ДО 70-річчя «НОвОГО віку»/«віЛьНОГО сЛОва», ДОрОГі Наші читачі!

XX X -ий РІК НОВОГО ВИДАННЯ /Н-р 21-22/ ЛИСТОПАД 2019 р./ ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 1949 р.

Kультурно-просвітницький часопис Союзу українців Румунії

У номері:

Павло ТИЧИНА – Страшний вірш Поета

ГОЛОД
Хоч би світало... – Мамо, хліба!
Підвівся батько: замовчи!
Коло вогню в вагоні збились
і мруть голодні втікачі.
І дим їм очі виїдає.
Мороз проходить аж в кістки.
А за вагоном крик і гомін,
обмін, торгівля і свистки.
В лахмітті, в скорбі, у болячках
зігнулась мати. В щось дитя
укутала, та все: ну, спати –

навік заснуло б ти... Життя!
Прийшли сюди, а голод з нами.
Й нема людей поміж людей.
Ти чув?.. недавно десь тут жінка
зварила двох своїх дітей...
Одскочив батько: божевільна!
Мовчи! мовчи! До чого це? –
Схопилась мати й закричала,
а батько плюнув їй в лице...
(1924)

? стор. 2
• Шана пам’яті Ольги Кобилянської
? стор. 3
• ЕКУ – 70 років існування
? стор. 4
• ГОЛОДОМОР – (1932-1933 рр.)
• Літературний вечір у Бухаресті
? стор. 5
• «Українці Румунії – історія, сучасність, перспективи» ? стор. 6
? стор. 7
• Причини міграції українців до Банату
• На пам’ять укр. письменників та діячів культури ? стор. 8
? стор. 9
• Законний День української мови в Румунії
? стор. 10
• З днем народження вітаємо Вас!
? стор. 11
• Слідами предків на Срібній Землі
• Душевна пожива: Любіть ворогів ваших... ? стор. 12
• Олександр Довженко – геній світового кіно ? стор. 13
? стор. 14
• Молитва для найменших
? стор. 15
• День української писемності та мови
? стор. 16
• 200 років від народження П. О. Куліша
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українські ансамблі “козачок” i “червона калина”
представили сур на фестивалях у тімішоарі та Плоєштaх

Т

анцювальний ансамбль "Ко зачок" з Балківців Сучавського повіту, керівник Петро
Шойман, та члени Тіміської
Філії Союзу українців Румунії представили СУР на “Фестивалі етнічних меншин у місті Тімішоара”. VI-ий випуск
фестивалю був організований мерією
міста Тімішоара спільно із Консультативною радою з питань національних
меншин м. Тімішоари, голова якої Юрій
Глеба, він же голова Тіміської філії СУР.

У фестивалі взяли участь художньоартистичні колективи, народні майстри та художники, які належать до
національних меншин повіту Тiміш,
представники місцевої державної
адміністрації, національних меншин
та румунського населення міста Тімішоара. Члени ансамблю «Козачок»
зачарували присутню публіку своїми
прекрасними танцями.
Тіміська філія СУР влаштувала
власний стенд, на якому були представлені книги, газети та журнали СУР, українські народні
костюми, картини, українські
віночки, традиційні українські
вироби.
Стенд СУР відвідав, серед інших,
мер міста Тімішоара Ніколає Робу.
Метою фестивалю було вираження,
збереження та розвиток культури й
традицій етнічних меншин повіту
Тіміш.
20-22 вересня фольклорний ансамбль «Червона Калина» з Негостини Сучавського повіту, керівник

Юліан Кідеша, представив українську
громаду на фестивалі «Алфавіт співжиття», який відбувся у місті Плоєшті. VIIий випуск фестивалю пройшов за участю художніх колективів та представників національних меншин, які проживають у Румунії, а також мажоритарного
румунського населення. Основною метою фестивалю є розвиток міжкультурного діалогу та єдності в різновидності.
Христина штірБЕЦь

ЗЕМЛяки-БукОвиНЦі шаНуЮть ПаМ’ять
ПисьМЕННиЦі ОЛьГи кОБиЛяНськОЇ,
ЦіНуЮть ЇЇ твОрчість
(Закінчення. Поч. у минулому числі)

П

ан професор підкреслив, що з
кожною подією, яка відбувається в цім місті, пиисвяченій
Ользі Кобилянській, письменниця «згуртовує навколо себе українців і
всіх тих, що шанують і поважають письменницю, оцінюють її літературну творчість».
У пам’ять письменниці, разом з отцем
Миколою Николаїшином, всі присутні сказали молитву «Отче наш», зложили квіти і
вклонились до пам'ятника. Після цього ще
були промови зі сторони гостей і представників українців Сучавського повіту. Зво-

рушливо говорила письменниця Олександра Приходько-Возняк. Вона сказала,
що схвильована, але й щаслива, бо цієї
днини здійснилася її мрія прийти до місця,
де народилася Ольга Кобилянська, побачити околиці, де вона прожила частину свого
дитинства і юні роки, зложити квіти і вклонитись до пам’ятника. Цей день назавжди
останеться незабутнім в її пам’яті. У своїй
промові Ярема Онищук – мешканець цього
міста – відзначив, що він, як і жителі міста,
гордяться тим, що тут народилася визначна
українська письменниця, що тут поставлений її пам’ятник і що і тут, у Румунії, урочисто шанують її світлу пам’ять, бо письменниця Ольга Кобилянська – «жінка-символ Буковини», а культура
завжди зближує народи.
На закінчення гостями був
представлений також і артистичний момент. Молоденька співачка Данієла Гаращук, учасниця
«Гірської орлиці», одягнена у
гарнім народнім строю із Глибоцького району у супроводі
баянnого акомпанементу натхненно виконала «Пісню про
Буковину», вона будучи нагороджена оплесками зі сторони
присутніх. Так як це завжди
буває, в кінці присутні сфотографувалися перед пам’ятником,
щоб зустріч і ця подія осталися і

таким чином у їх пам’яті. Опісля українські гості поїхали до Сучави, де у приміщенні Сучавської повітової філії СУР відбулася також презентація 7-го тому десятитомного видання творів письменниці
Ольги Кобилянської.
Текст і фото:
Ярема ОНИЩУК
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ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ –
70 РОКІВ ІСНУВАННЯ

Є

вропейський Конгрес Українців був заснований 1949го року у Лондоні як одинока структура Центральних організацій Європи. В Загребі
(Республіка Хорватія) 2006 року делегація Союзу українців Румунії на чолі
з головою Степаном Бучутою та
генеральним секретарем Іваном Ковачем своєю активною присутністю
підтвердила членство нашої організації і дала свою Угоду щодо вступу в
Керівні органи ЄКУ, підтвердила, що
буде брати участь у Лондоні для відсвяткування 60-річчя заснування
ЕКУ.
В Лондоні на Зборах ЕКУ 13-15
листопада 2009 року був обраний
представник Союзу українців Румунії, його голова Степан Бучута в

