariji ljudi koji 

su doživjeli još taj dio i tako pa smo evo, radili sjećanje na to

B: A ko je, dakle, osim, vi još imate onda ovaj bal, sad će bit, vidim u poče-

tkom drugog mjeseca to je isto znači svake godine 

C: Održavanje tradicije jel to pa jeste vi otvarali našu web stranicu 

B: Jesam, jesam, gledao sam da

C: E, po njoj možete vidjeti gdje je, kolko radimo gdje idemo evo sad smo 

recimo u sedmom mjesecu je sad sedmi mjesec bio bili u Poljskoj, imali nekih 

osam nastupa u roku od od šest dana plus dva dana puta tako da ovoga evo 

nastupamo, idemo kojekuda po pozivima uglavom i tako evo u sklopu zajednice

B: A općenito.. kako biste rekli situacija, dakle kako se, kako je kakav je 

razvoj zajednice mislim da se, jel se kad poslije mijenja u nekom smislu, jel se lju-

dima sad biti biti Ukrajinac u Lipovljanima u Hrvatskoj, jel im to lakše, teže, kako 

im je, kako biste to komentirali 

C: Znate šta evo ja nažalost ja moram reć da je asimilacija u velikoj mjeri 

prisutna i da ova djeca manja djeca zato imamo takih problema mi smo imali 

kažem 30-40 djece je bilo koji su nastupali sada 10-15 uvrh glave ako skupimo 

djece. Djeca nekako gube da li ali ne samo tu za ukrajinski plesove nego općenito 

problema imaju evo i Lipa, lipovljanska i Česi i Slovaci lipovljanski imaju svo-

je udruge, Matica Slovačka, Češka Beseda, ali isto nema djece jednostavno ne 

mogu skupiti dovoljno, ne znam, djeca vjerojatno ovaj novi odgoj, kompjuteriza-

cija ovo ono nekako odvlači tu djecu jednostavno da gube volju za za takav vid 

društvenog života. 

B: Da, ali da, zapravo to vam je najveći dakle vi ste rekli da vam je najveći 

problem to angažirat
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C: Pa to je da, to, mi još, nadamo se da  ćemo još opstati evo pjevačka sku-

pina vidli ste ima i nešto mlađih malo i tako ali to ja sumnjam ako nećemo imat 

nešto mlađega da to za nekih 5-10 godina jednostavno nema nema zainteresi-

ranih toliko. Mi imamo 20-ak tih žena koje dolaze i 4-5 muških tu i tamo se skupi 

nekad manje nekad više al to je to ko i evo pjevanju a drugo ovoga 

B: U školi su

C: Da

B: To što je. A dakle ove sve tu na primjer ove pjesme to su nekako tema-

tski povezane uz nešto ili su to iz iz kraja dakle iz ove Galicije te nekakve pjesme 

ili općenito kako kako se bira repertoar i cijela priprema još

C: Ova naša voditeljica pjevačke skupine ona sa kompjutera sa svog, sa 

youtuba i ovo vadi te ukrajinske pjesme koje su ovako moderne mi smo evo u 

Poljskoj sad kad smo bili ovih osam nastupa kad smo tamo radili masu pjesama 

koje su naši pjevali, pjevali su i Ukrajinci iz Poljske isto to smo se čudili mi kako 

al to to je jer su to moderne pjesme nove pjesme koje se ima nešto i onih koji su 

preci još donesli ovamo

B: Te starije znači i te se isto 

C: Da i da, ali pretežito sad uglavnom uvježbavaju i rade ove nove ukra-

jinske pjesme 

B: A onda, a i sa plesom dakle u školi djeca isto uče ove novije i ili se nešto 

nešto što su stariji 

C: Pa, uglavnom se održava ono što je onaj što je došo iz Ukrajine i tu 

naučio međutim sada eto nešto ova nova profesorica koja sad ona je naučila 

ovoga ona je bila u Trnopilju, ne gdje je ona, dobro, Trnopilju je bila 

A: Da

C: U školi u Ukrajini i tam je završila fakultet i tamo što je ona naučila pri-

premila e sad ona te neke pje plesove ponovo djecu uči i

B: I jedno i drugo kombinira sa 

C: Da, da da

B: Aha

C: A ukrajinski plesovi su inače jako veseli i temperamentni i zanimljivi i 
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tako da to zato su i naš plesna skupina bila jako tražena  nismo mogli jednosta-

vno svuda ni ić kud su bili zvani ali eto, smjena generacija bila, djeca su odrasla, 

nove, dobar dio ih se poženio, neke druge poslove preuzeli i tako da se to jednos-

tavno ta grupa je izišla e

A: Da

C: Sad radimo eto sa tom 

A: Radimo na ponovnom, jel, oživljavanju društva i mislim da da su na na 

pravom putu da će to opet krenut svojim tokom kako je to nekad to bilo 

B: A, koju strategiju mogu pitat koji su točno, što kako ste mislili na koji 

način ih privuć 

A: Ništa, ne moramo krenut opet od škole krenut pošto pošto škola na ma-

terinjim jeziku znači poslije po modelu C gdje se predaje ukrajinski jezik i od same 

škole krenut uzet mlade mladi kadar i krenut jel ko sad za naše plesove nama 

djeci ne odgovaraju poslije 15, 16, 17 godina i nadalje, to su vrlo atraktivni bale-

tski plesovi, znači djeca trebaju usmjerenje i obrazovanje krenut baš u upravo iz 

tih sre školskih dana, petog, šestog razreda da bi onda imali kroz nekih pet šest 

godina jednu generaciju koja bi mogla uz daljnje naslijeđe da se da dalje nastavi 

s radom u u društvu, da, tak su i radili nekada, došlo je malo do do zasićenja i do 

smjene pa se puno mislim da je i greška ovo što se previše i putovalo, eto, bili 

smo u takoj situaciji da je naše društvo imalo jel čak i previše putovanja koje oni 

to nisu mogli kao materij pratit, kao ansambl, bio je jedan od najjačih, bio je naj-

jači u Republici Hrvatskoj, tak da se nismo mogli sramotit ni u Ukrajini ni u Češkoj 

ni u Slovačkoj, gdje su nastupali, al dobro, al moramo i to napomenit, da da to 

nisu samo Ukrajinci, to su i svi drugi koji cijene i vole tu kulturu toga naroda, znači, 

Lipovljani su miješana struktura, 16 nacionalnih manjina u Lipovljanima tak da su, 

da smo mi svi miješani i radimo svi sve i cijenimo i volimo tu kulturu to je nešta 

posebno ne znam kolko znaš o Lipovljanima kolko

B: Pa to te osnovne to što znam da

C: Šta ima, e, šta ima

A: Pa prije rata su održavani Lipovljanski susreti 

C: Mi ti tu možemo nešto dat od naših udžbenika 

A: Nac nacionalnih manjina pa rat je to prekinuo 
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C: Ako se time baviš evo tu ti je predsjednik društva 

A: Evo sad smo nanovo opet krenuli ovoga koja četiri godine već zaredom 

kad je promijenila se rukovodeća struktura u općini Lipovljani, došo je novi načel-

nik koji je evo uz potporu svih nas drugih pokrenuo tu akciju i da održavamo ove 

4 godine zaredom Lipovljanske susrete to je ipak na na državnom nivou mani-

festacija nacionalnih manjina glavna manifestacija nacionalnih manjina i gdje je 

normalno mi u velikoj mjeri kao domaćini uzimamo učešće organizaciji i svega 

skupa kompletno od organizacije i od sazivanja društava nacionalnih manjina od 

vođenja programa i ostalo sve kompletno brinemo o tome, štandova, izlažemo 

na štandovima ukrajinske nošnje, ukrajinske jela nudimo ljudima i tako

B: Da 

A: Isto tako Česi i Slovaci

C: Jer mi smo kao predstavnici udruge jedni na druge udruge vezani, upra-

vo kao članovi, tako i članovi udruga znaš nema tu granice da je to ukrajinsko 

društvo i da moraju bit samo Ukrajinci znači tu su svi predstavnici koji žele i koji 

vole jel članovi bit društva mogu nije bitno šta je on, Čeh, Slovak, Ukrajinac, nek 

on bude član društva, tako imamo i tu

B: Znači ima jel ne znam u ovim tim pjevačkim jel ima ljudi koji nisu uopće 

nemaju nikakve 

C: Ima, ima tu Hrvata, ima Slovaka, ima

A: Čeha

B: Znači znači

C: Da tako da nije 

A: Oni se opredijele gdje kako 

C: Dakle, društvo Ukrajinaca Karpati onda nosi i gaji tu kulturu ali mogu i svi 

članovi koji vole i cijene tu kulturu. Znači imamo i Čeha i Slovaka i Hrvata, svih u 

društvu tako i naši članovi su u drugim udrugama, Ukrajinci jel, i u Češkoj Besedi, 

Matici Slovačkoj, i u hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima, znači matičnom 

društvu koji je u Lipovljanima, to je Lipa, koja zastupa, jel

A: I pjevačka skupina

C: I pjevačka skupina Lira koji su to su znači udruge koje zastupaju plesove 

ukrajinskog naroda jel, našeg hrvatskog naroda oni su predstavnici njihovog, ali tu 
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su i naši članovi unijeli svuda, tak da nismo mi podjeljeni baš da to mora bit stro-

go ukrajinska udruga, nije, nego ima tu svih koji cijene i vole, tako i u u hrvatskom 

kulturno-umjetničkom društvu Lipa i i pjevačkom društvu Lira naši članovi nam 

dobro pjevačkom društvu Lira zastupa sve mi imamo sad  momentalno svoje 

društvo pjevačko koje sad tu pjeva, ali pjevaju kao za hrvatske pjesme, slovačke 

i češke oni su kao predstavnici tih udruga, tak da smo mi svi tu u Lipovljanima 

tako da se 

A: Veliki gemišt

C: To je jedna od velikih prednosti, znači ne djelimo se, cijenimo se, volimo 

se i baš radimo na toj bazi da budemo svi jednaki, šta je prednost nas tu upravo i 

tak zato i smo tako dugo i opstali ima tu vidiš evo tu će ti predsjednik dati 

A: Evo, dvije knjige koje smo mi izdali unazad, evo, ova je prošle godine, 

ovo prije 3, 4 godine izdano

C: Al mu daj posvetu, Ivane. Daj mu posvetu da 

A: Evo neka

C: Daj mu ti ćeš mu dat al ali ali imaš posvetu mu daj svoju posvetu jel. To 

onda knjiga ima vrednost. 

