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У номері:

Іван КОВАЧ

ТАМ, ДЕ ТОЙ ДОЩИК,
ВЕЧІР УБИТО...
Ще один дощик,
майже жура,
а по сім боці
грузне мара, –
йде дощик, йде,
сіє, мов сито,
він мені скаже,
де й кого вбито.

Там вбито ранок,
злотний напій,
там вбито полудень
злий-голосний,
там, де той дощик,
вечір убито
й маком червоним
кинуто в жито...

• Форум молоді діаспори– «Хмельниччина 2019» ? стор. 2
• Із щоденника депутата Союзу українців Румунії ? стор. 3
• Сторінки з історії міграції українців до Банату ? стор. 4
? стор. 5
• Табори для учнів із відзнакою в Україні
? стор. 6
• Українська барва Північної Добруджі
• Нашого цвіту по всьому світу...
? стор. 7
• Вітання 70-річчю газети-історії «Вільного слова» ? стор. 8
• В Луґожі – випускники ліцею ім. Драгоша Воде ? стор. 9
• Нацнарада працівників нашого шкільництва ? стор. 10
? стор. 11
• В Берліні – річні загальні збори СКУ
• Вивчення української мови в умовах двомовності ? стор. 12
• Віргілій Ріцько: Спогади з моїх ліцейних років ? стор. 13
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• Нова редакція «Українського правопису»
• Сучасне українознавче книговидання в Чехії ? стор. 15
? стор. 16
• Щиро вітаємо наших ювілярів
? стор. 17
Новий правопис української мови
? стор. 18
Якою рукою краще розмішувати чай?
? стор. 19
Вітаємо з новим навчальним роком!..
До Дня Незалежності України в Бухаресті ? стор. 20
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Форум української молоді діаспори «Хмельниччина 2019»

Ф

вони прибули. Під час
святкування Дня Незалежності хмельничани
встановили новий Рекорд України. У суботу, 24 серпня, на Майдані Незалежності виклали мапу Хмельнич чини у вигляді медового пряника, випеченого за стародавніми подільськими рецептами.
Розмір мапи 5 на 2,5 метра. Вага – 200 кг.
27 серпня відбулось офіційне відкриття Форуму, на який з’їхались представники з 20-ти країн світу, а саме Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Японії, Бельгії, Польщі, Іспанії, Молдови, Грузії, Латвії, Чехії,
Угорщини, Ізраїлю, Словаччини, Сербії, Казахстану, Білорусі, Аргентини,
Румунії, Кореї та з усіх куточків України. З
Румунії брали участь на форумі 6 делегатів
завдяки підтримки СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ
РУМУНІЇ (Лушкан Михайло-Чіпріан, Гринюк Анна-Ванеса, Мочернак Алекс, Красюк
Андрея, Фрасинюк Рауль i Фрасинюк Себастіян).
Розпочалась офіційна частина з вітальних слів президента Світового Конгресу
українських молодіжних організацій Дмитра Лєкарцева, який зазначив, що вже восьмий рік поспіль Форум української молоді
діаспори мандрує по різних куточках
України. Цьогоріч на ці п’ять днів епіцентром, міжнародною столицею української
молоді діаспори стала Хмельниччина. Висловив вітання учасникам
заходу міський голова Олександр Симчишин, екс-президент СКУМО
Мирослав Гочак, голова обласної ради Михайло Загородний, т.в.о.
заступника голови адміністрації Володимир Кальніченко та українсьСлова: Василь БАРШАЙ
Музика: Юрій КЕРА
кий політик, громадський діяч Михайло Ратушний.
В рамках проведення Форуму відбулась зустріч із представниками
земляцтва Хмельниччини. На відповідній панельній дискусії присутні
обговорили роль цієї організації для реалізації потенціалу
Хмельницької області. Учасники обговорили роль земляцтва як сусНаш дух у- кра- їн-ський Пос-тав нев- ми- ру- щим,
пільного явища для єднання та взаємодопомоги.

орум української молоді діаспори – це міжнародний захід,
основним завданням якого є організація зустрічей українських
молодіжних організацій діаспори та України з видатними
діячами Європи задля їх згуртування навколо ідеї кoнсoлiдацiï
та об`єднання світового українства, розбудови міжнародних структур, розвитку неформальної освіти, змiцнення iснуючих та зав’язання нoвих кoнтактів з молоддю, підприємцями, громадськими діячами Украïни.
З 24 по 29 серпня місто Хмельницький зберігало представників української молоді діаспори та гостей із різних куточків світу на форум української молоді «Хмельниччина 2019». Програма ФУМД була складена з
двох частин, – неофіційна частина, яка відбулася з 24 по 26 серпня, та офіційна частина Річні збори СКУМО з 27 по 29 серпня 2019 р.
24 серпня, з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, в усіх куточках
краю відбулись масові урочисті заходи. У Хмельницькому офіційне святкування розпочалось покладанням квітів до пам’ятників. Усі учасники Ходи
Гідності пройшлися центральними вулицями міста. Учасники Форуму української молоді діаспори «Хмельниччина 2019», несли прапори країн, звідки

МНОгОлІТНє жИТТя!

Хоч нас від- ді- ля- ло

Те- чін- ня всіх рік, –

Ма- ра- мо-риш, До- бру-джа, Ба- нат, Бу- ко- ви- на

Єд- на- лись сер- ця- ми
Приспів

У весь «Но- вий вік».

Ма- ра- мо-риш, До- бру-джа, Ба- нат, Бу- ко- ви- на

Єд- на- лись сер- ця- ми
У весь «Но- вий вік».
Тепер «Вільне слово»
Бо там ми пізнали
Кормить нашу душу,
Людей знаменитих,
Щоб дух український
Бо там ми гоїли
Здобув майбуття,
Всі болі свої,
А я, його син,
Бо там ми знайшли
Від серця бажаю
Ту улюблену ниву,
Йому все добро –
Щоби передати
«Многолітнє життя!»
Чуття свої всі.

А ще – культурна програма, знайомство з Хмельниччиною і
Україною. Учасники Форуму справлялися Збручем, побували у фортецях Кам'янця і Хотина, взяли участь в етновечірці.
Окрім можливості поспілкуватися із представниками влади області
і міста, бізнесу Хмельниччини, ми отримали чудову нагоду ознайомитися і з мистецьким доробком наших земляків – артистів обласної
філармонії.
Метою заходу була популяризація України в світі та об’єднання
учасників навколо ідеї консолідації світового українства.
Організовували міжнародну подію Свiтoвий Конґрес Украïнських
Молoдiжних Органiзацiй за підтримки Міністерства молоді та спорту,
Хмельницької міської та обласної ради України.
Михайло-Чіпріан ЛУШКАН
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ІЗ ЩОДЕННИКА ДЕПУТАТА сУР

Б

урхливо розпочалася парламентська сесія. З наближенням виборчої кампанії все більше розпалюється внутрішнє політичне життя.
Для більшості населення, включно з перспективи української етнічної спільноти,
політична битва цілком безплідна, оскільки
відриває вона увагу від справжніх питань,
які слід розв'язати, одні з них максимального пріоритету. А що стосується злободенних
потреб економічного та соціального врядування, що вже й сказати!..
Слідкуючи за діяльністю депутата СУР
п. МИКОЛИ-МИРОСЛАВА ПЕТРЕЦЬКОГО, бачимо, що він відчув попередньо,
виразно і різко потребу розглядати саме
аспекти стилю політично-парламентського
життя як умови ефективності клопотань
представника своїх виборців. Політична
заява, яку представимо на відкритті рубрики, становила собою новий спосіб, що його
вимагає життя, розгляду сутті парламентаризму, який викликав палкі відгуки серед
депутатів і сенаторів, а також і серед відомих аналітиків та коментаторів демократії
в дії.
ПОЛІТИЧНА КРИЗА ШКОДИТЬ
РЕАЛЬНОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

П

ід таким заголовком п. депутат
Микола-Мирослав Петрецький представив одну з найважливіших політичних заяв, яка зберігає своє значення, незалежно від моменту та способу розв'язання становища Уряду.
Наведемо її повністю завдяки значенню
цього документу, опублікованого і в
Урядовому Віснику Румунії:
«Румунське суспільство здивоване дивиться на розпалену, але безплідну полеміку навколо питання укомплектування, заміни або розвалу уряду. Хоч конституційний рецепт
достатньо ясний, протагоністи обох сторін
прикидаються, що його не бачать. Тривають
сварки, обвинувачення та штучні сценарії,
нескінченна битва з картонними шаблями в
руках.
Не запропонував собі, щоб з цієї трибуни
стати вісником розчарування населення. Це
може помітити кожний політик, добросовісно слухаючи голос людей. Хочу звернути увагу
на окремий і дуже серйозний наслідок спровокованої та навмисне підтримуваної кризи.
Заводиться мова про політичні, економічні,
соціальні, адміністративні наслідки кризи.
Відбулися вони, чи неминучі, вони реальні.
Однак, перед нашими очима, перед очима
обранців шляхом прямого та універсального
голосування, компонентів Парламенту – «верховного представницького органу румунського народу», яким його називає
Конституція, – прямим наслідком є саме скорочення, ослаблення, обмеження парламентаризму. Мова йде про небезпеку в тому, що в
міру затягування кризи заради деяких тупоумних виборчих розрахунків першою певною
«жертвою» є саме Парламент. А ми робимо
вигляд, що не помічаємо, чи таки не помічаємо
цього.
Об'яснюся: абстрагуючи законодавчу
діяльність або з назначення Уряду, прямою
зброєю депутата або сенатора є запити,
інтерпеляції та прості резолюції. Вони становлять конкретну властивість у вирішенні
суспільних питань, що їх нам пропонують
виборці.
Звільнено посади деяких важливих міністерств. До кого нам звертатися з негайними
питаннями? До кого звертатися із запитаннями, інтерпеляціями, до кого вводити прості
резолюції?
Практично, міністерства знаходяться
поза політичним парламентським контролем.

Можливо, деякі колеги поверхово думають,
що можемо звертатися
до тимчасових міністрів, або, коли їм мине
міністерський мандат,
до державних секретарів. Фальш, абсолютний
фальш! Такий паліатив
немає жодної конституційної підтримки, ані в
Законі про утворення
Уряду. Я уважно вивчив
Закон н-р 90/2001 і посилаюсь на ст. 26, абз. (3),
ст. 27 абз. (3), ст. 31, ст.
46, ст. 47 абз. (1) і ст. 48.
Відповідні норми не
дозволяють, щоб тимчасового міністра чи державного секретаря
уподібнювати до міністра. Знаємо ж, що,
згідно з Конституцією, парламентарій звертається до міністра, і це не випадково, чи з
протокольного погляду, а тому що парламентарій ставить запитання і робить інтерпеляцію не як прохач, або впливова особа, а в
силу політичної відповідальності, яку лише
міністри мають, не і міністерські високопосадовці.
Висновок такий: клопотання, адресовані
іншим особам, ніж особа міністра, можна
оцінити як приватними втручаннями або
спробами приватного впливу. Отже, домагаюсь того, щоб всі протагоністи політичної
кризи брали до уваги той факт, що її затягування із скудними виборчими цілями перешкоджає нам користуватися своїми основними властивостями представництва громадян
Румунії, тобто шкодить самому ж парламентаризму. Псевдодемократія ущерблює реальну демократію».
ДЛЯ ПЕРШОГО РОБОЧОГО ДНЯ
ЩЕ НЕНАЗВАНОГО МІНІСТРА

З

аголовок даної інформації може виглядати дивним, та не і для читача, який
прочитав попередню. Вірний своєму
аналізу, – підтвердженому спеціалістами конституційного права, – за яким клопотання парламентарія може здійснити лише міністр, не і
його заступники, але зіставлений із жалюгідним станом багатьох шкільних будинків,
включно освітніх установ мовами національних меншин, депутат СУР обрав для цього
своєрідну манеру: звернувся з письмовим
запитанням до іще неназваного міністра виховання. Окрім того, що саме такий коректний
спосіб звернення з погляду Конституції,
модальність звернення збільшує шанс того,
щоб символічно, але й практично, питання
набуло в щоденнику майбутнього міністра
включно хронологічного пріоритету.
Наведемо із письмового Запитання до майбутнього Міністра національного виховання:
«Шановний Пане/Пані майбутній
Міністре національного виховання,
Бажаю собі, щоб це письмове звернення
знаходилося у вашому портфелі з першого
робочого дня в новій достойності. Це тому,
що питання продовжується вже десятки
років, зазнає лише часткового розв'язання, є
важким тягарем в імміджі Румунії як нецивілізованої країни.
Гадаю, ви зрозуміли, що йдеться про вічне
питання деяких шкільних будинків, які на
початку кожного навчального року не можуть отримати право на функціонування.
Не очікую обіцянок та оцінення кошторисів, оскільки вони й досі збивали з пантелику;
проблема ж триває.
Запитую вас тепер, коли ви накреслюєте
програму діяльності: Що саме вам потрібне,
щоб аномалія більше не тривала:
1. Домагаєтесь законного виділення певної

3
чаастки з внутрішнього валового продукту
(ВВП)?
2. Домагаєтесь зміни законодавчих рамок і,
якщо так, то в якому значенні?
3. Вважаєте, що розподіл відповідальностей, пов'язаних із капіталовкладеннями між
міністерством, шкільними інспекторатами та адміністративно-територіальними одиницями плутають
речі?
4.Вимагається збільшення адміністративних, правопорушних чи каральних санкцій у зв'язку з випадками
недбальства в цій галузі?
5.Оцінюєте, що більша прозорість
з боку міністерства (наприклад, через актуалізований сайт, охоплюючи
об'єкти і стадію робіт) допоміг би
вам?
6. Віднайшли ви іншу стратегію?».
МЕДИЧНО ВИЛІКОВНІ
ХВОРОБИ, БЮРОКРАТИЧНО
НЕВИЛІКОВНІ ХВОРОБИ