Керівні Органи, тобто в Президію
ЕКУ.
Були підтверджені також зв'язки
зі Світовим Конгресом Українців, а
опісля з Україною – Всесвітньою
Координаційною Радою та з складовими організаціями Європейського
Конгресу Українців, які налічували 27
організацій і дві асоціативні.
З нагоди 70-тої річниці Євро пейського Конгресу Українців, згідно з
протоколом Президії ЕКУ, якa відбудеться в Празі 30 листопада, буде
підтверджене членство нашої організації.
Нижче подаю Протокол засідання
Президії ЕКУ, яке відбулося 19-го
жовтня 2019 року в Готелі «Омнібус» у Будапешті.
Степан БУЧУТА

ПрОтОкОЛ
засідання Президії Еку, яке відбулося
19-20 жовтня 2019 р. в Готелі "Омнібус" у Будапешті
Початок засідання 19 жовтня о 17 годині.

П

рисутні члени президії: Ярослава
Хортяні, Славко Бурда, Іван Лаба,
Степан Бучута, Мирослав Гочак та
по запрошенню Віктор Бандурчин заступник голови Союзу українців-русинів
Словацької Республіки.
Відсутні члени президії: Петро Тима, Федір
Курляк, Віра Коник і Галина Маслюк.
Засідання відкрила голова Ярослава Хортяні,
яка визначила, що присутні 5 з 9 членів президії
і що є кворум для проведення засідання. Присутні повідомлені, що всі члени президії ЕКУ
отримали письмове запрошення на засідання,
після чого відбулась телеконференція з членами
президії Вірою Коник, Галиною Маслюк та
Федором Курляком, які дали згоду на скликання
засідання і вибачились, що не зможуть взяти
участь через об'єктивні причини. На згаданій
телеконференції всі одностайно підтвердили,
що потрібно скликати З'їзд ЕКУ, офіційно зареєструвати організацію і за новою стратегією
продовжити роботу і активну діяльність. В телеконференції також брали участь Стефан
Романів, Павло Садоха і Богдан Райчинець.
Протоколістом засідання обрано Мирослава
Гочака та схвалено наступний
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Нова концепція та стратегія розвитку ЕКУ;
2.Організаційна реформа на типи членства;
3.Підготовка XIII З'їзду ЕКУ, дата та місце
проведення;
4.Статутова та Номінаційна комісія;
5.Політична ситуація в Україні;
6.Різне.
1. Нова концепція та стратегія розвитку
ЕКУ
Після дискусії прийнято що зараз важливо,
спільно з організаціями членами ЕКУ, відпрацювати нову концепцію роботи та стратегію
розвитку ЕКУ, а під час З'їзду з цього приводу
написати і схвалити відповідний документ.
За пропозиціями президії, до нової концепції
та стратегії розвитку обов'язково вписати

наступні пункти: Офіційно зареєструвати організацію; Стати більш активним координаційним тілом; В членство
ЕКУ поступово залучати нові організації; Розробити програму фінансування організації; Відстоювати та захищати інтереси українських громад на теренах Свропи; Надавати всебічну підтримку демократичним процесам, збереженню територіальної цілісності та євроінтеграційних прагнень України і т. д.
2.Організаційна реформа та типи членства ЕКУ
Щодо основних типів членства маємо повноправне та асоційоване членство. Переглянувши список організацій, затверджено що в
ЕКУ зараз 25 повноправних членів та 2 асоційовані члени. Інформацію потрібно додатково
перевірити, беручи до уваги факт, що поодинокі
з організацій за останні 10 років, можливо, припинили існування.
Прийнято рішення, щоб всім організаціям –
членам ЕКУ відправити офіційного листа для
підтвердження участі в З'їзді та підтвердження
членства в ЕКУ, разом з дійсним Статутом організації та відповідної виписки або рішення державних органів про реєстрацію організації.
Згадані підтвердження бажано надіслати ЕКУ
не пізніше 4 листопада 2019 р.
Новому керівництву пропонується розробити типи повноправного та асоційованого членства з детальними умовами прийняття в ЕКУ, а з
метою залучення нових організацій.
Основу організаційної реформи буде прийнято на З'їзді ЕКУ згідно нового Статуту.
3.Підготовка XIII З'їзду ЕКУ, дата та місце
проведення
Одноголосно прийнято рішення, що з нагоди
70 річчя заснування Европейського Конгресу
Українців та 25-річчя перейменування
Координаційного осередку українських громадських центральних установ (КОУГЦУ) в
Европейський Конгрес Українців, відбути XIII
З'їзд ЕКУ в м. Прага, Чеська Республіка; дата
проведення 30 листопада - 1 грудня 2019 р.
Технічним організатором З'їзду виступає
Українська ініціатива в Чеській Республиці.

Схвалено гасло З'їзду "70 років ЕКУ: історична пам'ять - нові виклики".
4.Статутова та Номінаційна комісія
З приводу початку підготовки XIII З'їзду ЕКУ
прийнято рішення скликати Статутову та
Номінаційну комісію. Одноголосно схвалено
Номінаційну комісію в складі: голова Славко
Бурда, члени Степан Бучута і Галина Маслюк;
та Статутову комісію в складі: голова Богдан
Райчинець, члени Федір Курляк і Мирослав
Гочак.
Президія ЕКУ розглянула проект Статуту,
поданий Богданом Райчинцем, подала свої
зауваження та уповноважила Статутову комісію
та голову ЕКУ допрацювати статут, зробити
поправки і розіслати організаціям членам, які
матимуть можливість подати свої зауваження
Статутовій комісії до 20 листопада.
Організації члени ЕКУ також отримають
листа з проханням подати Номінаційній комісії
пропозиції щодо членів нового проводу ЕКУ,
голови, заступників та секретаря до 20 листопада.
5.Політична ситуація в Україні
Після обговорення політичної ситуації в
Україні, висновок що позиція ЕКУ співпадає з
позицією СКУ, що заради збереження української державності будемо підтримувати всі
починання президента України, якщо вони
користуватимуться на благо українського народу та української держави, ми солідарні з українським народом та його правом жити в мирі,
але цей мир має постати не будь-якою ціною.
6. Різне.
Додаткових питань не було. Під цією точкою
дискусія не відбулась.
Засідання закрито 20 жовтня о 11 год. 30 хв.
Протокол склали:
Мирослав ГОЧАК
Ярослава ХОРТЯНІ, Голова ЕКУ
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«БАРВОГРАЙ»