B: Pa može, da

C: Da, daj mu posvetu, jer onda ima vrednost, ti mu napiši, jel, u u znak društva 

A: Evo ćete i ovdje nać nešto dobrih stvari što bi vas zanimalo, ne znam 

C: Evo na, možemo ti to tu tu su plesovi našeg društva 

B: Odlično 

C: A možemo ti imamo i tu evo gle ima tu i CD-a kolko te to zanima evo 

vidiš i to su

B: Zanimljivo, da da da

C: To su pjesme, evo, našega društva, imaš posvetu neku, ha, imaš tamo 

B: Dobro mogu ja kad se već, a ja imam ovdje dakle ovo je isto jedna ukra-

jinska udruga u jednom od tih gradova di se oni dosta jaki su to ukrajinske jel 

A: Gdje?

B: U Brazilu baš i oni isto tako imaju te svoje ukrajinske večeri i tako dalje 

pa sam ja evo donio za vas malo da pogledate kako to u Brazilu
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A: Aha

C: Krasno, krasno

B: Isto imaju i snimku večere njihove tipične oni isto imaju tako slične ple-

sove pa da eto malo vidite kako je na drugom kraju, da usporedite malo šta ovaj, 

oni isto imaju, pa oni su zapravo većinom na tim plesnim skupinama

C: Kolko njih ima tamo, puno?

B: Pa, oni kažu oko pola miljuna, zapravo 

C: Sveukupno, al ovo društvo odakle je to

B: Ovo društvo ovo je to se zove Irači, Irati, taj taj grad, oni, pa tamo je znači 

u tom gradu i u jednom drugom koji se zove Prudentopolis je negdje 80 posto 

su s dakle su svi ukrajinskog podrijetla, negdje oko 50-60 tisuća stanovnika ima 

svaki od tih gradova tako da ima ja tamo zapravo radim u u centru za slavenske 

studije i onda dakle kroz to sve sam i 

C: U Brazilu

B: Da da da, u Brazilu, eto

C: Interesantno nekako stupit u kontakt s tim društvom 

B: E pa zato sam ja rekao da bi ja htio polako sad ja idem dosta dosta do-

bro situaciju njihovu znam pa ovdje znam koliko znam manje, nešto znam ovo jel 

tu obiteljsku priču al to sad dugo je nisam ni 

C: I CD pa tu mu napiši

B: Pa bi on meni isto ovaj ovo i ovo mi je isto interesantno da ja pogledam 

nekako možda jednom da se i to malo

C: Da

B: Jedno i drugo poveže i vidi

C: Ovo je ovak, evo, samo da kažem ovaj CD su  prije nekih pet godina re-

cimo tako to i ova naša pjevačka skupina sad su to već malo izmijenili ima dosta 

novih neki su već i pomrli i tako jel 

A: Tu napišeš posvetu jednu i imaš štambilj možda kod sebe

C: Ma imam kako ne 

A: E pa onda i to, pazite onda je to, onda imate tu značenje i vrednost knjiga
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C: Šta da napišem, gospodo, kažite

D: Evo, možeš napisat gospodinu Milanu ako oćeš 

C: Prezime?

B: Puh. Puh

A: Puh

C: Puh? Tri slova?

B: P-U-H, da. Moja isto obitelj sva je, isto imamo austrijsko prezime 

C: Puh

B: Pa su oni svi završili na kraju ovaj

A: Sjećanje, šta oćeš piši nešto njemu. Udari žig i evo ga

B: Mislim ja u budućnosti ja ću se vjerojatno još koji put jer ja bio sam i u 

Vukovaru prekjučer i sutra ću u Kanižu ići

C: Kak ideš? Čime ideš?

B: Autom sam ja, autom sam ja, jer imam još nešto rodbine je ostalo u No-

voj Gradiški tako da je 

C: U kom dijelu?

B: Baš u c, sad u centru su se oni sad preselili tamo kod kod crkve, neka 

Zrinjskih ova ulica, tamo imam to nešto rodbine i nešto su tamo prema Batrini, 

Batrina i taj, ne znam, Kapela i ti ta mjesta manja

C: Da, to ideš

B: To je već prema Slavonskom Brodu 

C: Da između Kapele i Batrina

B: Tako da onda ja se nadam da ću uspijet pa bi onda jednom htio ne znam 

i školu malo otić vidjet

C: Mislim ja mogu ostaviti mobitel za kontakt 

A: Pa može iako on ima i web stranicu

B: Imam ja da, da kontakt preko ovaj interne, al mislim, 

A: Možeš tu napisati da imaš njegov broj i dobro, danas sutra to uvijek stoji 

da može dat 
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C: Evo da napišemo i to 

A: Tako ti njemu u knjigu napiši nešto pa onda ima knjiga vrijednost 

B: Da

A: Ne mogu nać

A: Ne, ne ja gledam ne ne nešto tražim neke futrole al vidim da ću morat 

neš novo radit, natpis tražim po ovim futrolama kolko ga ne vidim vidim da ga 

nema tu ne znam 

C: Da i to zaškrabamo, šta

B: Da

C: Inače, tu kad nađete unutra ja sam puno radio na toj knjizi iako su drugi 

autori ali u velkoj mjeri sam učestvovao u radu i i pisanju. Ima tu kojekakih teks-

tova unutra i tako, ali ako pregledate i ovo što ja obično pišem više o tome svuda 

na web stranici ima tih stvari 

B: Da, da, ima dosta, baš sam vidio vaša stranica je, ima

C: Da, tako da možete evo do nekih stvari doć obično kad je neš prigodno 

napišem nešto

B: Dobro ja sam vas još mislio nekih par kratkih pitanja dakle

C: Da

B: Dakle malo odnosa kako to država sve dakle relacije to dobivate neka to 

ste govorili neka sredstva i općenito kakav je

C: Pa savjet za nacionalne manjine

B: Stanje, današnji odnos

C: Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske je glavni nosioc 

financija dobar dio sredstava dobijemo od tu iako ponešto i županija sisačko-

-moslavačka pomaže i općina Lipovljani mi smo govorili o tim nekim dobrim od-

nosima s u mjestu Lipovljani sa drugim manjinama i sve ali Lipovljani su i otprije 

još odavna poznata kao nacionalna manjina sredina gdje žive više nacionalnosti 

i sadašnji evo kad je sad izabran u ovom novom mandatu načelnik općine Lipo-

vljani podržava rad manjina i pomaže tako da normalno u sklopu svojih moguć-

nosti ima kojekakvih udruga i ne može svima davat ne znam kolko ali mi ovisno 

o tome kolko sredstava dobijemo tako si i organiziramo rad i putovanja i ostalo 
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evo to je to plus članarine i ostalo tak da nešto donacija od zgode do zgode ako 

nešto treba skupimo i tak evo za izdavanje ove knjige ja sam nekih 45 000 skupio 

donacija išo po selu amo tamo jer vidite da je to tvrdi uvez i dobra knjiga i solidna 

knjiga drugo sad njen sadržaj, iako je smo dobili pohvale i o veoma kvalitetnom 

tekstu i ostalo sve to je uglavnom gledano sa crkvenog dijela jer radi se o 100 

godina crkve ali ja sam reko da je crkva nosioc bila i prvi pjevački zbor ukrajinski 

u Lipovljanima je iz crkve, bio crkveni zbor nama je župnik tadašnji sad je već 

pokojni došo iz Ukrajine iz mjesta Drohobić, isto kao što je i Ivan Franko i on je to 

je njemu bila prva župa ovdje njegova žena, pošto se naši grkokatolički župnici 

mogu ženit, ona je bila učena kako bi reko ona je vodila hor crkveni hor i u crkvi 

su naučili i dan danas još uvijek crkveno mise se pjevaju po onome kako su tada 

naučili, ali i u slobodno vrijeme počeli su pjevati i druge ukrajinske pjesme to je 

bilo prvo od čeg se, ovo društvo to je bila jezgra odakle je društvo počelo uopće 

razmišljat o postojanju međutim, tada nije bilo nisu još bili uvjeti sazrijeli za os-

nivanje kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca, pa su zajedno u toj Lipi lipovl-

janskoj koja je bila nosioc kulturnog života ovdje, tamo su u sklopu Lipe nastupali 

naši i s pjesmom i plesom 

B: Da to je tako bilo sve povezano

C: Kompletno da, e, ali, vremenom je to evo kažem sve više osjećala se 

potreba na neki način da se posebno održi to nacionalno ne u zloj mjeri nego na-

cionalno da se održava nacionalnost i i jezik, kultura i ostalo sve pa je zato došlo 

do stvaranja tog ukrajinskog tog društva Karpati gdje i dan danas mi i moram reć 

smo dobro primljeni evo sad ovaj bal što mi organiziramo već je on negdje 150 

ljudi koji su se prijavili da će doći na bal

B: To se sad održava gdje se to negdje

C: U društvenom domu tu u centru Lipovljana i to je velika stvar, recimo 

osobno imamo jako dobre kontakte s gradonačelnikom Novske, gradonačel-

nikom Lipika, gradonačelnikom Kutine i našim načelnikom općine i veleposlanst-

vom svi su oni obećali da će doć na taj bal o je ipak evo tako jedno druženje gdje 

svi zajedno prosperiramo kulturu Ukrajinaca na ovom području 

B: A sad u crkvi jel što dakle ukratko samo nešto o njoj dakle na ukra-

jinskom i dalje jel ima mise se održavaju
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C: Mise se održavaju redovito svake nedjelje u 10:45 uglavnom to je vrije-

me kad se održava misa evo to je tu ta crkva imali smo, ovoga, sad imamo novog 

župnika prije dvije godine iz Zagreba dolazi, imali smo svog jednog dugo dugogo-

dišnjeg koji je bio i u osnivanju kulturnoprosvjetnog društva međutim evo srce mu 

je otkazalo ima već 4 godine umro je, pa smo imali jednog drugog iz Ukrajine tu je 

bio jedno vrijeme sad je došo u Škotsku prije dva mjeseca i sad nam dolazi evo je-

dan župnik ukrajinski iz Zagreba koji podržava rad sredine i ostalo sve, ali normalno 

ako nije tu nije to to jer evo on bi trebao bit sa našim pjevačima sad na probi 

B: Ali on će bit tu sad stacioniran ili će on zapravo iz Zagreba

C: Pa ne znam, još se nije odlučio nije doselio, ako doseli bit će vjerojatno al 

to on zna svoje mogućnosti mi se u to ne petljamo, ako dođe dobro dođem ako ne

B: Da, to nije, nije izravno povezan sa, samo da vidim šta još tu imam li ja 

tu još neke

C: Uglavnom mi podržavamo crkvu i ovaj hor praktički pjeva u crkvi to je 

nastavak onog što sam reko da su, ovoga, da je pjevački hor počeo pjevat ukra-

jinske pjesme isto to doduše ne baš sve jer ima tu Hrvata koji idu u hrvatsku crkvu 

ne idu vamo, ali nosioci cijelog pjevanja u crkvi, crkvenih pjesama su ovi. I evo mi 

smo sad u Poljskoj kad smo bili bili smo na hramu crkve u jednom mjestu tamo 

Zamjanica, tako se nekako zove, cijelu misu smo otpjevali tamo kompletno na 

ukrajinskom

B: Al naprimjer kad vi tako odete negdje vani jel oni kakav je znači vi to 

očito dobro prenesete al ima njima bude ipak da oni mogu prepoznat da njima 

zanimljivo da ipak ima nešto i hrvatskog i usput uz tog i donesete kako najčešče, 

kakav je to

C: Pa mi smo sad u ovoj Poljskoj da kažem zastupali Hrvatsku, sa hrva-

tskom zastavom smo išli, ali smo zastupali ukrajinski jezik koji živi u Hrvatskoj 

recimo to je bilo nekih šta ja znam, i Kinezi su bili i bili su i ne znam i sam, mislim 