М

и вже наводили в цій рубриці приклади заходів парламентарія СУР
проти розснування деяких медичних одиниць для легеневих хвороб. В бюроктачній, специфічній Міністерству здоров'я
логіці, питання було начебто вирішене. В логіці життя – а в лапках бацилів туберкульозу,
будь ласка! – це вирішення побільше своєрідна
насмішка, як побачимо і в уривку нового клопотання нашого парламентарія у пані міністра
СОРІНИ ПІНТЯ:
«Наприкінці 2017 р., на домагання більшого
числа громадян історичного Марамурешу, я
звернувся до міністра здоров'я того часу із
запитанням (2503 А з 04.12.2017) щодо браку
медичної допомоги по спеціальності для хворих на туберкульоз в Долині Вішеу в повіті
Марамуреш.
Перевіривши знову становище в території,
я запримітив, що в 2014 році посаду лікаря
спеціаліста було висунуто на національний
конкурс з резиденції і занятий лікарем з робочим договором, заключеним між Міською
лікарнею Вішеу де Сус 08.12.2014 р. Але в
момент, коли лікар спеціаліст бажав представитись на місце праці, він замітив, що не
зможе подавати медичну допомогу через те,
що лікарня перебуває у реабілітації, а площа
колишнього Відділу ПНЕВМОЛОГІЯ-ТУБЕРКУЛЬОЗ занятий Відділом Кардіології.
Дійшлось до того, що пацієнти зони з
іншими легеневими хворобами, ніж туберкульоз, які не мають можливості добратися до
Сігету-Мармацієй, де найбільша амбулаторія
по пневмології, оплачували пневмологічну консультацію і дослідження в Диспансері-Туберкульоз, хоч вони медично забезпечені і мають
право на безплатне медичне доглядання. З
іншого боку, службовець Міської лікарні з
Вішеу де Сус в ЛАБОРАТОРІЇ МЕДИЧНОГО
АНАЛІЗУ, єдиний в лабораторії, який виконує
бактеріологічний огляд BK проб, зібраних в
Диспансері, не оплачується за таку діяльність
уже майже два роки, за діяльність з великим
епідеміологічним та заражальним ризиком.
Шановна пані міністр,
Як наслідок наведеного вище, згідно із
передбаченнями ст. 197 абз. (2) зі Спільного
регламенту Палати Депутатів і Сенату,
будь-ласка, повідомте мене про слідуюче:
•У випадках, як описаний у даному запитанні, чи можна забезпечувати запобігання,
відкриття, лікування та зростання дотичності з обходженням хворих на туберкульоз згідно з рекомендаціями Світової Організації
Здоров'я?
•Які заходи вживає Міністерство здоров'я,
щоб втілити передбачені у Національній
стратегії контролю туберкульозу дії?
•Чи можна дотримуватись Національної
стратегії контролю туберкульозу в Румунії
2015-2020 рр., ціль якої усунення цієї хвороби
як проблеми громадського здоров'я в Румунії
до 2050 р.?».
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сТОРІНКИ З ІсТОРІЇ УКРАЇНЦІВ БАНАТУ.
ПРИЧИНИ І ЕТАПИ МІгРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО БАНАТУ

азом із Румунською грудневою
революцією 1989-го року і створенням української незалежної
держави в серпні 1991-го року,
почався новий період розвитку також і для
українців у Румунії. Вони проживають у різних історичних румунських регіонах:
Мараморощині, Буковині, Добруджі, Банаті.
Для того, щоб дізнатись, звідки походять
українці Банату і причини їх міграції,
потрібно, зокрема, проаналізувати роботу
«Закарпаття – історично-правовий нарис від
ІХ-го століття до 1920-го року», видану в
Нью-Йорку доктором Вікентієм Шандром, –
економістом, політичним діячем та публіцистом. Це дуже цінна робота для всіх українців, а головно для тих, які живуть у
Лісових Карпатах, на правому березі
річки Тиси, як і на всіх меридіанах
Земної Кулі, але походять із цих місцевостей.
На противагу українців Мараморощини і Буковини, які поселилися
на їхній території на початку ІІ-го
тисячоліття, українці із Добруджі
поселилися тут, починаючи з ХVIII-го
століття, коли цариця Росії Катерина
ІІ зруйнувала Запорізьку Січ, а українці Банату переселилися сюди ХХ-го
століття в пошуках кращих умов
життя.
Наприкінці ХІХ-го століття відчувався у схудлому тілі Закарпаття занепад національного духу, до чого
«посприяла» і економічна бідність. В
Угорській державі з родючими землями
можна було вмерти і... з голоду. У іще феодальному стані жили важко й угорці, але не
так важко, як українці. Життя людей трохи
змінилося після скасування кріпосництва,
але від результатів праці народу мали
користь тільки власники землі.
У доповіді політичного угорського діяча
Едварда Еґана, вказується точно, кому належала земля на Закарпатті в кінці ХІХ-го століття. Він показує, що землею володіли (із
31000 ланців землі; 1 ланц=22,3 м2):
- 62,1 % угорцям;
- 18,9 % євреям;
- 14,3 % німцям;
- 3% румунам;
- 0,75% словакам;
- 0,75 % українцям.
Він розказує, що від землеробів були
загарбані сіножаті, пасовиська і навіть ті
землі, які використовувались як суспільна
власність. Українці не бачили цілий рік ні
м’яса, ні яйця, тільки-що трохи молока.
Щоденна їхня їжа була картопля і кусень
вівсяного хліба. Фактично, Еґан представив
чимало прикладів із життя українців, яким
не належала ні худоба, ні зерно, ні сіно, хоча
вони виключно працювали над усім.
Інший угорський політичний діяч,
Гевеші Ендре, у своїй роботі «Nationalitier in
Hungary» (Лондон, 1919) каже: «За нашими
громадянськими законами, 70000 родин
представляли клас власників, а 7 мільонів
жителів не мали навіть якогось там клаптика землі у власності».

Сказане вище вказує на те, чому саме
більше 100 років тому українці Закарпаття і
Галичини воліли переселитися у місцевості,
де сподівалися на кращу долю.
І. Перене у роботі «З історії українців
Закарпаття» 1849-1914» (Будапешт, 1967)
робить статистику, з якої випливає слідуюче
становище міграції:
- 29 % – угорці;
- 5 % – німці;
- 24 % – словаки;
- 43% – українці.
Маючи на увазі, що українці становили
більшість населення Закарпатської України,
можна легко помітити, що українці були
найбільш скривджені і тому намагалися змінити це становище, емігруючи.

Інша причина міграції українців до
Банату була втеча від радянських властей
після переходу Бессарабії, Північної
Буковини та області Герца від Румунії до
Радянського Союзу в серпні 1940-го року за
встановленими статтями секретного додатку до Радянсько-німецького договору, підписаного у Москві 23 серпня 1939-го року
(пакт Ріббентропа-Молотова).
(...) Під час комуністичного режиму
(1947-1989) число українців Мараморощини і Буковини підвищилося, вони будучи
одними з небагатьох меншин Румунії, які
мали позитивний природний приріст населення. Для прискореної індустріалізації і
розвитку сільського комуністичного господарства була потрібна робітнича сила. Тому
комуністичний режим переконав багатьох
робітників і селян з перенаселених районів
мігрувати до великих промислових центрів і
до малонаселених сільськогосподарських
районів, у тому числі і в Банат. Таким
чином, серед інших, прибули сюди і українці з Мараморощини та Буковини. Останні
переселилися після Революції 1989-го року,
наслідуючи своїх родичів, які осілися тут
під час комуністичного режиму для кращих
можливостей у навчанні або для пошуку
високооплачуваної праці, кращої ніж у рідних місцях.
Як висновок, помічаємо, що українці мігрували із Закарпатської України, Мараморощини і Буковини у пошуках кращого
життя, будучи примушені для цього злиднями, зростанням чисельності населення і відсутності орних земель у місцевостях походження.

Українці Банату переселились під час
декількох хвиль міграції. Перша хвиля міграції українців відбулася між 1906 – 1920
рр. у кордонах Австро-Угорської імперії,
створившись таким чином компактні села
Копашиль, Корнуцел і Зоріле у КарашСеверинському повіті, Кричово і Падурень
(Гусарка) у повіті Тіміш. Це переселенське
населення, що походило із Закарпатської
України та Галичини (Лісисті Карпати), яке
прибуло сюди, щоб працювати в лісі, після
чого воно відкупило землі, з яких вирубали
ліс. Так само було створене і село Черешня
українцями, які приїхали із Словаччини, але
більшість із них повернулися в рідні місця у
міжвоєнний період.
Щоб прогодувати свої сім'ї, чоловіки
українці вирушили на пошуки роботи.
Деякі з них доїхали до Сербії, Боснії,
Словенії, бували навіть за Атлантичним Океаном, у той час, як інші
зупинилися у Банаті, який входив до
складу Австро-Угорської імперії. Зі
свідчень Кубарича Дмитра (90 років в
1969 році), Марії Ковач – дружини першого примаря (голови) села Копашиль
Андрія Ковача, Данцоли Івана, Думи
Юри та інших виходить, що українці
лісоруби прийшли в Банат ще наприкінці дев'ятнадцятого століття, але оселяються і створюють тут господарства
тільки на початку ХХ-го століття. Цей
процес міграції тривав до 1920-го року
включно. Перші українці оселилися в
румунських селах, та були асимільовані ними.
Великий поміщик із Огаба Митнік Суляк
Моріц і його жінка Ілка були власниками
великого маєтку орної землі і лісів, який
простягався від Огаби до Зґрібешть, починаючи з 1839-го року. Їхні наслідники, хлопці і дівчата, ведучи легковажне життя у
Будапешті і Відні, наробили багато боргів і
заставили за ті борги нерухоме майно.
Цілий маєток був поставлений на продаж на
публічний торг і закуплений адвокатом
доктором Вереші Генріком із Араду, а
землю, де знаходиться сьогодні село Зоріле
(колишнє Зґрібешть) закупили Тавбер
Генрік та Губш Давід. Нові власники землі
продали дрова з лісу за ціну по 1 крейцар за
1 квадратний метр лісу лісовопромисловій
фірмі Bayersdorf&Biach- Nasitz&Iacobfy. Ліс
був експлуатований українськими лісорубами, приведеними із Закарпатської України і
Галичини адміністратором маєтку Візелом
Лейбою.
В 1900-1906 роках до маєтку Вереші
Генріка, на Сакош-Заґуженські горби приїхали Іван Медяник та Василь Ціфрак із
Лісистих Карпат, із села Сеневирська
Поляна, і найнялися на роботу в лісі. На
західних і північних горбах від Гір Банату і
Гір Пояна Руска рубали ліси, а дерево перевозили до Угорщини. Разом із рубкою лісів,
власники декількох маєтків оголосили продаж землі після її звільнення від лісу.
(Продовження на 9 стор.)
Іван КІМПАН-КИМПЯНУ,
викладач історії,
випускник Івано-Франківського
університету України

СЕРПЕНЬ/ВЕРЕСЕНЬ 2019 р.

5

Історія і духовність гумору в Ясах

7

вересня 2019 року в Муніципальному музеї «Реджіна Марія» в
Ясах відбувся «Буковинський
культурологічний день» (видання
XCI), який проходив під знаком «Історії
та духовності гумору», окреслюючи справжню культурну подорож представленими
творами та виступами запрошених:
етнолог Міхай Камілар, живописець і
карикатурист Раду Берча, гуморист
Георге Шолкан, письменник і радіопрацівник Аурел Брума та д-р Васіле Діакон. У
цьому заході взяли участь також представники Яської філії Союзу українців
Румунії.
Голова Яської філії Товариства румунської культури та літератури на
Буковині доктор Васіле Діакон виявив міцність зв’язків Яського товариства з
Буковиною таким чином, що люди культури і науки із Яс походженням з Буковини беруть участь у культурних заходах в Буковині, а також буковинці
шанують нас своєю присутністю на захо-

дах у Ясах: «Навіть у ці дні члени
Літературної асоціації «Пасторель» беруть участь у Міжнародному фестивалі
гумору у комуні Вама, організованому
Літературним кружком «Нектарій» та
журналом «Буковинська усмішка» у партнерстві з Яською Асоціацією «Всесвіт
дружби». Нещодавно мерія комуни Віковул
де Жос організувала виставку графіки
«Еуджен Драгуцеску» та презентацію
книги «Іоан Віковяну та Єуджен Драгуцеску – провідний учитель та відомий
учень» автора Віктора Іосіфа у контексті
симпозіум Фонду «Віра і творення» в
монастирі Путна.
У продовженні акції було зроблено
огляд внеску кожного гостя. Ми підведемо
лише кілька назв та їх авторів: Мігай
Камілар, Буковина – екскурсовод (2008),
Буковинська народна архітектура (2014),
Буковинський етнологічний словник
(2015), Гура Гуморулуй у малюнках і словах
(2015); Раду Берча, Пам'ять румунського
гулагу (2007), Депортації /
Via Dolorosa / Бараган (2010),
Свідоцтва з пекла Буковини
(2011), представлена Раду
Берча (2013), Георге Солкан,
Як поїзд з Гура Гуморулуй
(2014), Іскра (2015), 9 оповідань Іона Крянге, драматизовані у віршах (2016), У волідолі (2019) та ін.
Варто зазначити зауваження, зроблене головою
Яської-філії Товариства румунської культури та літератури на Буковині щодо гарної співпраці з іншими культурними організаціями із Яс,
такими, як Спілка письмен-

ників, Літературне товариство «Пасторель», Єврейська громада, Союз українців
Румунії та Громада поляків. У цьому контексті наша філія запропонувала голові
Яської філії Товариства румунської культури та літератури на Буковині доктору
Васіле Діакону повідомити нас про її майбутні заходи, в яких могли б брати участь
румунські письменники з Буковини українського походження, щоб поділитися
досвідом та представити свої книги, які
вже давно не були офіційно ніде представлені. Пропозиція була оцінена і прийнята,
і в наступний період ми також встановимо спосіб співпраці укладенням Протоколу про партнерство в цьому плані.
Віктор ГРИГОРЧУК

