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Голосуймо 
за наших 

кандидатів на
парламентських

виборах!

«І мене в сем’ї великій,/ В сем’ї вольній, новій,/
Не забудьте пом’янути/ Незлим тихим словом»
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21 жовтня у бухарестському залі
«Даллес» відбувся круглий стіл та
святковий концерт, присвячені вша-
нуванню пам'яті та відзначення
ювілейної дати від дня народження
видатного українського історика
Михайла Грушевського. Організа -
торами були бухарестська організа-
ція Союзу українців Румунії та
Посольство України в Румунії. 

У круглому столі взяли участь
Тимчасовий повірений у справах
України в Румунії Теофіл Рендюк,
декан історичного факультету Буха -
рестського університету Флорентіна
Ніцу, професор історичного факуль-
тету Космін Іоніце, аспірант Буха -
рестського університету Іонуц Муту
та головний редактор газети Союзу
українців Румунії «Curierul ucrai -
nean» Іван Робчук.

Учасники круглого столу у своїх
виступах ознайомили присутніх на
заході представників української
громади, громадян України, які тим-
часово  перебувають на території
Румунії, представників громадських
та культурних кіл, ЗМІ, студентів

Бухарестського університету з біо-
графією, а також з державною та
історико-культурною діяльністю
Михайла Грушевського.

Тимчасовий повірений у справах
України в Румунії, доктор історичних
наук Теофіл Рендюк, сказав в інтер -
в'ю українській редакції Все світ ньої
служби Радіо Румунія наступне:

«Оскільки ми в Румунії, я гадаю,
що слухачам радіо і читачам, всім,
хто цікавиться українською історі-
єю, було цікаво зазначити декілька
речей мало відомих у історії взага-
лі, а в Румунії мало хто про це
гово рив. Йдеться про те, що Ми -
хайло Грушевський мав прямі зв'яз-
ки з Румунією. Його життя, твор-
чість та державна діяльність
пов'язані з Румунією. Насамперед
він був сучасником, другом та дуже
добрим знайомим із великим румун-
ським істориком Ніколає Йорга.
Обидва написали величезну кіль-
кість наукових історичних робіт.
По-друге, мало відомо про те, що
під час Першої світової війни
Михайло Грушевський збирався до
Києва для того, щоб продовжува-

ти, посилити і підтримувати
українську ідею та перспективи
української держави, але ніяк не
зміг добратися із Львова до Києва
через те, що лінія фронту прохо-
дила між цими двома великими міс-
тами. Йдеться про початок війни,
коли Галичина ще входила до скла-
ду Австро-Угорської імперії, і він
вибрав дуже цікавий шлях через

тоді нейтральну
Румунію, до Києва.
Йому це вдалося, і
він упродовж жов-
тня-листопада
1914 року перебу-
вав у різних міс-
тах Румунії, а
потім продовжив
свій шлях через
Дністер до Києва,
до України. Третій
момент дуже ціка-

вий стосується того, що Михайло
Грушевський був причетний до
заснування дипломатичної місії
України в Румунії та Румунії в
Україні. Він прийняв
вірчі грамоти та
мав дискусії із пер-
шим послом Румунії
у Києві у грудні 1917
року генералом
Коанде. Також він
був причетний до
того, що дипломат,
професор Микола
Галаган приїхав до
Ясс, а потім до
Буха реста у березні
1918 року, заснував-
ши дипломатичну
місію України тих часів у Румунії.
Всі ці нотатки, аспекти є цікавими
як в Румунії, так і в Україні. Мало
хто це знає і мало хто на це при-
вертав увагу. Всі говорили про
велику роль Грушевського як істо-
рика, як дипломата, як державного
діяча, як політика, як науковця, але
про ці практичні речі, пов'язані з
історією у Румунії, мало хто гово-

рив, і мені дуже приємно, що я мав
таку можливість сьогодні, як
доктор історичних наук, як люди-
на, яка також пише книги із історії
і котра читала не один раз праці
Михайла Грушевського, мені дуже
приємно констатувати цей факт».

Голова бухарестської організації
Союзу українців Румунії Ярослава
Колотило, співорганізатор цього
культурного заходу, розповіла про
те як пройшло це свято: «Я вважаю,
що Михайло Грушевський заслужив
ба гато поваги від України, але і від
українців зі всього світу за те, що він
зробив, як науковець, як людина
яка видала так багато
книг. Він написав, між
іншим, «Історію Укра їни-
Руси», перший том якої я
прочитала давно у Мюн -
хені, бо певний час в
Україні та Румунії не
можна було її прочитати.
А зараз свобода і ми
можемо більше дізнати-
ся про наших попередни-
ків, бо не можна йти вперед без
того, щоб не шанувати, знати та
поважати наше минуле. Як співор-
ганізатор цього за ходу, я дуже задо-
волена, оскільки перша теоретична
частина, коли люди говорили про
Грушевського, була дуже вдалою.
Круг лий стіл вів доктор історичних
наук, Тимчасовий повірений у спра-
вах України в Румунії Теофіл Рен -
дюк. Також взя ли участь румунські
історики. Декан історичного факуль-
тету Буха рест ського університету
Флорентіна Ніцу була дуже зацікав-
лена обговореною темою, а профе-
сор історичного факультету Космін
Іоніце виступив із цікавою доповід-
дю. Головний редактор газети

Союзу українців Румунії «Curierul
ucrainean» Іван Робчук говорив про
іншу сторону Грушевського, а саме
про те, що він був зацікавлений лін-
гвістикою та настоював на тому,
щоб українці розмовляли україн-
ською мовою. Був присутній також,
аспірант Буха рестського універси-
тету Іонуц Муту, який закоханий в
українську культуру та історію. У

свою чергу, генерал-майор у від-
ставці, 88-річний Михайло Покор -
ський, син майора армії Української
Народної Республіки Наума Покор -
ського, висловив кілька ідей у зв'яз-
ку із Грушевським та поділився спо-
гадами про свого батька та про ті
часи. Письменниця Сільвія Забар -
ченко представила перший номер
журналу, який вийшов при Посоль -
стві України в Бухаресті, у якому
появилася стаття, присвячена ви -
датній постаті Мийхайла Грушев -
ського. Я дуже рада і тому, що ми
мали нагоду зібратися і послухати
надзвичайний танцювальний ан -
самбль «Козачок» із Балківців під

керівництвом Петра Шоймана,
який, у свою чергу, виконав гарну
українську пісню, та наших буха-
рестських інструменталістів, які вхо-
дять до гурту «Зоря». 

Студентка бухарестського філо-
логічного факультету Кріна Грінь, за
походженням із Вишавської Долини
Марамуреського повіту, також поді-
лилася своїми думками у зв'язку із
цією культурною подією: «Я дуже
рада, що мала нагоду бачити як
працює Союз Українців Румунії,
який зорганізував такий прекрасний
захід, на якому можна було більше
дізнатися про українську історію,
культуру, побачити, що українці
добрі люди, душевні та хороші
друзі, а також як вони добре спілку-
ються із румунами. Я дізналася від
істориків багато цікавих речей про
Михайла Грушевського, а також про
стосунки між двома країнами. Я
рада, що і присутні румуни на цьому
заході мали нагоду дізнатися про
нього і надіюся, що скоро не забу-
дуть. Мені також сподобалися буха-
рестські інструменталісти, музич-
ний дует у складі Наталії Панчек-
Колотило та Міхаїла Васілеску, які
дуже талановиті. Танцю вальний
ансамбль «Козачок» я вперше
побачила. Члени гурту виступили
надзвичайно, їх треба любити бо
вони також дуже талановиті. 

Бажаю їм успіху та щоб їхня
популярність далі росла і щоб не
забували українську мову».

Крістіна ШтІрбець
Фото Ярослави Колотило

Відзначення у Бухаресті 150-річчя 
від дня народження Михайла Грушевського



Довгоочікувана подія на Мараморощині на -
решті відбулась 29 жовтня. В Сігеті урочисто від-
крито погруддя Тараса Шевченка. У відкритті
взяли участь міністри закордонних справ України
і Румунії – Павло Клімкін та Лазер Коменеску,
Ярослава Хортяні – перший заступник голови
СКУ та голова ЄКУ, Михайло Ратуш ний – голова
УКВР, делегації українців з Хорватії, Франції та
України, представники СУР, українці Мараморо -
щини та жителі міста. 

Подія стала можливою завдяки старанням
Союзу Українців Румунії на чолі з Миколою
Петрецьким та пожертві благодійника з Франків -
щини Ярослава Скуматчука, який передав
погруддя Кобзаря роботи молодого скульптора
Тараса Довбенюка.

В осередку марамороської повітової організа-
ції СУР Президія СУР та комітет повітової органі-
зації зустрілися з державним секретарем МЗС
Румунії Віктором Мікулою, Ярославою Хортяні –
першим заступником голови СКУ та головою
ЄКУ Михайлом Ратушним – голо воюУКВР.

Подякувавши за запрошення, державний сек-
ретар МЗС Румунії Віктор Мікула заявив:

«Залишаючи політичні декларації, нам треба
конкретних прикладів. Румунський уряд має на
меті представити українському уряду конкретний
список проектів, які б працювали на користь
українській меншині в Румунії і відповідали про-
ектам, розробленим в Україні, були б корисними
для румунської меншини в Україні. Такі проекти
дозволили б нам виступити публічно, як дві
сучасні європейські держави, що інвестують і
співпрацюють на користь національним менши-
нам. І в цьому контексті нам треба вашого досві-
ду. З боку представників української громади в
Румунії ми чекаємо сугестії для проектів, які, на
вашу думку, були б корисні в першу чергу вам,
які б зацікавили український уряд і для яких на
даний час ви не маєте фінансової підтримки. Я
звертаюсь і до представників всесвітніх українсь-
ких організацій, щоб зі їхнього досвіду, з того
всього, що напрацювали й бачили в українськім
світі, сугерували нам ідеї, проекти, яких бачили в
інших державах і які б підходили Румунії та
Україні».

Ярослава Хортяні, перший заступник голови
СКУ та голова ЄКУ, у своєму виступі звернулася
до державного секретара МЗС Румунії такими
словами:

«Ви є щасливою державою, бо ви маєте над-
звичайну лояльну меншину в особі українців.
Вони люблять цю країну, де народилися вони та
їхні прапрадіди, але це ХХІ ст., де національні
меншини, і румунська в інших демократичних
державах, мають право захищати свої інтереси

на рівні парламенту, це є дуже важлива справа.
Коли ми вимагали у мадярів такого права, то ми
завжди посилалися на Румунію, тому я вас дуже
гарно прошу, пане державний секретаре, як

європейця, бо те, що ви сказали, може сказати
тільки справжній європеєць, допоможіть виріши-
ти ці проблеми, щоб українці  Румунії мали свого
представника у парламенті Румунії».

Михайло Ратушний теж подякував державно-
му секретерю за підтримку, яку Румунія надає
Україні та українцям Румунії:

«Наскільки я дізнався сьогодні, це вже
шостий пам’ятник Шевченку в Румунії, то, по-
моєму, після України в Європі за кількістю пам’я -
тників Шевченку Румунія займає друге місце, і це
є доволі символічно, бо для нас
Шевченко більше, ніж поет, це пока-
зує потенціал української громади в
Румунії, а з другого боку, чи навіть з
першого, ставлення влади Румунії до
потреб української меншини, і ми це
цінимо, а також й українці Румунії це
цінять і поважають. Європейське ста -
влення до національних меншин, яке
проявляє Румунія, завжди наводить-
ся, як приклад. (...) Хочу подякувати
вам, бо, як кажуть, справжній друг
пізнається в біді. До цієї війни на
сході України багато говорилося про
братство з боку російського народу й
інших народів, але зараз ми відчули
хто є справжніми нашими друзями і ми відчуває-
мо, що румунська держава, румунський народ є
з нами. Ви наші справжні друзі і ми вам дякуємо
за це!»

Голова СУР Микола Мирослав Петрецький у
своїй промові-подяці звернувся до державного
секретара Віктора Мікули: 

«Пан державний секретар, в останній період,
бачучи, що хоче зробити українська громада в

Румунії, а головно відкрити
бюст Шевченка в Сігету Мар -
мацієй, з цієї нагоди я попросив
вас зустрітися з українською
громадою та з представниками
СКУ та УВКР. Як ви добре знає-
те, МЗС Румунії завжди підтри-
мувало українську громаду,
завжди турбувалось і підтриму-
вало всі її прохання. Тому хочу
подякувати панові державному
секретареві за його підтримку і
за те, що він допоміг, щоб на цій
великій події, яка відбудеться
сьогодні в Сігеті, були присутні
міністри закордонних справ
Румунії та України. Також під
час зустрічі, яку ми мали у
Бухаресті, пан державний сек-
ретар запропонував, щоб обду-

мали спільні проекти, які можемо реалізувати у
партенерстві з МЗС Румунії, проекти, які б допо-
могали українцям Румунії та румунам України,
які нам дозволяє протокол, підписаний СУР та

урядом Румунії.
Таким чином я хочу подякувати

вам за те, що знайшли час бути при-
сутнім на нашій події в Сігеті, і за те,
що ви обіцяли бути присутнім на
всіх подіях, на які ми вас запросимо.
Дякую вам!».