čak da su iz Brazila bili neki i tako ima tu mogli ste na stranici ja sam nabrojio ko 

je sve tam nastupao ovoga, ali, i Turci su bili tamo i šta ja znam ali mi smo zas-

tupali Ukrajince iseljene jer to je taj kraj gdje smo mi bili to su organizirali Lemci 

koji su kad je bila takozvana akcija Visla u Poljskoj kad je Staljin prepustio taj dio 

Ukrajine Poljacima tu baš Lemkišćenu i onda su Poljaci rekli da u Poljskoj mogu 

samo Poljaci živjet i nisu priznavali manjine nikakve i onda su dobrim dijelom isel-
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javali te Ukrajince Lemke s tog područja dobar dio je u Ukrajinu odselio kojekuda 

najviše u Sibir, a ono što je ostalo to su sve u zapadnu Poljsku razbucali po selima 

kojekuda i ti su sad Poljaci to jest Lemki u Poljskoj održali svoje od tada kolko tu 

već ima nekih 50 godina pomalo održali svoje i sad su došli do toga da oni mogu 

svoje pjesme i svoju kulturu obnavljati i držati i zato su tražili nas odavde kao 

Lemke da dođemo tamo da zastupamo Lemke iz Hrvatske u Poljskoj evo to je 

tako eto bio jedan takav u njihovoj organizaciji mi smo obišli nekih 8 sela mjesta 

okolo oko te Legnice kako se zove glavnina glavno mjesto koje je to organizirano 

i gdje su živjeli Lemci mi smo svuda išli i okolo pjevali njima lemske  pjesme da 

oni vide da ima još Lemaka i tako 

B: A ovo zapravo ova kuća je kad je ona je vidim da je ona uređena kak bi 

rekao ono 

C: Pa ova bi kuća da nije Karpata već bila srušena jer kad je to je bio prvi

B: Jel se zadržalo nešto tog tipičnog   

C: Prvi prvi župni dvor je bio tamo gdje je sada novi a onda kroz tih sto 

godina života ove župe lipovljanske to je bila drvena jedna kuća i imat ćete tu 

nekakvoj slici ovdje unutra 

B: Aha ima dobro

C: Onda je, ovoga, ovo napravljeno kao privremeno boravište gdje je župnik 

preselio da bi onu kuću obnovili i kad je ona obnovljena kad je on uselio tamo 

ovo je bilo ništa tako bili su tu su iza svinjci kokošinjci i tako koješta onda Karpati 

društvo kad se osnovalo onda nam je tadašnji župnik koji je tu bio dogovorno s 

njime pologo dao da ovo obnovimo i uredimo i Karpati su uložili tada silne no-

vce u to što u radnim akcijama što u dobrovoljnim prilozima koječemu da je ta 

zgrada obnovljena uređena vidite da je sad to sve centralno grijanje napravljeno 

kompletno sve pririhtano i to se održava inače to bi već bilo propalo i srušilo se 

i sam smo evo imamo takav dogovor da trećni režija snosimo mi, a dvije trećine 

snosi župnik tako da imamo evo struju grijanje iako plin posebno plinsko grijanje 

imamo ovdje to plaćamo sami kompletno zato tu i je relativno hladno 

B: Da, da, a dobro

C: Jer moramo malo štediti jer plin je skup 

B: Da, pa dobro, mislim da je to
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C: Ali imamo svoj kutak

B: Da da

C: Da evo još možda neke detalje koji će možda biti bitni sa veleposla-

nikom Ukrajine ja sam razgovaro i dogovorio da jedan grad iz Ukrajine Hust se 

zove ja sam bio u tom gradu kod gradonačelnika prije 5,6 godina sad je već u 

međuvremenu došlo i do smjene kad smo razgovarali o tome da neku kulturnu 

suradnju napravimo no međutim tko smo mi kao društvo da to radimo mi ne 

možemo to onda sam veleposlanika nazvo i on je došo vamo vidjeli ste tamo u na 

web stranici ima njegov dolazak kad je bio u općinu i posjetio je i školu i djecu da 

vidi malo kako uče ukrajinski ali uopće nismo razgovarali o tome upostavljanju 

kulturne suradnje tog grada Husta i općine Lipovljani da ne idemo mi kao društvo 

sami nego vežemo općinu Lipovljani koji će uspostavit suradnju sa gradom Hus-

tom a u sklopu toga mi ćemo biti na neki način nosioci te suradnje i sa idejom i 

razmišljamo o tome da bismo kad odemo u grad Hust možda već i idući mjesec 

trebamo otići delegacija naš načelnik općine ja i još netko s nama na dogovor 

gdje bismo se trebali dogovorit prvo o kulturnoj suradnji da mi njih ugostimo ovd-

je i da mi odavde sa sobom povedemo jedno hrvatsko društvo zajedničko u Hust 

da učestvujemo u nekoj njihovoj manifestaciji a u sklopu toga pokušavamo raz-

mišljati da bismo iz Husta pošto je to grad uglavnom obraso okolo crnogoricom 

i crnogoricu obrađuju imaju lijepe zgrade prave od crnogorice probat dogovorit s 

njima da nam taku jednu zgradu vamo dobave gdje bismo imali uredili kao muzej 

ukrajinski u Lipovljanima evo to je ideja a sad kolko ćemo to uspijet ostvarit.

B: Dobro, ne znam, još nešto, to je to

C: Pa ne znam šta vas zanima u kojoj mjeri

B: Pa dobro mislim da je to za da

C: Ako išta još treba pitajte mailom mi se javite pogledat ću vidjet pa ako 

šta treba ali ja kažem masu stvari što bi vas zanimalo vezano za rad ovog društva 

i ostalo imate na web stranici ima tu nekih 7,8 godina rada društava kad sam ja 

počeo vodit stranicu gdje možete zaista vidjet puno toga 
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Grupo Folclórico Andrij Pelih – Entrevista com Vasyl

A: Da isto tako radili, jedni drugima pomagali, moja kuća je prva u selu 

1911. gradita koja ima prvi betonski temelj, prije su zidali sa ciglom dolje u zemlji, 

nego ovaj betonski temelj i prvi imalo drveni pod u kući. Inače su ljudi imali zemlju 

u kući. Pa su Ukrajinci donijeli ovamo muljili su prvi, stavili su blato sa malo plje-

ve pa malo balege pa tako pa da su muljili zemlju dole kao da bude ravno, Šokci 

to nisu radili, već ono što sam čuo od toga prije malo smiješno, Šokci su izvozili 

???, nisu ih bacali poslije, ovi su došli pa su nastavljali u serpetu bi nosili pa onda 

malo đe su zrno stavili, prvi su Šokci su sijali kukuruz recimo onako bacali su 

to da kažem rasipali su zrno, ovi su išli u red da se lakše može kopati, jedan dio 

kulture pa onda prvi su izmislili kosu koja ima na sebi kao grabljice tako da kad 

kosiš da ti onaj struk žita nosi na red, a da nema toga onda bi ti bilo ovako kao 

ravno, a vako ti nosi na red onda ti žena može uzeti u srp pa se veže, znači dio 

kulture su donijeli oni ovdje. Prva ukrajinska knjižnica je bila kod nas 1928.-1930., 

danas knjižnica se, mi smo dali kud:::po tome zato što taj ukrajinski student njih 

6 studenata su spavali baš kod mene u kući mogu djeda spavali su i oni su os-

novali u to vrijeme KUD i dječju igraonicu kao dječji vrtić, dječju školu malu, i 

osnovali su KUD. Onda je taj jedan student je bio u Prnjavoru, vratili su se nazad 

iz Prnjavora, na rijeci Savi su sačekali čamac koji je prevozio, i skočio u Savu da 

se malo okupa, bilo je 8.mjesec, 7.mjesec ustvari, i onda je on kad je skočio bio 

je uznojan i dobio mengitis upalu mozga. I on je umro i on je zakopan u našem 

groblju u Šumeću i onda smo ja to moja bila da po nekom tako nešto a čuo sam 

o njemu pozitivne stvari pa smo po njemu dali ime KUD Andriji Pelih. Njegov otac 

je bio svećenik u Kanadi, onda je on financirao jednom čovjeku koji može isto 

razgovarat sa njin koji je napravio spomenik njemu ovde i on je imao želju doći 

ovde, ali puno vremena i te neke 70-te godine kad se radio spomenik nije bilo baš 

transporta, 60. ajde, 68. Tako da nije mogo ni doć. Inače ima 35 posto otprilike 

Ukrajinaca kod nas u selu Šumeća, a u Kaniži ima više, 40 posto možda i malo 

više. U cijeloj općini ima dosta Ukrajinaca samo što je status ne pišu se svi Ukra-

jinci ja sam bio jednom pisao Japanac 

B: Aha Vi ste taj koji su

A: Da ja sam samo htio ja sam bio dobar::::tu na Savi i onda sam ja pitao 
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Matu:::: al ja ne mogu s otim da piše al kaže kako se osjećam i onda sam ja iz 

protesta iz toga napisao Japanac i došli izbori ja sam bio na listi stranke đe se 

svako mogo ??? pa piše tako Karamazan, nacionalnost Japanac, pa su me svi 

sad iz zeza i to, al ja sam samo to reko u aspektu da kažem kako je to glupo ja bi 

sad jednu topolu ako se nalazi drugi neka je hrast, pa uvijek je topola gdjegod se 

nalazila, znači ne mogu si, mogu si birat stranku, vjeru, sve si mogu promjenit, al 

si ne mogu promjenit roditelje i ne mogu nacionalnost, su moji, moj otac je po-

drijetlom ovaj Ukrajinac, a majka je podrijetlom Imoćanka, Hrvatica, ja sad mogu 

da biram Hrvaticu ko majku, ali ne mogu tu ništa, sad kad su mi otac i majka 

Ukrajinci i tu se izgubilo jako stvari i u starom Zavjetu onaj dio aspekta Vatikana 

i sve ostalo::::u tom dijelu su obreda malo starijeg i onda su oni njih u to vrijeme 

stavljali jer to je za moj pojam je što nije:::svojim svećenicima, biskupima da ?? 