– голови СУР, депутата Румунського
Парламенту. Із сторони СУР надано кошти
для проведення цього заходу.
Відвідання України українськими дітьми
з Румунії представляє надзвичайну нагоду
для їх культурного збагачення. Під час табопродовж 6-27 серпня 2019 р. української мови та літератури повіту ру наші учні познайомилися з учнями з
учні, які посіли передові місця Марамуреш взяли участь у таборі міста України, обмінювалися шкільною інформана конкурсі декламування укра- Одеса –Україна. Ця подія завдячується іні- цією про їхнє щоденне життя, традиції та
їнської поезії та олімпіади з цативі пана Миколи-Мирослава Петрецкого звичаї двох держав.
Якщо напочатку усе було новизною і виглядало різним по відношенню до того, що
ми залишили вдома, отже, після декількох
днів, учні з Мараморощини пристосувалися
до регляменту та програми табору. Вони з
охотою брали участь у спортивних змаганнях та різноманітних конкурсах (майстерності, художніх викликів, танців, музики), і не
востаннє учні насолоджувалися морськими
пляжами та водними іграми.
Після трьох тижнів відпочинку українські діти Мараморощини повернулися додому
з багатьма грамотами та особливим досвідом, який не увійде у забуття. (Вітаємо!
Запрошуємо до постійної співпраці про
нашу освіту в Марамориші).
Мар'янна ДОБРОЦЬКА,
шкільний інспектор від української
мови в Марамороському повіті

Табори для учнів із відзнакою

В
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Нашого цвіту по всьому світу

Українська барва Північної Добруджі

12

вересня в Одеській національній науковій бібліотеці
за підтримки й участі наукових установ, представників державних та громадських організацій,
фондів, Генерального консульства Румунії в
Одесі та Союзу українців Румунії відбудеться презентація української громади
Північної Добруджі.
Наша розмова – з ініціатором заходу,
деканом факультету історії та філософії
Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова, професором В’ячеславом Григоровичем КУШНІРОМ.
– Що спонукало до організації такого
заходу?
– Загальновідомо, що українці мешкають у багатьох країнах світу. Зокрема й
у Румунії, де одна група, на півночі країни, автохтонна, а на південному сході
(Північна Добруджа) – переселенська,
тобто діаспорна.
Численні українські діаспори утворювалися в різні часи, з різних причин і за
різних умов. Там, за кордоном, українці
ставали громадянами інших держав, але
історію і культуру свого народу намагалися знати, а українську ідентичність не
втрачати. Успішність виконання цих
завдань залежала і від зв’язків з Укра їною. Однак, якщо з Молдовою в
радянські часи у нас фактично не було
кордону й українці мали постійні та безперервні контакти з історичною Батьківщиною, то стосунки з українцями в
Румунії суттєво обмежувалися. Сьогодні
ситуація кардинально інша. Відкриваються широкі можливості, зокрема й
для поглиблення міждержавних відносин України з Румунією, й українська
громада може відігравати у цьому важливу посередницьку роль. Але маємо
знати про стан української громади в
сусідньому з нами повіті – Тульча.
– Коли і за яких обставин сформувалася українська діаспора на сході Румунії?
– Північну Добруджу українці знали
давно. Там, у Нижньому Подунав’ї, час від
часу бували запорожці. Спробу заселення
району українськими козаками можна
пов’язувати з Іваном Мазепою і його соратниками на початку XVIII ст.
Та насправді процес масового заселення
району розпочався після знищення Ка териною ІІ у 1775 році Запорізької Січі.
Козаки прагнули зберегти право на життя за
січовими традиціями й порозумілися з
турецьким султаном. За службу Порті отримали не тільки дозвіл на поселення, організацію свого військового, адміністративнопобутового устрою, право на володіння землею, але й вигідні матеріальні заохочення.
Саме привілеї в земельному питанні викликали інтерес в українського селянства,
наслідком якого став масовий переселенський рух українців за Дунай.
На кінець XVIII – початок ХІХ ст. українська діаспора в Північній Добруджі була
сформована. У 1813-у у Верхньому Дунавці

козаки заснували Січ, що отримала назву
Задунайська Січ, чи Дунавецька Січ, яка
відігравала важливу роль у розвитку української громади, збереженні української
ідентичності.
– Якою є тамтешня українська діаспора?
– Як і будь-яка діаспора, вона структурована, має свою динаміку розвитку. Однак
північно-добруджанська, на відміну від
інших, особлива за своєю організацією.
На початковому етапі громада складала-

ся з двох частин – запорозьких козаків і
селян. Перші гарантували безпеку, демократичні принципи самоврядування. Селяни ж
були носіями традиційної української культури. Завдяки такому органічному поєднанню громада була міцною, швидко розвивалася. Виникли десятки українських поселень, громада стала важливим чинником
економічного і культурного розвитку регіону, а головне – не асимілювалася у полікультурному середовищі. Більше того, розвиваючись як етнічна спільнота у ХІХ ст.
серед інших етнічних груп, не тільки зберегла свої класичні традиції, а й створила
своєрідний варіант української культури в
новому природно-географічному, мовному
та культурному середовищах.
Сьогодні у повіті Тульча у 40 із майже
150 поселень етнічні українці складають
значну частину.
– Чи відома українська громада Пів нічної Добруджі в Україні і в Румунії?
– Незважаючи на свою більш ніж двохсотлітню історію, кілька змістовних публі-

кацій відомого українського етнографа
Хведора Вовка, написаних ним у 80-х роках
ХІХ ст., в Україні і навіть у самій Румунії
було мало відомо про культуру українців
Північної Добруджі. Ситуація суттєво змінилася з кінця 1990-х, коли з’явилися можливості відвідувати державу-сусідку. Поїздки істориків з різних міст України супроводжувалися науковими й науково-популярними публікаціями, а на початку ХХІ ст.
активізувалися етнографічні розвідки.
Велике значення для пізнання і популяризації культурної спадщини має участь
у науковій та просвітницькій роботі
представників української інтелігенції
Румунії, а також спрямована на підтримку національних меншин політика
держави. На сьогодні у видавництвах
України й Румунії вийшли десятки різноманітних за характером та проблематикою видань: монографій, альбомів,
збірок народних пісень, досліджень.
Відтак нині, порівняно навіть з 1990
роками, про українців Північної Добруджі знають значно більше.
– Які першочергові проблеми стоять
перед тамтешньою українською громадою?
– Метою запланованої презентації
якраз і є ознайомлення громадськості
Одеси й Одещини із сучасним станом
української громади у Північній Добруджі, її роллю в розвитку економічних і
культурних зв’язків України та Румунії,
заохочення до співпраці з українцями за
кордоном. За результатами роботи буде
організовано фотовиставку «Українська
громада Північної Добруджі (Румунія)»,
виставку наукових і науково-популярних видань українських і румунських
дослідників тощо. Це з одного боку. З
іншого – у ході обговорення будуть
окреслені плани щодо подальшої співпраці.
Наші досягнення досить суттєві не
тільки у дослідницькій площині, а й, і це,
мабуть, головніше, – в збереженні української ідентичності. Але завдання складне й
потребує зусиль з боку держави, бо ж українці Північної Добруджі своєю культурою
урізноманітнюють національну культуру
Румунії.
Звісно, багато залежить від самих українців, які спершу мають усвідомити цінність своєї культури, її важливість для самозбереження. І тут перед нами, представниками України, стоять не менш важливі
завдання.
(Продовження на 7 стор.)
Розмовляла Олена ІВАНОВА,
декан факультету журналістики,
реклами та видавничої справи Одеського
національного університету
імені І.І. Мечникова, професор.
(Передрук із г. «Чорноморські новини»,
Одеса, 7 вересня 2019 року)
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Справжній Переможець!

Н

е знаю точно моменту, коли
у мого батька Івана Лібера
розбудилось бажання складати на папері своє дитинство і юність, врешті, – своє життя.
Але знаю точно, що на початку 2012-го
року він писав про це, а біля нього,

–завжди моя мама, його дружина
Маріка. Нераз я бачила, що він читав їй
по 2-3 сторінки, які тільки-що закінчив
писати, а вона завжди уважно слухала, і
переживали вони разом ті моменти, про
що було написано.
Пригадую собі, як тепер, мамині світлі від сліз очі, від радості, емоцій, за хоплення, з яким вона слухала написані татом слова. Це були дні, коли
моя мама дуже хворіла, і тому,
думаю, тим більше любила слухати, що тато написав, і взяти із
собою у вічність всі його слова, і не
лише, бо вона була і першим відданим слухачем пісень, складених
моїм батьком, і завжди гордилася
цим, не раз кажучи: «Бачиш,
Симонко, який наш тато розумний?!" І це правда!
Я горджуся своїми батьками і

Зліва – направо: Іван Лібер і
Михайло Трайста
на презентації книжки
спогадів І. Лібера
дякую Богу, що іще хоч одне з них зможе
прочитати ці мої слова.
Можу собі тільки уявити мамину
радість на презентації книжки мого
батька «Переможці».
Так, мій батько справжній Пере можець!
Симона ЛІБЕР-ЛЕНКРЕНжАН,
дочка автора книжки,
редактор Тімішоарської
радіопередачі українською мовою

ОГОЛОШЕННЯ
союз українців Румунії
Комісія з питань культури союзу українців Румунії
організовує ІІІ-ю Міжнародну наукову конференцію «Українці Румунії: Історія,
сучасність та перспективи», яка відбудеться 8-10 листопада 2019 р. в Бухаресті.

Н

а конференції обговорюватимуться питання, пов’язані з історією, етнографією, політологією, антропологією, мистецтвом, освітою та культурою українців Румунії.
Просимо Вас до 20 жовтня 2019 р.
надіслати нам назву та анотацію
Вашої доповіді. Водночас для включення Вашої статті до ІІІ тому
«Українці Румунії: Історія, сучасність та перспективи» просимо Вас
надіслати нам остаточний її текст до
8 листопада 2019 р.
(trona2007@gmail.com)

Робота повинна відповідати нас тупним техно-редакційним стандартам:
1. Ключові слова англійською,
румунською, українською мовами
(мінімум 5 слів).
2. Резюме англійською мовою,
близько 15 рядків, включаючи переклад назви на румунську та українську мови.
3. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем,
через 1,5 інтервали, верхнє і нижнє
поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5

Нашого цвіту по всьому світу...
(Закінчення. Поч. на 6 стор.)

М

и випробовуємо різні форми:
конкурси для дітей шкільного віку (конкурс Ананія
Коломійця), традиційні свята
та обряди (Івана Купала, маланкування,
вечорниці на Андрія…), презентації видань
з історії і культури українців, наукові конференції (уже відбулося три міжнародних),
«круглі столи» (з образотворчого мистецтва
українців), етнографічні експедиції. Допомагаємо методичними матеріалами для
вивчення української мови, підготували й
видали навчальний посібник і книжку українською та румунською мовами «Історія і

культура українців Північної Добруджі» та
«Українці за Дунаєм», альбом «Нижньодунайський рушник».
Коло тих, хто своєю участю підтримує
українську громаду Північної Добруджі
розширюється. Ось лише деякі імена із відомих діячів культури: лауреат Шевчен ківської премії Валентин Сперкач, народні
артистки України Раїса Недашківська і
Світлана Мирвода, заслужений діяч культури і мистецтв України Микола Сікора,
заслужена артистка України Руслана Лоцман, заслужений діяч мистецтв України
Володимир Гонський та інші. Прекрасну
колекцію картин на тему українського
козацтва подарував заслужений лікар Укра-

см; рекомендовано мінімум 10 сторінок.
4. В кінці роботи розміщується
використана бібліографія.
5. Фотографії подаються у форматі
JPG або TIF.
Союз українців Румунії забезпечує проживання учасників заходу
(нічліг та харчування). Транспорт
учасників на власний рахунок.
Оргкомітет
їни, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор
Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.
Медведя Микола Проданчук. Кілька телесюжетів про українців за Дунаєм за підтримки «Інтелектуального форуму» підготувала телекомпанія «Град». Маємо розуміння й сприяння з боку Генерального консульства Румунії в Одесі.
Досвід нашої співпраці доводить, що
постійні контакти народжують нові ідеї,
розширюють можливості. За приклад можна навести участь українців з Румунії, уже
другий рік поспіль, в етнофестивалі «Кодима-фест», де вони мають окрему локацію.
Сподіваємося, що й нинішня презентація
в Одесі стане підґрунтям для нового якісного етапу в розвитку наших стосунків на
користь як української громади, так і взаємин між Україною і Румунією.

)
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Щирі вітання 70-річній газеті-історії
«Вільне слово»/»Новий вік»!