славною історією та відомими мистецькими традиціями, колиска майстрів народного мистецтва, які прославили Гуцульщину
не тільки в Україні, але й за її межами, їхні
неперевершені шедеври займають чільне
місце в музеях України і всього світу.
Сьогодні Яворів є унікальним осередком
художнього промислу – ліжникарства. За
передгір'ям та отримати позитивні вра- останні роки відбувся справжній ренесанс
ження від свого тут перебування.
яворівського ліжника.
В Яворові в 1963-64 рр. знімалися кілька
Це барвисте диво, завдяки співпраці
майстринь-ліжникарок з професійними
художниками, є не лише ужитковим
виробом, а й мистецькими витворами, і
Яворів по-праву називають столицею
ліжникарства, відомі і невідомі народні
умільці, які жили і творили в Яворові,
впродовж багатьох століть прославили
на весь світ цей край.
На Гуцульщині існує повір'я, що ліжник привертає до хати добро, у справжнього ліжника особлива енергетика,
яка передає силу гір і тепло рук майстрині. Це карпатське, гуцульське покривало відоме своїми цілющими властивостями в лікуванні, це справді пухнасте
диво, автентичний гуцульський витвір,
важка ковдра з овечої вовни, чудодійне
знаряддя у боротьбі із простудами, ба
навіть із лихоманкою. Ще у ХІХ ст.
ліжники робили з нефарбованої вовни,
які виконували роль простирадла і ковдри водночас, маленькі коцики-ліжники
використовувалися як підстилки на
коней замість сідел.
Сучасні ліжники компактні – від 2-х
метрів довжиною і 1,5 метра шириною,
мають різноманітне забарвлення і цікаві дизайнерські рішення.
В селі Яворів майже в кожній господі вміють і люблять плести ліжники, а
майстри щиро поділяються своїм умінням.
важливих епізодів кіношедевра «Тіні забуДовершеності набувають ліжники завтих предків». Тут збереглися самобутнє дяки унікальній гідроспоруді, – це валило.
народне мистецтво, історична спадщина,
(Продовження на 11 стор.)
гуцульський побут, поетичний і музичний
фольклор, звичаї, традиції.
Василь ПАСИНЧУК,
Мальовниче гуцульське село Яворів, зі
перший заступник голови СУР

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРОК
«БАРВИ КАРПАТСЬКОГО ЛІЖНИКА»
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018-го року започатковано проведення Міжнародного фестивалюярмарку «Барви карпатського
ліжника». Перший такий захід
відбувся в с. Кваси Рахівського району
Закарпатської області. В рамках фестивалю проводиться щорічний вернісаж карпатських ліжників «Барвограй», де своє мистецтво представляють відомі ліжникарські осередки с.
Яворів на Косівщині, с. Кваси на Рахівщині та сіл повіту Марамуреш в
Румунії.
20-22 вересня ц.р. в селі Яворів відбувся ІІ-ий випуск фестивалю.
На запрошення місцевої держадміністрації Яворівської ради на це прекрасне св'ято приїхала і делегація Союзу
українців Румунії в такому складі: перший заступник голови СУР Василь
Пасинчук, Михайло-Чіпріан Лушкан –
член комітету СУР повіту Марамуреш,
голова молодіжної організації і радник
депутата від СУР у Парламенті Ру мунії пана Миколи-Мирослава Петрецького і Олександер Мочерняк – радник
пана депутата.
Село Яворів Косівського району
Івано-Франківської області – одне з найбільших сіл за площею території в усій
Україні. Всесвітню славу йому принесли
знаменита гуцульська різьба по дереву
та ліжникарство, які формувалися століттями і творчо розвиваються зараз,
маючи неабияку перспективу в цьому
напрямку і в майбутньому. Маючи неабияку
історію, талановитих людей минулого і
сьогодення, Яворів приваблює як цим, так і
своїми природно-кліматичними умовами
творчих особистостей, туристів і просто
бажаючих помилуватися карпатським

ПОДІЯ В ЛУЗІ
НАД ТИСОЮ:

ГОЛОДОМОР
(1932—1933 рр.)

П

ісля поразки у національно-визвольних змаганнях на початку 20-х
років XX століття Україна, не
рахуючи західних регіонів, опинилась у цілковитій владі тоталітарного комуністичного режиму. Для Кремля настав час нагадати непокірним українцям спроби побудувати
власну державу, спротив загарбникам і численні народні бунти, які супроводжували в Україні
встановлення радянської влади.
Голодомору передували насильницька колективізація і «розкуркулення» селян. Терор голодом, що діяв в Україні протягом майже двох
років, був свідомою політикою сталінського
уряду. Слід зауважити, що ідея цієї нелюдської
акції виношувалась у Кремлі з 1928 року і
зрештою була спрямована на упокорення українського селянства, а також фізичне знищення
тих, хто потенційно міг розпочати нові виступи
проти режиму.
Після ухвалення рішення у владних кабінетах події розвивалися стрімко. 18 листопада
1932 року було прийнято постанову Політбюро
ЦК КП(б)У, яка передбачала штрафування
боржників по хлібозаготівлі, а 6 грудня з'явилася перша постанова про занесення сіл на чорну
дошку «за явный срыв плана хлебозаготовок и

злостный саботаж организовинный кулаками и
контрреволюционными элементами».
Населенню сіл, які потрапили у чорні списки, не можна було позаздрити. Маховик репресій тут набирав максимальних обертів – у селян
вилучали все продовольство, села оточували
військами і прирікали на вимирання. Жорстокий режим не милував ані старого, ані малого. Люди почали масово вимирати. Масштаби
того, що трапилося, досі можемо оцінити лише
приблизно. Загальні оцінки кількості жертв
голоду 1932-1933 років, зроблені різними
дослідниками, значно різняться і доходять до
10 000 000 осіб. Більшу частину загиблих становили діти. При цьому московська влада відмовлялася надавати допомогу навіть навесні
1933 року, коли був пік смертності. Навіть цей
окремо взятий факт доводить спрямованість
акції на винищення українського народу. І цей
факт не поодинокий. У документах Політбюро
ЦК КП(б)У збереглися свідчення про те, як восени 1932 року з України організовувалися «зе лені ешелони» для забезпечення промислових
центрів Росії продуктами харчування. З України вивозили не тільки посівний матеріал, але й
навіть квашені огірки, капусту та помідори.
Глибокий негативний слід, залишений
Голодомором 1932-1933 років, в історії України
важко оцінити повною мірою. На нього накладається слід від інших трагедій, що випали на
долю українського народу у XX столітті. Однак
гуманітарні наслідки Голодомору не зрівняються ні з чим.