da su to braća, ovdje ima više katolika Ukrajinaca ima više grkokatolika, a šta 

bi ?? kaže da je pravilo:::::biskupi i to sve da nema prelaska iz rimokatoličko u 

grkokatoličko i obratno da se ne može da Vatikan to ne dozvoljava da si vjernik, 

ali to su sebi dali prostora iz razloga da bi sebe našli u tome jer to je bit(+) sve 

se ta vjera pretvorila u biznis. tu je najveći razlog da su si svećenici međusobno 

i dovodili u sukobe pa onda jedan svećenik vjenča grkokatolika u rimokatoličkoj, 

ovaj se naljuti i piše pismo biskupu ?? pa su tu zamjerke pa se ne ide u crkvu vako 

nako, mislim da je:::: to opet rade to bi kardinali i biskupi trebali rješit za jednu. Ja 

da sam tamo moći ja bi im naredio da ::::Ako ti uzmeš ovdje svoje grkokatolike, 

vamo Ukrajince rimokatolike i gotovo, šta će sad onda pa lepeza je to::: rodio si 

se po tome gdje si se rodio, vjeru si rijetko ko biro, svi smo naslijedili po rodite-

ljima i ne mogu ja vjerski, mislim pričam o tome da je to, to je jedan dio sukoba 

koji je vjera donijela, a vjera treba donijet ??, suprotno sukobu, treba donijet neki 

razum, razmišljanja, svećenik bi trebao bit učen čovjek koji bi trebao da shvati da 

i ako još vjeruje u boga, a što je moja sumnja da to svećenik ??? boga i ostalo, svi 

vjeruju u novce, kolko sam vidio, pomirdbu praviti i rješavati to, lijepo je u stvari 

imati crkvu i ić u crkvu, ljudi pogotovo na selima, moja mater da nema crkve kud 

bi izašla, kad bi ona kupila novu, lijepo je imati i Uskrs i Božić i svece, nedjelju i 

to sve vjere donosi dakle da nekako malo način da staneš, da se malo odmoriš, 

inače bi bio životinja, ljudi su zli sa vjerom u boga i još da ne vjeruju, šta bi tek 

onda radili, tako da ima nekog smisla, ali nije dobro kad neko to zloupotrebi za 

interes i vrati se narod unazad
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B: A daj mi recite malo samo o tom kulturom društvu

A: Osnovano je prije 15 godina, na moju inicijativu sam osnovo jer sam ja 

bio prije sa Brodom, u brodskom društvu dolazi bio sam član predsjedništva::: U 

to je bio vrijeme Miroslav Kiš je bio saborski zastupnik, u to vrijeme smo preko 

njega dobili 100 tisuća maraka za društveni dom, što je nas Ukrajince tamo diglo 

rejting:::  to je prva investicija veća koja je došla od države preko Sabora za nas, 

pa je bilo meni drago što to, ja sam bio u to vrijeme predsjednik mjesnog odbora, 

pa sam uspio tako isposlovao i tako da smo osnovali KUD, bili smo u savezu Ru-

sina i Ukrajinaca jedno vrijeme, 4, 5, 6 godina, to je isto slično ovoj zajednici, jer 

vjerujte da smo mi kao KUD bez nošnje u ?? bili, bez ikakve nošnje(+)  jedno 4-5 

godina, da znaj taj savez nam nije htio pomoć da se kupi nošnje, a isto vrijeme 

taj predsjednik ? mudri je dobijao sredstva, njemu Savez posudi za njegovu pri-

vatnu firmu, a ne može nama dati za nošnje, možete misliti bila stvar, još ga na 

kraju Ukrajina nagradi kao ordenom zasluge za ukrajinski narod. Ja sam to rekao 

ovako kao da ste Šešelja nagradili::: Hrvatske. Mislim, tako da mi to smeta i sad 

smo u ovoj zajednici da vam kažem isto nisam, to je financijski interes je veći 

interes nego to smo mi nekako da smo mi tako prijatelji, da se mi družimo, da mi 

jedni drugima pomažemo, da mi kažemo e sad si ti dobio manje, treba tebi više, 

nije fer, trebali su dati vama više, imate više djece, više nastupa, više nešto, ajde 

ostanite, mi smo tamo imaš ekipu kojoj je to, ja ih volim, ajmo na stol iznijeti jedni 

drugima da pokažemo gdje smo potrošili novce, mi smo 28 tisuća kuna koje smo 

dobili od države 24 potrošili na autobus. Ajde da vidimo kud ste vi potrošili drugi, 

ajde da vidimo kad, šta, šta je sa tim novcima, da mi prezentiramo, bili smo::: da 

budemo  recimo bili smo u Rijeki, u Zagrebu, bili smo u Osijeku, idemo i svoje selo 

i svoju općinu i svoju županiju i Ukrajince to je prvenstveno. I lijepo, gdjegod smo 

došli uvijek nas netko, ljudi su nas pozvali u recimo u Sloveniju svidili smo se, bili 

su nas pozvali jednom u Njemačku, financijski ne možemo. Ne možemo finan-

cijski, skup je autobus. A ima nekog ko ima dobije sredstva, nema ih di potrošit, 

nema djece. Znači nisu tamo to (+) ekipa koja dijeli sredstva, nisu tolerantni, nisu 

pristupačni, to kako se ponaša ko da je njegova firma zaradila pa daju. To su dali 

porezni obveznici, ne on. Ma nije on dao, on je sam dobio:::: i tu nisam, ispada da 

samo pričam da nisam zadovoljan sa ničime, ali volio bih da se to promijeni u 

pozitivu, da kažu i oni meni što nisu sa mnom zadovoljni, jer ja njima ništa ne uzi-

mam, i daje se truda, recimo, evo primjer mi smo naše društvo u Šumeću primili 
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smo do sada 8 različitih društava iz Ukrajine koji  su spavali kod nas od tri do pet 

dana, sedam dana po kućama. I vjerujte kad su Ukrajinci ti odlazili da su dobili za 

poklon lančić, zlatni lančić, naušnice, sat, kako ko je nešta mogo poklonit to selo. 

Ovi u Brodu ne mogu ih primit po kućama. Kaniža isto tako, masu njih nisu primili 

po kućama. Jel nemaju to, znate, nemaju interesa i onda te malo boli, a onda 

tebe kao moralnu osobu koju skupiš, ja imam bager već 15-18 godina, pomežem 

tim ljudima, puno stvari obavim džabe pa mi ljudi na neki način puno sam njima 

privatno pomogao oće učinit uslugu. Ja imam veći problem kako podmiriti sve 

familije koje žele primiti Ukrajince iz Ukrajine na taj dio, nego što mi je problem da 

nađem smještaj. Znači ima više prostora da smjestim, neg što imam

B: A kako su te razmjene povodom čega?

A: Pa oni dođu KUD, oni dođu KUD iz Ukrajine pa budu, bili smo mi kod njih 

u gostima, oni dođu kod nas i tako se jedni s drugima, razmjene tako i to sviđa 

nam se, bili smo mi i dosta, 4 puta u Ukrajini, sviđa mi se taj dio, ja sam bio u 

kući od mojih, to sam ti pričo i par puta našo sam, imao sam veliku želju i to mi 

je još želja, dugo sam već predsjednik, evo 15. godina, umorio sam se s tim čim 

i sa djecom i sa nepravdom i sa svime time, a želja mi da odvedem djecu u ono 

podneblje, ja sam našo većinu prezime, recimo otprilike 90-95 posto prezimena 

sam našo u Trnopiskom oblastu odakle su naši došli i imao sam želju da ih odve-

dem na groblja tamo, taj dio da nađem i kažem djeci e vidite, vaši su preci došli 

odavde, to su vaši preci, vi se pišite kao ja Japanac, šta god oćete, ali to su vaši 

preci, to, vi pripadate tu, i nemojte se sramotit s vašig djeda jer ako vi se njega 

sramotite vaša će se djeca i vaša unučad sramotit vas, i to ih želim usadit u glavu, 

cijelo vrijeme kažem djeco slušaj, to je vaše, ne može se to, niste vi birali, niste vi 

krivi što tad zemlja Ukrajina slična Hrvatskoj gdje ste tad morali isto strašno puno 

naplaćuju, isto nemaju morala, ja kolko sam vidio kad sam dolazio, kad ja vidim 

one zlatne tornjeve tamo, pozlaćen, a čovjek vuče plug, njih dvojica vuku ručno 

plug vuku na leđima. Bože moj gdje živimo. Al jedna, jedno selo kao naša općina 

ima 4-5 traktora privatnih, sjeo bi i plako šta su radili tom narodu. I sami se to, oni 

se vežu oko tih političara i oko te Crkve koja je, Crkva ne voli bogato društvo, ona 

zna što je bogato društvo, ne voli bogatom društvu ništa, čovjek u jednoj Švicar-

skoj, Njemačkoj, Austriji, bili kojoj zemlji koji živi od svoje plaće, koji ima dobra 

primanja, njemu je crkva usput nešto, oni vikendom idu evo ovako na odmoru, na 

pikniku, na ljetovanju, na nečem, a čovjek kad nema novaca je u crkvi i onda još 
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da nešta ne bi li mu bog odriješio, ma neće ti bog rješit, znaš mora se to posložit 

i onda svećenik je bio s nama isto sam ja to zadnja dva tri puta, on se ljuti kad 

mu ja to kažem::::znaš, nije dobro. Crkva mora bit u društvu, al ne smije odlučivat: 

ona ne voli bogato društvo, voli bogate koji će njoj dat, koji su jamili lovu pa onda 

njega strah od boga pa idem ja dat malo velečasnom ne bi li si ja malo to izvuko. 