цьому ювілейному році святкування 70-річчя «Вільного сло ва»/«Нового віку» не можу не
прилучитися і я до всіх тих вітань, які надходять до цієї важливої для нас
української газети! Це перша газета, яка огрівала душі багатьох українців Румунії аж 7
десятиліть і продовжує і зараз приємно дивувати українську спільноту своїми цікавими
сторінками! Це газета-історія! Ні не уявляю
собі, як могли жити українці до появи
«Нового віку», бо ще не дізналась точно, чи
українці Румунії мали до 1949-го року якийсь
подібний часопис!? І, взагалі, запитуюсь: як
можна було жити українцеві без світителя, без
того часопису, якого б він чекав щомісяця і з
цікавістю дізнавався, що було написано його
рідною мовою, які літературні твори побачили світ, або які новини появилися про його
етнос у країні проживання!
І, дійсно, перші прояви таланту українських поетів/прозаїків Румунії (а їх було,
слава Богу, досить багато у певний період!)
тут себе відзначали, бо їхні твори лишень тут
могли були вперше появитися і проявитися!
Тільки тут мали нагоду наші люди їх прочитати і оцінити!
Пригадую собі, як моя мама, вчителька
Анна Вершигора, чекала нетерпеливо щомісяця появу газети-світоча і як зі святістю зби-

рала всі номери у свій архів! А якою вона
неймовірно щасливою була, коли появилася
стаття із її фотографією в час, коли виходила
на пенсію! І з якою гордістю показувала її
своїм колегам та близьким! А таких випадків

було немало, бо в газеті було висвітлено багато цікавих фактів із життя-буття звичайних
людей, а кореспонденти робили віддано свою
справу, збираючи матеріали по всій країні!
В період демократичних перетворень газета

«Новий вік» перетворилась, перейменована на
«Вільне слово», а її редактори продовжували
працю старанно і професійно! Але настав і
період важкий у житті газети «Вільне слово»,
коли вона була загрожена розснуванням.
Радію, що, працюючи у Міністерстві культури
Румунії, я могла дати їй трохи підтримки.
Деякий час вона виходила завдяки фінансуванню цього міністерства. Поздоровляю
редакторів газети за їхню силу витривалості і
у інші нелегкі періоди життя газети, за їхню
велику любов до цієї довголітньої престижної
газети і до писаного слова, взагалі!
Якщо Союз українців Румунії зібрав своїх
читачів, кореспондентів, дописувачів (одним
із яких рахувалась і я) на святкування 65тиріччя газети, то я певна, що і на цей раз
також належно допоможе це зробити, бо дуже
приємно, як бачу, нашій українській інтелігенції сходитися на таких урочистих річницях
і тішитись тим, що вдалося до сих пір здійснити!
Ще раз вітаю шановних редакторів Івана
та Ірину Ковач, Романа Петрашука і кореспондентів газети, бажаючи всім щастя, успіхів, творчої наснаги і міцного здоров’я! А
тим, які заснували її, самовіддано вели її до
вершин і яких уже немає між живими, – царство небесне і вічна пам’ять!
Усім складаю від імені Бухарестської філії
СУР і від мене особисто велику подяку за пропагування нашої української культури посередництвом часопису «Новий вік»/»Вільне
слово»! На многая і благая літ!
ярослава-Орися КОлОТИлО,
голова Бухарестської філії СУР

Діти учасників АТО/ООс та загиблих героїв з
Вінницької області – на відпочинку в ясах
в рамках ясько-Вінницької співпраці

Н

а підставі угоди про співпрацю
між Яською повітовою радою і
Вінницькою облдержадміністрацією та Протоколом про
співпрацю між Головним управлінням соціальної допомоги та захисту дітей м. Яси та
Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької області
щодо 7-денного відпочинку в Ясах 80
дітей учасників бойових дій (АТО/
ООС) з Вінниччини були здійснені
заходи впродовж липня – серпня
цього року в м. Яси з екскурсійною і
відпочинковою програмою. Діти відпочивали за рахунок приймаючої сторони. Вінницька облдержадміністрація оплатила дорогу.
Взяти участь у поїздці до Румунії
було запропоновано діткам від 9 до
15 років із категорій членів сімей
загиблих (загалом в області на сьогодні є 84 дітей загиблих учасників
АТО віком до 18 років), осіб з інвалідністю 2-3 групи, учасників бойових дій,
що отримали важкі тілесні травми, багатодітних сімей АТОвців та померлих героїв,
яким не встановили статус, зі всієї Вінницької області. Рішення про поїздку приймали матері та рідня дітей.

художнього музею, ботанічного саду, дитячих інтерактивних центрів, кімнати для
сходження Zero Gravity і Парку пригод
«Натіва», торгового комплексу Палас, бази
відпочинку Чірік, відвідування Лакул Рошу
(Червоного озера), прогулянка на човні по
озері Біказ.
Також діти мали можливість прогулятися по бульвару ім. Штефана Великого та парку Копоу, де на них чекали рекреаційні заходи. У плані були
передбачені подорожі, безліч інтерактивних, терапевтичних розваг, дискотеки, караоке, вечори спілкування біля
табірного вогнища. Такий відпочинок
сприяв емоційному розвантаженню
дітей захисників України. Це один із
шляхів психологічної реабілітації дітей
загиблих і поранених учасників АТО/
ООС.
Ще варто зазначити, що Яська повітова рада подарувала юним українцям
Могилів-Подільський – у Болгарію.
незабутні дні, насичені цікавими розваУ рамках поїздки були заплановані ціка- жальними заходами та екскурсіями. Діти
ві розважально-екскурсійні програми, до мали нагоду відвідати відомі історичні та
якої увійшло відвідування Яського палацу
географічні місця Румунії.
культури, монастиря Трьох Ієрархів, митрополичої церкви Молдови та Буковини,
Віктор ГРИГОРЧУК
Окрім цього, для дітей Вінницької області з числа пільгових, на рівні місцевих рад
та громадських організацій є домовленість
про відпочинок в Польщі та Болгарії. Таким
чином, Хмільник і Літин відправлятимуть
своїх дітей на відпочинок в Польщу, а
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В ЛУҐОЖІ – ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ СІГЕТСЬКОГО
ЛІЦЕЮ ІМ. ДРАГОША ВОДЕ 1960-1961 рр.

31

-го серпня в Тіміському
містечку Лугож відбулася
емоційна, тепла зустріч
випускників українського
відділення Сігетського ліцею. Хоч вони
зустрічалися вже чотири рази у
Сігеті, тепер вирішили зустрітися
у Банаті, одна з причин для буковинців будучи та, що вони ніколи не
були в Тіміському повіті. Організатори Василина Семенюк (Данча) і
священик Степан Федько запросили колег на зустріч до Луґожу.
Отець Федько вже 50 років живе у
Банаті. На зустрічі були присутні 8
випускників Ліцею: Маріка Баршай,
яка працювала на Пошті і
Телекомунікаціях в Решіці; Василина Данча – медичний асистент в
Луґозькій лікарні; Степан Федько –
священик; Анна Попович – лікархірург у Бухарестській дитячій
лікарні; Маріка Попович – медичний асистент у Карансебеші; Ілько
Ткачук – викладач у Сучаві; Іван
Ткачук – ревізор; Василь Шмуляк –
інженер, директор Сігетського
деревообробного комбінату.
З різних причин не були присутні: Іван Арделян – професор д-р
фізичних наук у Клужі; Ілля Кваснюк; Юлина Бобота – живе в Канаді; Митер Попович; Юра Перожук – аптекар; Петро Папарига;
Микола Папарига; Анна Ткачук.
З-між їх професорів у житті
Михайло Крамар та Іван Боднарюк.
Перша частина зустрічі почалася в українській церкві Св.
Володимира в Луґожі, де два священики
відправили панахиду за тих, котрі покинули назавжди своїх колег.

Протоієрей отець Ілля Албічук і
отець Степан Федько згадали всі імена
померших викладачів і випускників ліцею.
Отець Ілля Албічук і добродійка п.
Савана Албічук радісно привітали гос-

тей, теплими словами звернулись до них,
поздоровляли всіх і побажали їм здоров'я
і дальших спокійних днів.

Відбулася розмова. Гості дуже полюбили український Храм Св. Володимира і
український розпис церкви. В пам'ять
зустрічі в церкві і біля церкви сфотографувалися. Друга частина зустрічі відбулася в Луґозькому ресторані «Do ria». В своїм слові організатори
Василина Семенюк і Степан Федько
подякували колегам за їх присутність, а буковинці запропонували,
щоб наступну їх зустріч відзначити
в Сучаві 2020 р.
Були згадані різні моменти
шкільного життя, відмічені гарні
спогади, розповіді про свою працю,
родину, дітей, внуків, було зазначено, зокрема, що кожен з них знайшов свою дорогу в житті. Пісні
українські лунали в ресторані, отець Степан Федько завжди починав, пропонував нову за новою пісні,
не було часу відпочити від співів.
Два акордеоністи українці із с.
Корнуцел Микола Сокач і Петро
Шушко підтримували атмосферу,
веселили всіх, акомпанували співаків.
Наприкінці колеги разом проспівали самі собі «На многая літа!», а
отець Федько подякував п. Василині
Семенюк за її старання в організуванні зустрічі, побажав усім присутнім багато сили, здоров'я, щоб
знову сповнилося їх бажання зустрітися 2020 року, подякував Богові
за всю поміч у здійсненні такої емоційної зустрічі.
Текст і фото:
Анна БЕРЕҐІЙ

сТОРІНКИ З ІсТОРІЇ УКРАЇНЦІВ БАНАТУ.
ПРИЧИНИ І ЕТАПИ МІгРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО БАНАТУ
Данцоли Івана) між Візелем Лейбою і українськими делегатами 26 населених пунктів,
1906-1908 роках Вереші Генрік, почалася справжня міграція не тільки мужГубш Давід, Таубер Генрік та чин, але і цілих українських родин до
інші, через їхніх управляючих,
вели політику популяризації продажу землі між лісовиками
і навіть в їхніх місцях походження.
Наприклад, адміністратор маєтку
Копач Візел Лейб здійснив кілька
подорожей по селах Лісистих
Карпат для того, щоб притягнути
лісовиків, які б закупили землю
після вирубки лісу. В цій акції йому
допомогли Іван Медяник та Василь
Ціфрак, які, повернувшись додому,
переконали деяких українців, щоб
переселилися у Банат, де живеться
добре і де можна заробити гарні
гроші. Після угоди, заключеної в
Хусті (Закарпаття) 1906-го року (за
спогадами Кубарича Дмитра і
(Закінчення. Поч. на 4 стор.)

В

Банату. Поїзд платили тільки ті, які брали
худобу із собою. Сім’я Пацкана, яка поселилася у Копашилі, прийшла пішки.
Українці могли поселитись і створити села
у долині річки Тіміш, де була родюча
земля, але побоювалися, що не будуть
мати дерева для будування хат і для
нагрівання. Через це поїхали із лісу і
поселились, як кажуть сьогодні, теж у
лісі.
Головні населені пункти із Закарпатської України і Галичини, звідки прибули українці в Банат, були: Сеневирська Поляна, Сеневир, Колочава,
Нижній Бистрий, Ганечі, Дулове, Дубове, Вічково, Грінчево, Ємшади, То рунь, Сойми, Ділове, Мокра, Брустури,
Рахово, Ремети, Підплеша, Рунгур,
Слобода, Чорний Потік, Ослови Білі,
Ослови Чорні та інші.
(Далі буде)

(
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НАЦІОНАльНА НАРАДА ПРАЦІВНИКІВ
УКРАЇНсьКОгО шКІльНИЦТВА В РУМУНІЇ

В

ересень 2019… Довгоочікувані
літні шкільні канікули закінчились. Школа відпочила від
дитячого гомону і чекає знову
на веселий гамір дітвори, а педагогічні
колективи підготовляються до
нового навчального року. Який він
буде? Нові державні стандарти,
новітні технології, програми, підручники… Щоб звірити правильність дій, дізнатись чогось нового
щодо методологічного супроводу
організації
навчально-виховного
процесу на уроках української мови
та літератури, з 2-го по 5-те вересня 2019 р. у м. Констанца в приміщенні Університету імені Овідіуса,
в залі Сенату відбувся ІV-ий випуск
Національної наради працівників
українського шкільництва в Румунії, організованої Союзом українців Румунії спільно з Департаментом
для меншин Міністерства національного
виховання
Румунії
та
Університетом імені Овідіуса м.
Констанца у партнерстві з Міністерством освіти і науки України,
Посольством України в Румунії, Повітовим шкільним інспекторатом
Констанци, Румунським громадським
телебаченням та Всесвітньою службою радіо Румунія.
Молодий лідер української громади
пан Микола-Мирослав Петрецький,
голова СуР і депутат в Парламенті
Румунії, зрозумів важливість та необхідність вивчення української мови і
приділив особливу увагу цьому питанню,
залучившиcь особисто до пошуку рішень.
За останні чотири роки здійснено комплекс організаційних заходів, спрямованих
на практичне вирішення проблем задоволення освітянських потреб української
меншини, що проживає в Румунії. Таким
чином, особливу увагу було приділено
щорічним робочим зустрічам із працівниками українського шкільництва в Румунії:
перша нарада вчителів була організована
12-14 жовтня 2017 року в місті КлужНапока на базі Клузького університету
імені Бабеша-Бойяї, друга – 9 лютого 2018
року в місті Сігету-Мармацієй, третя – на

початку 29 вересня 2018 року на базі
Сучавського університету імені Штефана
Великого і, ось, четверта – у приміщенні
Університету імені Овідіуса, в залі Сенату
в м. Констанца.

Організатори в особах пана МиколиМирослава Петрецького, голови СуР і депутата в Парламенті Румунії, та пані
Ельвіри Кодрі, старшого радника в
Міністерстві національного виховання та
голови Комісії з питань освіти Союзу українців Румунії, зайнялися розповсюдженням
інформації, складанням списків учасників і
підготовкою інформаційних матеріалів,
забезпеченням залу для роботи викладачів,
запрошенням через Посольство України в
Румунії чотирьох учителів української
мови, методистів вищої категорії з
України, які читали лекції учасникам, а
Союз українців Румунії фінансово підтри-

мав цю акцію, забезпечивши для всіх учасників транспорт, проживання та харчування під час проведення наради, папки та
свідоцтва про участь для всіх учасників та
забезпечення артистичного моменту на
урочисте відкриття заходу.
Списки для зарахування учасників
були відправлені до директорів шкіл
та шкільних інспекторів без поправки щодо зобов'язання про участь, так
що присутність понад 100 вчителів
продиктована лише їхнім бажанням
бути поінформованими про нові правила в галузі освіти для меншин,
бажанням обмінятися досвідом кращої практики і необхідністю пошуку
життєздатних рішень актуальних
проблем, що стоять перед класом,
школою, шкільним інспекторатом
та міністерством. Щорічна присутність учителів української мови та
літератури в такій чисельності демонструє рівень зацікавленості, обізнаності та підвищення професіоналізму вчителів.
Серед учасників були:
1.Професори Сучавського університету імені Штефана Великого та
Бухарестського Університету;
2.Шкільні інспектори української
мови повітів Марамуреш, Сучава та
Караш-Северін;
3.Виховательки, вчителі і директори
українських шкіл та українських відділів у повітах: Марамуреш, Сучава,
Тіміш, Караш-Северін, Ботошани та
Сату-Маре;
4.Вчителі української мови, музики та
релігії (Український православний культ) із
повітів: Марамуреш, Сучава, Тіміш, Арад,
Караш-Северін, Ботошани, Сату-Маре і
Тульча.
Дія відбулася за строго встановленої та
дотриманої програми. Учасники прибули
ввечері в понеділок 2 вересня 2019 року, і
були розміщені в готелі в м. Констанца.
Урочисте відкриття Національної наради
працівників освіти для української меншини в Румунії відбулося в понеділок ввечері у
приміщенні Університету імені Овідіуса в
залі Сенату. Вартісний рівень четвертого
випуску Національної наради працівників
освіти для української меншини в Румунії
підняли почесні члени президії:
•пан Микола-Мирослав Петрецький –
голова Союзу українців Румунії та депутат
Парламенту Румунії;
•пан Олександр Баньков – посол України
в Румунії;
•пан Сорін Руджіне – проф. д-р Університету імені Овідіуса в м. Констанца;
•пані Вероніка Неделку – д-р доцент
Університету імені Овідіуса в м. Констанца, Факультет психології та педагогічних наук, Департамент педагогічних
наук;
(Продовження на 12 стор.)
Ельвіра КОДРЯ,
старший радник у Міністерстві
національного виховання Румунії,
голова Комісії з питань освіти
Союзу українців Румунії
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Під гаслом «Нас єднає Україна! »