Після цієї зустрічі, після обіду, в
центральній частині міста перед
українською церквою, поблизу Лі -
цею імені Тараса Шевченка, відбу-
лося урочисте відкриття погруддя
Тараса Шевченка. Незважаючи на
дощ, урочисту подію відвідали кіль-
ка сотень українців. На початку офі-
ційного відкриття всі вони співали

Гімн України. У відкритті погруддя взяли офіційні
особи двох країн – міністр закордонних справ
України Павло Клімкін, міні стр закордонних
справ Румунії Лазер Коме неску, префект повіту
Марамуреш Міхай Лупуц та представники укра-
їнських світових організацій.

Крім того, пан Клімкін зустрівся з головою
МЗС Румунії Лазерем Коменеску, із яким обгово-
рив питання двостороннього співробітництва,
зокрема, аспекти транскордонної та регіональної
співпраці, розвитку інфраструктури українсько-

ру мунського державного кордону та проблемати-
ки національних меншин, а також подальшу під -
тримку Румунією євроінтеграційних зусиль
України.

«Для мене велика честь бути сьогодні, разом
зі міністром і моїм другом Павлом Клімкіним, у
присутності найвагоміших представників україн-
ства Румунії та високоповажних гостей на такій
великій події, як відкриття погруддя великого
Тараса Шевченка. Хочу подякувати СУР та його
голові пану Миколі Мирославу Петрецькому за
запрошення на цю подію, важливу не тільки для
української громади Румунії, а й для румунсько-
українських відносин. Особистість Тараса Шев -
ченка, якого вшановуємо сьогодні, є емблема-
тичною для України, української культури та
українців усього світу, його пам’ятники стоять по
цілому світу, від Канади, та США до Румунії...» –
заявив Лазер Коменеску.

В свою чергу, міністр закордонних справ
України Павло Клімкін заявив:

«Напевно Тарас Шевченко був би гордий,
побачивши на своєму пам’ятнику дві стрічки:
український і румунський національні прапори.

Господь та історія дали нам наших сусідів.

Михайло Гафія трАЙСтА
Фото автора

(Продовження на 4 стор.)
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Нам румунських друзів, а нашим румунським друзям нас, українців. Але
за ці сторіччя ми дійсно стали не просто сусідами, не просто тими, хто
живе поряд один з одним, але й друзями, і ми фантастично вдячні нашим
румунським друзям за підтримку, яка так необхідна зараз для тих, хто
бореться за наші спільні цінності. 

І я дійсно з Лазарем вже двічі за цей рік відвідую це місто, в якому

живе слово Шевченка, де живе наша думка, думка нашої свідомості, але
також і наша дружба, також те, що Тарас стоїть перед церквою, де зву-
чить слово Боже українське і румунське, також разом, і тому я впевнений,
що цього кордону, який стає все більш кордоном дружби, колись не буде,
і ми будемо всі в єдиній справжній Європі.

Пам’ятаєте, коли я був минулого разу, то обіцяв нічого не говорити, а
просто прочитати вірш Шевченка, але слова Шевченка, його пісні, які сьо-
годні пролунають, будуть дійсно красивіші від усіх наших промов.

Тому сьогодні хочу висловити безмежну вдячність всім нашим
румунським друзям і всій громаді, дійсно кожному за те, що сьогодні маю
честь стояти за декілька метрів разом з моїм другом Лазарем перед
погруддям Шевченка, і коли Лазер приїде до України, до пам’ятника
Емінеску, тоді буду читати українською мовою саме один з його віршів.

Друзі, дуже, дуже вам файно дякую за цю фантастичну можливість.
Слава Українi!

Пане Михайле! Найперше щиро вітаю Вас з
днем Святого Михайла, здоров’я бажаю міцного,
бурі в творчості й газетярському ділі. 

Коли цими днями ми /журналіст, письменник,
видавець зі Львова Олександр Масляник, гене-
ральний директор Коломийського Національного
музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук і
я/ були на влаштованих п. Ярославою Колотило
дуже файних Франкових імпрезах у Бухаресті, то
на зворотньому шляху заїхали на Сучавщину, до
комуни Ульма, до Юрія Чиги. Численні його
напрочуд цікаві, з авторським поглядом матеріа-
ли в «Українському віснику» спонукали до цих
відвідин. Хотілося увидіти, як ся він має у гірській
гуцульській глибинці, як знаходить стільки тем,
яскравих, самобутніх людей. Пан Чига вразив
своєю вродженою шляхетністю, інтелігентністю,
простотою, обізнаністю. Недовго спілкувалися з
ним за щедро накритим дружиною Оленою сто-
лом. Коли вона подала останню 12-ту страву, то
кухонне вбрання змінила на гуцульську вберю-
лудинє. Пані Олена румунка. Але яка вона істин-
на гуцулка – у своїй бесіді, піснях, дбайливому,
шанобливому ставленні до газди і гостей. Юрій
Чига, як нам здалося, теж був схвильований

нашими відвідинами. Осо бливо його втішила
дараба книжок, яку подарували йому Олександр
Масляник і Ярослава Ткачук.У відповідь подару-

вав нам писанки, виготовлені руками
тутешніх майстринь. Їх, на жаль, одна-
дві... Всі писанки, звісно, тут же «націона-
лізувала» Ярослава Ткачук для унікаль-
ного Коломийського писанкового музею.
Розчулений Чига запросив нас приїхати
улітку на кілька днів. Точно приїжджайте,
наголосив ще і ще, є де вас розмістити, –
радісно повів рукою по володін-
нях майже гуцульської гражди,
куди входять три хижі, кухня,
стайня. Тоді вже наговоримося
досхочу. Дуже хотів Юрій Чига
повести нас до престарої де -
рев’яної церкви, але туди треба
довго йти пішки. Часу ж у нас

обмаль, тому подивилися тільки ка -
м’яний храм у селі. Хотіли оглянути
етнографічний музей у школі, та ку -
дись подалася вчителька, у якої ключі.
Вельми кортіло хоч одним оком уздріти
диво з див – чудодійні вишивки Миро -
слави Шандро. Цього літа відзначили
100-річний ювілей цього славного
педагога, фольклориста, етнографа та
народного митця. Вирішили, що то ліпше не
похапцем це робити, а грунтовно. В інтерв’ю для
каналу Верховної Ради України «Рада» Юрій
Чига не приховував радість, що завдяки бажан-
ням багатьох батьків у школі вивчається укра-
їнська мова, й не приховував смутку від того, що
у місцевих православних церквах Служби Божі
проходять тільки румунською. Як справжній жур-
наліст, краєзнавець, Юрій Чига таки наполіг, аби
на кілька хвилин зупинилися біля хати Анни
Ткачук, котрій вже минуло 90 літ. Чоловік її був в
загоні ОУН-УПА. Аби врятуватися від караючого
меча «червоних», Анна перебралася з прикор-

донного села в сусідній Чернівеччині до румунсь-
кого села, на Сучавщину. Згодом до неї приїхав
чоловік. Невдовзі за ним прийшли із Секурітате й
забрали. Через кілька літ повернувся з в’язниці.
Чоловік вже давно на тому світі. Дружина, як не
намагався викликати її на відвертість, на камеру
мовить слова, котрі казала тоді,коли прийшли до
хати забирати чоловіка: «ВІн тільки помагав
лісовим хлопцям, сам не воював». Марно було
переконувати сиовочолу, що час нині настав
такий, що можна вже все відкрито говорити, не
боячись. На прощання Анна заспівала кілька
коломийок. Юрій Чига ввійшов у кураж /кураж по-
румунськи -охота/ і пропонував податися до двох
інших ровесниць Анни, котрі знають все про ста-
ровинні гуцульські весільні обряди...

Юрій Чига про цю зустріч неодмінно сам
напише і ми обіцяли йому переслати світлини.
Казав нам електронну адресу когось з рідних, на
яку їх скинемо. Досі її нема. Тому фотографії
направляємо до редакції й коли отримаєте опус
самого Юрія Чиги, то проілюструйте ними.
Можете цю мою коротку розповідь подати разом
з матеріалом сина Ульми і річки Сучави.

богдан бАрбІл, 
спеціальний кореспондент

Парламентського телеканалу «рада»

УКрАїНСьКІ ГОСтІ В УльМІ В ЮрІЯ ЧИГИ

(Продовження з 3 стор.)

ВІДКрИттЯ ПОГрУДДЯ 
тАрАСА ШеВЧеНКА В СІГетІ



«Молода Буковина» – націоналістичний тиж-
невик, який зареєстрували в 1934 році у Чер -
нівцях при забороні тижневика «Само стій ність»
(його, як альтернативу, редагували працівники
«Самостійності» після закриття останнього,
тобто вони виходили паралельно або як заміна
один одного).

В заголовкові мається на увазі Закар паття в
складі Чехословаччини. Після розпаду Австро-
Угорщини згідно з рішеннями Сен-Жерменського
мирного договору 1919 та Тріанонського мирного
договору 1920 року Мараморощина була поділе-
на: 3/5 території відійшло до Чехословаччини, а
2/5 (включно з Сиготом) – до Румунії. Річка Тиса
стала природним кордоном між закарпатським і
романським Марамуришом. До речі кілька сіл,
включно з Бичковом, при цьому були поділені
між двома країнами.

Сучасна назва села Бичків, про яке йдеться в
статті, Великий Бичків. Зараз це селище Рахів -
ського району Закарпатської області України.

Згадуючи «Українську Партію Марамо ришу»,
автор мав на увазі засновану під проводом адво-
ката Івана Одовічука в 1931 році «Українську
національну партію Марамо рощини», що фак-
тично була філією Україн ської Національної
Партії в Румунії.

До 1918 року центром (історичним, адмініс-
тративним, культурно-освітнім та економічно-
господарським) всієї Мармароської котловини

(також Хустсько-Солотвинська Верхньотисян -
ська) і Мармарощини взагалі був Сигіт Марма -
роський, який тоді мав біля 24000 мешканців. В
1910 році за переписом з 21370 мешканців
Сиготу 17542 або 82,1 % розмовляли угорською,
2002 (9,4 %) румунською, 1257 (5,9 %) німецькою
та 32 русинською. Євреїв було 7981. Грекока -
толиків було 5850, римокатоликів 4901. В 1930
році в місті мешкали 11075 євреїв (40% від всьо-
го населення Сиготу).

Якщо перепис 1910 року дає більш-менш
об’єктивні результати, то цього не можна сказати
про перепис 1933 року. Цікаво, що за даними
Грекокатолицького єпископату в Бая-Маре 1934
року на території Марамо рощини мешкало 30794
українців, з яких 26310 грекокатоликів і 4484 пра-
вославних («Українці на румунськім Закарпатю».
«Самостійність», №12, 18.03.1934, стор. 5).

У період перебування Бичкова в складі
Чехословаччини культурне життя села концен-
трувалося навколо товариства «Про світа», яке
тут було засновано в 1920 році. Завдяки діяль-
ності О. Кухтина, М. Водоноса, М. Мару щака, І.
Романченка, Ю. Кузьмика та багатьох інших у
Бичкові створено хор, хату-читальню, оркестр,
драмгурток, організацію «Пласт», гімнастичне
товариство «Сокол», «Освітнянсь кий союз»,
футбольний клуб «Довбуш», сільськогосподар-
ські курси. В грудні 1933 року в Бичкові заснова-
но театр «Нова сцена» – перший український

професійний театр Закар паття, який очолив вчи-
тель місцевої горожанської школи Ю. Шерегій.

Іван Одовічук у період 30-50-тих років 20-го сто-
ліття був не лише культурно-освітнім провідником
українців Мараморощини (Енци клопедія україноз-
навства, Словникова частина. Ред. В. Кубійович.
Париж-Нью-Йорк, 1962. Т. 4, стаття Мар ма ро щи -
на), а і промотором і керівником всієї національно-
просвітньої роботи в краї (Буковина – її минуле і
сучасне. /під ред. Д. Квіт ковського, Т. Бриндзана, А.
Жуковського/. Париж-Філа дельфія-Дітройт Ви -
давництво «Зе лена Буко вина», 1956. Стор. 385).