Znači nisu mudri u tome da oni to prihvate i sretni su što su takvi.

B: A kako je djeci kad odete tako::::

A: Pa djeci je drago

B: Ili kad dođu, na primjer, kako im je tamo?

A: Kad se vrate nazad budu sretni da žive u bogatijem podneblju. Onda 

sam ja tamo kad sam bio sa djecom djeca se malo:::jer vide da tako bolje mi 

živimo ovdje pa ja njima kažem a šta kad vam dođu Njemci, a ti si pametniji, 

uspješniji od njega i nema šanse da tu svoju pamet pokažeš zato jer ti to neko u 

društvu nije omogućio. Onda se oni malo začeškaju pa pomisle, ja ih pokušam ci-

jelo vrijeme na to da im kažem slušajte djeco, vi ste trenutno sad u takoj situaciji 

zato jer su vama vaši očevi i vaši prije pripremili taj dio. Vi da ste u Njemačkoj vi 

bi bili napredni, uspješni, daleko bolje, sa ovakvu inteligenciju koji je. A Njemci da 

su slučajno ode, bili bi gladni. Ovim sistemom kako mi moramo sad živit od rada 

i tako – strava. Jel naš je rad obezvrijeđen. Mi jako puno radimo, ali nam jako 

puno uzimaju. Strašni su porezi, niko ti nije organizirao, dobio si koji proizvodimo 

nešto dobili smo čistu konkurenciju koja je nezdrava, čisto nezdrava, ja sam se 

evo puno put i sa ministrom zezao sam puno puta, pa dovest ćemo mi carinika 

iz Bosne koji će umjesto 7 bit za 2 i koji će bit i vako sretan. Ajmo tako, dovest 

ćemo mi i učitelja iz Srbije ili Bosne, isto zna pričat, pa on će umjesto 6 biti za 3, 

i njem će bit dobro, nego dovede se samo nama konkurencija koji nešt proizvo-

dimo i onda su nama stukli taj proizvod u bezvrijeđe i čovjek onda bježi, ne može 

pokrit svoje troškove i odlazi vani. Kod mene u selu nekad za vrijeme Jugoslavije 

je bilo 6 ljudi vani, sad je 104 osobe vani. I nema nezaposlenih, možda 4-5 osoba 

nezaposleno, svi rade, ali su većina naših vani. Ja ne mogu pronać radnika sebi 

zato što su vani ošli. Otputovali su zato što je stvar, neko opet kaže, vani je to sve 

politika, društvene aktivnosti::::

B: Koliko je vas u selu uopće sad? 

A: Negdje oko 670 ima sve skupa stanovnika. puno ima Ukrajinaca. Ali se 
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ne pišu, pišu oko 200 I to eto, to na moj nagovor se tako pisali, inače bi se dru-

gačije  već pisali. Znaš, ne vidim to, malo to i Hrvati gledaju, I Hrvat je sramotan, 

može netko igrati istu kartu, ja imam  Ovaj do sad rat, isto pričam kako ono sad 

šalju pomoć, ja sam bio kad se u ratu kad su slali pomoć, pa to su pomoć kupili 

veliki, svećenici su preprodavali rinfle? te na pijaci, da ne kažem davali drugi-

ma. Zato se plašim da će i kod njih se to sve dešavat tako i pretpostavljam da 

ima toga. Tako da je to sve, mi smo najsličniji njima. Ja sam procjenio vako da 

smo najsličniji Ukrajincima. I moralno. Nama treba u Hrvatskoj izuzetno puno u 

vrećama morala dovest, uvest ljude koji ima moral, ovo o čem pričam da je mo-

ral, on voli Hrvatsku dok može živjet od nje, kad prvi put bude moro platit porez 

on::: više ne. Volim te Hrvatsko, al ne mogu živit od tebe. Moram platit porez, 

više te ne volim. Ali nije to dobro. To nije dobro za zajednicu, propast će to. Ako 

budemo svi gledali svoje interese, šta će onda, nema onda, onda ne, uzaludno. 

Dvoje mladih se žene, pa kaže ajmo, ne možemo nekako ne mogu da budu tad 

u problemima ispočetka, ajmo im dati ovaj poklon, vaki onaki, nek skupe pa 

nek krenu, to se bilo, Švabo to prvi izbacio tako, reko oni su mladi::: pa tako. E 

onda:::: ja vidim sad da se familije prepucavaju, ja sam tebi donio poklon od 100 

eura, a ti si meni vratio od 100 kuna. I tu je odmah svađa. Tako da o tome, isto 

je to sve društvo, mislim

B: Ali vi imate, da, ali vi imate, jel imate vi nekakvu međusobno da si po-

mažete u zajednici Ukrajinaca, to što dobijete nešto malo novaca?

A: Pa dobijemo od općine isto 10 000 kuna, svakog, svaki put, mada ja, 

mi smo sa Šokcima često puta::: ja se osjećam malo, nekako u razmišljanju, pa 

oni imaju svoju državu i dobiju manje. Znaš, malo mislim da to nije pravedno 

bilo, znaš, a onda mi poslije kažemo imaju oni  to njima taj ti iz Lipovljana pokupi 

većinu novaca, pa nek se oni malo izbore za to, jel imaš i to, i mi u toj zajednici 

plaćamo Mariju, pa plaćamo tamo knjigovođu 60 i još nešto hiljada kuna, ja sam 

plako, ja se svađo, ja ne znam šta sam reko, meni ne treba knjigvođa, moj knjigo-

vođa ja:::svoj složim, ja ne trebam knjigovođu, zaš ga moram platit, meni treba 

koreograf, mi nemamo koreografa, njima uopće nije bitno što mi nemamo koreo-

grafa, al bitan je knjigovođa i bitna je tajnica, sve ostalo je nebitno, pa ja bi plako, 

šta mislim, ne znam kako da to rješim,:::to al, strava je

B: Ko onda radi koreografiju, ko vam je..
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A: Ma bio je:::: mi izašli iz saveza Rusina i Ukrajinaca već tri godine, on 

više ne dolazi nama zato što nije u zajednici Ukrajinaca, oni su obećali, Graljuk i 

ekipa, da će dovest koreografa al na kraju, šta Graljuka zanima, Graljuk je uzeo 

svoju mirovinu kao saborski zastupnik, Graljuk nije napravio ništa. I Graljuk je isto 

kao saborski zastupnik nula bodova, još te više boli što je tvoj bio tamo saborski 

zastupnik Ukrajinaca i to me boli taman, sad je Rom, od njeg nisam očekivo neš, 

od svog sam očekivo, ništa, ni sto kuna mi nije donio.  Još smo Mato Arlović i ja 

pripremili amandman da se čita a to? Negdje otprilike trebali smo dobit oko mil-

jun kuna. Pa mi da smo dobili mi bi Ukrajinci dobili rejting da boli glava. On ošo 

do Kramarića. Kramarić bio u oporbi. Šta ćeš u oporbi kad si::: malo razmisli, ali 

jebiga, po procjeni on se našo s Kramarićem. 250 hiljada kuna godišnje dobija 

saborski zastupnik dobija tako pa ako nisu nikakve stranke ne dobiješ ništa, onda 

odem u tu stranku kod Kramarića, on kaže da, meni 150, tebi kralju 100 i gotovo, 

svi sretni. A mi što nismo dobili ništa, ko nas šljivi. Znači Graljuk se nema čim 

pohvalit, on je bio tamo 4 godine samo za sebe. On je samo izvuko sebi nešta 

dobiti i ostalo sve nula bodova. Ništa nije donio, reko sam:::. Još da je načelnik 

općine bio malo pametniji, al i on je bio u sukobu, Mato Bojić, mislim sukobu, to 

je bila ljubomora on je u HDZu, ja sam u SDPu pa je to bilo malo, on je trebao oko 

700 hiljada kuna, tako je dogovorito i prošli, 500 ćemo dobit sigurno, a možda i 

700, on piše 350, dobijemo 350. Kao po predračunu nije mogo više. Pa je... ne 

znam, ne znam. Sjeo bi i plako. Al to je na kraju sam sazno samo nemoj dovolit 

Karamazanu jel on je, on treba da se pohvali kako je dobio novce. Tako da je

B: Čekajte, al osim znači znači tog folklora što još imate da, koje još neke 

aktivnosti da mi možete ovako 

A: Pa imamo eto tu školu, koju sam isto na neki način, ne da se falim ja, al 

eto uz pomoć Mate Arlovića sam uspio da provučem Slavicu Panjko. Inače savez 

nije, savez Rusina i Ukrajinaca nije bio tamo ma kaki, oni su na neki način kao da 

su bili protiv te škole, i onda je Slavica došla, imala je u to vrijeme u našoj općini 

67 đaka, 68 đaka, da bi spala na 5-6 đaka. Nije znala što će radit. Djecu.... sa ro-

diteljima se svađala i svašta nešta pa tako da to nije ispalo baš pametno, onda je 

došla sad Oksana Martinju, koja je izuzetno drukčija, da je Oksana bila u početku 

mi bi imali sad isto jako veliki broj djece. Mi imamo sad Hrvata, u mome selu bar 