В БЕРлІНІ – РІЧНІ ЗАгАльНІ ЗБОРИ сВІТОВОгО
КОНгРЕсУ УКРАЇНЦІВ
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кресливши підтримку уряду меншинам, які проживають у Румунії, підтримку, яка може бути прикладом і
для інших країн, українці СУР
маючи представника в Парламенті,
представників в держадміністрації.
СУР організував понад 350 подій
річно в місцевостях, де компактно
проживають українці, і на національному рівні.
Партнерами СУР є церква, школа
і місцева держадміністрація, навчання на рідній українській мові є
одним iз пріоритетів СУР, українська мова викладається в понад 120
школах, понад 8000 дітей вивчають
українську мову і ця кількість зростає, велику увагу СУР надає книговиданню, газетам та журналам і
т.д.
Підписувач цих рядків під час дискусій і запитань відносно проблем,
які обговорювалися, додав до сказаного паном головою СУР про День
рідної української мови, 9 листопада, який був узаконений у Парла менті Румунії завдяки зусиллям, і з
Пріоритети СКУ
ініціативи нашого депутата від
СУР, а також про дві останні важРОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКИХ
ливі події, які відбулися нещодавно –
ГРОМАД
відпочинок наших дітей в Україні і
Національна нарада працівників
Використовуючи досвід діючих
українського шкільництва Румунії.
українських громад, допомогти новим
Після перерви відбулося урочисте
українським емігрантам розбудувати
відкриття з участю запрошених
інституції, необхідні для уповільненгостей.
ня процесів асиміляції та для збереПролунали гімн Німеччини, гімн
ження їхньої спадщини.
України і Молитва за Україну.
Президент СКУ пан Павло Ґрод у
ПІДТРИМКА
своєму вітальному слові передав
УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАРОДУ
вітання президента України і Патріарха Української Православної церСКУ разом зі своєю мережею буде
кви, підкресливши ще раз, що україндалі розширювати коло друзів Украська діаспора є важливим партнеїни, щоб підтримати її народ у прагром України.
ненні до миру, економічного процвіПривітав учасників
тання та євроатлантичРічних загальних зборів
ної інтеграції.
СКУ і посол України в
Збори відкрив голова
Німеччині, який оцінив
СКУ пан Павло Ґрод, який
зусилля закордонних укповідомив, що на річні
раїнців щодо підтримки
збори прийшли 62 делегати
України, визнання робоз 22-ох організацій, що
ти СКУ, відображені в
українські справи і спосіб
тому, що новообраний
вирішення проблем будуть
президент України пан
підкреслені в конкретній
Володимир Зеленський
резолюції і плані дій.
нагородив орденами виПредставники СКУ зусдатних працівників СКУ,
трілися в Києві з новим ке як пана Е. Чолія, пана П.
рівництвом України, ново Ґрода та інших.
обраним президентом і уряДелегати Річних збодом України.
рів представили діяльПід час круглого столу
ність власних організа«Розбудова, координація та
цій, обговорили організаструктуризація українсь ційні справи СКУ, фінанких громад у світі», який
сив разом із представниками Канади, сові проблеми тощо.
проводився під гаслом «Будьмо українцяСША, Австралії, Західної Європи, України
ми, де б ми не жили!», виступив наш
керувати круглим столом.
Василь ПАСИНЧУК,
представник, голова СУР Микола-МиПан голова СУР, депутат у Парламенті
перший заступник голови СУР
рослав Петрецький, якого пан Ґрод запроРумунії представив діяльність СУР, під-8 вересня 2019 р. в Берліні,
Німеччина, відбулися Річні
загальні збори СКУ під гаслом «Нас єднає Україна!», на
які були запрошені також і представники СУР, який включений в мережу
складових організацій СКУ.
До Берліну поїхали представники
СУР делегацією в такому складі:
Микола-Мирослав Петрецький – голова СУР і депутат в Парламенті
Румунії; Василь Пасинчук – перший
заступник голови СУР; Люба Горват
– генеральний секретар СУР; Мирос лав Петрецький – голова Марамороської філії СУР; Тереза Шендрою –
секретар СУР; Доріна Фартушник –
адміністратор СУР.
СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громадян
у діаспорі, що представляє інтереси
понад 20 мільйонів українців.
СКУ має мережу складових організацій та зв'язків з українцями у понад
60 країнах, між якими і Румунія.
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НАЦІОНАЛЬНА НАРАДА ПРАЦІВНИКІВ
УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В РУМУНІЇ
(Продовження. Поч. на 10 стор.)
•пані Лариса Касанджіу – д-р доцент
Університету імені Овідіуса в м. Констанца, Факультет психології та педагогічних наук, Департамент педагогічних наук;
•пані Євгенія Квітень – завідувач науковометодичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області,
Україна;
•пан Курт Мола Айдун – старший радник
Департаменту міжетнічних відносин
Уряду Румунії;
•пані Ельвіра Кодря – старший радник
Департаменту Освіти мовами меншин
Міністерства національного виховання
Румунії;
Нас обрадувала присутність запрошених
гостей, які в своїх промовах коротко розповіли про систему освіти для меншин, уточнили сучасні проблеми, з якими стикаються
учні та їх учителі, але вони також висвітлили заслуги української освіти в Румунії,
такі, як результати, отримані на національних олімпіадах та конкурсах, створення нових груп та класів з викладанням рідною українською мовою, якість та кількість позакласних заходів, розробка нових
навчальних програм українською мовою і,
найголовніше, розробка п'яти допоміжних
підручників української мови та літератури
для I-VІ-их класів та посібники, які були
надруковані за фінансової підтримки Союзу
українців Румунії. Також всі доповідачі
побажали успіху та плідної праці організаторам та учасникам і подякували панові
Миколі-Мирославу Петрецькому за ініціативу та фінансову і моральну підтримку.
Вівторок, 3 вересень, розпочався з пленарного засідання в залі Сенату Університету
імені Овідіуса, де організатори привітали
гостей і учасників і побажали всім плідної
праці. Після короткої перерви для кави,
необхідної для соціалізації учасників, розпочалася справжня діяльність, підготовлена
радником у Міністерстві національного
виховання, в рамках якої висвітлювалися та
обговорювалися питання, що стосуються
комунікативного підходу до молодших школярів та підлітків, представленою румунською мовою д-ром доц. пані Ларисою
Касанджіу, що викликало великий інтерес в
учасників наради. У продовженні вчителі
української мови, методисти вищої категорії з України пані Людмила Пенюк, пані
Валинтина Мартинюк, пані Ганна
Димашок та пані Євгенія Квітень виступили з презентаціями на теми завчасно запропоновані:
1.Загальні питання методики навчання
української мови в загальноосвітній школі;
2.Шляхи оптимальної організації сучасного уроку української мови в загальноосвітній школі;
3.Вивчення української мови в умовах двомовності;
4.Індивідуально-диференційований підхід
до учнів як необхідна умова реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання
мови (літератури);

5.Формування в учнів потреби в читанні
літературних творів, здатності насолоджуватися мистецтвом слова.
Після обіду учасники мали можливість
погуляти по місту Констанца або загоряти
на березі Чорного моря.
Середа, 4 серпня, розпочалася в залі
Сенату на пленарному засіданні з промовою
пані Ельвіри Кодрі, яка представила денний
порядок та детально розповіла про зміни в
організації навчально-виховного процесу на
уроках української мови та літератури,
ознайомила з вимогами щодо підготовки
педагогічних кадрів та підвищення фахової
компетенції, творчості, як один із шляхів
якості освіти. Був здійснений аналіз роботи
вчителів української мови та літератури за
2018-2019 н.р., та були розглянуті основні
завдання, принципи та підходи щодо викладання української мови та літератури у
2019-2020 н.р., повідомлено про норматив-

но-правове забезпечення.
Обговоривши проблеми методологічного
супроводу навчально-виховного процесу на
уроках української мови та літератури у
2018-2019 н.р., рекомендовано впроваджувати в практику інноваційні форми роботи,
які сприяють підвищенню фахового та
методичного рівня педагогів; сприяти удосконаленню професійно-особистісного розвитку педагогів, користуючись методичними рекомендаціями.
Ельвіра Кодря зазначила, що у сучасній
школі суттєво змінюється роль педагога.
Сучасний шкільний учитель має бути зацікавлений в оволодінні новітніми методиками викладання, здатний реалізовувати
педагогіку партнерства, продуктивні технології та методику розвитку критичного
мислення. Адже для сучасних дітей учитель уже не є єдиним джерелом знань –
потрібну інформацію можна знайти і в
книгах, і по Інтернету. Втім, саме у цих
умовах підсилюється роль учителя як партнера, який здатний оцінити творчі здібності, прагнення і бажання школярів відповідно до вікових особливостей.
Розуміючи це, сучасний учитель не перевантажуватиме дитячий мозок знаннями,
які знаходяться у відкритому доступі, а
буде прищеплювати їм навички ХХІ сто-

ліття: критичне мислення, креативність,
ініціативність, дослідницькі здібності, відповідальність, медіаграмотність, уміння
спілкуватися. І це не мрія про світле майбутнє школи, а має бути її сьогоденням.
Після прослухання і обговорення курсів
та відзначення відгуків учасників пленарне
засідання продовжилось круглими столами
для обговорення денного порядку, а саме:
Навчальний процес з української мови та
літератури – дитячий садочок/підготовчий
клас /гімназія / ліцей – на рівні кожного повіту на 2018-2019 навчальний рік наступним
чином:
У I-ій Групі з темами: Аналіз якості освіти з точки зору зовнішнього моніторингу
через шкільну інспекцію. Аналіз навчальновиховної діяльності: застосований навчальний план, стратегії навчання та використовувані навчально-методичні вправи,
використовувані інструменти оцінювання
та результати навчання під час поточної
оцінки – взяли участь шкільні інспектори
та директори шкіл, маючи як модератора
пана інспектора Іллю Савчука.
У II-гій Групі з темами: Аналіз якості
освіти з точки зору зовнішнього моніторингу через шкільну інспекцію. Аналіз результатів учнів на національних олімпіадах та
шкільних конкурсах. Аналіз способу організації та проведення національних іспитів з
української мови та літератури; аналіз
результатів, отриманих учнями в національних іспитах у порівнянні з результатами поточного оцінювання; аналіз результатів для 6-го і 8-го класів та бакалавра –
взяли участь учителі гімназій та ліцеїв,
маючи модератором пані директора
Лоредану Лушкан.
Окремо на круглих столах було розглянуто питання щодо:
1.Розробки та впровадження навчальних
програм/партнерств/проектів для української мови та літератури з акцентом на:
розробку навчальних програм, оцінювання
учнів, національні іспити та шкільні олімпіади і конкурси з метою створення робочої
групи вчителів-експертів для розробки тем
для національних іспитів – за пропозицією
Ельвіри Кодрі;
2.Створити творчі групи кращих учителів української мови та літератури на базі
повітових, міських методичних кабінетів,
центрів, науково-методичних центрів для
проведення підготовки учнів до національних іспитів та предметних олімпіад і конкурсів;
3.Організовувати та проводити інформаційно-методичні та комунікативні заходи:
тренінги, семінари-практикуми, робочі візити з проблеми організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та
літератури в Україні – за пропозиціями
запрошених учителів української мови,
методистів вищої категорії з України;
4.Розробка нових специфічних регламентів для шкільних олімпіад та конкурсів,
залежно від особливостей кожного з них, з
метою введення нової категорії для учнів,
які походять з України – за пропозицією
пана інспектора Іллі Савчука;

(Далі буде)
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СПОГАДИ ЛІЦЕЙНИХ РОКІВ

Ч

итаючи статтю пана унів. проф. дра Івана Семенюка «Чи була
Орися Хортик дизиденткою?», я
подумав сказати й собі пару слів
про цю особливу людину, нашу професорку.
В Сігеті я мав чудових викладачів. Один
був кращим від іншого. Вони були не тільки
викладачами, вони були і справжніми нашими
батьками і матерями. Вся наша учительська
підготовка, а також підготовка для життя приналежить нашим свідомим сігетським викладачам. Любов і шану до української материнської мови, до літератури я завдячую моїй
надзвичайній викладачці Орисі Хортик. Щодо
української, румунської та світової літератури
ми багато довідались і від нашого викладача
фізкультури, поета Дениса Онищука. Про
українську літературу нам часто говорив наш
викладач природознавства д-р Ілля Павлюк,
який знав напам’ять весь Кобзар Тараса
Шевченка. Але він чудово викладав нам і природознавство. Про природу і красу нашої і не
тільки нашої, країни гарно і документально
говорив нам класний керівник Володимир
Данилюк, брат відомого румунського кінорежисера Мірчі Данилюка. Він організував різні
екскурсії, які доповнювали наш кругозір.
Цікавими були і уроки класного керування, де
ми довідувалися про те, як повинен поводитися учитель в школі і в селі. Щодо історії
Румунії та України, ми вдячні нашому викладачу Олександрі Онищук. Математики, а найбільше арифметики, яка нам була дуже
потрібна для дітей початкової школи, ми
навчилися від пана проф. Василя Бучковського, якому гарно дякуємо і в потойбіччя. Фізики та хімії навчились від викладача
Богдана Павлюка, який згодом став лектором
Баямарського педінституту. Педагогіки та
методики ми навчались від кожного викладача, але найбільше і найкраще ми засвоїли ці
предмети від нашої викладачки Ольги Гордийчук. Музики, гри на інструментах та організування хорових і танцювальних груп ми
навчились від нашого улюбленого шануваль-