За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування Голодомор виявився
найжахливішою зброєю масового знищення та
соціального поневолення селянства, якою скористався комуністичний режим. Сьогодні більшість людей, свідки геноциду українського
народу Москвою, на жаль, стали минулим.
Проте ми, нащадки, мусимо пам'ятати ті події і
робити з них висновки.
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу такі
держави: Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор,
Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва,
Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина,
Португалія.
28 листопада 2006 року Верховна Рада
України ухвалила закон «Про Голодомор 19321933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
Станом на 20 листопада 2018 року
Голодомор вже визнано геноцидом у багатьох
американських штатах: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Канзасі, Массачусетсі, Міссурі,
Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні,
Пенсільванії, Огайо, Юті, Міннесоті, Вірджинії, Північній Кароліні, Коннектикуті.
Ще ряд країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства,
вчинений тоталітарним сталінським режимом,
або вшанували пам'ять його жертв, зокрема:
Андорра, Аргентина, Бразилія, Іспанія, Італія,
Словаччина, США, Чехія, Чилі.
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У Бухаресті відбувся літературний вечір, присвячений
Дмитрові Павличку і Михайлові Небиляку

У

приміщенні Бухарестської філії Союзу українців Румунії 21
вересня поточного року відбувся літературний вечір, присвячений покійному українському марамуреському письменнику Михайлу Небиляку та видатному 90-річному поетові України Дмитру Павличку. На
літературному вечорі були присутні
представники Президії СуР, Комітету
Бухарестської філії СуР, Посольства
України в Румунії, члени Бухарестської
філії та гості. Присутні мали можливість послухати аспекти з життя та
літературної творчості Михайла Небиляка та Дмитра Павличка. На святі
були прочитані їхні вірші, також прозвучали народні пісні у виконанні гурту
«Зоря» та українські мелодії, які заграла
на скрипці Наталія Колотило-Панчик.
Ведучою літературного вечора який
працював за фінансової підтримки СУР,
була п. Ярослава Колотило – колишній
голова Бухарестської філії СУР.
Нагадаємо, що український поет та
прозаїк Михайло Небиляк народився 17
січня 1949 року в селі Верхня Рівна
Марамуреського повіту і помер 2003
року. Після закінчення семирічки у рідному селі продовжував навчання в українському класі ліцею імені Драгоша
Воде у місті Сігету-Мармацієй. У 1967
році поступив на українсько-російське
відділення Факультету іноземних мов і
літератур Бухарестського університету.
У 1968 році, ще за студентства, дебютував як поет на сторінках української газети "Новий вік", а 1972 року вийшла у світ
перша його збірка поезій "Криниці моїх
очей". Він був автором першого українсь-

вірші та прозу і румунською мовою. Він
працював над романом «Tristeţea marilor
zăpezi» та над збіркою віршів «Nepermisele
iubiri». Після 15 років від його смерті були
перевидані його романи та вийшла збірка
віршів румунською мовою «Nepermisele
iubiri». Книги побачили світ за фінансової підтримки Союзу українців
Румунії.
Дмитро Васильович Павличко, видатний український поет, перекладач,
літературний критик, дипломат, громадсько-політичний діяч, Герой України, народився 28 вересня 1929 року в
селі Стопчатові на Івано-Франківщині. Працював головним редактором
журналу «Всесвіт» (1971-1978). Він є
автором численних збірок віршів, а
також слів до відомих пісень "Два
кольори", "Лелеченьки" та інших. За
мотивами його творів, Олександр
Костін написав оперу «Золоторогий
олень» (1982), Євген Станкович –
«Реквієм» («Бабин Яр» для солістів,
хору та симфонічного оркестру, 1991).
Він є автором сценаріїв до фільмів
«Сон» (1965), «Захар Беркут» (1970),
переклав драматичні твори Вільяма
Шекспіра. У 1997 році став лауреатом
державної премії України імені Тараса
Шевченка. Дмитро Павличко був депутатом Верховної Ради України ряду
скликань і посади України в різних країнах.
Український поет кілька разів відвідав
друга збірка поезій "Неспокій весни"
появилася 1990 року. Він друкувався українську громаду Румунії на запрошення
також в українському журналі «Обрії». Союзу українців Румунії.
Його вірші друкувалися також і в часопиХристина ШТІРБЕЦЬ
сах Марамуреського повіту, Бухареста і
навіть Канади. Михайло Небиляк писав
кого роману в Румунії "Лорана" (1975 рік),
який приніс йому премію з боку Спілки
письменників Румунії, членом якої став
пізніше. Другий його роман "Любов до
ближнього" вийшов у світ 1978 року, а

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ В ІТАЄМО ВАС!
ЖОВТЕНЬ
• Михайла МИХАЙЛЮКА (1 жовтня
1940 р.) – відомого літературного критика,
поета, прозаїка і головного редактора
«Українського вісника», члена Спілки письменників Румунії та Спілки письменників
України, уродженця мальовничої Буковини,
випускника Серетського українського ліцею
та Факультету української мови і літератури
Бухарестського університету, члена видавничої комісії СУР. За свою творчу діяльність
нагороджений Премією Спілки Письмен ників Румунії. За 2015 р. нагороджений премією ім. Ольги Кобилянської. Все своє
життя пан Михайлюк присвятив українській
мові в Румунії, працюючи з самого початку
в єдиній україномовній газеті Румунії
«Новий вік», теперішній «Вільне слово»,
яку покинув, щоб створити при СП Румунії,
а потім при СУР 1990 р. «Наш голос»; через
деякий час переходить на керівництво
«Українського вісника», де й по сьогодні
працює.
Автор цілої низки книг прози, критики,
віршів та редактор не однієї української

З 2005 р., після смерті голови СУР
книги ще за часів видавництва «Критеріон»,
а після Грудневої Революції – багатьох Степана Ткачука, – депутат Румунського
парламенту до 2012 р. як представник укравидань СУР.
їнської меншини та голова СУР протягом 10
• Ананія ІВАНОВА (14 жовтня 1946 р.) – років – до VII-го З’їзду 2015 р.
Пан Степан Бучута – автор двох книг
колишнього депутата Парламенту Румунії,
вихідця задунайських козаків, одного із публіцистики.
На VІІ З'їзді обраний почесним головою
співзасновників філії СУР в Добруджі,
керівника дитячого гурту «Дунавецькі СУР.
На сьогодні голова Баямарської організакозачки». За короткий час, коли займався і
викладав українську мову в деяких групах, ції СУР.
З нагоди виповнення 75-річчя від дня
які сам створив, брав участь у Фестиваліконкурсі декламування української поезії в народження бажаємо йому На Многая і
Румунії, який проходив у той час у с. Верхня Благая Літ!
Рівна, Мараморощина. Надіємось, що наші
• Анну БЕРЕҐІЙ (23 жовтня 1947 р.) –
гарні українські діти будуть брати участь в
уродженка українського банатського села
українських конкурсах і надалі.
Копашиль Карашсеверінського повіту.
• Степана БУЧУТУ (23 жовтня 1944 р.) Активний член СУР та дописувач до наших
– уродженця найбільшого українського журналів, що при СУР. Гарна людина, добра
марамороського с. Русь-Поляна в багатодіт- та щира. Талановитий декламатор української поезії.
ній українській сім'ї.
Випускник Сігетського українського
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!
ліцею, Інституту електромеханіки та
Бухарестського юридичного факультету при
Екологічному Університеті.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІД СУР
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МіЖНарОДНа кОНФЕрЕНЦія «украЇНЦі руМуНіЇ
– істОрія, сучасНість та ПЕрсПEктиви»