Резонансні гастролі у Сиготі хору з Вели кого
Бичкова, які підняли дух українців округу, згаду-
ються в кількох відомих мені наукових та історич-
них творах, серед яких «Господні зерна» (Г.
Гусейнов. Кривий Ріг, Видавничий Дім, 2002.
Стор. 386). Тоді в Мараморощині українське на -
ціо нальне життя було слабо розвинуте через
політику активної румунізації. Крім того значна
частина населення не позбулася ще наслідків
мадяризації всіх сфер суспільного життя, котра
проводилася тривалий час до розпаду Австро-
Угорщини. Виступ колективу «розбудив» пересіч-
не українство краю з культурно-освітньої летар-
гії, в якому воно перебувало, допоміг збутися від-
чуття «меншовартості» та «другосортності».

На думку багатьох музикознавців достойним
спадкоємцем традицій описаного в статті «Укра -
їнського мішаного хору товариства «Про світа»
села Бичків» зараз є Народний аматорський
ансамбль пісні і танцю «Лісоруб» селища Вели -
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До історії однієї події

Сигіт, 12. травня 1934 року.

дня 6 травня ц. р. на запрошення управи
«Української Партії Мараморишу» загостив
до Сиготу із Бичкова (Підкарп. Україна) укра-
їнський мішаний хор товариства «Про -
світа». Цей хор начисляє 45 осіб переважно
Бичківської Моло діжи і то: селяни і сільська
інтеліґенція, з живою участю тамошніх
українських еміґрантів.

Гуцульський стрій дівчат і вишиті укра-
їнські сорочки мущин, викликали загальний
подив сигітської публики.

в програму концерту, окрім пісень, вхо-
дили і українські танці. З пісень відспівав
хор слідуючі: «Зашуміла ліщинонька», «На
вулиці скрипка грає», «Ой піду я...», «Ой у
полі та у Баришполі», «Щедрик», «Не стій,
вербо, над водою», «Ой зза гори камяної»,
«За ліском», «На городі калинонька», «Кей ми
прийшла карта», «Жала Улянка», «де ти бро-
деш, моя доле?» (дует), «Айстри», «веснянні
сни», «Стелися, барвінку», ,«Гей лети павути-
не» (сольо сопран), «Як би мені черевики»
(квартет).

З танців виконано: ґрупові танці: «Кате -
рина» і «Подільський козачок»; сольо-танці:
«Гонивітер» і «Чумак».

Уклад програми концерту був дуже добре
уладжений. Пісні хорові чергувалися із
сольовими і з танцями. Пісні цілий час були
надгороджені щирими і гучними оплесками

публики. Танці викликали бурю оплесків і на
загальну просьбу публики повторилися
«Гонивітер» і «Чумак». Закін  чився концерт
дуже досконалим відспіванням-відогранням
уривку із опери Ніщинського: «вечерниці».

По закінченню концерту, п. адв. І. Одо вічук
подякував публиці за прибуття на концерт.
Що до публики, то треба зазначити, що селя-
ни прибули із далеких-глибоких сіл, наколи
наше сиготське міщанство (котрого начисля-
ється около 200 душ), ледви що було заступ-
лене. Українська інтеліґенція (розумію: учи-
тельство і попівство) була так само слабо
заступлена, а прибуло за те дуже багато
ромунської інтеліґенції, а по части мадярсько-
жидівської. Склад української публики ще раз
доказав, що треба буде покладати більше
ваги і надії на селянське населення, бо міщан-
ство і почасти інтеліґенція ще не опамятали-
ся з мадярської задури. Одно добре, що ко рінь
здоровий... тож даймо йому спромогу добре
розвиватися, а він напевне ніколи не зрадить.

В клюбі преси відбулася спільна вечеря,
після котрої слідували танці аж до ранку.

Перед відїздом п. адв. І. Одовічук дякує
управі хору за відповідь на запрошення і

зазначує, що в теперішнім виступі, хор пред-
ставляв примір скорого темпу піднесення
національної свідомости і культури україн-
ського сільського населення Підкарпаття і

бажає хорові й на далі все кращих та кращих
успіхів, запевняючи, що цегобічне Підкар -
паття возьме собі їх за примір.

Честь і слава українському хорові «Про -
світа» із бичкова, Честь і Слава організато-
рам, котрі стремлять до визволення і підне-
сення українського села на Під карпаттю.

Інж. ТАщУК.
(Чернівці, тижневик «Молода

Буковина», 27.05.1934, число 1, стор. 3)

Ярослав ОДОВІЧУК
(Продовження на 6 стор.)
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кий Бичків Рахівського району (на даний час
художній керівник Володимир Шепета, а балет-
мейстер Мирон Герман). Ан самбль «Лісо руб»
засновано у 1947 році при місцевому ліспромгос-
пі (пізніше колектив діяв при лісохімкомбінаті, а
зараз при будинку культури селища).

Архаїзми, історизми та авторські скорочення
збережено, зокрема не вжито і апостроф, якого в
оригінальному тексті нема із-за відсутності тоді
українського шрифту.

Виявлені грубі помилки набору виправлено.

ДУМКИ, НАВІЯНІ СтАттеЮ
«УКрАїНСьКИЙ ПІД КАр ПАтСьКИЙ

ХОр У СИГОтІ»

Запропонована читачу стаття написана в сти-
лістиці та форматі тижневиків «Молода Буко -
вина» та «Самостійність», які виходили у Чер -
нівцях упродовж 1934-1937 років (правда з пере-
рвами внаслідок закриття владою). Часо писи
знаходився під особливою «опікою» румунської
влади і підлягали частим конфіскатам. Один з
фундаторів та редакторів Денис Квітковський
згадував, що вони «жили під превентивною цен-
зурою». Урешті-решт «Само стійність» втримала-
ся аж до березня 1937 року, коли румунська
влада заборонила її видавання цілковито. За
визнанням істориків та науковців згадані часопи-
си упродовж майже чотирьохрічного існування
не зраджували своїм засадам, а редакційні пра-
цівники своєму покликанню — пропагували
націоналістичні ідей, спонукали українців глиб-
ше пізнавати своє коріння тощо.

Наведена публікація фактично є репортажем,
але з потужними прикінцевими узагальненнями.
Автор непрофесійний журналіст, але цілком
успішно доніс до читачів свої думки щодо зло-
бодневних для Мараморощини питань. Найвіро -
гідніше, що автором був політемігрант зі Східної
України або Галичини (серед активістів «Про -
світи» було чимало емігрантів зі Східної України
та Галичини, які багато зробили для національ-
но-культурного піднесення краю). Опис перебігу
цього дійства цілком відповідає складу мешкан-
ців Сиготу за більш-менш об’єктивним перепи-
сом 1910 року (чого не можна сказати про пере-
пис 1933 року). Невеличка за об’ємом стаття дає
ряд унікальних матеріалів для істориків та краєз-
навців. Зокрема я здивувався згадці про діяль-
ність в Сиготі «клубу преси». І це в такі далекі і
нелегкі міжвоєнні часи. Ця та інші обставини осо-
бисто мені дали яскраве відчуття «подиху істо-
рії». Той факт, що спільна вечеря учасників та
організаторів тривала аж до ранку, дає поняття
про неабияку значимість цієї культурно-освітньої
події для свідомого українства Мараморощини.
Не хотілося прощатися! Було про що спілкувати-
ся! Спільні витоки та нагальні проблеми теж
потужно об’єднували та спонукали до взаємодії!
До речі цікаво б знайти реакцію у виданнях Під -
карпатського (Закар патського) товариства «Про -
світа» на цю подію.

Більш зацікавленому читачу порекомендую
відомий твір по обговорюваній темі «Нарис істо-
рії українських театрів Закарпат ської України до
1945 року» (Шере гій Ю. Словацьке педагогічне
видавництво в Братиславі: Відділ української

літератури в Пряшеві, 1993). До речі Іван Одо -
вічук та Юрій Шерегій були добре знайомі та
немало в свій час потрудилися для збереження
та розвитку української культури на теренах
Мараморощини.

Окремо слід сказати про натхненника та орга-
нізатора гастролів, що обговорюються. Відразу
наголошу, що хор у місто запросив і організував
його приїзд мій дідусь, Одовічук Іван Ілліч. Почну
з того, що Іван Ілліч з сім’єю переїхав в 1922 році
до Сиготу-Марамо роського, бо знайшов там
роботу. Слід зауважити, що на той час і надалі
він був єдиним українським адвокатом на Мара -
морощині. Поступово Іван Ілліч став авторитет-
ним та послідовним захисником прав свого етно-
су, відомим на Марамо рощині адвокатом, грома-
дянським, політичним національно-просвітнім та
культурно-освітнім діячем. Енцикло педія історії
України (Київ, Наукова думка, 2009, том 6, стаття
Мараморощина) наголошує саме на останньому
аспекті. Розуміючи силу слова в суспільному
житті впродовж всієї своєї активної культурно-
освітньої та суспільно-політичної діяльності Іван
Ілліч багато уваги приділяв періодиці та літера-
турі. Часто публікувався на злободневні та резо-
нансні теми, висвітлював перебіг та проблеми
національного відродження українців краю.
Приміром його перу належить стаття «Закар -
патський український пласт відвідав Сигіт» (тиж-
невик «Само стій ність» №34 від 25.08.1935, стор.
3) про теж помітні виступи в Сиготі 10-11.08.1935
пластового театру з Ужгорода під керівництвом
проф. С. Петрашка (але ця подія заслуговує
окремої уваги, тому повернемося до неї наступ-
ним разом). Проведена робота не минула
даремно. Гігантські зусилля патріотів, яких під-
тримувало свідоме населення, та сприятлива
політична ситуація в Європі (в 1928-1938 роки
румунська влада створювала для себе протива-
ги угорському прагненню повернення Марамо -
рощини) відкрила шлях для часткового націо-
нального відродження українців (був створений
Марамороський греко-католицький Вікаріат, від-
криті деякі школи та класи в ліцеях тощо).
Перепис населення, проведений в 1933 році, дав

дані про високу національну свідомість населен-
ня Мараморощини.

Крім наведених загальновідомих фактів можу
навести кілька актуальних подробиць з сімейних
джерел щодо цієї події, які розкриють деякі
додаткові її грані. Почну з того, що за часів мадя-
ризації та румунізації щодо українців Марамо -
рощини Іван Ілліч рішуче виступав проти цього.
В родині він розмовляв винятково рідною мовою,
чого вимагав і у дітей. Сімейні справи вмів поєд-
нувати з «працею на народній ниві», як писала
Ольга Кобилянська у своїй статті «До українсько-
го громадянства!» (Чер нівці, місячник «Само -
стійна думка», ч. 1 за січень 1931 року, стор. 1).
Члени родини теж активно залучалися до гро-
мадської роботи. До речі на час гастролів ново-
народженому сину Володимиру сповнилося
лише 3 місяці, а дружина Марія ще не одужала
після дуже важких пологів (шляхом цісарського
розтину, ускладненого забутою в черевній поро -
жнині марлею). В ті роки, за відсутності антибіо-
тиків, це було надзвичайно важким випробуван-
ням для сім’ї. Але все обійшлося, а виступ хору
увійшов історію. Також, за спогадами невістки
Марії Кушнір її батько Василь Кушнір (1909 р.н.,
корінний мешканець селища Великий Бичків,
працівник лісохімкомбінату) приймав активну
участь в діяльності товариства «Про світа».
Зокрема, акомпанував на скрипці вокалістам і
був задіяний у аматорських театральних виста-
вах. Тобто він міг бути і учасником обговорюва-
них гастролів. Як вже згадувалося в «Додатковій
інформації та поясненнях до статті», авторитетні
музикознавці вважають, що достойним спадко-
ємцем традицій описаного в статті «Українського
мішаного хору товариства «Просвіта» села
Бичків» зараз є Народний аматорський ансам -
бль пісні і танцю «Лісоруб» селища Великий
Бичків. Цікаво, що ансамбль засновано у 1947
році, тобто його становлення та розквіт відбува-
лися на очах Івана Ілліча, адже з квітня 1947
року по вересень 1955 року Іван Ілліч очолював
юридичну консультацію у селищі Великий Бичків.
Крім того зять Івана Ілліча досвідчений музикант,
диригент та фольклорист Михайло Мокану зго-
дом очолив цей колектив. Йому вдалося не тіль-
ки продовжити славну сторінку ансамблю, а й
довести його до професійного рівня. У 1965 році
«Лісоруб» отримує гідну його творчій праці оцін-
ку – почесне звання «На родний аматорський
ансамбль пісні і танцю». Наразі це високе звання
оправдовується. Ан самбль відомий своїми вис-
тупами далеко за межами краю. Колектив неод-
норазовий лауреат міжнародних, всесоюзних (за
час існування СРСР) і всеукраїнських фестива-
лів народної творчості.