V
Н

ника української пісні і танцю Михайла
Митринюка – директора школи. Треба нагадати пана професора Романа Гордийчука,
заступника директора, який був добрим господарем і займався побільше гуртожитком.
Російської мови ми навчились від нашої
викладачки Нямцу, яка на першому уроці
російської мови сказала нам: «Якщо до закінчення школи ви не знатимете російської мови,
я піду у відставку», і не здала. Правда, що на
початку нас було 40 учнів, а в кінці стало 22
учителів. Признаю, що російська мова мені
пригодилась. І з румунської мови та літератури ми мали чудового викладача, пана професора Міхая Томоягу, який говорив нам про
деяких видатних румунських письмеників, які
в той час не викладалися в школі, як, наприклад, Тудор Аргезі. Правда, не на уроці, а поза
уроками, він про це говорив лише кільком
учням, яким довіряв. Професор Міхай
Томояга був і письмеником.
Після закінчення сьомого класу я не знав,
куди поступити, в ліцей, чи в педшколу. Тоді
порадився з пані проф. Орисею Хортик. Пані
мені сказала: «Ти син колгоспника. Якщо
поступиш у ліцей, після його закінчення не
матимещ жодної кваліфікації, а після закінчення педагогічної школи станеш учителем».
Учитель і священик у ті ж давні часи на селі
були найважливішими особами. Селяни поважали їх і навіть просили поради в них. А
потім пані проф. Орися Хортик добавила:
«Якщо учитимешся добре, зможеш поступити
і до вищої освіти». Я послухав пораду і поступив у педшколу в 1953 р.
Пані Орися Хортик була дуже гарна жінка,
навіть можна сказати – вродлива жінка, але
була і розумна, працьовита.
На уроках української літератури пані
Хортик так гарно і професійно говорила, що
для нас ці уроки були душевною насолодою.
Пані представляла сюжет і характеризувала
персонажі так гарно і доступно, що, будучи
уважними на уроці, ми засвоювали все.
Підручник був біднішим від пояснень пані

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ СВІДОМИЙ
УКРАЇНЕЦЬ, ІНЖЕНЕР
МАР'ЯН НОВОСІВСЬКИЙ

есподівана вістка про те, що
інженер Мар'ян Новосівський
покинув цей світ після 66
років життя, дуже вразила
всіх тих, хто його знав, і нас, українців
міста Бая Маре.
Мар'ян – син нашого колишнього професора хімії та фізики Панаса Новосівського – народився 17 травня 1953 року
в місті Сігеті. Тоді сім'я професора
Українського Ліцею мешкала в тому
самому будинку, де існував і наш гуртожиток.
Пам'ятаю малого Мар'яна ще 9-річного. Я тоді кінчав Сігетську Середню
школу, а він гуляв із батьком, нашим професором, по коридорах, чи за ручку із
татом заходили до наших залів, де ми
приготовляли домашні завдання.

Мар'ян закінчив ліцей у м. Сігеті в
Драгош Воде, а опісля поступив на
факультет у м. Брашові. Закінчив вищу
освіту по спеціальності інженера механіка. Після закінчення факультету молодий інженер був направлений на працю по
спеціальності до машинобудівельного підприємства в Бая Маре. Тут же він і зостався і створив свою сім'ю. Одружився з
викладачем по фаху Оніцою Козма і разом
виростили двох дочок – Клавдію-Теодору
та Мар'яну-Йоану.
Після Грудневої революції Мар'ян перейшов на посаду інспектора в Територіальному Інспектораті Праці повіту
Марамууреш, звідки і вийшов на пенсію.
Мар'ян Новосівський був свідомим
українцем, а після Революції став членом

професорки. Таким чином, вона прищепила
нам любов до української літератури і культури.
Також пригадую, як у 1961 р., уже студентами будучи, проходили педагогічну практику
в Українському ліцеї в Сігеті з паном проф.
Миколою Павлюком. Тоді в нашій групі було
нас двоє студентів, які походили з цієї школи.
Була Юлія Грінь і я. Пізніше Юлія стала
визначним викладачем української мови та
літератури цієї школи. Вона продовжила сумлінно і віддано роботу пані Орисі Хортик. І
добилась гарних результатів, як і її бувша професорка О. Хортик. Юлія Грінь-Арделян
стала справжньою наслідницеею пані Орисі
Хортик.
Коли мені прийшлось викладати уроки,
пані проф. Хортик запросила мене до себе
додому і допомогла скласти план кожного
уроку, які я мав викладати, а також дала мені
найкращі вказівки щодо викладання уроків.
Пізніше, після заснування СУР, ми
зустрічались ще кілька разів на різних зборах
цієї організації в Бухаресті. Кожна зустріч
була чудовою подією для мене. Наші зустрічі
були дуже приємними. Пригадую, що на
одному з цих зборів присутні делегати на чолі
із Степаном Ткачуком запропонували і обрали
пані професора Орисю Хортик почесним
головою СУР.
Я вважав пані Орисю Хортик другою моєю
матір'ю.
Хочу додати, що ми добре знали і поважали всіх викладачів Українського ліцею, бо
вони мали великий вплив на наше виховання.
Тут треба додати, що обидві українські школи
діяли в одному ж будинку, а викладачі були
для обох шкіл. Наведені вище викладачі були
викладачами нашого класу. Якщо когось оминув, то вибачаюсь. Також треба згадати, що
всі ми проживали в одному гуртожитку.
Mабуть, треба додати, підкреслити, що в
сігетських українських школах панували
порядок і дисципліна...
Віргілій РІЦЬКО
Союзу українців Румунії. В останні роки
дуже захворів, та наша організація СУР не
забула його і ми допомагали йому в ці важкі моменти життя,
не покинула його.
Мар'ян Новосівський покинув цей світ
17 серпня 2019 року після Великої Богородиці за новим стилем.
На похороні взяли участь багато
людей, значна інтелігенція та колишні
колеги по роботі Мар'яна. Члени місцевої
організації СУР провели Мар'яна в останню дорогу цього світу.
Були присутні і його двоюрідні сестри
із Карансебеша Оля Горчинська та Циля
Зузяк.
Хай стежка до могили Мар'яна не
заросте ніколи! Хай буде пухом йому
земля!
степан БУЧУТА
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Навіщо побоюватися нашого нового правопису?!

O

Нова редакція «Українського правопису»:
основні зміни, які потрібно знати

фіційно почала діяти нова
редакція «Українського правопису». Повний текст опублікували на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної
академії наук.
Над змінами протягом трьох років працювала Правописна комісія у складі 25
відомих науковців-мовознавців. Відбулось
понад 20 засідань, де обговорювали кожну
нову мовну форму. У суспільстві точилися
суперечки щодо доцільності нововведень та
навіть почали з’являтися фейки. Слово
“индик” взагалі встигло стати мемом. Але в
остаточній редакції його таки немає.
UATV переглянув нову редакцію
«Українського правопису» та виокремив
для читачів основні правила, на які варто
звернути увагу.
«Мова – це живий організм, і в ній весь
час виникають якісь нові слова. Наприклад,
от із розвитком інформаційних технологій,
у нас з’явились такі слова, як:
бебі-бум, шоу-рум, і багато інших
іншомовних слів: фейсбук, блютуз. Скажіть, як правильно писати
блютуз, в кінці “з” чи “с”. Тобто,
ці моменти не прописані в правописі. Тому нічого дивного немає в
тому, що через якихось тридцятьсорок років виникає потреба зробити якісь поправки”, – говорить
педагог, теле- і радіоведучий,
письменник Олександр Авраменко.
Автори нової редакції правопису вважають, що нині існує
нагальна потреба в зміні деяких правил, які
відповідають сьогоднішньому стану суспільства, мовній практиці та сучасним
поглядам на орфографію.
Важливо наголосити, що Правописна
комісія не створила абсолютно нові норми,
а ввела їх як паралельні, і це означає, що не
треба писати лише по-новому.
“Дуже мудро вчинила Правописна комісія. Тобто, той, хто не звик говорити катедра. Я, наприклад, теж не звик. Ми можемо і
далі говорити кафедра. Так само аудиторія і
авдиторія. Кажуть, от навіщо авдиторія? А
чому тоді автомобіль, а не аутомобіль?
Розумієте, хаос такий панував у мові. Тому
науковці вирішили привести все до спільного знаменника, щоб це відповідало науці,
духу мови”, – додав Авраменко.
Варіативні зміни: писати можна й так, і
так

СЛОВА ІНШОМОВНОГО
ПОХОДжЕННЯ

За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин(я), -ес– та ін. від іменників чоловічого роду
утворюємо іменники для означення осіб
жіночої статі.
Найуживанішим є суфікс -к-, бо він
поєднуваний з різними типами основ: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка,
співачка, студентка, фігуристка та ін.
Суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед
до основ на -ник: верстальниця, набірниця,
порадниця та -ень: учениця.
Суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на
-ець: кравчиня, плавчиня, продавчиня, та на
приголосні: майстриня, філологиня; бойкиня, лемкиня.
Суфікс -ес- рідковживаний: дияконеса,
патронеса, поетеса.
Попри варіативність у новій редакції
передбачено також і безкомпромісне написання слів.
Без варіантів пишемо:
“Звук [j] звичайно передаємо відповідно
до вимови іншомовного слова
буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: буєр, конвеєр,
плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж,
секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт,
траєкторія, фоє, єті, Гоя, Савоя,
Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая,
Йоганн, Рамбує, Соєр, Хаям,
Хеєрдал, Юнона, Їтс“.
“Буквосполучення ck, що в
англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах
передає звук [k], відтворюємо українською
УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО
буквою к: Дікенс, Дікінсон, Джексон,
ЗАСВОЄНІ СЛОВА
Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкнер,
Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм,
На початку слова звичайно пишемо і.
Рудбек, Шерлок”.
Деякі слова мають варіанти з голосним и:
ірій і ирій, ірод і ирод.
Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер і т. ін.)”.
У словах, що походять із давньогрецької
й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автентичний,
автобіографія, автомобіль, автор, авторитет,
автохтон, лавра.
У запозиченнях із давньогрецької мови,
що мають стійку традицію передавання
буквосполучення au шляхом транслітерації
як ау, допускаються орфографічні варіанти:
аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія,
лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і
фавна“.
“У словах, узвичаєних в українській мові
з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і
катедра, логарифм і логаритм, міф, міфологія і міт, мітологія, Агатангел і Агафангел,
Афіни і Атени, Борисфен і Бористен,
Демосфен і Демостен, Марфа і Марта,
Фессалія і Тессалія та ін”.

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА
“Іменники на -ть після приголосного, а
також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь,
Білорусь у родовому відмінку однини
можуть набувати як варіант закінчення -и:
гідности, незалежности, радости, смерти,
чести, хоробрости; крови, любови, осени,
соли, Руси, Білоруси”.
При цьому кількість варіантів написання
слів розширюється, натомість кількість
обов’язкових правил, навпаки, зменшується. Окрім того, автори проекту сподіваються, що нововведення легко сприймуть в
освітній галузі.

“У прізвищах та іменах людей допускаФЕМІНІТИВИ
ється передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу
Окрім того, новий правопис визначає, за
української мови – буквою г (Вергілій,
Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гул- допомогою яких суфіксів можна утворювалівер) і шляхом імітації іншомовного [g] – ти фемінітиви, при цьому не зобов’язує їх
буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, використовувати.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ НАПИСАННЯ
РАЗОМ:

Слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від
звичайного, дуже високий або слабкий,
швидкий і т. ін.) вияв чого-небудь: архі-,
архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-,
міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-,
преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-:
архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, макроеконóміка, мікрохвилі, мультимільйонéр,
преміумклас, супермáркет,топмéнеджер,
топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.
Слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-,
штабс-, унтер-: антивірус, контрудар, віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр,
експрезидент, лейбгвардієць, лейбмедик,
обермайстер, оберофіцер, оберлейтенант,
оберпрокурор, штабскапітан, унтерофіцер,
але за традицією контрадмірал“.
(Продовження на 17 стор.)
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Щиро вітаємо появу в Празі першого випуску
чесько-українського часопису «Мандрівник»!
Редакція «Вільного слова»
ПОВІДОМлЕННя
Редакції ґазети "Вільне слово"
Вельмишановна редакція ґазети
"Вільне Слово",
Надсилаю Вам на добру згадку часопис "Мандрівник" (№ 1, 2019 р.),
видавцем якого є Товариство "Опір
Західної України" в Празі (Чеська
Республіка), а також дякую Вам за публікацію моєї статті про заснування і
випуск 1-го номера "Мандрівника" у
Вашій ґазеті і рівно ж прошу Вас, будьласка, надіслати мені зворотом друко-

ваний примірник ґазети
Слово" Г№ 13-14, 2019 р.).
З правдивою повагою,

"Вільне

Р.S. В подарунок від Пресового бюро
Товариства „Опір Західної України“ в
Празі (Чеська Республіка) надсилаю
Вашій редакції видану цьогоріч
Пресовим бюро Т-ва "ОЗУ" в Празі
(ЧР) поштівку "Правдивим борцям за
волю і соборність України!", присвячену 140-річчю від дня народження
Симона Петлюри.
Головний редактор часопису
"Мандрівник"
Мґр. Олег ПАВлІВ

ПРИВІТАННя
Редакції ґазети
"Вільне слово"

Вельмишановна редакція ґазети "Вільне
Слово",
Від імені редакції чесько-українського
літературного часопису "Мандрівник",
видавцем якого є Товариство "Опір Західної
України" в Празі (Чеська Республіка) та
головного редактора "Мандрівника" Мґр.
Олега Павліва з нагоди відзначення 28 річниці Незалежності України вітаємо головного редактора ґазети "Вільне Слово" Івана
Ковача та колектив "Вільного Слова" з цим
визначним для України і української діяспори в Румунії святом та бажаємо Вашій
редакції подальших успіхів та звершень у
Вашій благородній справі --збереженні та
популяризації української культури крізь
призму Вашої поважної української ґазети в
Румунії.
Редакція "Мандрівника"