З

04 по10 листопада 2019 року, в
Бухаресті відзначався тиждень
української культури, який передбачив презентацію українського
фільму «Заборонений», святкування Дня
української мови в Румунії та заходи щодо
третього видання Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність
та перспективи» Організатором показу
фільму було Посольство України в Румунії
а святкування Дня української мови та конференції – Союз Українців Румунії.
Партнерами виступили Посольство України в Румунії, Філологічний факультет
Клузького університету ім. Бабеша –
Бойоя, Сату-Марський повітовий музей,
Громадське телебачення Румунії та
Всесвітня служба Радіо Румунія. Різноманітна тематика конференції охопила
цілий спектр питань .
На заходи, організовані
Союзом українців Румунії, з'їхались письменники, літературознавці, музикознавці, фольклористи, науковці, лінгвісти, історики, професори Бухаресткого
та Клузького університету,
керівники філій, місцевих організацій та члени СУР, а також
науковці з України.
Офіційну частину відкрив
головний ініціатор Конференції,
заступник голови СУР і голова
Комісії з питань Культури СУРу, Михайло Трайста, який привітав
учасників та запрошених і після того,
як аудиторія заслухала гімни Румунії,
Европейського Союзу та України,
запросив до слова голову Союзу українців Румунії, посла України в Румунії
та інших гостей, запрошених на цей
захід.
Після офіційного відкриття, робота
конференціїї проходила протягом двох
днів у 3-ох секціях: культура-література, міжкультурний діалог, етнографічні
інтерференції. Це були плідні два дні
взаємопізнання один одного та обговорення проблем, які турбують всіх українців під
час роботи у секціях.
Перший день конференції у рамках святкування Дня української мови в Румунії
закінчився концертом, на якому виступили
гуртки із багатьох філій СУР та з-закордону.
Мені особисто пощастило взяти участь
у роботах секції «Етнографічні інтерференції», де були розглянуті, зокрема, питання,
пов'язані з моїм рідним краєм – Буковиною. Серед представлених робіт мене
цікавими вида..... наступні три доповіді:
1.«Роль музеїв у промоції та збереженні
етнокультурних спадщин гірських регіонів
Карпат», представлений докторантом, кандидатом педагогічних наук, доцентом,
Іною Богданівною Червінською (Україна).
2.«Румунські впливи у посуді після першої половини ХХ-ого століття (на матеріалах етнографічних експедицій національного заповідника «Давній Галич», пред-

ставлений працівником цього заповідника
пані Маріанною та паном Андрієм Бацвіних (Україна).
3.«Зимова обрядовість. Українська
колядка в селі Балківці Сучавського повіту,
– доповідник лектор д-р Роман Петрашук
(Румунія).
У першій доповіді пані Іна Богданівна
торкнулась питання пожвавлення етнографічних музеїв з метою зробити їх більш
привабливими для дітей та учнів. З досвіду,
накопиченого роками, фахівці виявили, що
інтерес дітей та учнів до таких музеїв різко
зменшився. Tаким чином дійшло до того,
що в деяких випадках діти (особливо коли
їх не супроводжували вчителі) купували
вхідні квитки, щоб відвідати рекомендований музей, але насправді вони не заходили
до музею, будучи незацікавленими сухими

та холодними поясненнями, без того, щоб
так чи інакше захоплювати їх в обговорені
теми, на яку була організована поіздка до
музею. Відповідно, були розроблені основні принципи і стратегії дій щодо поліпшення цієї діяльності шляхом:
– зростання ролі музеїв у сфері освіти за
рахунок активного використання музейних
експозицій;
– активне впровадження в роботу музеїв
інформаційних і комунікаційних технологій;
– впровадження інтерактивних форм
роботи і, як наслідок, зростання значення
емоційної складової роботи з відвідувачем;
– впровадження нових технологій, механізмів і організаційних форм, які дозволяють забезпечити збереження музейних
предметів;
– проведення мастеркласів прямо в
музеях
У другій доповіді, представлені співробітниками заповідника «Давній Галич»,