Тому, виходячи з наведеного пропоную повто-
рити на сучасному рівні гастролі до Сиготу
Народного аматорського ансамблю пісні і танцю
«Лісоруб» селища Великий Бичків. Це було б ціл-
ком достойним відзначенням тих, зараз уже істо-
ричних, резонансних гастролів у Сиготі хору з
Великого Бичкова, які тоді «знаменито» підняли
дух українців округу. Причому організувати їх
слід на такому рівні, щоб уже наші нащадки теж
через 50-100 років позитивно згадали про них. Я
особисто готовий прийняти посильну участь в
цій акції. Думаю, що небайдужі люди знайдуться
по обидва береги Тиси. Впевнений, що серед
них будуть і прихильники вже загальновідомого
аматорського ансамблю пісні і танцю «Коза чок» з
древнього українського буковинського села
Балківці, в якому народився і виріс Іван Ілліч
Одовічук.
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Я впевнений, що після п’яти місяців від місце-
вих виборів наші читачі не знають скільки радни-
ків має Союз. Примарі-українці є, але вони обра-
ні від  різних партій, а наша українська організа-
ція не має жодного. Це позитив, що нашими
селами, де українці мажоритарні, існують прима-
рі-українці, – підкреслює пан Михайло Михай -
люк, головний редактор часопису «Український
вісник», в кінці статті «Голос українського електо-
рату – ледь-ледь чутний».

Про місцеві вибори та їх результати в україн-
ських селах писав у «Вільному слові» почесний
голова СУРу Степан Бучута, але тільки в мара-
мороських. Пан Михайло Михайлюк доповнює,
що до восьми примарів-українців на Марамо -
рощині  слід додати примаря у Копашелах Кара-
Северінського повіту та у Балківцях Сучавського,
і на цім крапка.

Я знаю результати у Сучавському повіті, де
існують дев’ять примарів українського походжен-
ня. Чи вони записалися українцями на переписі
населення, не можу знати, бо, як відомо, це кон-
фіденціальна справа.

ПриМАрІ
1. Ульма – Петро Марочко – переобраний;
2. Бродина – Кодрін Русу /з мішаної сім’ї: мати

– українка, батько – румун – перший мандат;

3. Балківці – Василь Шойман – перший мандат;
4. Дарманешти – Дан Кідовець – переобраний;
5. Шербівці – Каталін Сандуляк – переобраний;
6. Молдовиця – Траян Ілієсі – переобраний /із

мішаної сім’ї: мати – українка, батько – румун;
7. Ізвоареле Сучевей – Михаїл Мехно – пере-

обраний;
8. Молдова Суліца – др. Жикало – переобраний;
9. Бряза – Юрій Лисинчук – переобраний.

рАдНиКи
1. Ульма – Николай Чокан – переобраний;
2. Бродина – Олена Торак – перший мандат;
3. Балківці – Петро Шойман – перший мандат;
4. Молдова Суліца – Іван-Ніку Лазер – пер-

ший мандат.

Ім’я радників подав і Микола Курилюк у статті
«Місцеві вибори у Сучавщині», «УВ» нр. 15-16 за
серпень 2016, але нічого не сказав про примарів,
хоч вони не є від СУРу, але українці.

Заступником голови Сучавської повітової
ради був обраний інженер, бувший бізнесмен
Віорел Серединчук, українець, родом із Него -
стини. Останні чотири роки був заступником
голови Сучавської муніципальної ради.

Щодо виборів, то це дуже складна і трудна
справа. Політику роблять партії, а меншини не

мають ту саму силу, що мають партії, котрі вирі-
шують економічні справи. Конкретний випадок у
нас, в Ульмі. Організаціа СУРу домовилась із
Петром Марочком, щоб кандидував із сторони
СУРу. Та його «засватали» були ліберали, але,
нарешті, кандидував від Соціал-демократичної
партії, яка йому обіцяла, що за два тижні ульмин-
ці матимуть асфальт. Справді, за два тижні в
Ульмі полагодили дороги і засипали асфальт. Міг
зробити це Союз? Розуміється, не міг.

У п’ятницю закінчили роботу, а в неділю, на
вибори, люди йшли новим асфальтом і сказали:
«О, видите, шо зробив Петро..!» Чому дотепер
ніхто це не робив, а лиш обіцяли? І так, Петро
Марочко здобув 90% голосів виборців.

Це так сталося, бо влада була в руках тієї
партії і з повітового бюджету виділили Ульмі
гроші на два кілометри асфальтівки.

Коля Курилюк також написав про вибори в селі
Дарманешти, де існує організація рутенців, але ні
СУР, ні рутенці не мають радників у примарії. 

Стати примарем і також радником від СУРу
не так легко. В  першій мірі кандидати не мають
ніякої підстави обіцяти людям здійснення проек-
тів, бо вони потребують грошей, а гроші там, де
влада. Хоч, взагалі, меншини після виборів під-
тримують партії або коаліції партій, які мають
владу, вони окремо не мають сили  матеріалізу-
вати проекти. 

Я згідний з думкою пана Михайла Михай -
люка, що обрання в українських селах примарів
із нашого етносу – є позитивом, хоч вони пред-
ставляють різні політичні партії.

Юрій ЧИГА

Щось тут не так. Розглядаючи всілякі фото -
графії, я знайшов чотири, які були зроблені в
першому приміщенні СУРу в Сучаві.

Це приміщення знаходилося у центрі міста на
останньому поверсі будівлі, де нині знаходиться
«ринкова поліція». 

То була маленька кімната, але туди сходило-
ся багато наших післяреволюційних українців.

Українці сходилися також на усілякі культурні
події у домі культури міста.

Пізніше сучавському СУРу виділили примі-
щення просторіше, все на останньоу поверсі, де
на партері знаходився магазин «Vănâtorul și
Pescarul sportiv».

У цьому приміщенні професор Корнелій
Регуш тримав курси української мови з студента-
ми Сучавського університету ім. Штефана
Великого.

Нині він десь там, на небесах. Хай йому
земля буде пером і пухом.

Тут покійний професор Юрій Лукан вів репи-
тиції з своїми малими артистами із Іпотешт.

Сюди сходилося багато українців. Тут відбу-
валися культурні події. Був тут телевізор і навіть
відео. Юрій  Лукан привозив з України касети з
надзвичайними українськими ансамблями.

Все було добре до тих пір,
коли голова СУРу Степан Ткачук
зв’я зався з Дмитром Морганом...
За свого заступника в централь-
ному СУРі наш Степан поставив
«бізнесмена» Дмитра Моргана.
Юрій Лукан аж захворів. Адже,
він, справжний українець, був від-
далений...

Минув час, і сучавський СУР
придбав просторе приміщення на
вулиці «Mihai Viteаzul».

Я думаю, що це одне з кращих
приміщень, які існують у різних
повітах!

Але туди не надто заходять
українці.

Ну, скажімо, ті, що мешкають у
селах повіту, коли приходять до міста, не захо-
дять, бо вони мають усілякі справи...

Але українці, що мешкають у Сучаві?
Багатьом сучавським українцям я ставив це

запитання. Що вони мені сказали? Одні сказали,
що не заходять туди, бо «не люблять того чи
іншого»!

Інші мені шепнули: а чого мені туди заходити?
Що мені там дадуть?

Дорогі українці, там можна знайти і прочитати
сурівські публікації, там є багато надзвичайних
книг!

У них багато українського духу!

Ще кілька рядків. Ми вже в
2016 році, коли багато українців
«забули» писати або говорити
рідною мовою.

Я можу назвати десятки на -
ших, які закінчили українські
школи (теоретичні чи педагогічні
ліцеї) у Сучаві, Сиготі та Сереті,
які забули майже все рідне.

Вони кажуть, що жили між
румунами, так що не мали з ким
говорити «по нашому».

Та вони проживали у Сучаві та
у селах Суча вського по віту.

До грудневої революції пов сюди
можна бу ло придбати «Новий вік»,
а у книгарнях знаходилася україн-
ська література.

Боюся, що нас «загризе» глобалізація!
Жду відгуків.

Микола КУрИлЮК
Фото автора

П.С. Я росповсюджую сурівські публікації.
Один із читачів сказав мені:– Годі, Миколо, біль-
ше мені не давай їх.. – Чому? – запитав я.

– Мене не запросили на «День пенсіонерів».
З його вини, скажу я. Але  він бував на конфе-
ренціях, конгресах та за кордоном, і раптом став
«ненашим»!
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СХАМеНІтьСЯ!

Ярослава Колотило серед сучавських сурівцівЗліва направо: Юрія Лукан та Іван НегрюкВ. Николайчук та І. Козмей /посередині/

  ГОлОС УКрАїНСьКОГО елеКтОрАтУ
ЧУтНИЙ ДлЯ рІЗНИХ ПАртІЙ



Людина усвідомила себе людяною тільки
тоді, коли зрозуміла, що немічному, хворому
або людині похилого віку треба допомогти
забезпеченням умов для гідного життя.
Мабуть, це появилось у давній-давнині на
рівні сім’ї/роду, а в плині часу поширилось
до відповідальності корпораційних угрупу-

вань (сільська громада, церква, чернечі
установи, цехи і т.п.), до яких належала лю -
дина, сягаючи, нарешті, рівня законних сус-
пільних структур, державних або приватних.  

Оці останні форми такого соціального
захисту/забезпечення від соціальних ризиків
(нещасних пригод, інвалідності, хвороб які
спровоковують фізичну чи психологічну
неміч, старості, втрати годувальника та ін.)
появились, починаючи з 19 ст. н.е., значно
пізно для людської історії, якщо беремо до
уваги факт, що державні утворення пере-
дують тисячоліттями. 

Всупереч окремим та, на жаль, рідкісним
акціям милосердя до немічних з сторони
поодиноких вельмож певних держав, в істо-
рії світу спільна пам’ять народностей затри-
мала побільше різні образи старця-жебрака-
каліки, що підпирає своє тяжко-терпеливе
життя-буття людським помилуванням, але й
часто терпить знущання й зневагу. Літе -
ратура, як народна, так і авторська, увічнила
яскравим світлом, але й сумним тушом, такі
зовнішності людського єства, бо внутрі нього
часто горіла незміряна людяність, доброта,
мудрість. Образ Квазімодо, персонаж, ство-
рений Віктором Гюго в романі «Нотр Дам де

Парі», є одним з найвідоміших, а образ стар-
ця-кобзаря серед народу або на дорожніх
перехрестях в українській культурі символі-
зує певну історично-суспільно-життєву путь
народу, пра вдомудрість якої глибоко вкарбу-
валась в його душу й дух.

Часта невідповідність між зовнішністю та
внутрішністю в речах і в
людській істоті зокрема,
стала в літературі одним з
найпоширеніших мо тивів,
вживаних у вихованні/фор-
муванні людини як правиль-
ним заходом плекання здо-
рового глузду. Ско ворода
увічнив істину цього мотиву
таким афоризмом: «Солодке
пізнає той, хто може проковт-
нути гірке/не приємне».

*
Право на соціальне за безпечення/захист

почало виборюватись, починаючи з ХІХ-го
ст., в країнах та умовах значного розвитку
капіталізму та зростання робітничого класу,
так званого пролетаріату і, по
суті, стосувалось іншого, пра-
вильнішого розподілу валового
внутрішнього продукту. Напри -
клад, в Швеції соціал-демократи
поставили в основу економіко-
соціального розвитку складові
планової економіки. Вибір став
результативним і створив мож-
ливість розподілювати державні
багатства шляхом соціального
забезпечен ня/захисту. І так, між
1965 та 1974 роками, завдяки
введенню безкоштовної освіти
на всіх рівнях, безкоштовного
медичного обслугування всіх громадян та
побудуванню більше мільйона помешкань
доступних небагатим, рівень бідності змен-
шився до 6,5% - чи не найнижчий в світі!

Запроваджено соціальне за безпечен -
ня/захист на рівні державної системи ні -
мецьким канцлером Отто фон Бісмар ком з
1883-го року. А свою програму він назвав

«прикладним християнством».
Правда, поступ мав за мету
переконати пролетаріат в пере-
вазі буржуазно-поміщицького
уряду Прусії супроти соціалістич-
них ідей, але привів до впровад-
ження законів про ме дичне стра-
хування на випадок інвалідності,
нещасного випадку та пенсію на
старість. Вік пенсіонування вста-
новив від 70 років, коли тодішня
життєва тривалість робітника
була коло 45 років, а це ще про
дещо говорить!...

Корисне б було навіть і для сучасних дер-
жавних «вождів» пригадати «Доповідь про
соціальне страхування та інші послуги»
(1942) визначного британського економіста
Вільяма Беверіджа, яку канцлер казначей-
ства назвав «національною релігією», в суті
котрої стояло зобов’язання всіх віково пра-
цездатних громадян робити внесок в бюд-
жет системи національного страхування, яка
допомагає хворим, безробітним, пенсіоне-
рам. Увага, без спеціальних пенсій!...