četvero Hrvata koji su čisti Hrvati koji su upisali ukrajinski,  vidim da pohađaju 

ukrajinsku nastavu, što nam je dapače drago, mi imamo u KUDu jedno 30 posto 
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Hrvata koji plešu. I to nam je drago, njima je interesantan naš ples, ma da. Imali 

smo vezilje koje su vezle nešto, imali smo pjevačku skupinu u kojoj su pjevali, 

pjevali smo kako su nam babe, djedovi rekli kak se pjevalo. Onda kad smo došli 

u Petrovce u Petrovačko zvono, onda se veleposlanik i ostali malo smijali našem 

pjevanju. Ali nisu svatili da to pjevanje, ovde ti svako podneblje ima svoj neki 

rastezanje, brzinu, sporo, e tako smo mi pjevali na neki svoj način kako su babe 

i djedi rekli, jebiga, ovi se malo smijali, a one su žene bile tako malo razočarane 

u to i tako da Pa malo je od njih i tako bilo malo naivno, ja ne mogu objasniti, mi, 

oni su se naučili tako pjevati same od sebe, a molili smo iz Broda ovu profesoricu 

koja uči u Brodu pjevat da nam dođe, njoj se nije dalo, to je malo opet, to je malo 

onaj dio da ne bi mi nešta postigli više. To je jako žalosno, što se mi Ukrajinci opet 

kažem, mjesto da smo sretni što je neki, ja sam sretan što Brod ima jako puno 

djece, ništa mi to ne smeta, dapače da mi drago, ma nije baš drago kad ?? jedno 

selo, i to nije dobro. Nije dobro, evo da sam reko nemoj više ni dolazit kao preds-

jednik zajednice. Mi smo ušparali nekih sredstava da bi napravili binu. Ja sam se 

potrudio, upotrijebio sam župana i kad smo bili na domjenku đe je veleposlanik 

Ukrajine što je dijelio županu jedno priznanje za pomoć Ukrajincima ovdje u žu-

paniji i to sve i onda smo došli do njih ?? ja znam reko molim te mi neke novce 

smo ušparali od susreta od ??? da nam pomogneš ti za papirnati dio, da platiš 

papire. Onaj, građevinsku, ?? rješenje i tako, on je uspio i iz županije odvojio 13-14 

hiljada kuna za to. I nama ostalo. I mi hoćemo sad dobrovoljnim radom napraviti 

tu binu?, koja će služiti Šokcima i nama, svima zajedno, treć godine nas handre da 

ne kažem i to Nikola umjesto da kaže da, to su, al shvaćaš, mi smo prvo društvo 

nakon nekih godina koje smo rekli taj novac nemojte dati nama kao KUDu, taj no-

vac je na zajednici na računu, a mi ćemo reći tolko košta piće, tolko košta hrana, 

tolko košta ovo, tolko košta plakate, pa vi to sve platite, nemojte da mi to radimo, 

a onda vi imate uvid u šta smo mi potrošili, dok su druga društva uzimala svu lovu 

i onda su oni njima kao razduživali, a to ti kemijski možeš radit, kužiš šta oću reć,-

moš kemijat, a ovdje nema kemijanja, ovdje ti predračun-račun, i tako da smo mi 

neke novce uspjeli, jel mi smo imali sponzorstva kroz selo sa pečenke ovo ono, 

i htjeli smo raditi tu binu dragovoljnim radom. Znači, skupili se u selu zidari, oni 

koji koje znamo, sa Šokcima zajedno, ja bi bagerom svojim odradio temelje i to i 

napravili bi binu koja bi služila svima, i ti novci stoje kod njih, ja ih molim nemojte 

dati novce, kupite materijal, i dan danas nedaju. Ja kažem pa da vas nije sramota. 
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Jel vas nije opće sramota kako:::na neki način to je samo rivalstvo evo Kaniža 

isto začudi se, prvi su susjedi da ne kažu, pa dajte to njima pripada, oda:: meni 

palo na pamet(+) Rijeka one svoji da kažu dajte mi sad novce da ja odustanem? 

Pa to njima pripada. Tako da nije baš idealno tamo, mislim da će nas ili ti novci 

ili interes nečiji da će nas transformirat, da ćemo se posvađat, ja sam na rubu da 

zovem novinare, a kad dođu novinari bit će sranje strava. Bit će i Uskoka i policije 

i svega bit će u tome. Jel kad počnu čijat?. Znaš a nije, nije to, a onda se na kraju 

se plašim da ću biti krivac i ja što sam to reko mislim. A da li danas vrijedi istinu 

pričati. A društvo sam započeo bez vizije, kažem ti ovi Brođani su mislili da će 

društvo naše trajat 6 mjeseci, da će propast. A mi smo dan danas opstali. I sad 

malo:::posla, mi dobijemo recimo trećinu sredstava njihovih, 30 posto 40 posto, 

maksimum dobijemo njihovih sredstava, i opet opstajemo. Ma:::ide i odričem se 

svog vremena to mi čini zadovoljstvo iz ljubavi, moja žena godinama pere nošnje 

džabe. Ovi ga plaćaju mjesečno, bili nastup ne, ima osoba koja je plaćena za to, 

njihov koreograf ima 250 kn dnevnicu, a mi smo jednog dečka koji vodi 50 kn 

dnevnicu, i to ga svaki put ne plaćamo, mislim oću ti reć koliko smo mi u svemu 

tome skromni, oni su od 45 000 kn za amaterizam, kolko su dobili Brod, 20 i 26..

ne od 40, pardon, 26 potrošili za troškove dnevnica, onoga, administracije, onoga 

... onda su oni njih Rijeku i Zagreb država rekla da znači neće dat više novce da to 

nije dobro, pa ne možeš tolko potrošiti za dnevnice svoje, a mi smo, opet ti kažem 

28 potrošimo, 24 za autobus platimo. Mislim tako da je to puno rada, ali niti ne, 

vidi ako ne bude u budućnosti neko nagrađivo rad, i to nečiji(+)? kao što sam 

reko evo sad smo se tu zezali sa generalima  (incompreensível) pa sam reko, pa 

ja bi ponovo da se vrati rat bio bi general za nula kuna, nego da budem vojnik za 

17 hiljada kuna, kolko general ima, generali su ušli u rat sa sto maraka, izašli sa 

sto miljona maraka, da ne kažem, reko sam preveliku cifru, ja sam njima reko ja 

sam ušo u rat jednako a izašo sam siromak, a vi ste ušli u rat možete kupit cijelo 

moje selo, a ja ne mogu platit režije. Gdje su ti bili novci kad je bio rat, kak ja ni-

sam mogo, ja isto bio sam u ratu, to je malo nejasno, neshvatljivo, tako se i ovde 

dešava da netko od toga iskoristi situaciju a to nije dobro. 

B: Al mislite da zajednica ova vaša u Šumećem da to ide na bolje, mislim, 

kako se:::interes djece::::?

A: Ma ide, ne gubimo, generacija za generacijom se mijenjaju, idemo tako, 

nema nekog sukoba, sa djecom imam sukob jedino što im ne dam alkohol, da 
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piju, to je jedan od velikih sukoba, i ponašanje, ja sam im stalno vičem u auto-

busu nema dreke, bleke i tako, i tu su dva velika sukoba u kojem se nalazimo. I 

imam nekih pojedinaca to se uvijek nađe kojih pet posto koji  žele biti face pa::::-

nogomet je taj koji nam i pokvari vječno. Kad dijete počme igrat nogomet u selu, 

odma počne alkohol i::: i onda šta želi, želi da ja njega zamolim aj molim te ideš 

plesat, ja sam njima ja sam već puno put njih sastavio ja sam već dobio rogove, 

reko djeco, ako vama ne treba KUD, ne treba ni meni kao Darki. Darko samo troši 

svoje, ja sam lovac, ribolovac, imam tako to, imam ja gdje prostora izać, ja osta-

vim se svoga lijepo nečega što je moglo otić u lov, ja idem s vama negdje, i sad 

vi još zezate mene tude sad bi ja, ako vama ne treba KUD, ne treba ni meni. Vi 

shvatite, ako vam ne treba, recite da ne treba, ako treba pa nemojte onda, ako se 

dogovorimo da idemo sad u Rijeku, onda idemo u Rijeku, ako se dogovorimo da 

idemo u Zagreb, mi sad idemo u Zagreb, bit ćemo ti u Zagrebu ako ti još nešto 

bude trebalo 14.6., mi smo bili prošli::: ćemo biroge? onaj da e to, pa bili smo mi i 

prošle godine u Zagrebu isto(+) biroge? bili na početku to i sad ćemo ponovo, to 

nam isto oni iz Zagreba plate put, autobus i to, i to nam dobro dođe, izađemo van, 

B: Pa to je, mislim da njima to djeci dobro da se putuje, da se vidi, 

A: Zagreb ti dobije isto novaca, a nema djece. I sve su to igre

B: Dobro to su sad različite, svako ima neku svoju, da

A: On će reći svoju varijantu, a ja ti pričam(+) istinu. Nek vidi šta znači imat 

djecu. Ti moraš njih voditi autobusom, ti moraš rizikovat, ti moraš njima udovol-

jiti. Djeca ko djeca troše. Zahtjevni su. One bake koje idu pjevati, šta ja njima::: 

ništa. Svaka baka ima dovoljno džepaca u džepu da a kud će dite. Ako njima tata 

dao, nije dao, tata mu nikad neće dat previše jel nije pametno dat djetetu previše. 

Jer se pokvari. Tako da im pokušavam reć i onda su ti koji nemaju djece, nemaju 

razumijevanja i gledaju samo svoj interes. Vukovar. Vukovar isto na bazi rata želi 

cijelo vrijeme neke::::Boli mene taban. Svaka čast i ratu. Šta ja imam s ratom? Šta 

ja, ja sam bio u Njuštru? sedam dana na terenu, bio sam kod Vukovara, ja sam nji-

ma išao pomoć. Šta sam ja treba da se netko, ne želim da krivi mene?. Isto kažem 

mi smo danas rat je prošao, dokle će neko živit od rata i bit rat. Mi moramo danas 

počet radit od rada i mora dobit čovjek više što radi nego onaj što ne radi. Kad 

budu to napravili u Hrvatskoj, onda će bit bogatstvo veće. Ja se za Ukrajince ne 

bojim za taj dio. Oni su pretežno radišan narod. Ti kad pogledaš Ukrajince i naše, 
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to su, Šokci nekad ih vidim zavrću nosom, nema priče. Uspješni su ljudi veći-

nom, uspješni. Baš, stekli su. To ih malo natjera rad, život. Jel oni su došli, ko 

da su Šokci, mi smo analizirali, propali, zato što je dida steko, tata sačuvo, a 

ja se nisam moro trčit da to, znaš, imam ovo, nisam moro ništa, i opustio se. 

Čim si se opustio, vrijeme te pregazilo, a ti si bio neki siromak i moro si grabit 

na sve načine da bi došo do neko.. i imo si želju, i težnju i ti si ošo, i ti se snala-

ziš. Ja gledam danas-sutra, evo sad te otete? granice, puno ima tatinih sinova 

koji bi možda ošli vani, a šta znaju radit? Ništa. Ovaj se borio da radi svašta, 

šta god da pošalješ, on radi. Naši su vani i dobri majstori, ma šta god napra-

viš dobri su. Ja sam u kontaktu ovako upozno sam sve do jednog Ukrajinca 

i tako i većinom su i kad dođu jako brzo postaju i poslovođe i šefovi i vamo 

tamo. Uspješni su. A sve to smatram zato što ih je satro život zato što su bili 

na neki način morali su, nisu ništa dobili poklonito, nego morali su steći, stvo-

riti, napraviti, morali su kemijati, znači nije bilo opušten, stjecao je znanje, svi 

Ukrajinci su bili kad je bilo ono vrijeme zidari su bili zidari. Svi su znali zidat? 