пані Маріанною та паном Андрієм
Бацвіними (Україна), до якого ми також
внесли свій внесок – нижчепідписаний та
пан Лейба Іоан) – презентація у дзеркалі
румунсько-українських інтерференцій у
сфері народних промислів та, зокрема, відносно побутового та домашнього посуду,
виготовленого з кераміки, дерева та тканини. Цікавим було те, що були представлені
предмети, якими в давнину користувались
люди із сіл Івано-Франківщини та із сіл
Сучавського повіту, предмети, що є частиною спадщини деяких музеїв, представлених у цій галузі з двох згаданих вище регіонів. Звіт не обмежувався сухим викладом
подібностей та відмінностей, але супроводжувався фотографіями виробів, щоб аудиторія могла оцінити інтерференцію мотивів
та форм у представлених експонатах.
Третій звіт, представлений паном Романом Петрашуком, був
відзначений більш науковим підходом до проблеми зимових обрядовостей і, зокрема української
колядки в селі Балківці Сучавського повіту, склавши класифікацію старих українських колядок з посиланням на ті, що збереглися до наших днів і ще лунають по селах Сучавського повіту,
а в даному випадку – в селі
Бальківці на зимові свята.
Голова оргкомітету пообіцяв
учасникам, що доповоді конференції будут зібрані в третій том, який
буде опублікований за фінансовою підтримкою СУР і стане підставою і спонукою для дальнійшої дослідницької праці
наших науковців у цій галузі.
Роботу Конференції підсумував Во лодимир Антофійчук, професор Сучавського університету імені Штефана
Великого та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Він підкреслив, що кожна тема,
представлена на засіданнях різних секцій, є окремою часточкою тієї великої
теми і проблеми, яка стосується історії
українців Румунії. Завдяки доповідям,
представленим на конференції, закладається велика основа для узагальнення історії
українців Румунії. Важливо, щоб такі заходи, така робота мала продовження, тому що
теми, які обговорювалися на конференції,
охоплюють різні аспекти життя українців
Румунії стосовно звичаїв, побуту, народного мистецтва, фольклору та літератури, яку
творять українці Румунії і українською, і
румунською мовами.
Конференція закінчила роботу презентаціями книг, виданих Союзом українців
Румунії у 2019 році.
На мою думку, проведення такого роду
подій необхідно продовжувати, оскільки
вони дають можливість учасникам знайомитися, спілкуватися та обмінюватися
досвідом, а історія про українців Румунії
буде доповнена новими цікавими дослідженнями.
Віктор ГРИГОРЧУК,
голова Яської філії СУР
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СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНЦІВ БАНАТУ.
ПРИЧИНИ І ЕТАПИ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО БАНАТУ
в село Копашиль, де пан служив і після виходу
на пенсію, хоча поселився остаточно в місті
Карансебеш.
ісля лісорозробки, прибувші осіТретя хвиля міграції відбулася у комуністичлись на маєтку Вереші Генріка і
ному
періоді (біля 1960-1989), коли українці із
створили села Копашиль і КорМараморощини і навіть із Буковини приїхали у
нуцил-Банат, інші на маєтку Губш
Банат для сільськогосподарських робіт, для
Давіда і Таубер Генріка створили село Грибешти
роботи у будівництві або у промисловості. Ця
(Зоріле), а інші на маєтках біля міста Лугож
хвиля міграції українців відбулася починаючи з
створили села Кричово і Гусарька (Пидурень).
60-70-их років минулого століття, підкреслююНаприклад, жителі села Зоріле (161 родина)
чи, що українці вже були румунськими громадяуклали договір продажі-купівлі з номером 5120/
нами, особливо із повітів Марамуреш, Сату
1911-го року із власниками маєтку через
Маре, Сучава, Яси і Ботошани. На початку більУгорський Землеробський Банк, філія Лугож.
шість марамороських українців працювали у
Топографічні виміри і розбивання на дрібні
землеробстві. Внаслідок емігрування німців на
ділянки землі були здійснені групою під провобатьківщину, через закупівлю їхніх хат, українці
дом інженера Палескі, фахівця в кадастровій
дійшли сьогодні більшістю населення сіл, як
галузі.
Щука, Драгомірешти, Малі Ремети, Салбадже Ті 133 родини, які створили село Копашиль,
лул Ноу, Сока, Поґанешти, і т.д. Українці із
заключили через той самий банк із Лугожу докурумунської Мараморощини (які походять із сіл
мент «Укладення» (Vegzes) число 8042/ 19 травПоляни, Ремети, Рускова, Бистра, Красна,
ня 1912-го року. Продана земля була поділена на
Вишавська Долина) покинули свої рідні місця
ділянки за якістю грунту, щоб кожна родина
внаслідок зростання числа жителів і нестачі
отримала як родючої землі, так і менш родючої.
орної землі. Вони працювали в Сільсько До Першої Світової Війни дуже мало родин
господарських кооперативах і в Державних госвернули свій борг до банку. Більшість жителів не
подарствах у Банаті і, поступово, купили собі
змогли подати внески в банк, тому що багато
хати, засиливши знову багато сіл із рівнин
мужчин були на фронті, а банк слідив
рік Тіміш і Муреш. Українці із Буковини взапостійно за збиранням внесків, покладаючи
мін поселилися головно в містах, працюючи
заборону на майно тих, які не дотримувау будівництві, транспорті і промисловості.
лись строку внесків. В 1916-му році Яцько
Так, маємо приклад Саучука Еміліана, який
Якоб із села Копашиль, приїхавши у відпусприїхав із Сирету до Оршови 1968-го року, а
тку, знайшов більшість родин у дуже погадалі переїхав до Тімішоари працювати у
ному становищі. Він зібрав від людей докупромисловості. Зразу вони зайшли у близькі
менти, отримані від банку, поїхав до
стосунки із українцями, які приїхали на
Воєнного Міністерства у Будапешті і просив
початку ХХ-го століття, здружившись і
закінчити переслідування боржників до
навіть поріднившись з ними.
кінця війни, що і сталося. Це пощастило і
Бензар Микола, директор Гімназійної
жителям інших українських сіл.
Школи в Щуці, розказує: «У селах Щука і
Про село Корнуцил-Банат більше 50
Драгомірешти живе в більшості українське
років тому назад університетський професор
населення, більш 90 %, решта будучи румуІван Ребошапка записав бесіду з одним із
Створення
33-ої
місцевої
організації
СУР
філії
ни і німці. У приналежних селах Олошаґ і
перших жителів села, Юрою Плескою. Цей
Тіміш у селі Джармата. 24 січень 2016 р.
Зґрибешти більшістю є румунське населенросказав: «Я народився 11 вересня 1895-го
ня, але тут живе в проценті 14 % і українське
року на Мараморощині, в Західній Україні в
селі Підплеша, число хати 89. Батька звали Іван стилю і греко-католиками, а церкви були збудо- населення. Сюди українці переселились із повіПлеска, а маму Олена. Ми прийшли із вані у 1910-1914 роках. Інша помилка, яку він ту Марамуреш, починаючи з 1960-их років, з
Мараморощини в Банат 12 грудня 1910-го року, зробив, зв’язана з власником маєтку, де створено максимальним приїздом у 1965-1969-их і 1990в Копашиль. 1913-го року ми переїхали в село Зоріле. Доктор Золтан Медве був юристом і 1999-их роках, внаслідок від’їзду німецького
Корнуцил-Банат. Перший, який прийшов у префектом міста Лугож, а власниками маєтку населення до Німеччини. Цей процес продовжується і сьогодні. Середній вік людей в Щуці є
Корнуцил, був Мидяник Іван із Копашели, дру- були Губш Давід і Таубер Генрік.
гий був Куціна Іван, а третій Плеска Іван (батьМала частина жителів цих сіл переселилася 33,5 років, завдяки великому числу дітей, які
ко). В 1914-му році прийшли українці із після Другої Світової Війни у села, як Ґавождія, живуть в селі. В теперішній час, село є справжня
Галичини (Рунгур, Слобода, Чорний Потік, Бечкерек Малий, Джелу і Варіаш, де отримали будівельна площадка, всюди будуючись нові,
Ослови Білі, Ослови Чорні і т.д.)... Із Галичини землю від румунської держави, але тримали показні хати».
Інший приклад є села Малі Ремети. Пані проприїхало 28 українців, між якими Іван постійно зв’язок із рідними селами.
фесор
музики і української мови Грінь Анна розМалиновський і Семчич Василь, а із Закар Так сталося із родиною Глеба, яка переселипатської України прийшли 45, переходячи через лася до Бечкереку Малого. Наслідник цієї сім’ї казує: «Перші сім’ї, які приїхали в Малі Ремети
село Копашиль. Українці, які прийшли у Банат, Юра Глеба є головою філії Союзу Українців із Вишавської Долини, повіт Марамуреш, були
жили спочатку поміж штаблів дров, куди садили Румунії тут. Всі 5 сіл, створених у 1906-1910 Лаврюка Юри і Панчика Василя 26-го лютоі кукурудзу та картоплю. Договори продажі- роках, існують і сьогодні, кожне з них святку- го1968-го року. Починаючи із 1969-го року, приїхали й інші сім’ї із марамороських сіл Бистра,
купівлі були складені між українцями і власни- вавши останніми роками століття існування.
ками маєтку Вереші Генрік та його син МіклошДруга хвиля міграції відбулася під час і зразу Красна, Поляни і так стало, що в теперішній час
Юліус, які проживали в Араді і Будапешті... після Другої Світової Війни, українці втікаючи 85% населення є етнічними українцями...
Після 1921-го року жандарми примушували нас від Червоної Армії. Із цих мала частина залиши- В1992-му році було проведено перше богослупокинути ці землі, але ми не погоджувалися і лася в Банаті і, взагалі, були асимільовані руму- жіння на українській мові отцем Ілля Албічук а
залишились тільки 55 сімей, ті, які викупили нами. Одна причина цієї асиміляції був страх, з 1994-го року, при допомозі Союзу Українців
свою землю. Після війни приїхало ще українців щоб не були повернені на батьківщину, після Румунії, філія Тіміш, через пана Семенюка
із Галичини, дійшовши до 100 сімей. Після входу Румунії у комуністичний табір. Все таки, Івана, почалося вивчання української материнцього ми важко збудували будинок школи, щоб і були і винятки, як священник Ґорчинський і його ської мови у школі».
корнуцильські діти вивчали письма... 1942-го сім’я. Вони скривалася спочатку в румунській
(Далі буде)
року всі українці із Корнуцилу були слугами, із Мараморощині, а після закінчення війни доїхали
Іван КІМПАН-КИМПЯНУ
Копашели було 60 слуг, а із Зоріле 120 слуг, це
(Продовження з попереднього числа)