В Румунії соціальне забезпечення/захист
розпочалось в тих же самих економічно-сус-
пільних умовах як і на Заході, починаючи з
другої половини 19 ст. – першої половини 20
ст. Якщо тільки назвати/ перечислити кон-
кретні поступи та пізнати їхні основні вимоги
– Закон шахт (1895), Закон Міссір (1902),

Закон Неніцеску (1915), Закон Йоаніцеску
(1933) –, то можна спостерегти значні кроки
до цивілізованого рівня життя.

На українських землях перші конкретні
спроби соціального забезпечення/захисту
були здійснені Австро-Угорськими адміні-
страторами західної частини країни (Буко -
вини та Галичини) з 1854-го року в гірничій
економіці, а з 1902-го року для робітників
залізниці.

Міжнародна спільнота встановила понят-
тя соціального забезпечення/захисту основ-
ним правом людини Проголошенням 50-ої
сесії Генеральної Асамблеї ООН з 14 грудня
1990-го року та запропонувала вписати в
світовий календар день першого жовтня як
Міжнародний День Людей Похилого Віку. В
Україні з 1991-го року це і День ветерана. 

К

Євсебій фрАСИНЮК
Фото автора

(Продовження на 9 стор.)

Сучавська повітова організація СУру подарувала
буковинським українським пенсіонерам радості!

радівці, 23 жовтня 2016
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ВШАНУВАННЯ лЮДеЙ ПОХИлОГО ВІКУ – 



За міжнародною Угодою Людиною похи-
лого віку вважається той, хто сягнув 65-
річчя. По сьогодні їх в світі 629 мільйонів, а
за нинішньою динамікою в 2050-му році їх
буде понад два мільярди. Основні багатства
такої людини це знання, досвід, розуміння і
мудрість. Нинішні такі особи носять знання
класичних духовних цінностей, керуються
чеснотами правди, гідної поведінки, толе-
рантності, любові допомогти. Їхні гіркоти –
фізичне ослаблення, суспільна самотність, а
звідси – відчуття, що їхні душевно-духовні
скарби нібито нікому не потрібні...

*
Але Повітова організація СУРу Сучав -

щини, представлена головою Іллею Сав -
чуком, першим заступником Іваном Бод -
нарем та заступником Василем Паска рем,
розумно прочитала оту календарну дату –
Першого жовтня, склала програму і 23 жовт-
ня в м. Радівцях, в ресторані «Лон дон»,
запросила буковинських українських пенсіо-
нерів на щиру дружню зустріч.

Варто було побачити як їхні «гіркоти»,
якимось-то чудом зникли, фізичний стан
набрав тайної енергії, бо побачили що вони
не самотні, а їх понад сотня, а найголовне
те, що їх вшановано. 

Ілля Савчук привітав наших сеньйорів
тепло-щирими словами подяки за їхній
незмірний внесок у просування рідної куль-
тури, у плеканні рідної мови, у збереженні
звичаїв та пращурських святкових і життє-
вих традицій, за любов до рідного, передану
молодим поколінням. Пригадуючи прадавнє
прислів’я «Хто не має старого, хай купить
собі!», голова нашої організації висловив
таке риторичне запитання: «Але звідки
взяти стільки грошей?!» Таким чином, він
надав височайшої ціни духовному зусиллю
сьогоднішніх пенсіонерів, шляхетно вложе-
ному у відродження та розвиток української
культури на Буковині як в догрудневому
періоді, так і після. Висловив їм за це глибо-
ку подяку і шанобливо попросив їх продов-
жувати ділитись і надалі знаннями та досві-
дом з молодим поколінням, бо ці незапереч-

ні цінності стоять завжди наріжним каменем
у подальшому будуванні нашої рідної куль-
тури. Передав низький свій поклін і побажав
міцного здоров’я, щастя й радості та запев-
нив, що це свято стане традиційним на
Буковині! 

Іван Боднар вітає почесних запрошених
вишуканими словами та висловами, наче

торкає квітами з своїх картин-букетів, срібні
їхні скроні. Відчуває неабияке хвилювання,
бо говорить і як пернсіонер, щиро призна-
ється в тому, що в його єстві існують дві істо-
ті, які часом суперечать одна другій, але
більше співпрацюють, бо інакше не можна
виконати і поєднати завдання першого
заступника голови та «гіркоти» пенсіонера.
Але він творча людина і завжди знаходить в
собі сили, а в ближнього дорогу до душі та
духу, і стараєтья бути корисним у просуванні
рідної культури. 

Пенсіонер, на його думку, це людина яка
працювала певний час, отримуючи заробіт-
ну плату, а опісля навіть відмовившись від
зарплати, продовжує працювати, бо його
праця, на основі набутого фахового і життє-
вого досвіду, стає своєрідним способом
життя і набирає незмірної вартості! Тому він
вважає внесок кожного пенсіонера у просу-
вання рідної культури найціннішим подарун-
ком у здоровому розвитку нашої духовності.
За це висловлює свою найглибоку шану і

бажає, щоб Всевишній облагородив їх здо-
ров’ям, радістю і силою дарувати!

Михайло Міха єску-Анюк, радник пре-
фекта Сучав щини в справах меншин,
поклінно вітає зі сторони префекта та осо-
бисто найповажніших шляхетників буко-
винської української меншини. Він вважає
кожний рід/ нарід єдиним цілим, в якому діє
силою нерозривного єднання свя та трійця
віків: молодого, середнього та похилого.
Брак або бездіяльність одного із них спро-
воковує значну дизгармонію у функціону-
ваннi суспільства. Якщо молодий вік вихо-
вується/приготовляється для суспільного
життя, середній динамізує соціальний роз-
виток, то похилий, якщо взятий до уваги,
врівноважує, гармонізує функціонування
перших обох. Дідусь у вихованні внука та
рада старійшин у рішенні суспільних про-

блем – це незаперечні складові соці уму від
найдавніших-да вен і по сьогодні. 

Без духовного внеску людей, я б сказав,
старшого віку, а не похилого, наша культур-
на діяльність не буде розвиватись гармоній-
но, бо культура це живий феномен, а все,
що живе, повинне обов’язково мати коріння,
стовбур та гілля, тим паче, якщо йдеться про

наше культурне родовідне
дерево!

«Отож, бажаю корінній
складовій нашої культури
– сказав радник – довгого
здоров’я, терпеливості пе -
ред молодими та творчої
наснаги, для спільного
блага!»

*
Краплини вина чи па -

линки скоро розчинили
емоцію такої сюрприз-
зустрічі і почали литися
спогади, признання в за -
няттях, наміри, захоплен-
ня тощо. Не знаю якого
рівня напруженості чи роз-
слаблення сягнули б ці

словопади, якби не пролунали українські
пісні двох визначних колективів: «Све крухи»
та «Негостин ські голоси». Спершу пісні
виконувались вокальним гуртом, але скоро
зал перетворився у величезну сцену, а вша-

новані сеньйори створили разом величез-
ний хор, а потім хоровод, демонструючи
достатньо, що їхні культурні ресурси далеко
не вичерпані.

Юрій Чига та Георгій Міхай прочитали з
притаманним тільки їм талантом вірші-гумо-
рески на тему пенсіонерських пристрастей і
заслужили сердечні й довгі оплески.

Закінчилось свято вшанування вельмипо-
важних пенсіонерів врученням почесних гра-
мот за особливий внесок у просування рід-
ної культури. Я впевнений, що слова і фото-
знімки, хоча б оці подані мною, не залишать-
ся тільки спогадними знаками і зображення-
ми, а стануть приводом, хоча б «ін нуче», до
переосмислення відносин між поколіннями
на всіх рівнях сурівських структур...
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ВШАНУВАННЯ ДОСВІДУ, ВМІННЯ тА МУДрОСтІ!



Мед цінився з давніх часів. В Іспанії на стіні
однієї з печер знайшли малюнок, що зображує
древню людину, яка збирає дикий мед, а в Єгипті
знайдено письмову загадку про те, що єгиптяни
ще до нашої ери були професіоналами у збиран-
ні меду. Мед згадується у Біблії, де Обітована
Земля називається «землею меду з молоком».

І в наші дні мед високо цінується людиною.
Хімічний і біологічний склад роблять його не
лише поживним, але й фармакологічним об’єк-
том, що має імунобіологічні та протимікробні
властивості. Мед є концентрованим висококало-
рійним продуктом, близьким за складом до
кров’яної плазми. У ньому міститься понад 70
речовин, які благотворно впливають на організм.
Мед містить 40% фруктози, невелику кількість
сахарози і мальтози, близько 2% мінеральних
солей і до 20% води, 35% глюкози, необхідні для
нормальної роботи організму, вітаміни В1, В2,
В5, В6, В12, С, Е, К, РР, каротин. Окрім того, у
ньому у невеликій кількості є білки, залізо, фос-
фор та інші речовини, необхідні для росту кісток
і кровоутворення.

Дослідники доказали, що хімічний склад меду
залежить від того, з яких квітів, у якій місцевості
та в яку пору року він зібраний. Залежно від
угідь, з яких зібраний мед, розрізняються лугові,
лісові та польові меди.

Мед може бути однорідним за своїм складом,
якщо він зібраний переважно з якогось одного
медоносу, що росте на великій площі – акації,
гречки, липи, соняшника, смереки тощо.

У нас, в горах, пасіки з вуликами знаходяться
коло лісу ялового та смерекового, бо ж коло лісу
і господарки гуцулів.

Мені не треба шукати підручників та інших
матеріалів щодо вживання меду в різних захворю-
ваннях легень та вигоюванні різних ран, екзем.

Минулого року була страшенна посуха.
Квіткового меду, в горах було дуже мало, але
наше щастя є смерековий ліс і переважно мед
був  лісовим. Я купував меду кілька років від
доброго медєря Василя Горбана із сусіднього
села Лупчина. Так сталося, що я прибув одного
дня до цього господаря за медом, а там знайшов
одного лікаря із Німеччини, котрий якраз накла-
дав  мед лісовий у спеціальні посудинни, бо він

щороку приходить у гори за лісовим медом. Гість
закупив весь мед. Медєр Василь підняв ціну від
30 леїв за кг до 35, та лікар йому заплатив по 50
леїв. Домовились щороку заготовляти лісовий
мед, лікар залишив йому кілька посудин для збе-
рігання меду. Посудини спеціальні, із скла, яке
витримує під час транспорту. Лікар словами та
жестами пояснив мені, що мед іде до маленької
фабрики, де виготовляють медикаменти,  яких
вживає у клініці, де працює лікарем. 

Я сам протягом 50 років дійшов до висновку,
що цей сорт меду в медичних справах дає най-
кращі результати. Має ніжний смак, сильний,
приємний аромат. Його колір від світло-жовтого
до темно-коричневого. Кристалізується повіль-

но, дрібними кристалами. До його складу вхо-
дить збір із смереки та ялиці, малини, верби, кру-
шини, чорниць, афин та інших рослин. Дуже
корисний при захворюваннях нервової та трав-
ної систем, органів дихання.

Я більше описав лісовий мед, якого вживаю вже
десятки років. Це не означає, що польовий мед не
має великої вартості. Всі сорти меду високоякісні.
Їх вживають не тільки в споживанні, але і для вилі-
кування нервової, травної систем, у різних захво-
рюваннях – шкіри, печінки, нирок.

Нераз на ринку бачу стенд із медом і часто він
дуже рідкий. У чесних пасічників завжди знайдемо
мед кристалізований. Тому хочу порадити  як
вибрати справжній, не підроблений мед.

Якість меду можна перевірити за депомогою
ложки. Якісний, густий мед не стікатиме по ложці,
як вода, а немовби накручуватиметься на ложку.

Не зайвим буде нагадати і про різновиди
меду, аби ви не розгубилися перед гамою кольо-

рів на прилавках. Отже, майже прозорий мед
акацієвий, липовий, акацієво-квітковий, білий
кленовий, малиновий, квітковий, гречко-квітовий
/знаходимо в Україні/ темно-коричневий. Чому
знаходимо більше на Україні гречко-квітовий
мед? Бо в Україні вирощують гречку, яка, як
доказують науковці-дослідники, є однією з най-
здоровіших у процесі споживання, очищує кров і
тому спеціалісти рекомендують споживання її
хворим на діабет. 

У Румунії, бджільництво було головним занят-
тям населення з давен до нині, коли держава
створила можливість займатися цим і дає пільги
грішми пасічникам. Ось, конкретний приклад: мій
колишній учень Николай Яки мович, майстер на
всі руки, як побічне заняття має бджільництво.
На підставі програм щодо розвитку бджільництва
в Руму нії, він звернувся до Міні стерства земле-
робства, за методологією склав папку, яку подав
органам міністерства і взявся за роботу. До бавив
знання в бджільництві, беручи участь на курсах,
організованих міністерством. Після цього, до
кількох вуликів добавив понад 25 і створив здоро-
вих 35 вуликів, збудував пасіку. Після компетен-
тного і серйозного контролю одержав від Міні -
стерства землеробства 1600 Є. Його внук Нико -
лай Якимович має 700 вуликів, кілька пасік, за
прикладом свого вуйка взявся до бджільництва.