Ja drugo ne znam(+)

B: Znači jedni druge su 

A: Pa jedni druge da, i sve se zovu kumovi i prijatelji i vaki naki jer su jedni 

druge pomagali. Jer šta kud bi oni kad su došli iz Ukrajine sa vrećicom na kolima 

vako tako, ništa. Znači morali su i neka, ja im kapu skidam za to. I smatram da će 

to bit jedini uspjeh i ti kad se pripremaš na školovanje se odričeš svoga vremena, 

dok su drugi možda hodali po diskačima vamo tamo, ti si tuko tu knjigu, učio si 

neš napamet:::: mada to isto se nekad ljutim, ti sad kad budeš doktor, znanos-

ti, recimo, il nečeg takvog, i ti bi sad u društvu trebao bit pametniji, ja sad tebi 

kažem nećeš, radit ćeš taj posao, ajde doktore probaj se bavit bilo čim drugim, aj 

da vidimo kolko ćeš biti uspješan, ti bi reko jebote, ja to ne znam. A u društvu si 

titula doktora. Imam ja, znaš, moja sestrična se udala za doktora znanosti, radi 

u Zagrebu kao direktor u Zagrebačkoj banci. Isto je doktor pa ja ga zezam, ma-

tematika i informatika. Kažem doktore, hajde, on gleda u mene, kaže hej kaže ja 

sam::::: al znaam. Ja kapu skidam onom znanju, ali 

B: Al treba to poštovat:::: to drugo znanje koje se u školi ne nauči, zato 

mene ovaj poglavito zanima kako se vi uz sve te poteškoće organizirate da bi, da 

bi opstali, to je meni nekako više..
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A: Nama je najveći, najveći je problem, evo sad sa Jakovinom pričam jako 

često, nama je najveći, ti kad bi ugasio i županiju i ministarstvo mi bi se bolje 

snašli nego (incompreensível) Tako iskompliciraju tako stvari da ti oni da neku 

vrijednost, da ti moraš doć do njeg da bi ti on nešto pomogo, on namjerno to 

napravi, ko doktor, šta misliš doktor, pa doktori mogu rješit te pacijente ovako, 

al neće, šta bi bio doktor kad nema reda, ko bi njega vuko za rukav, šta on radi 

doktor, pregleda te i da lijekove. A sve te to pregleda džabe jer si ti platio zdravst-

veno. A gdje je on tu? Nema njega nigdje. Onda ono kad on napravi oćeš ti doć u 

8. mjesecu na U, EKG, na magnetnu rezonancu, jebote kažeš joj kako ću ja , dugo 

mi je to e doktore ja, e aha, de sa sestrom vidi pa će, a sestra kaže pa znate mogli 

bi kad doktor bude dežuran, al to vam je to. I to je to. Namjerno naprave tako. A 

to nije više u ovim vremenima mog dide koji je bio nepismen(+) mi smo svi svaki 

dan na Internetu. I sve to sebi skidamo, nije to, oni se ponašaju kao da mi to ne 

znamo, ma znamo. Kod nas ja, ja imam svinje, bavim se imam nekih 13 krmača, 

preko 100 svinja tako da bi mogo preživiti, meni ne trebaju veterinar. Ja lijekove 

fino sve sam dajem. Rijetko stvarda te boli da bi zvao veterinara. A veterinar je 

opet posto preprodavač hrane, a što ne bi trebo bit. Frajer je trebao bit da ta ži-

votinja pati, da i on, al ne može da on meni dođe, naplati mi zato što nema toliko 

klijenata, on meni naplati mora jako puno zato da bi mogo, da bi i on preživio, a 

neki nezasitni još budu skupi pa onda neće niko da ih zove. Tako da u tom dijelu 

svaka čast doktorima, ja sam već puno puta reko evo Robert?? malo se ljuti kad 

nekad kažem doktore, a de mi reci ti si doktor znanosti strojarstva, da bi sad do-

bio na fakultetu ne bi više radio strojarstvo. Tebe bi neko od ljudi zvao uglavnom 

il ne bi zvao. Pa kaže prije ne bi zvao pa zašto. Zato što sam ja doktor. Milan Kljaj? 

je isto doktor na fakultetu, predaje elemente strojeve tehničke (+) predmeta, ali to 

je od mog bratiča Ukrajinca kum, njegovom sinu kum bio, i on je isto tak doktor. 

Isto kažem tako on kažeja sam ti::: naučio neš napamet i gotovo.

B: To nije baš, ja sam baš protiv toga da se tako uči

A: A tako ispada!

B: Da da, al to je tako starije, to se nekad tako, danas je to malo::::mi se 

trudimo da nema više, da se spoji praktično i teorijski, 

A: I ovog dekana, dekana fakulteta ovog, vele, sveučilišta, u, iz ??, ja sam 

dobar sa njim i sve ostalo, mogu ti kazat rijetko ko dalje iz sela rijetko ko dalje, 
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od tisuću će doć jedan kazat Antune ajde ti meni pomozi oko ovog daj vidi ovako, 

ovu mehanizaciju ?, daj mi vidi jel ona osovina pukla, nema nitko, ne pita, znači, u 

čemu si ti onda doktor, kad te nitko ne pita za savjet? Ti bi trebao zračit savjetima, 

ti bi trebao tući iz rukava, ja sam imo ciklon i baš sam trebo za jednog kolegu, 

nešto smo razgovarali, on mi pomago, ja došo do njega i pita šta radiš reko eno ti 

bogati, rotiraš šrot i nitko neće ti ? prolazi kroz ciklon, ima ciklon taj šrot koji ide i 

neće ne ide reko ne može, ne znam šta ću, joooj on je počeo računat nešta ja se 

vratio jedan čovjek koji ima:::: škole, nema dalje nije išo, dok sam ja bio tamo on 

je došo, stavio da zrak tera, zatvorio to sa najlonom i piči, 

B: Pa to je to znanje koje se ne uči u školi, da da, zato i ja kažem da to, rad 

u zajednici mislim, zato je moja ideja da se vidi kako to 

A: Ma ti bi moro nama pomoć ono što si ti pročito što mi nismo znali, a mi 

tebi reći šta smo mi to napravili iskustvo, pa ti ta dva, prepoznati

B:Pa to je moja, da da

A: A oni neće da to prepoznaju, neće

B: Pa to je meni najvažnije, mislim kako ću ja ako ne znam u praksi mi 

možemo reć očuvat će se ovako, onako i ovako, pa treba vidjet ovdje sve, dina-

miku, kako jedni drugog pa ovako baš što ste mi rekli to mi je super jer da malo 

ja vidim kako jel sve to 

A: Ma sve ti i ono pazi kad postaje doktor svi mu počnu na fakultetu ti 

znaš tamo kad postaneš profesor na fakultetu svi te oko sebe profesore znaš na 

fakultetu, može pitanje da polažim ispit jebiga, ako položi ispit ono ko ti onu curu 

kad si zguzio par puta ma jebem ja drugu, ko jebe nju više, tako i ovo, znaš, svi ti 

titraju, ti dobiješ titulu. Ko župan recimo. Ovaj sad:::: ja sam reko isto::::: se zna 

da si ministar, ajde budi da par godina ne budeš ministar, ma neće ti niko pa::: 

pet ljudi, sad nemaš ti znanje, ti imaš samo titulu. Imaš ime, a znanje ti ništa, ne 

znači znanje nikad. Ja mu pokušavam pričat, recimo, mi ćemo izgubit Slavonci 

identitet sa tim proizvodnje svinja, jel neisplativo je proizvodit na starinski način, 

a to ide u kvalitetu. I sad te netko potuče jebiga sa brzim tovom i on ti prodaje 

isto kao domaću svinju. I ti se fićukari. Fićukari, nema to uspjeha, recimo oni na 

Pagu ako kupuju kukuruz i mi koji proizvodimo kukuruz kad proizvodimo janje 

imamo jeftiniju ovdje da ne kažem imamo travu imamo svega, njima je skuplje 

to, moraš dole kukuruz kupit kukuruz dovest, sijeno kupit, dovest sijeno i sve os-
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talo a ima pašnjaka okolo, i sad mi dovedemo isto pašku janjetinu. Ma đe je on, 

nema ga nigdje, mi možemo dati da ne kažem ispod koje cijene, ja gledam pošto 

je paška janjetina, pa mi ovdje nemamo 40 posto te cijene. I sad mi dođemo kod 

njih i kažeš paška janjetina. I đe je on? Propo. Jel ne može? Tako i nama neko 

doveze izvana jeftinu hranu? i ti se jebi, ma nema šanse, nema te blizu. Nema te 

blizu jebiga. Tako da je to, neko bi trebo tamo mislim opet ti kažem smatram da 

njima nije stalo gore u vlasti, mislim i puno put kod Slavice(+) ona je pročelnica 

socijalne skrbi pa isto se pržim s njom isto. Kad odu na položaje oni zaborave i 

smatraju da sve znaju, a u stvari kad pogledaš, efekat:: nemaju ništa. Niš nisu 

smislili. Sve smo si mi tu smislili za svoj KUD. Ošli smo i malo u dubinu i nešto 