П

тільки через літо, зимою будучи змушені повертатися додому».
Іоан Лотряну у «Монографії Банату» із 1935го року писав, що становище українських сіл із
Банату таке:
●Копашиль – село у повіті Северин, волость
Саку, із 743 жителями, 153 хатами… Жителі
римсько-католицької віри. Церква збудована
1912-го року. Початкова школа має 2 дидактичні
кадри. Директор: Георге Ґінде. Має селянський
млин. ...із 1603-го року споминається (маєток)
під назвою Копач».
●Зоріле – село у повіті Северин, волость
Саку, із 974 жителями, русини римсько-католицької віри. Має 210 хат... Церква збудована
1929-го року. Початкова школа має державний
характер і працює з двома вчителями. Директор:
Штефан Попа. Село створено в 1910-му році
русинами римсько-католицької віри поселені
тут, на маєток доктора Золтана Медве».
Про інші українські села Іоан Лотряну не згадує нічого, напевно тому, що не отримав інформацій про них від місцевих властей або від священників. Навіть і у зв’язку із селами, згаданими у своїй монографії, він не був достатньо поінформований, тому що, як жителі села Копашиль,
так і ті із Зоріле, були православними старого
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у Бухаресті вшановано пам’ять українських
письменників та діячів культури

Б

ухарестська філія СУР організувала
2-3 листопада 2019 року захід для
вшанування пам’яті українських
письменників та культурних діячів
під назвою „Я на сторожі коло їх
поставлю слово”. Споминали вихідців з Мараморощини, Буковини та
інших регіонів Румунії, а також із
Чернівців, які оселились, творили та
були поховані в Бухаресті, серед
яких Степан Ткачук, Корнелій
Регуш, Євген Мигайчук, Ірина
Левинська, Степан Левинський,
Богдан Гедимін, Віра Дмитрівна,
Сильвестр Загородний, Іван Мой сюк, Оксана Мельничук, Орест Масикевич, Іван Непогода, Ігор Лемний, Теофіл Ребошапка, Микола
Лясевич, Василь Соколюк, Стеліан
Груя-Яцентюк, Орися Хортик, Магдалина
Ласло-Куцюк, Дан Хорія Мазілу, Микола
Олексюк, Остап Шандро, Ілля Фрасинюк,
Костянтин Драпака, Іван Мінтянський, Юрій
Кокотайло, Василь Білівський, Вал Кордун.
“Можливо, їх є більше. Сподіваємось, що
наступного року знайдемо й інші могили, де
поховані наші письменники та діячі культури,
і будемо їх споминати”, – повідомив голова
Бухарестської філії Союзу українців Румунії,
письменник Михайло Трайста.
У суботу, 2 листопада, на бухарестському
кладовищі «Беллу» були покладені квіти до
могили письменника Степана Ткачука,
колишнього голови СУР та депутата Парламенту Румунії. Упокійні пісні проспівав
вокальний гурт «Коломийка» з м. Серету
Сучавського повіту, керівником якого є вчителька Зірка Янош.

покійних українських письменників, деякі з
яких були членами Спілки письменників
Румунії та України. Вони також відмітили
роль, яку відгравали письменники, культурні
діячі, викладачі, взагалі українська
інтелігенція Бухареста, у збереженні й розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності
українців Румунії.
Письменники та мовознавці
залишили за собою книги, художники – картини, викладачі – сьогоднішнє покоління інтелігенції.
Серед них були й вихідці з
Чернівців, які оселились в Бухаресті, зокрема Степан Левинський, Ірина Левинська, Юрій Кокотайло – відповідальний редактор двох словників «Румунськоукраїнського» та «Українсько-румунського», що вийшли друком у 1964 році,
Костянтин Драпака – засновник українського відділення Кафедри слов’янських мов
Бухарестського університету.
Після виступів вокальний гурт «Ко ломийка» виконав кілька українських пісень. У неділю 3 листопада українці Бухареста та гості з Буковини взяли участь у
Службі Божій в Українській православній
лом, на якому зі словами шани виступили церкві Бухареста. Після Святої Літургії отець
головний редактор „Українського вісника” Дмитро Колотило, настоятель Бухарестської
письменник Михайло Михайлюк, отець-пись- української православної Парафії "Святого
менник Корнелій Ірод, голова Бухарестської Петра Могили", отець Іван Лупшак та отець
філії Союзу українців Румунії, письменник Володимир Малкович відслужили поминальМихайло Трайста та головний редактор газети ну панахиду за українськими письменниками
"Curierul ucrainean" ("Український кур'єр"), та діячами культури.
лінгвіст Іван Робчук. У своїх виступах вони
Христина ШТІРБЕЦЬ
говорили про життя і літературну творчість
Продовжився вшанувальний захід того ж
дня у приміщенні Бухарестської сурівської
філії СУР з поминальною панахидою, яку відправив отець Корнелій Ірод, та круглим сто-