Результат: після проведення компетентного
контролю одержав кілька тисяч євро.

Бджола, якщо має створені умови, у добрій
погоді приносить людині велику користь. Тому
віддавна бджіл вважають «Божою мухою»,
«Божою слугою», «Бо жою трудівницею». 

Велика працьовитість бджіл привернула увагу
людини здавна. Від доісторичних часів зберег-
лись вислови для характеристики роботи людини:
«Працює, як бджола», «Роботящий як бджілка».

* * *
Підготовлено за допомогою підручників на

українській та румунській мовах: «Все про бджо-
ли і бджільництво  та «Albinăritul», «Manualul api-
cultorului» elaborate de Asociația apicultorului din
România.

Більшу частину інформацій про мед мені дав
пан Йонуц Рад, ветеринарний лікар, доктор у вите-
ринарних науках, який працює витеринаром в
Ульмі Сучавського повіту, любитель бджільництва.

Юрій ЧИГА

4 листопада у фестивному
залі Універ ситетського дому в
бухаресті відбулася культурна
подія, присвячена 160-річчю з
дня народження і 100-річчю з
дня смерті Івана франка, подія,
організована буха рестською ор -
ганізацією Союзу українців ру -
мунії, модератором якої була
голова організації Яро слава
Коло тило.

Учасниками конференції були
професори львівського універ-
ситету ім. І. франка Михайло
Гнатюк, богдан Якимович та

Валерій Кор нійчук, директор
Національного музею народного
мистецтва Гуцу ль щини та Покут -
тя м. Коломия Ярослава ткачук,
професор буха рест ського уні-
верситету Константін Джанбашу,
тимчасовий повірений у справах
України в румунії теофіл рендюк
та заступник голови Союзу укра-
їнців румунії Михайло трайста,
численні шанувальники Івана
франка.

Захід супроводжувався музи -
чною програмою, у якій взяли

участь народний артист Укра їни,
бандурист Остап Стахів, музич-
ний дует у складі
Наталії Панчек-Коло -
тило та Данієла Васі -
леску та студентка ІІ
курсу українського від-
ділення бухарестського
університету роксана
Мікулайчук.

Українська делегація
також відвідала цент-
ральний осідок СУру, де
зустрілася з українськи-

ми письменниками румунії,
Посольство Укра їни в
румунії, а другого дня, 5
листопада, зустрілася у
приміщенні буха рестської
сурівської організації з
українською громадою бу -
ха реста. 

«це надзвичайна подія у
нашому житті. Як організа-
тор цього за ходу, можу ска-
зати, що я задоволена і
щаслива бо все пройшло

на гарному рівні. Як україн-

ці, так і румуни зрозуміли велич
Івана франка. Його порівняли з
відзначеним цього року М. Гру -
шевським. Вони є гордістю укра-
їнської нації. Свято, яке було
організоване через СУр, тривало

два дні. Ми мали нагоду почути
наукові праці, поспілкуватись,
почути українську музику, особ-
ливо надзвичайного бандуриста
Остапа Стахіва зі львова. Крім
українців, з нами було багато
друзів румунів, поляків та інших,
які нас підтримують, розуміють і
поважають.» – заявила Яро -
слава Коло тило, організатор цієї
культурної події.

Наталка бОДНАрЮК
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Письменники Михайло Михайлюк та
Олександр Масляник

Має слово Михайло Трайста

ВШАНУВАННЯ ІВАНА фрАНКА

МеД – ЧУДОВИЙ ДАрУНОК ПрИрОДИ



ДеНь ВИЗВОлеННЯ
КИЄВА

Місто Київ – один з найбільших центрів
слов’янської культури, столиця України, має
свою багатовікову історію, пронизану най-
різноманітнішими, нерідко ключовими
подіями. У роки Другої світової війни, як і
решта ча стини України, був зданий
радянською владою і окупований німецько-

фашистськими військами (з осені 1941-го
року). За час окупації в ньому було знищено
понад 100 000 мешканців міста та військо-
вополонених. Після двох років окупації
силами військ 1-го Українського фронту
почалася визвольна операція.

Хід операції (витяг з військової історії):
«1-го листопада почався наступ з Букрин -
ського плацдарму, основною метою якого
було скувати сили противника. Вранці 3
листопада головне угрупування фронту
завдало удар. Після 40-хвилинної артпідго-
товки радянські війська безперешкодно
просунулися на 1-2 км. До кінця дня війська

38-й армії спільно з 5-м гвардійським танко-
вим корпусом і з’єднаннями 60-й армії про-
сунулися на 5-12 км. Тут необхідно зазначи-
ти, що 60-я армія наступала з двох сусідніх
плацдармів у сіл Казаровичі і Глібовка та
біля села Ясно городка та прикривала з пів-
ночі і північного заходу правий, відкритий
фланг 38-ї армії.

Під кінець першого дня операції 240-та
стрілецька дивізія, безпосередньо завдава-
ла удар на Київ і була підтримана частина-
ми 7-го артилерійського корпусу, увійшла до
київського передмістя Пущі-Водиці. При
цьому були відбиті ряд німецьких контр-

атак, в яких брали участь під-
розділи 20-ої моторизованої
дивізії. До кінця 4-го листопа-
да частини 38-й армії (51-й
стрілецький корпус), незва-
жаючи на підтримку 5-го
гвардійського танкового кор-
пусу і 3-й гвардійської танко-
вої армії, змогли просунутися
до Києву з півночі лише на 5-
6 км, досягнувши пригорода
Пріорка, північній межі міста.
4-5 листопада в бій вступили
1-й гвардійський кавалерій-

ський корпус і 3-а гвардійська ТА, яка пере-
різала шосе Київ-Житомир на західній око-
лиці Києва. Виз воленню столиці України
також допомогло форсування Дніпра 4
листопада силами 237 стрілецької дивізії в
районі острів Козачий, що навпроти сіл Віта-
Литовська і Пирогово, що знаходяться в 15
км на південь від Києва. У Віти-Литовської
радянські частини змогли зайняти шосе, що
веде до Києва по березі Дніпра. Таким
чином німці не могли перекидати підкріп-
лення в Київ з району Букрин ського плац-
дарму. З ранку 5-го листопада противник
почав відхід з міста по шосе на Ва сильків.

Київ звільнений. Радян ські війська просу-
ваються по вул. Хрещатик. До ранку 6 ли -
стопада Київ було звільнено».

Якщо говорити про втрати сторін, а в ході
цієї операції втрати радянської армії склали
більше 30,5 тис. поранених, вбитих і зник-
лих без вести, проти 3,8 тис. з німецького
боку, то очевидно, що цінність людського
життя в радянській державі була макси-
мально девальвована навіть щодо ворога.

Проте, незважаючи на блюзнірське став-
лення до життя рядового солдата з боку
безбожного командування, Бог дав цю
перемогу народу.

З Днем визволення Києва!

Цей День щорічно відзначається в
Україні в четверту суботу листопада.

Президент України, підтримавши ініціа-
тиву громадських організацій, міністерства
культури і мистецтв, Державного комітету
у справах релігій, Державного комітету
телебачення і радіомовлення, ухвалив

встановити в країні День пам’яті жертв
голодомору і політичних репресій. Заходи,
присвячені цьому дню, щорічно проходять
в четверту суботу листопада.

Спочатку Указом президента України
від 26 листопада 1998 року остання субота
листопада оголошувалась Днем пам’яті
жертв голодомору, потім Указом від 31
жовтня 2000 року цей день став іменувати-
ся Днем пам’яті жертв голодомору і полі-
тичних репресій. У 2007-му році, згідно

Указу Пре зидента України №
431/2007 від 21-го травня
2007-го року, в назву цього
пам’ятного Дня були внесені
зміни:«Внести до Указу Пре -
зидента України от 26 листо-
пада 1998 року N 1310
(1310/98 )«Про встановлен-
ня Дня памяті жертв Голодо -
морів та політічніх репресій»
(в редакції Указа від 15 липня
2004 року № 797 (797/2004)
зміни, виключивши у назві та
тексті слова «та політичних
репресій».

Зараз День пам’яті жертв
голодомору щорічно відзначається в чет-
верту суботу листопада.

В 2016 році День пам’яті жертв голодо-
мору припадає на 26 листопада.

ДеНь НАрОДжеННЯ
ЄВрОПеЙСьКОГО

СОЮЗУ
(Дата заснування ЄС)

Європейський союз – напевно найбільш
природне сучасне економіко-геополітичне
об’єднання на сьогоднішній день, яке пред-
ставлене більш ніж пів мільярдом її жителів і
наближаючися до чверті в світовому валово-
му внутрішньому продукті частини економі-
ки. Утворився на основі підписаного 7-го
лютого 1992-го року Маастрихтського дого-
вору, який набув чинності 1-го листопада
1993-го року. Цьому передувала величезна
робота, що почалася ще з 1951-го року, коли
в Парижі було підписано договір про ство-
рення Європейського об’єднання вугілля і

сталі. Європейський союз – це унікальне
утворення націлене насамперед на ефектив-
ну регіональну інтеграцію. Загальні стандар-
ти і основні цінності, якість і повага до прав
людини, єдина, монолітна, але гнучка політи-
ка, питання колективної безпеки, роблять
єврозону найбільш надійним партнером як
для найближчих сусідів, так і для всіх інших
країн світу.

Станом на 2014-й рік Європейський союз
представлений 28-ма державами, серед яких:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Велико британія,
Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія,
Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксем бург,
Мальта, Нідерланди, Польща, Порту галія,
Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія,
Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Естонія.

В цей День ми приєднуємося до привітань
і поздоровлень на адресу всіх представників
ЄС, бажаємо їм стійкості, зростання суспіль-
ного, економічного і політичного добробуту,
яскравих перемог і мирного неба! З днем
народження Європейського союзу!
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ДеНь ПАМ’ЯтІ жертВ ГОлОДОМОрУ



Ми можемо з упевненістю стверджувати,
що Генеральний секретар ЦК КПРС і
Президент СРСР М. Горбачов, Президент
Російської Федерації Б. Єльцин і Пре зидент
України Л. Кравчук склали той великий істо-
ричний тріумвірат, який забезпечив мирний
розпад радянської імперії та волю і держав-
ну самостійність усім 15-ти колишнім
радянським республікам, що стали незалеж-
ними державами. Двоє із названої трійці є
українцями – Л. Кравчук, про що всі знають,
і М. Горбачов, про що не всі здогадуються.

В усіх своїх анкетах та офіційних біогра-
фіях М. Горбачов писав, що він росіянин
(рускій). Але в його мові дуже часто проска-
кували явні українізми.

У популярній телевізійній програмі «В
гостях у Гордона» М. Горбачов прямо ска-
зав, що його першою побутовою мовою була
українська – нею розмовляли вдома його
батьки й рідні та співали українських пісень.

родина М. Горбачова
В інтерв'ю тижневику «Дзеркало тиж ня»

М. Горбачов сказав: «Мама в мене – україн-
ка, батько воронезький». Раніше М. Гор -
бачов особливо не афішував своїх українсь-
ких коренів.

Із найдавніших своїх предків М. Гор бачов
називає прадіда. Він пише: «Мій прадід –
Мойсей Горбачов – поселився з трьома
синами Олексієм, Григорієм і Анд рієм на
краю села При вольне». (Гор бачов М. Жизнь
и реформи. – Кн. І. – М.: Ново сти, 1995. – С.
33). І прізвище прадіда, і його ім'я викли-
кають чимало запитань.

У росіян ім'я Мойсей не побутувало,
однак в українців ім'я Мусій загальновідоме.
При перекладі на російську воно й дало
Мойсєєвич, а українською звучало Мусі -
йович.

Прізвище Горбачов теж викликає ряд
запитань і свідчить про його неросійське
(немосковське) походження. Основу прізви-
ща складає іменник горб, що є типово укра-
їнським. Суфікс – ач теж вказує на українсь-
ке походження. Подібні прізвища і прізвись-
ка в Україні непоодинокі: Нагля дач, Вусач,
Трубач, Деркач, Снігач. Горбач – українсь-
кою мовою означає «згорблений», тобто
«згорблена людина». Якби то стосувалося
росіян та їхньої мови, то мало бути Горбун і
Горбунов. У даному випадку ми маємо явно
українську основу прізвища Горбач + росій-

ське закінчення – ов = Горбачов, що ясно
вказує на зросійщення.

Окрім цього, є ще й така особливість. Сам
Михайло Сергійович своє прізвище завжди
вимовляє м'яко, через українське г. В росій-
ській мові м'якого г немає, є лише тверде,
яке відповідає українському ґ. М'яку вимову
Михайло Сергійович, безумовно, взяв у сім'ї.
Отже, у родині Гор бачових батьки й діди
вимовляли це прізвище через м'яке г, що
теж є свідченням його українського поход-
ження.