сУЧАсНЕ сТАНОВИЩЕ УКРАЇНОЗНАВЧОгО
КНИгОВИДАННя В ЧЕХІЇ

С

учасне українське книговидання в Чехії, на жаль, розвинене
недостатьо. У Чехії, на відміну
від Словаччини, не існує Спілки
українських письменників Словаччини, яка
протягом багатьох років займається українським книговиданням в Словаччині. Але
ситуацію із українським книговиданням в
Чехії зуміло направити Товариство "Опір
Західної України" в Празі (Чеська Республіка), яке у співпраці з українськими громадськими організаціями в Чехії та представниками української і словацької
діаспори в Чехії розпочало в 2014-му
році професійно займатися українським книговиданням в Чехії, причому
немаючи на те жодної сторонньої підтримки від чеських або українських
державних установ, в чому заслуги і
досягнення Т-ва "ОЗУ" в Празі (ЧР) в
питанні українського книговидання в
Чехії слід вважати колосальними.
З початку заснування й діяльності
Т-ва "ОЗУ" в Празі (ЧР) в грудні 2013го року протягом 2014-2018 років
Пресовим фондом Т-ва "ОЗУ" в Празі
(ЧР) було видано 6-ть авторських, упорядкованих та перекладених з чеської
на українську мову книг: "Повертаючись на старину" (Івано-Франківськ: В-во "Нова Зоря", 2014 р.), "Страчене кохання" (Івано-Франківськ: В-во
"Нова Зоря", 2015 р.), "Погода совісті"
(Прага – Долина – Івано-Франківськ, 2016
р.), "Погром проти українців в Польщі"
(Прага — Хмельницький: В-во "Лілія";
Видавець Стасюк Л.С., 2017 р.), "Зродився
він Великої години" (Прага ~ Хмельницький : В-во "Лілія"; Видавець Стасюк Л.С.,
2017 р.) та "Душа" (Прага -Хмельницький:
В-во "Лілія"; Видавець Стасюк Л.С., 2018
р.) 1
Усі книги, видані Пресовим фондом Т-ва
"ОЗУ" в Празі (ЧР), зареєстровані в регіо-

нальних (Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка і
Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека) і національних (Національна
бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого,
Національна бібліотека України ім. В.
Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника,
Національна історична бібліотека України і
Одеська національна наукова бібліотека)
бібліотеках України, а також в бібліотеках
Чехії (Національна бібліотека Чеської

Республіки – Слов'янська бібліотека і
Бібліотека Дому національних меншин в
Празі).
Видані Пресовим фондом Т-ва "ОЗУ" в
Празі (ЧР) книги презентувались в Чехії на
щорічній книжковій ярмарці "Світ книги –
Прага", в Посольстві України в Чеській
Республіці і в Домі національних меншин в
Празі, а також в Україні в Народному музеї
Тараса Шевченка Львівського палацу
мистецтв (в рамках щорічного Форуму
видавців у Львові), Івано-Франківському
музеї визвольної боротьби ім. С. Бандери,
Івано-Франківській обласній універсальній

науковій бібліотеці ім. І. Франка, Долинському РБК (Івано-Франківська область) та
Болехівському музеї історії міста Болехова
ім. Романа Скворія (Івано-Франківська
обл.).
Окрім того, що слід вважати складовою
книговидавничого процесу, з 2018-го року
Пресовий фонд Т-ва "ОЗУ" в Празі (ЧР)
розпочав займатись в Чехії виданням
поштівок і протягом 2018 року видав 11
поштівок, присвячених історії міста Долина
(Івано-Франківська обл.), V річниці заснування й діяльності Т-ва "ОЗУ" в Празі
(ЧР), 100-річчю БНР 2, 100-річчю ЗУНР,
провідникам ОУН (б) і ОУН (м) Степану Бандері і Андрію Мельнику 3 та ін.
В 2018-му році одна з виданих
Пресовим фондом Т-ва "ОЗУ" в Празі
(ЧР) книг "Погром проти українців в
Польщі" була відзначена Премією ім.
Волиняків-Швабінських при Фундації
УВУ (м. Нью-Йорк, США) 4,5.
Окрім того, видані Пресовим фондом
Т-ва "ОЗУ" в Празі (ЧР) книги похвально відрецензовані різноманітними письменниками та науковцями: завідувачем
Народного музею Тараса Шевченка
Львівського палацу мистецтв Зеновією
Філіпчук 6, львівським письменником
Зеновієм Филипчуком 7, закарпатською
письменницею Юлією Драгун та київською
письменницею Надією Гаврилюк 8.
Завдяки книговидавничій діяльності Тва "ОЗУ" в Празі (ЧР) українській діаспорі
в Чехії вдалося відновити (з часів української еміграції міжвоєнної Чехословаччини)
та із впевненою тенденцію продовжувати
гідну популяризацію українського книгодруку в Чехії, за що Т-ву "ОЗУ" в Празі (ЧР)
слід віддати належну пошану.
(Продовження на 17 стор.)
Н.К.
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ВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВ!
Ірину МОЙсЕЙ (10 вересня 1971 р.) – головного редактора літературного журналу «Наш голос». Народилася Ірина Мойсей в
Івана КОВАЧА (29 серпня 1946 р.) – головного редактора часо- Україні. Після закінчення Фізико-математичного факультету та
пису «Вільне слово», редактора «Літературного додатку» при одруження із студентом-українцем, вихідцем з-між задунайських
«Новому віку», одного із головних засновників Союзу українців козаків Богданом Мойсеєм, випускником Дрогобицького факультету
Румунії (грудень 1989 р.), україномовного письменника в Румунії, України, доля завела її в Румунію, про яку дотоді мало що і знала, де
члена Спілок письменників Румунії та України, удостоєного трьох почала працювати при СУР в журналі «Наш голос», після чого стала
Премій Спілки письменників Румунії та Премії ім. Юрія Федьковича і його головним редактором.
(2016 р.), – Чернівці, Україна.
Нагороджена Грамотами УВКР, «Україна-світ» за активну пропаДебютував 1966 р., автор чесленних книг поезії, прози і критики.
ганду української культури, поглиблення та розвиток зв'язків зі свіДрукувався в Україні, Німеччині, Польщі, Югославії, США.
Народився Іван Ковач в с. Копашиль Карашсеверінського повіту товим українством та Медаллю з нагоди 65-річчя часопису «Вільне
в Румунії. Випускник Сігетського україномовного ліцею та слово».
За старання пані Мойсей далі підносити і підтримувати українсьФакультету іноземних мов Бухарестського університету.
Від її заснування – протягом 20 років – був головою Української ку літературу в Румунії бажаємо їй радості та задоволення від своєї
літстудії Спілки письменників Румунії, і досі член Комісії з питань нелегкої праці. Очікуємо на появу збірки (збірок!) поезії та прози п.
нацменшин С П Румунії.
Мойсей!
Багато років працював радником Міністерства Національного
Виховання Румунії для української меншини, і не тільки (для сербсьМиколу (Колю) КУРИлЮКА (10 вересня 1947 р.) – викладачакої, польської, болгарської, російської також), організатор щорічних пенсіонера, редактора румуномовного часопису «Curierul ucrainean»,
Національних Олімпіад з української мови і літератури. Ревний підтале й активного дописувача до всіх часописів СУР. Був радником
римувач молоді українства на румунській землі. Обраний І-им
заступником голови СУР на І-ому З'їзді СУР 1990 р., у 2005 р. – гене- депутата-парламентарія Вікентія Николайчука в Серетському бюро.
ральним секретарем СУР. Виконавчим головою СУР обраний на VІ- Він засновник і організатор Фестивалю «Співжиття» в Буковині.
Микола Курилюк – уродженець буковинського с. Мала Марицейка,
му З'їзді.
Іван Ковач був членом першого післяреволюційного парламенту в де закінчив І-ІV кл., а V-VІІ кл. в с. Велика Марицея. Слідували роки
Румунії (CPUN) 1990 р. разом iз Миколою Корсюком та Ст. Ткачуком. ліцею в м. Сереті та трирічного Педагогічного Інституту в м. Сучава.
Нагороджений Золотою Медаллю та Почесною Грамотою Кабінету Мало де можна знайти таку активну людину. Пише сам і інших заохоМіністрів України «за вагомий внесок у справу формування пози- чує писати до часописів СУР. Все своє життя присвятив пресі і вихотивного імміджу України в світі, активну громадську діяльність з ванню учнів та розповсюджуванню нашої преси в Буковині. Працює
нагоди 10 річниці Незалежності України» та Почесною Грамотою і в рідному селі бібліотекарем.
Золотою медаллю Товариства «Україна-Світ», а також Медаллю
МЗС України за освітянську діяльність та «Подякою за професійну
Миколу-Мирослава ПЕТРЕЦьКОгО (16 вересня 1985 р.) –
діяльність і підтримку тих, хто потребує підтримки» Президентсьголову СУР, обраного на VІІ-му З'їзді, депутата Румунського
кого фонду Леоніда Кучми.
Протягом десятьох років – кореспондент Радіо «Свобода», УКРІН- Парламенту від української меншини Румунії. Одного із засновників,
ще студентом будучи разом зі своєю сестрою і кількома мараморосьФОРМУ та Національного Радіо України.
Довів, через неабиякі труднощі, газету «Вільне слово» у Бухаресті кими студентами, Клузької філії СУР, випускника Клузької Академії
до свого 70-ліття – очевидної великої культурологічної традиції укра- економічних наук, докторанта. Народився Микола-Мирослав
їнства в Румунії, заснованої 1949 р. під назвою «Новий вік».
Петрецький у Мараморощині в українському с. Верхня Рівна в сім'ї
З роси й води, пане головний редакто!
з глибоким українським корінням з діда-прадіда, що і привело його
Бажаємо надалі багато років праці на українській ниві!
віддано і активно працювати зі всією родиною для розквіту рідної
меншини – українців Румунії.
ВЕРЕсЕНь
Пан голова і депутат – активний і відкритий до всього прогресивВіктора гРИгОРЧУКА (1 вересня 1950 р.) – голову Яської філії ного для української меншини. Він секретар Комісії з культури
СУР та заступника голови СУР, члена Президії та Ради СУР. Парламенту та член румунської частини Змішаної українськоНародився пан Григорчук на мальовничій Буковині в українському румунської міжурядової комісії з питань забезпечення прав осіб, які
селі Негостина. Початкову школу закінчив у рідному селі, а ліцей у належать до національних меншин. Активно бере участь у всіх
Сереті. Слідували роки вищої освіти – Бухарестський факультет, подіях, організованих СУР як в Румунії, так і в Україні, організоваросійська і румунська мови, якого закінчив 1973 р. Слідувала ще них СКУ, УВКР.
праця перекладача в прикордонних військах м. Яси, де працював до
Після закінчення факультету записався на Мастерат в м. Бая
виходу на пенсію в чині полковника. Пан Григорчук одружений на Маре зі спеціальності – Адміністрація, Права та Статус Державного
українці, має дочку стоматолога і внука. Як полковник-перекладач, службовця, який закінчив на відмінно. Активно працює на ниві
брав участь в Договорі про міждержавний кордон між Румунією та українства Румунії, член хору «Ронянські голоси» і танцювального
Україною. Також у переговорах між Румунією та Україною про острів колективу «Соколи». Одружений на гарній, милій українці, добрий
Зміїний, за що його було нагороджено Президентом Румунії Т. Бесеску батько гарного, розумного синочка Давида-Мирославчика.
Орденом лицаря за військові заслуги.
З ініціативи та домаганням пана голови і депутата Румунського
Парламенту було визнано на державному рівні 9 листопада ДНЕМ
Романа ПЕТРАшУКА (8 вересня 1968 р.) – редактора часопису
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в Румунії!
«Вільне слово» вже 19-ий рік, викладача, лектора доктора українсьБажаємо багато сили праці та успіхів у його нелегкій, відповідалького відділення Бухарестського університету, члена Комісії з питань
освіти СУР. Народився Роман Петрашук в українській сім'ї учителів, ній роботі!
випускників Серетської педагогічної школи в буковинському селі
НА МНОгІЇ І БлАгІЇ лІТА!
Балківці. Він випускник ліцею ім. Лацку Воде м. Серет,
Чернівецького педагогічного Інституту ім. Осипа Маковея, Україна,
ЦЕНТРАльНИЙ ПРОВІД сУР
та Факультету іноземних мов Бухарестського університету. Автора
збірок критики – «Український світ у ранній творчості Н. В. Гоголя»
(Продовження на 17 стор.)
і «Гоголь – письменник всіх часів».

сЕРПЕНь
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ВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВ!
(Закінчення. Поч. на 16 стор.)
Ірину-любу гОРВАТ (17 вересня 1963 р.) – генерального секретаря СУР. Народилася п. Горват в с. Русково, Мараморощина, в українській сім'ї випускників Української педагогічної школи м. Сігет,
Мараморощина, – рущанки та банатського українця, школи, яка
виховала і випустила в світ нелегкого післявоєнного періоду марамороську українську молодь, що з честю несла здобуті від своїх вірних
викладачів знання, які зуміли посадити в серця своїх учнів ту любов,
яку важко і по сьогодні перевершити.
В 1995 р. закінчила п. Люба Горват Історичний факультет
Ужгородського Національного Університету, а 1999 р. отримала ступінь кандидата історичних наук.
Пані Ірина працює директором Сатумарського повітового музею.
Організатор конференції «Українсько-румунські відносини.
Історія та сучасність», координатор збірника «Українсько-румунські
відносини. Історія та сучасність». На Конференції Сатумарської
організації СУР була обрана її головою.

Пані Леся одружена, має гарних дочок, як і вона сама, має щасливу та гарну сім'ю. живе у місті Сігеті. Бажаємо п. Лесі багато успіхів
у її праці!
ларису сЕМЕНЮК-ПЕТРЕЦьКУ (29 вересня 1991 р.) – народилася Лариса у с. Верхня Рівна, Мараморощина. Тут закінчила початкову школу, а опісля україномовний ліцей ім. Т. Шевченка в місті
Сігеті. Після закінчення ліцею поступила на Психологічно-педагогічний факультет ім. Бабеша-Бойоя в місті Клуж-Напока.
П. Лариса, як відважна українка, відкрила 1 український клас у
рідному селі. Цього року вже її учні стали другокласниками, на яких
чекав дуже гарно обладнаний клас зі всім необхідним малим вихованцям на партах.
П. Лариса одружена і мати гарного синочка – Давида-Мирославчика.