što možda nije u redu tebi 

B: Ma gledajte, sve što mi kažete poslije ću ja ovaj mislim ovo je sve sad 

samo meni, neću ja to nikome nit ovaj 

A: Ma boli me taban, ja ti to ovaj pričam 

B: Ma dobro ne, moram ja, za sebe pa ću ovaj dio::::za širu sliku malo 

za početak

A: Nama u društvu doktori i inžinjeri. Ti agronom, kad sam se ja sa:::zajeba-

vo i reko zatvorite fakultet, šta će nam. Pa svi koji završe agronomiju niko ne ide 

u proizvodnju. Svi bi htjeli u državi resor  I milina. I šta me brigaA, da sam neki 

referent, neki da sam pročelnik nešto tamo u županiji il sam u ministarstvu pol-

joprivrede ne moram niš proizvodit, plaća mi i boli me taban, bila suša nije bila, 

pogriješio ne pogriješio boli me taban. Šta će nam? Idemo svi na tržište. Ja sam 

njega isto zezo, ako ti možeš meni uvesti iz Brazila smrznutu svinjetinu pa može-

mo i mi iz Rumunjske izvozit ministra, koji će bit za 4 iljade kuna. Isti klinac, kolka 

je kvaliteta, tolka je i ova kvaliteta. A poticaji, oni su pružili poticaje. Pa ne moraš 

dat nama poticaj. Nema problema, nema poticaja nama, nema problema. Onda 

ćemo reć ovako: ko želi na poljoprivredni fakultet nek plati sebi profesora. Pa 

ćemo reć i onda dalje, oćeš medicinu studirat? Može, ti ćeš platit 96 hiljada kuna 

kolko košta godišnje. A onda ti sebi doktore otvori sam privatnu bolnicu. A ovo 

smo mi zajedno radili, tu nemoš radit. Tu će radit neko ko će jeftinije radit. Kak 

sam se ja zezo, ja recimo, tamo isto naš Ukrajinac, moj bratić, trebao snaju da 

primi kod nas ko učiteljicu, ja došo do ravnateljice ja sam bio to jedno vrijeme u 

školskom odboru i pitam Marija de mi reci kakva je situacija ode kaže Darko, u 
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pičku strininu kaže situacija je gadna, 119 zamolbi za jednog učitelja. Kog da 

izaberem. A imam ja rješenje. Kako? Pa uvijek kaže ti imaš uvijek rješenje. Pa 

imam Marija rješenje svaki dan. Kako to rješenje reko pa moraš imat ti diplomu:::-

Pa svi imaju diplomu da su završili fakultet za učitelja. Reko al drugo je stvar. Koja 

druga stvar? Napiši u zamolbi ko će radit za manju plaću. UUU! Pa to je jedino 

rješenje svi su oni imaju diplomu a ti ne znaš koje kvalitete. Napiši na ko će radit 

za manju plaću bar ti znaš. Pa ja kad dobivam nek uslugu rovokopačom? onda 

me pita toga toga toga i onaj koji je najjeftiniji otprilike toga je zvao. Pa kaže ona 

meni, vidiš ja ti imam 7 iljada 400 kuna kao ravnatelj plaću::::djecu::: autobus, ima 

kuvare, ima čistačicu ima svemu tome, ko bi to radio. Ja kažem Marija, aj daš mi 

molim te, daš mi sat vremena evo ja ti poznajem dosta njih, daš mi sat vremena 

ja ću ti skupiti 10 osoba koje će radit za 4 iljade kuna. A šta sad kažeš? Pogleda 

me. A ti:::: idi radit gdje oćeš. Ti ćeš sad mozak svoj prodat negdje skuplje jer ti 

više vrijediš ti sama kažeš da vrijediš i da ti je to još malo, 7 iljada 400. Ti zaradi 

15, niko ti nije branio. Al neko će biti sretan i za četr. U kvalitetu ne pričamo ni 

tvoju ni ko je reko da je tvoja kvaliteta dobra il loša. Ne mož niko ništa. Ona gleda 

u mene. Pa to je tržište je. Vi nemate tržišta? Mi imamo tržišta. Vi ste boli vas 

taban. Imate tamo svoje tržište, svoj sindikat koji štrajka malo malo. A mogu vam 

kazat, evo dovest ćemo mi ko će bit jeftiniji. Ja sam reko ajde, ja sam tom minis-

tru Malnaru bio reko zadnji put u Gradiški kad sam bio tamo je dvoranu otvorio. 

Ministre napravite da učitelj bude učitelj, ne da roditelj mora bit učitelj, da roditelj 

ne radi do 4. razreda sa svojom djecom ona bi bila tupava. Pa čemu služe onda 

učitelji jebemu majku. Ili napravite ovako, ako 70 posto roditelja se potpiše da 

nisu zadovoljni sa učiteljom, pa hajde oprosti ja došo kod tebe radit, kopo bage-

rom:::tamo tamo i vi niste zadovoljan sa mnom, pa šta bi ja trebo dalje danovat? 

s vama, reko ma iš, zbogom. Zašto mi ne možemo reći nekom drugom iš? Tržišni 

smo ljudi moramo bit, to je i priroda rekla, i tamo ima jedna krmača i šest neras-

tova jebiga, i koj je najbolji taj je prošo. Ostali su otpali jebiga, tako je u priroda, 

tako je i ovo. Kako ćemo doć do izražaja ako ne bude tako, ako ne bude tako, 

nego ćemo ić po političkoj liniji kako ko primi koga šljivi jel dobar il nije, a tako to 

kod nas ide. I gdje idemo? U ponor bez ičega. Nikako drukčije. Znači morat će se 

jednoga dana stvorit neko tržište, neko vrednosti, pogotovo to školstvo, i onda ??, 

ti ideš sad na fakultet je, a možeš, vidiš kolko se to podržalo, oćeš ić u Njemačku 

radit? Vrat nam pare. Zašto bi ja tebe sad financiro? A ona stara poslovica sad čuj 
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ovako. Idem na fakultet da ne moram radit. Jel kaže ja sam završio fakultet da ne 

moram radit. Tako je kod mene bilo kad sam radio u ::::proizvodnji tenkova. Kad 

pričaš inžinjer. Ja sam završio fakultet da ne moram radit jel bogati. A ja ti:::o-

vako. Tako tako su rekli bogami pričam ti tako. Ne ne kaže nema problema, ih koji 

si ti filozof. Dok si ti išo na fakultet, ja sam radio, platio tebi školovanje. Znači 

platio sam ti školovanje ti si više potrošio. I sad ti opet moram zaradit plaću. Pa 

šta za čeg sam onda tebe školovo. Pa za čeg sam ti onda, za čeg društvo?? Pa 

društvo je uložilo u tebe da ti nama pomogneš, a ne da budeš još na teret. Ti isto 

kad budeš doktoriro, ak ti ne budeš dužio društvo onda je žalosno, ako ti ne budeš 

svojim mozgom, u tebe je narod uložio nešto, ko što su mene birali recimo za 

vjećnika u općini. I narod je uložio, glasio u mene, reko da, ajde ti to smisli nešto 

kako će bit nama bolje. Pa to ja razumijem da se tako narodu, tako su i tebe uloži-

li u školu, ti sad kad ? doktorat, ti bi trebao možda osmislit kako će bit Ukrajincima 

bolje. Ako si ti doktorat napravio i radio o Ukrajincima, a nama niš ni bolje, onda::::. 

Ako ti danas sutra ne budeš reko od tih svih nas koje si skupio pa reko slušajte, 

ljudi, nema biznisa u tome. Ne može u ratu bit biznis, u ratu može bit domoljublje, 

a biznis zaboravite. Kod nas je bio biznis, jebiga, i pobjedio biznis. I đe je narod 

sad? U kurcu. Od šest građana koji su bili nekad radili iz mog sela Vanića, radi sto 

četiri građana, pa jel to ta Hrvatska, niko nam nije došo živit u našu mjestu. Znači 

nije to obećana zemlja, jebote, Kolinda priča to priča je to može tati svom pričat.  

Obećana zemlja da će ti doć, ko će ti doć vamo, pa neće ti Rumunji, kako će doć 

Rumunji, zaš bi Rumunj došo u Hrvatsku kad može ić u Njemačku. Pa de mi reci 

molim te jel bi ja sad išo kad bi imo šanse ić u Bosni il u Srbiji il bi otišo u Austriju? 

Pa ošo bi u Austriju bogati tamo je tri iljade eura, a vamo 100-200 eura plaće. Van 

pameti su to. Opet ti pričam, moraju imat, moraju, može se to mala diploma, di-

plomu je kod nas:::red, mene briga za njegapokaži ti meni svoje znanje, šta ćeš ti 

meni odradit poso. Šta mi vredi tvoja diploma jebiga. Ja znam jedan puta, ja imam 

kruške, imam 2 tisuće stabala viljamke kruške koje sve 14 godina. I jedan prijate-

lj Šimić iz Požege došo kod mene oće kupit kruške i kaže prijatelju, pa ti nisi vidio 

da imaš:::: bolest kore? Kak to mislio rješit? Pa da se rješit to kaže običnom gali-

com i krečit premaže to ? i ubije galica. I dolazi meni šefica saveza, družbe malo 

u kontrolu da vidi Vera se zove, i ona gleda ja kažem Vera, kako ti meni, bila si 

dosad 10 puta nikad nisi rekla, već par godina dolaziš da ja imam:::: bol. Kaže 

Darko kako to nisi znao? Sjeo bi i plako. Sad ona meni kaže ka to nisi znao pa 
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bolan kad si došla ka to reko Šimić trebala reć i ona. Privatni? To ti ne valja vidi to 

daj uzmi (+) Nek se pravi ble. A ona plaćena za to. Ona plaćena. Ovaj prijatelj 

došo. I onda kad sam ja došo u tuđi voćnjak, kad sam isto vidi to reko, imaš prija-

telju ?? bolest kore rješi to galicom. Joj riješi I rješio. Tako i kažem ti, danas sutra 

i ti ako budeš obilazio i ta naša društva neka, isto treba biti danas i ka slušaj, 

dečki, vako će ti bit bolje, vako neće bit lošije, de probajte vako. Ako si ti nešta, a 

ne daješ nam savjete, onda zašto si ti onda tu? Ako si ti učitelj u selu, predaješ 

djeci, a ja da kod kuće moram još četri pet učit dana, četri pet sati učit da ga 

dokučim? recimo jedan pojam. Kaže nabroji 4 kajkavska pisca iz Hrvatske. Išli 

gledat u knjigi, nema ga nigdje u pič::: I jebiga, ja se odma počeškam gledam 

vamo šta ću odem na Internet i izbaci ti ih znaš I onda zovem učiteljicu i pitam 

kako kako to pa đe ima kaže ima na Internetu. Pa nema, jebote, Internet, ne piše 

u knjigi nigdje, koji. Pa kaže nisam ja kriva. U pravu je. Reko je piso knjigu i ko je 

piso zadatke taj je budala. 

B: Da, da. Mada možda trebala bi ona poslije uzeti i 

A: Je, ona je dala ko je to, al skinula sa Interneta i ona i zna, ali, ali ne piše 

u knjigi, a ko ti dijete rješit zadaću, kak da rješi? Tako da prijatelju, malo sam ti 

previše govorio::