У випадку із предками М. Горбачова по
лінії батька все вказує на те, що вони були
українцями, яких при переписах записали на

російський лад і оголосили росіянами. То
загальновідома імперська практика зросій-
щення. Але ми мусимо повернутися до
родослівної Президента СРСР.

Його дід Горбачов Андрій Мойсейович
(1890–1962) був роботящим селянином, мав
чималу господарку. Під час голодомору
1932–1933 років село Привольне сильно
постраждало. Лиха доля не оминула й сім'ю
Горбачових – у 1932–1933 роках у них від
голоду загинуло троє із шести дітей.

У 1934 році за відмову вступати до кол-
госпу А. М. Горбачова арештували та засу-
дили до заслання у Сибір, де він рік провів
на лісоповалі біля Іркутська, але якимось
дивом повернувся додому. Коли чоловік

перебував у сибірському засланні, його дру-
жина Степанида залишлася з двома дітьми
– Анастасією і Олексан дрою, їм допомагав
батько майбутнього Прези дента Сергій
Андрійович Горбачов (1909-1976).

Батько С. А. Горбачов у 1929 році одру-
жився з Марією Гопкало, дочкою сусідів
села Привольне. 2. березня 1931 року у них
народився син Михайло, якого хрестили у
районному центрі – селі Медвежому (тепер
Красногвар дійське).

Мама Президента Марія Пантелей -
монівна Горбачова (1911–1993) не знала
грамоти. Працювала ланковою у колгоспі.
Дівоче прізвище – Гопкало. Була дуже
набожною людиною, у почутті гридниці, як
згадує М. Горбачов, вона влаштувала цілий
іконостас. Любила співати українські пісні,
чимало з яких і досі пам'ятає сам М.
Горбачов.

Дід М. Горбачова по матері Гопкало
Пантелеймон Єфимович (1894–1953) похо-
див із селян Черні гівської губернії, яких
насильно переселили на землі загарбаної
Росією Черкесії. В 1928 році він вступив у
ВКП(б). Брав участь у розкуркулюванні
односельців, призначений головою колгоспу.
В 1937 році арештований НКВД як учасник
контрреволюційної тро цькістської організа-
ції, але в 1938 році його звільнили й віднови-
ли в партії.

Литовченко Василиса Лук'янівна. Ба буся
М. Гор бачова по матері. У заміжжі Гопкало.
Походила із українських селян-переселен-
ців. Була глибоко віру ючою людиною. У
гридниці стояли ікони, й біля них світили
лампаду. Коли М. Горбачов працював пер-
шим секретарем Ставро польського крайко-
му КПРС, зав жди на Різдво і Великдень та
інші великі християнські свята бабуся при-
їжджала у Став рополь і йшла до церкви.
При цьому вона вимовляла: «Помо люся за
всіх троїх, щоб Бог простив вас – «безбож-
ників». Вона ж таємно хрестила Ірину –
дочку М. Гор бачова.

Дуже цікаві відомості про сім'ю Гор -
бачових подав журналіст Олександр Пла -
тошкін. Іще в 1988 році він перебував у
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Історію творять особистості, велику історію –
великі особистості. Постать М. Горбачова має не про-
сто історичне, а й планетарне значення, вона прямо й
безпосередньо стосується України. Аби краще зрозумі-
ти всю велич зробленого М. Горбачовим, потрібно звер-

нутися до його – генетичних і національних – витоків.
Адже саме генетично українські – як ми це покажемо
– риси його темпераменту визначальним чином
вплинули на його громадянську позицію – і долю світу
у XXI сторіччі.

Дмитро ЧОбІт 
«Літературна Україна»

(Подано скорочено)
(Закінчення на 13 cтop.)

УКрАїНСьКе КОрІННЯ М. ГОрбАЧОВA

Дід й бабуся Пантелій й Васютка Гопкало разом
із онуком Михайлом Горбачовим



Привольному і від родича Генерального сек-
ретаря ЦК КПРС Івана Васильовича Руд -
ченка (троюрідного брата) записав такі
слова: «Михайло Сергійович був «хохляк»,
говорив у дитинстві українською».

Про те, що у сім'ї Горбачових спілкували-
ся українською мовою, розповів в інтерв'ю
«Дзеркалу тижня» і сам Михайло Сергі -
йович: «Українську мову я всмоктував із
молоком матері, у буквальному значенні
цього слова. Мама була дуже гарна. А як спі-
вала! Так задушевно й чисто! Як згадую,
дотепер аж серце в грудях рветься. Вона
очолювала бригаду жінок на прополці. Коли
поверталися додому на гарбах, або йшли за
гарбами пішки, співали. І в цьому хорі я
завжди чув голос мами. Як я пишався нею в
такі хвилини! І нині цих пісень чимало знаю.
І співаю від душі». (Бондаренко В. Михайло
Горбачов – життя після життя... //Дзеркало
тижня. – 2004. – 24 квітня. – С. 13).

Про те, що українська мова була першою,
якою він спілкувався, М. Горбачов повідомив
і в телепрограмі «У гостях в Дмитра
Гордона».

Як бачимо, в сім'ї Горбачових розмовляли
українською мовою. Російську М. Горбачов
опанував пізніше, коли вчився у школі. Ось
чому в його російській мові так сильно відчу-
вається вплив української. Наприклад, М.
Горбачов під час розмови вживає вислів
«потому шо», тобто він вимовляє українське
«шо» там, де має бути російське «что».

На українське походження М. Горбачова
вказувала м’яка вимова ним фонеми г.
Справа в тому, що українці м’яко вимов-
ляють звук г, у той час як їхні слов’янські
сусіди поляки й росіяни не здатні його вимо-
вити, у їхніх мовах немає м'якого г, а лише
тверде ґ. М'яка вимова звуку г є особливою,
притаманною українцям, тому вона вказує,
що людина початково розмовляла українсь-
кою мовою і засвоїла у ній м'яке г.

В інтерв'ю газеті «Факти» М. Горбачов
сказав, що його бабуся Василина Лук'я нівна
вживала по відношенню до свого внука
слово хлопець. Маємо ще один приклад,

який вказує на побутування української
мови в родині Горбачових. Сюди слід відне-
сти й українські слова хата та село, які часто
вживав Михайло Сер гійович.

Під час відвідання журналістом О.
Платошкіним Привольного троюрідний брат
Михайла Горбачова Іван Васильо вич Руд -
ченко сказав: «Ось тут народився Михайло.
А на цьому Маруськиному кургані стояла
хата Горбачових».

У цій, вимовленій російською мовою,
фразі є два суто українських слова – хата, а
не російське «изба» чи «дом» і мікротопонім
Маруськин курган. Мару ська – це українська
пестливо-зменшувальна форма імені Марія.
Сама назва Маруськин курган вказує, що
його так назвали українці.

Про те, що у Привольному проживали
українці, свідчать і слова М. Горбачова, про
те, що його друзями дитинства були Федір
Рудченко і Віктор М'ягких. Обидва прізвища
– українські.

І ще такий факт. Особистий кухар Пре -
зидента СРСР М. Горбачова Анатолій
Галкін згадував, що з усіх страв, які
пропонувалися Президенту, він найча-
стіше вибирав борщ і гречану кашу.
(Голотюк/1. Первому и по следнему
президенту... // Факть/. – 2001. – 2
март. – С. 6.).Тобто М. Горбачов нада-
вав перевагу звичній з дитинства їжі –
і борщ, і гречана каша – це найпоши-
реніші українські національні страви.

М. Горбачов неодноразово говорив,
що у його селі Привольному співали
українські пісні. Якби там не прожива-
ли українці, то й українських пісень не
було б.

На прохання Дмитра Гордона заспівати
щось з українських М. Горбачов, усміхнув-
шись, навів слова українських пісень, які спі-
вала його родина, зокрема:

– У сусіда хата біла,
У сусіда жінка мила,
А у мене нема жінки,
Нема дітей, ні хатинки.

***

Гей, наливайте повнії чари,
щоб через вінця лилося,

щоб наша доля нас не цуралась, 
щоб краще в світі жилося.

Із вищенаведеного видно, що село
Привольне (Привільне) на річці Єгорлик
(Ягорлик) Ставропольського краю засноване
українцями, сюди насильно переселеними
російською колоніальною адміністрацією у
середині ХІХ ст.

Не лише мати, а й батько М. Горба чова
за походженням були українцями, вони
вдома спілкувалися українською мовою,

яка і стала першою розмовною мовою
майбутнього Президента СРСР. Тобто за
своїм походженням і по лінії матері, і по
лінії батька Михайло Сергійович Горбачов
є українцем, а за документами – він росія-
нин. Перед нами яскравий приклад зросій-
щення українців у період колоніального
поневолення України Російською імпері-
єю.

родина дружини раїси
Загальновідомо, що дружина М. Горба -

чова Раїса Максимівна була його найпер-
шою опорою і порадницею, вона мала
неабиякий вплив на свого чоловіка, у тому
числі й на прийняття ним важливих держав-
них і політичних рі шень. З огляду на таке
подаємо короткі відомості про дружину М.
Горбачова.

Біограф М. Горба чова В. Бондаренко
стверджував, що «Раї са Максимівна теж
була наполовину українкою. Її дівоче прізви-
ще – Титаренко, батько – українець, із Черні -
гівщини, а мати – сибірячка. Вона напам'ять
знала чимало творів Шевченка».

Досить похвально, що дружина Прези -
дента СРСР знала напам'ять твори Т. Шев -
ченка, очевидно, то наслідок батьківського
виховання.

Батько Раїси Максим Андрійович Тита -
ренко (1907–1987) працював інженером, у
1929 році він приїхав з Чернігова на Алтай
будувати залізницю. Там і познайомився та
одружився з Олександрою Петрівною Пара -
дою. У подружжя 5 січня 1933 року народи-
лася дочка Раїса. М. А. Титаренко з діда-
прадіда походив з чернігівських хліборобів,
українців.

Маму Раїси Максимівни звали Олек -
сандра Петрівна Титаренко, дівоче прізвище
Парада (1913–1991). Тут, очевидно, маємо
справу із класичною або зумисною росій-
ською канцеляристською помилкою, коли
чітке українське прізвище Порада записали
через а, тому й вийшло загадкове Парада. У
перекладі на російську українське слово
порада означає «совет», «подсказка», звід-
си українське порадити – «посоветовать».

Мабуть, українець Максим Титаренко
зустрів у далекому Алтаї свою землячку,
закохався й одружився на ній.
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(Продовження з 12 стор.) 

Раїса Горбачова

УКрАїНСьКе КОрІННЯ М. ГОрбАЧОВA



ЯК ДІтИ ПОВИННІ 
ПОВОДИтИСЯ У

ХрАМІ?
Дорогі діти, ви разом з батьками щонеді-

лі і щосвята ходите до церкви на боже -
ственну літургію, та чи знаєте, як повинен
поводити себе християнин у храмі?

Якщо ти вже ходиш до школи, а особливо
якщо вже приступав до Урочистого Святого
Причастя та Пресвятої тайни Покаяння, то
ти спроможний і зобов’язаний поводитися
правильно у храмі. Отож:

* коли входиш у Храм і бачиш Святі Ікони,
думай про те, що Сам Господь і всі Святі
дивляться на тебе;

* приходити до Служби потрібно завчас-
но (за 5-10 хвилин);

* увійшовши, перехристися і поцілуй
ікону на тетраподі;

* перед входом чоловіки (хлопці) зні-
мають головні убори;

* одяг повинен бути пристойним і охай-
ним;

* вітатися в церкві потрібно: «Слава
Ісусу Христу», відповідати: «Слава навіки»;
якщо це різдвяний час, то «Христос рожда -
ється»,відповідати: «Славімо Його»; якщо
великодній час: «Христос Воскрес» –
«Воістину Воскрес».

* у храмі не можна голосно говорити;
* без потреби не варто ходити по храмі;
* якщо ти спізнився, то спокійно увійди

до храму, щоб не завадити молитві інших;
* дітям не можна бігати, пустувати, смія-

тися (якщо тобі важко стояти в храмі
(душно), то спокійно вийди і уважно молися
біля храму);

* не можна сидіти закинувши ногу на
ногу;

* не можна йти з літургії до її повного
завершення (не можна виходити з храму,
доки священик не закриє царські ворота);

* разом із батьками приступай до
Пресвятої Євхаристії (якщо ти відчуваєш,
що тобі потрібно висповідатися, то , підго-
тувавшись удома, приступи до тайни
Покаяння);

* якщо тобі важко зосередитися на
літургії, попроси батьків, щоб вони тобі
дали молитовник, і , слідкуючи за ним , тобі
буде легше молитися;

* не лінуйся йти до церкви, натомість
запрошуй своїх друзів до церкви;

* хлопці можуть вступити в церковне
братство (прислуговувати на божественній
літургії);

* дівчата можуть вступити в хоружанське
братство (тримати хоругви).