Марію ОПРІшАН (29 вересня 1942 р.) – уродженицю українського села Верхня Рівна, що на Мараморощині. Випускницю
Сігетського Українського педагогічного ліцею, яка згодом поступила
Олександру-любу ПУЮ (26 вересня 1964 р.) – технічного секна Клузький факультет – спеціальність Біологія. Викладача біології,
ретаря найбільшої організації СУР Марамороської організації СУР
(зверх 35 тисяч українців). Народилася Олександра-Люба (Леся) з довгі роки – заступника директора Верхньорівнянської восьмирічки,
дому Семенюків у гарному українському селі Верхня Рівна, багато років – диригента хору «Ронянські голоси». Автора збірки для
Мараморощина, у справжній українській сім'ї Марійки та Івана дітей – «Розкажу вам казку-байку». Не одну генерацію виховала і
Семенюка – багаторічного директора Верхньорівнянської школи!
пустила в люди!

сУЧАсНЕ сТАНОВИЩЕ УКРАЇНОЗНАВЧОгО КНИгОВИДАННя В ЧЕХІЇ
(Закінчення. Поч. на 15 стор.)
1
Павлів Олег / 3 історії Товариства "Опір
Західної України" в Празі (Чеська Республіка), науково-теоретичний журнал "Слово і Час". – № 6 (690),
2018. – С. 94-96
2
Пауліу Алег / У Чзхіі надрукаваньїя паштоукі, прьісвечаньїя 100-годзьдзю БНР, інфармацьшнн
бюлетзнь Згуртаваньня "Пагоня" "Весткі й
Паведамленьні". - № 10 (632), 2018. – С. З
3
Павлів Олег / Картки видали у Празі, видання Українського Народного Союзу "Свобода". –

Число 7, Рік 126, 2019. – С. 7
4
Фундація УВУ / Вручено нагороди Фундації
Українського Вільного Університету, газета
Українського Народного Союзу "Свобода". – Число
49, Рік 125, 2018. – С. 9
5
Пресова референтура УВУ / Відбулося нагородження преміями лауреатів Фундації Українського
вільного університету, Всеамериканська українська
незалежна Газета "Час і Події"– № 48, Рік XXIII,
2018. – С. 24
6
Філіпчук Зеновія / "Страчене кохання"

Нова редакція
«Українського правопису»...
(Закінчення. Поч. на 14 стор.)

загальному правилу подвоєння приголосних у разі збігу кореня або основи
-н(-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник,
ПИШЕМО НАРІЗНО
-ниц-(я) і тепер воно пишеться – свяБЕЗ ДЕФІСА:
щенник.
«Є такі чинники. Суто історичні. І
«Невідмінюваний числівник пів зі
відновлення
історичної справедливосзначенням «половина» з наступним
іменником – загальною та власною ті. Тому що в 1933 році було вилучено
назвою у формі родового відмінка дуже багато норм, органічних для украоднини пишемо окремо: пів áркуша, їнської мови. Через те, я ставлюся спопів години, пів відра, пів мíста, пів кійно, помірковано до цих змін. І хотів
огіркá, пів óстрова, пів яблука, пів би застерегти українців емоційно не
ящика, пів ями, пів Єврóпи, пів Києва, реагувати на ці зміни», – зазначив
Олександр Авраменко.
пів Украї́ни.
Реформу українського правопису
Якщо ж пів з наступним іменником
у формі називного відмінка становить вже називають історичною, адже факєдине поняття і не виражає значення тично йдеться про впровадження новополовини, то їх пишемо разом: півáр- го мовного законодавства у державі.
куш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýІнфографіку можна завантажити за
ля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півоспосиланням.
трів.
Крім того, згідно з новою редакцією
Наталія СОФІЄНКО, UATV
слово “священик” підпорядкували

Олега Павліва, український греко-католицький часопис "Нова Зоря". - № 12 (1112), Рік видання – 90-й,
2016.-С. 7;
7
Філіпчук Зінові / Вуснамі ваеннага ліхалецца: рзцзнзія на аповед Алега Пауліва "Скалечаньї
лес", інфармацьійньї бюлетзнь Згуртаваньня
"Пагоня" "Весткі й Паведамленьні". – № 2 (624),
2018. – С. З
8
Гаврилюк Надія / Душа на вітрах історії,
науково-теоретичний журнал "Слово і Час". – № 12
(696), 2018. – С. 84-87
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Леся Храплива-Щур

ОЛІВЧИК-ЛІНИВЧИК
Казка

П

ішов восени малий Михась у школу.
Купила йому мати, щоб мав що читати,
книжечку з образками. Купив йому тато,
щоб мав на чому писати, зошит з лінійками. Купив йому братчик-Левчик гарненький олівчик.
Став Михась щоднини у школу поспішати, бо хотів
навчитися скоренько писати. А олівчик йому помагав,
як знав.
Через тиждень вже оба навчилися багато: пишуть
«мама, баба, дідо, тато». Та нараз скоїлось лихо...
Розказати?
Вночі заснув Михась у ліжку, на стіл поклав свій
олівець і книжку. А з кутка – шкряб, шкряб! – виходить нишком довгохвоста мишка-Гризикнижка.
— Гей, олівчику, здоров, мій пане! Що за діло ти
задумав препогане? Михасеві помагаєш дуже, а за те
він голову тобі все струже!
Говорила та й говорила, сидячи за пляшкою чорнила, аж послухав наш олівчик її мову і сказав собі: «Ні,
не писатиму вже знову!».
А Михась нічого і не знає, ранком іде, у школу
поспішає. Сів на лавку та почав писати: пише «мама»,
а виходить «тато»! Пише «груші», а виходить
«сливи»! Щось Михась сьогодні нещасливий! Пише

«вівці», а виходить «кози»!
Вже пливуть по личку
Михасеві сльози...
— Ні, вже, мабуть, не
писатиму ніколи! – і Михась
з плачем побіг зі школи.
І сидить Михась три дні у хаті. Вже з нудьги не
може їсти й спати. А книжки та зошит з лінійками
припадають у куточку порохами.
Просить книжка:
— Ой, олівче, друже, та не будь такий упертий
дуже!
Просить зошит:
— Сумно тут сидіти, коли в школу йдуть всі чемні
діти!
А олівчик:
— Ні, дайте ви спокій мені! Будьте тихо, ні ду-ду!
Я писати не буду!
Аж четвертого дня братчик-Левчик купив Михасеві
новий олівчик. Зрадів Михась, як ще ніколи! Вхопив
зошит, книжку та побіг у школу.
Той новий олівчик пильний, працьовитий – вже
Михася хвалить знов учитель.
А олівчика-лінивчика в кутку кімнати вже кінчає
мишка догризати!

***
Дуже я потрібна всім:
І великим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу.

13-річний український стрибун у
воду Олексій сЕРЕДА виграв
Чемпіонат європи в Києві.
Це наймолодший чемпіон
стрибків у воду!

Дмитро ПАВЛИЧКО

ШКОЛА
Наче вулик, наша школа.
Вся вона гуде, як рій.
І здається, що довкола
Розквітають квіти мрій.
Бігають, сміються діти,
Та – лиш дзвоник задзвенить –
Стане тихо, ніби в квіти
Поховались бджоли вмить.

(Книга)

***

1. Яке колесо не крутиться під
час правого розвороту?
2. Це нежива істота, але в неї є
5 пальців.
3. Яке слово в словнику написано неправильно?
4. Вантажівка їхала в село. По
дорозі вона зустріла 4 легкові
машини. Скільки машин їхало в
село?
5. Якою рукою краще розмішувати чай?
6. Нагодуй мене і я буду жити,
але дай води – і я помру. Хто я?
Відповіді
1. Запасне/ 2. Рукавичка/ 3.
Неправильно/ 4. Одна/ 5. Найкраще ложечкою/ 6. Вогонь
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Будьте найкращими! Будьте щасливими!

ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ 2019-2020 РОКОМ!..

П

роминуло спекотне лі- класи ліцею та відкрито 2 групи щоб вони любили свою рідну мову,
докладали зусиль бути на рівні
то, закінчилися літні
зі всіма найкращими учнями
канікули і прийшов до
Румунії.
нас ВЕРЕСЕНЬ – міНадіємось усіма на підвищенсяць турбот для всіх батьків про
ня рівня навчання у всіх учбових
підготовку та забезпечення всім
закладах, на те, що викладачі
необхідним для своїх синів та
будуть приділяти більше уваги
дочок до нового навчального 2019для того, щоб підвищити рі2020 року.
вень знань своїх вихованців,
9 вересня ц.р. відкрили ворота
стали їхніми найкращими повсі навчальні заклади в Румунії. З
радниками і друзями, щоб на
великим нетерпінням і хвилюванБакалауреаті наступного року
ням чекали першокласники перздобули гарні результати і
шого дзвінка, знайомства з новимали можливість поступити
ми колегами, з учителями, з кладо вищих закладів Румунії і
сом, з невідомим для них світом. А
України.
старшокласники – зустріч після
Це також незабутній день
літніх канікул, зустріч з колегадля кожної дитини-першоми.
класника, який вступає в невіЦього року 9 вересня був особлидомий світ, та для батьків, які
вий день для єдиного україномовз радістю, гордістю, але і з хвиного Ліцею ім. Тараса Шевченка в
люванням та побоюванням за
місті Сігету Мармацієй, Румунія.
своїх чад, що залишають своїх
За старанням голови СУР і депусинів та дочок на «чужі руки».
тата Румунського Парламенту
Це день, коли їхні діти вирупана Миколи-Мирослава Петшають у дорогу життя! Якою
рецького, було відремонтовано
для дошкільнят. Вітаємо!
На відкритті були присутніми голова СУР і депутат, голова Марамороської
філії СУР, священник Української Православної Церкви м. Сігет, шкільний
інспектор з української мо ви. На відкритті нового
навчального року в Сігетському ліцеї були присутні
150 осіб, зацікавлені такими гарними створеними
умовами та всім обладнанням. Директор Ліцею ім. Тараса вона буде?! Ким вони стануть?! Як
Шевченка п. Василь Куриляк приві- все складеться?!
Нехай цей навчальний рік відкриє
тав присутніх, учнів, батьків, викладачів, побажав їм багато перед вами нові горизонти пізнання
успіхів у новому навчально- себе і світу!
В усі часи освічена людина кориму році, надав слово депутату п. Миколі-Мирославу стувалась повагою. Навчання – це
Петрецькому, подякувавши скарб, це сила.
У цей день хочеться побажати
йому за всі його старання
допомогти ліцею. Депу- першокласникам, та й всім нашим
тат, у свою чергу, привітав учням, любити рідну мову, гордиусіх присутніх і розказав тися своїм походженням!.. Будьте
про всі домагання з боку найкращими! Будьте щасливими!
УСПІХІВ! (І.П.-К.)
СУР для того, щоб наші
учні українці мали
найкращі умови і Сторінки склала Ірина петрецька-коваЧ
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Українці Бухареста відсвяткували День Незалежності
України та День Національного Прапора України

Б

ухарестська філія Союзу українців Румунії організувала 23
серпня культурні заходи, присвячені головним державним
святам України – Дню Незалежності України та Дню Державного Прапора
України. Святкування почалося у бухарестському Будинку культури імені
Фрідріха Шiллера, де була влаштована
виставка художника Олександра Козака
iз Чернівців.
З вітальними словами виступили
голова Бухарестської філії СУР Ярос лава Колотило, радник Посольства
України Паун Рoговей, перший заступник голови СУР Богдан Мойсей,
головний редактор газети "Кур'єрул
украінян" Іван Робчук, які розповіли
про історію проголошення Незалежності України та значення Державного
Прапора України.
Чернівецький художник Олександр
Козак представив виставку власних
картин, яка включала портрети, пейзажі, авангард та сакральне мистецтво i розповів про свої подорожі до
українських сіл Сучавського повіту, де
зробив кілька портретів українським
жителям. На виставці було представлено й кілька картин його сина
Олександра Козакa юніора.
На події була присутня й колишній
диригент бухарестського хору "Зоря"
Тетяна Федурця, яка привітала гостей
зі святом та пригадала про гарні часи,
коли вона з великою приємністю працювала iз студентами, вчила їх українських пісeнь, традицій та української
культури, виступали з концертами в
країні та за кордоном за фінансової підтримки Союзу українців Румунів.
Колишній директор Українського ліцею імені Тараса Шевченка Федір
Попович також привітав публіку зі святами. Напередодні заходу у Посольстві
України в Бухаресті він отримав лист
подяки від імені Голови Верховної Ради
України та відзнаку «Відмінник освіти»
Міністерства освіти і науки України, які
були вручені Послом Олександром
Баньковим разом із подяками Львівської
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Наклад фінансований
Союзом українців Румунії

обласної державної адміністрації та
Посольства України в Румунії.
Вірджінія Ткачук, вдова колишнього
голови СУР, поета Степана Ткачука, прочитала його вірші. Румунська актриса
Дойна Ґіцеску продекламувала кілька
віршів, а отець Михайло Кобзюк з
Дарманешт Сучавського повіту своїм
потужним голосом порадував присутніх
своїми піснями.
Зі Львова на заходах з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України та Дня
Державного Прапора України прибула
співачка, композитор, поетеса та викладач вокалу Борислава Білоцерківська,
яка зачарувала присутню публіку прекрасними піснями. Концерт української
співачки продовжився у ресторані в
Бухаресті у теплій та дружній атмосфері.
Наступного дня, 24 серпня, гості з
України разом із бухарестськими українцями відзначили День Незалежності
України у приміщенні Бухарестської
філії, де присутні висловили свої думки
у зв'язку з цим важливим святом.
Слід уточнити, що День Незалежності України відзначається 24 серпня
на честь ухвалення Верховною Радою в
Києві у 1991 році «Акта проголошення
незалежності України» – політико-правового документу, який засвідчував
новий статус української держави.
День державного прапора України відзначається 23 серпня на згадку про
події 1991 року, коли до будівлі
Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг. Статус
офіційного прапора України синьожовтий стяг отримав 18 вересня 1991
року, згідно з рішенням Президії
Верховної Ради України. Державний
прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. На загальнодержавному рівні свято було встановлене указом другого президента України
Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.
Прапор України складається з двох рівнозначних горизонтальних смуг синього
(вгорі) та жовтого (внизу) кольорів.
Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної ґами прапора, синя його
смуга символізує ясне небо, а жовта –
золоті пшеничні ниви.
Христина шТІРБЕЦь
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