Пам’ятай, що Господь любить дітей, які
приходять до церкви, щиро моляться, при-
ступають до Причастя. Молися за своїх
батьків, братів і сестер, дідусів і бабусь, за
добре нав чання і здоров’я. розповідай
богові про всі свої переживання - і він тебе
вислухає і допоможе.
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Тепер наймичка розчула все як слід,
схопилася з ліжка та до дверей. Злодії дре -
ме нули навтікача, наче за ними сто вовків гна -
лось, а наймичка, нікого не побачивши, пішла
засвітити світло. Поки вона вернулась із
свічкою, Мізинчик вибрався непомітно з комори
й шмигнув у повітку на сіно. А наймичка обшу -
кала всі закутки і, не знайшовши нікого, лягла
знову спати, певна, що це їй просто при -
марилось.

Тим часом Мізинчик, умостившись гарне -
нько в сіні, вирішив поспати до ранку, а тоді вже
вернутися додому, до тата й мами.

Але йому судилося ще натерпітись біди.
Авжеж! Чимало є на світі горя й лиха!

Коли розвиднілось, наймичка встала наго -
дувати худобу. Найперше вона пішла в повітку,
взяла оберемок сіна, а з сіном захопила й
бідного Мізинчика.

Він так міцно спав, що й не чув, як його
несли з сіном, і прокинувся лише тоді, коли
опинився у роті в корови.

– Ой лихо! – скрикнув Мізинчик, – Як же я
потрапив у цю сукновальню? – Але швидко
здогадався, де він, і став берегтися, щоб не
потрапити корові в зуби, бо тоді пропав би.
Нарешті йому пощастило прослизнути разом із
пережованим сіном у шлунок.

– У цій кімнаті забули зробити віконце, –
сказав він, – сюди й сонечко не заглядає, і
світла не засвітиш.

І взагалі помешкання Мізинчику не спо -
добалось, а тут іще в двері напихалося дедалі
більше сіна, і бідоласі стало вже зовсім тісно.
Нарешті його взяв страх, і він почав щосили
кричати:

– Досить мені сіна! Досить мені сіна!
А наймичка саме доїла корову. Почувши, що

хтось кричить, а не видно нікого, та ще й кри -
чить тим самим голосом, що й уночі кри чало,
вона так злякалася, що впала з ослінчика й
розлила молоко. А тоді схопилась і щодуху
побігла до господаря, репетуючи:

– Ой лишенько, панотче, наша корова
заговорила!

– Чи ти не з’їхала з глузду? – мовив піп, а
проте сам пішов до хліва подивитися, що там
таке сталося.

Та ледве він ступив на поріг, як Мізинчик
закричав знову:

– Досить мені сіна! Досить мені сіна! Тепер
уже й сам піп злякався – подумав, що в корову
вселився злий дух, а тому звелів її зарізати.

Корову зарізали, а шлунок, де сидів Мізин -
чик, викинули на смітник.

Мізинчик добре намучився, шукаючи виходу,

та коли врешті йому пощастило вистромити
голову, його спіткало нове лихо: біг мимо  го -
лодний вовк, ухопив шлунок і враз про ковтнув
його.

Але Мізинчик і тут не розгубився. «Нічого, –
подумав він, – якось домовлюся з вовком».

І гукнув з вовчого черева:
– Вовчику любенький, я знаю одне місце, де

тобі можна добряче поживитись!
– А де ж це? – спитав вовк.
– В отакій і отакій хаті, там є і пироги, й сало,

й ковбаса, їж, хоч лусни, тільки треба залізти
крізь дірку, в яку помиї виливають.

І точнісінько описав вовкові батькову хату.
Вовка не треба було вмовляти: тієї ж ночі

проліз він діркою на кухню, тоді до комори і
нажерся так, що мало не луснув. Тоді хотів
утекти, але від їжі боки йому так розперло, що

він уже не міг пролізти назад тим самим
лазом.

Цього й сподівався Мізинчик. Одразу
він зчинив страшенний галас у вовчому
череві.

– Ану замовкни! – крикнув вовк. – А то
людей побудиш!

– Еге, ти нажерся, то хай і я повеселюся, –
відповів Мізинчик і знову зарепетував щосили.

Від галасу прокинулися батько й мати,
прибігли до комори і зазирнули в щілину. Як
побачили вони, що там вовчисько, то батько
побіг одразу по сокиру, а мати по косу.

– Стань за мною, – сказав батько матері,
увійшовши до комори, – коли я його рубону і не
вб’ю, ти косою розпана хай йому черево.

Почув Мізинчик батьків
голос і гукнув:

– Таточку, це я тут, я у вов -
чому череві! Батько як почув,
то страшенно зрадів:

– Слава Богу, наша люба
дитина знай шлась. 

І він звелів жінці поставити
косу, щоб не поранити синка.
А тоді замахнувся та як рубо -
не вовка по голові – так той і
покотився.

Потім принесли ножа й
ножиці, розпороли вовкові

черево і витягли малюка.
– Ох, – сказав батько, – як же ми потерпали

за тебе!
– Еге, таточку, і я чимало набрався лиха в

світі. Добре, хоч зараз на вільне повітря
потрапив.

– А де ж ти досі тинявся?
– Ох, татусю, побував я і в мишачій норі, і в

коров’ячому шлункові, і в вовчому череві.
Тепер я від вас нікуди й на крок не ступлю.

– А ми більш не продамо тебе ні за які
скарби в світі, – сказали батько й мати, цілуючи
й пригортаючи свого любого Мізинчика.

Дали йому їсти й пити і справили нове
вбрання, бо старе геть зносилося в мандрах.

М І ЗИ Н ЧИ К

Переклад Сидора Сакидона та 
Євгена Поповича



Кожного року 21 лютого увесь світ
відзначає Міжнародний день рідної
мови. Це свято досить молоде. воно
було запроваджено у листопаді 1999
року згідно тридцятої сесії Гене -
ральної конференції юНЕСКО з метою
захисту мовної й культурної багато-
манітності. Історія свята, на жаль,
має трагічний початок.

21 лютого 1952 року у Бангладеші
(Східний Пакистан) пакистанська
влада жорстоко придушила демонст-
рацію людей, які виражали свій про-
тест проти урядової заборони на
використання в країні своєї рідної бен-
гальської мови. від тоді кожного року
Бангладеш відзначає день полеглих за
рідну мову. Саме за пропозицією цієї
країни юНЕСКО проголосило 21 люто-
го Міжнародним днем рідної мови. А

починаючи з 21 лютого 2000 року, цей
день відзначаємо і ми, українці.

Мова – це історія народу, його сві-
тогляд, інтелектуальний та духовний
ре зультат кількатисячолітньої ево-
люції кожного етносу. Без своєї мови,
своєї самобутньої культури немає
народу.

Мова функціонує і розвивається
тільки в людському суспільстві. Це
найважливіший засіб спілкування лю -
дей і пізнання світу, передачі досвіду з
покоління в покоління. Головні функції,
що виконує мова – комунікативна, мис-
леоформлююча, пізнавальна, емоційна,
виражальна тощо.

Сьогодні у світі існує близько 6000
мов. На жаль, майже половина з них
знаходяться під загрозою зникнення.
На думку фахівців, це трапляється в

тому випадку, коли її перестають, з
тої чи іншої причини, вживати та вив-
чати більше 30% носіїв мови.

За весь час свого існування українсь-
ка мова теж зазнавала злети і падіння.
Сьогодні, згідно Статті 10 Консти -
туції України «державною мовою в
Україні є українська мова. держава
забезпечує всебічний розвиток і функ-
ціонування української мови в усіх сфе-
рах суспільного життя на всій тери-
торії України». Наша мова є рідною
майже для 50 мільйонів чоловік.

дорогі читачі! Українською мовою
розмовляли наші діди та прадіди, а
матері та бабусі співали колискові!
Народ наш сміявся і плакав рідною
мовою. Шануйте і любіть рідну мову,
піклуйтеся про неї, захищайте, розкри-
вайте для себе її велич й могутню силу.
Збережіть її в усій чудовій красі для себе
й наступних поколінь!

М. СиНГАїВСьКиЙ

вСЯ МОЯ рОдиНА
Мати, мова, Батьківщина - 
От і вся моя родина.

Батьківщина, мати, мова - 
Три цілющих, вічних слова.

Батьківщина, мова, мати - 
Нас повік не роз'єднати.

Пaвлo ТиЧиНА

СЛОвО
А вкраїни мова –
Мов те сонце дзвінкотюче, –
Мов те золото блискуче, –
вся і давність, і обнова –
Українська мова.  

розцвітай же, слово,
І в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі

Пречудесно, пречудово
розцвітай же, слово!

Хай ізнов калина 
Червоніє,  достигає, 
всьому світу заявляє: 
Я – країна Україна – 
На горі калина!

Дмитpo ПАВЛиЧКО

рІдНА МОвА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім’я твоє 
Просяє, наче зірка світанкова. 
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна, 
Та в рідній мові буде вся душа 
І вся твоя дорога, вся вітчизна. 
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова. 
Моря перелетиш і не впадеш, 
допоки буде в серці рідна мова.
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Cтopiнки cклaлa Tepeзa ШeНдPoю

Книгу рекордів створив британсь-
кий інженер і власник пивоварні Х’ю
Бівер. У листопаді 1951 року він від-
правився з друзями на полювання.
Увечері в барі між чоловіками зав’яза-
лася суперечка, яка з диких птахів най-

швидша. Чоловіки переглянули кілька
різних довідників, але відповіді не
знайшли. Тоді Бівер вирішив створи-
ти книгу, в якій будуть зібрані всі
рекорди. Назвав він її на честь своєї
пивоварні. в даний час Книга рекордів
Гіннеса є книгою з найбільшим тира-
жем із усіх книг, захищених авторсь-
ким правом.

Pідна мова

день книги рекордів
Гіннеса

 
 



У кінці місяця жовтня я ходила в гості
до моєї родини у сучавському селі
Марицея. Прекрасний день я вибрала
для гостини. Сонце гріло, листя жовтіло
по деревах і падало на землю, а люди
працювали. Одні загрібали листя, інші
накривали картоплю, увихалися біля
роботи. Кожний був занятий, але моїх не
було дома. Вони пішли десь у поле жати
кушут (по-марицейськи) або ла будз (по-
негостинськи). треба було трохи зачека-
ти, а за цей час я пішла в ліс, який дуже
близько, десь за 200-300 м. 

Яка красота оцей осінній пейзаж – ліс
багатокольоровий. Край ліса я зустріла-
ся з бувшими моїми сусідама, побалака-
ли по-українськи, пригадали давні роки,
я бачила стежку на берег Грунь, котра
йде до Малої Марицеї. Пригадали як ми
спускалися взимі з Груня аж у долину. В
моїм дитинстві я туди ходила літом зби-
рати печериці, гриби і лісові фрукти:
ягоди, малини, ожини. Пізна вала кожний

бучок, знали, де шукати підпеньки і зби-
рати ріща на вогонь. 

Вертаючись з лісу, я пристала біля
нашої криниці, котра стоїть серед вели-
кої толоки. Вона дуже давня, була вико-
пана десь тому 200 років. Наша криниця

була спершу в лісі, а потім почали руба-
ти дерева і будувати перші хати. так
постав кут «Під лісом», і тепер городи

упираються в ліс. Кут став великим
колом, і лиш криниця посередині. багато
хат брали води з цеї криниці, десь 20-25,
бо вода дуже смачна, чиста. Криниця
глибока – 12-13 м. І ніколи вона не виси-
хала, завжди була в ній вода, хоч погода
була суха. Пізніше було викопана друга
криниця на горбі, бо люди ходили дуже
здалека по воду. 

Пам′ятаю, як одні сусіди ходили по
воду з коромислом на плечах, аби легше
нести дві путні. Усім сусідам ставало
води, часом приходило більше жінок і
ставали на ряд по воду. тоді вони роз-
мовляли між собою по-українськи, бо не
вміли іншою мовою.  

Криниця стоїть і тепер серед толоки.
біля неї росте старий горіх і сокотить її.
Навкруг толоки багато хат колись побу-
дувалося, а в теперішні часи люди побу-
дували гарні вілли з балконами, повико-
пували криниці в своїх загородах, затяг-
нули воду до хати, котра тече з-під
крана. лиш наша криниця залишилася
одинокою серед толоки, в ній найсвіжі-
ша, найкраща вода з цілого кута. 

Хто п′є воду з цеї криниці,  той буде
перебувати багато літ за землі, бо в ній
вода жива.

Нічого не можна порівняти з горнят-
ком води з тієї сільської кам′яної криниці. 

фелічія ГрИГОрАШ
Фото авторки
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