Українська мова – духовний скарб людини

М

ова – це чарівний ключ, за
допомогою якого можна відкрити ворота національної і
народної специфіки одного
краю та познайомитися з народом його. Вона
відображає всю історію нації. Безліч століть
мова була актуальною темою для людей,
тому що вона повела їх до формування
багатьох значень. Загальновідомо, мова вважається фундаментом культури і засобом
виражання і передавання думок, щирих
почуттів між людьми. Кожна мова має важливу роль в житті людини, вона найбільше і
найдорожче добро одного народу.
Українська мова – це наймилозвучніша
мова. Вона приносить світло та надії кожній
людині, яка її вивчає. Ця мова, наче приємний аромат яблуневого цвіту, яка надає
вічно душі спокою та задоволеності.
Насправді, слова Олеся Тончара окреслили
найкращий опис української мови: «Запашна,
співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – кількома епітетами
супроводяться визнання української мови.
Той, хто зневажливо ставиться до рідної
мови, не може й сам викликати поваги до
себе». Це підкреслює те, що ми повинні збе-

регти та цінувати цю нашу мовну спадщину.
В ній знаходимо прекрасні спогади, залоті
надра.
Але виникає цікаве питання: що означає
рідна українська мова для кожного з нас та як
ставимося ми до неї? Певне, те, що мислимо
та усміхаємося рідною мовою, це особливе.
Воно створює глибоке коріння в серці, а ми
відчуваємо її, як живу істоту!
Для мене особисто рідна українська мова
має визначне місце в душі. Тому дослідження
цієї мови приносить лише кращі результати.
Рідну українську мову можемо порівняти «з
організмом, де кожне слово виконує свою
функцію» – сказав один з українських відомих письменників. Вона містить мелодійні та
радісні пісні, які прикрашають наше життя.
Історія розвитку української мови підсилює нас обмірковувати, що вона – велике
досягнення сьогоднішнього дня. Звичайно,
це наклало певний відбиток на ставлення
людей до мови. Так само, як сонячні промені
щодня ллються на землю, а місяць завжди на
небі, так українська мова – одна з частин
нашого життя.
Наприклад, найвідоміший письменник
української літератури Тарас Григорович
Шевченко використовував свою мову як

потужну зброю проти гнобителів. Сильна
боротьба мала на увазі відновлення волі.
Революційна творчість Шевченка написана
українською мовою. В життя входимо з рідною мовою, теж з нею переживаємо радість,
а також всі суспільні гаразди чи негаразди.
Вона витворюється в певній культурі та в
певній традиції. Точно, що наша мова приносить моїй душі тільки гордості та мріячого
спокою в цім турботливім світі.
Для кожної людини її мова – найкраща.
Але в україській мові є щось насправді чарівне, щось незвичайне, ніжне. Цей чудовий дар
я отримала з раннього дитинства від моєї
бабусі, а потім продовжувала вдосконалювати свої знання з мови в школі. В цьому контексті я вважаю себе дуже багатою людиною,
бо знаю і маю свою рідну українську мову,
яку плекаю і люблю поруч із румунською
державною мовою. І якщо людина може
жити якийсь час без їжі, без сонця, без світла
то без рідної мови вона прожити не може ні
миті, бо звуки її йдуть із глибини самого
серця. Незворотнє проходження часу перетворює нашу мову в справжній скарб.
Українська мова – це міцний зв’язок між
минулим, сучасним і майбутнім!
Дениса-Лорена КОЗАЧУК
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У Бухаресті відсвяткували День української мови
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листопада відзначається
День української мови в
Румунії. З цієї нагоди Союз
українців Румунії 8-10
листопада провів у Бухаресті низку
наукових та культурних заходів. 8
листопада вранці розпочалась дводенна Міжнародна конференція
«Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи», в якій
взяли участь науковці і гості з
Румунії та України. У другій половині дня відбувся концерт за участі
художніх колективів та солістів з
усіх регіонів Румунії, де компактно
проживають етнічні українці, a
також з України.
Виконавці зачарували публіку
своїми піснями, танцями та
поезіями. З вітальними промовами
виступили голова Союзу українців
Румунії, депутат Микола-Мирослав Петрецький, міністр культури
та національної ідентичності
Румунії Богдан Георгіу, Посол Укра їни в Румунії Олександр Баньков,
державний секретар МЗС Румунії
Віктор Мікула, державний секретар Департаменту з міжетнічних
відносин Уряду Еніке Каталін
Лаціко, голова Асоціації італійців
Румунії, депутат Анді-Габрієль
Гросару. Вітальне слово виголосили
також генеральний секретар Всесвітньої служби Радіо Румунія
(ВСРР) Єуджен Кожокаріу, професор Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича Володимир Антофійчук, голова української секції ВСРР Василь Каптару, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста,
голова Клузької філії СУР Іван
Гербіль, голова Марамороської філії
СУР Мирослав Петрецький, генеральний секретар СУР Люба-Ірина
Горват.
Були зачитані вітальні листи
від Адміністрації Президента
Румунії, Клузького університету ім.
Бабеша-Бойоя, Сатумарського повітового музею, Міністерства освіти та досліджень. У заході взяли
участь також члени проводу СУР,
університетські професори, шкільні інспектори, вчителі, студенти, учні, представники ук раїнської громади,
гості з Румунії та
України. На концерті, присвяченому Дню
української мови в
Румунії виступили
Хор Православної
Української Церкви
з м. Сігету Мармацієй Мараморського
повіту, Вокально-інс т ру м е н т а л ь н и й
гурт «Тріо Грінь» з

Тіміського повіту, Студентський
хор, який діє при Клузькій філії
СУР, Танцювальний ансамбль "Червона Калина" з с. Негостини Су чавського повіту, Змішаний хор
«Ронянські голоси», Вокальний чо ловічий гурт «Голос Полонини» з
Русь-Полян, Фанфар «Буковинські
квіти» з Киндешт, Танцювальний
гурт «Весна» та соліст Василь
Скутелніку з Ботошанського повіту, Танцювальний ансамбль «Задунайська Січ» з Тульчанського
повіту, Хор «Голос українців» з
Караш-Северіну, Вокально-інструментальний гурт «Червона Кали на» з Мараморського повіту, Вокальний гурт «Лілея» з Арадського
повіту, Вокальний гурт «Тисяночка» з Буштино Тячівського району та Український академічний
фольклорно-етнографічний
ансамбль «Калина» з Києва, Україна.
Ведучими були студентки Вероніка Гавриляк і Тіна Комар.
Міжнародна конференція «Українці Румунії – історія, сучасність
та перспективи», ініційована письменником та головою Комісії з
питань культури Союзу українців
Румунії Михайлом Трайстою, продовжила свою роботу в секціях у
суботу, 9 листопада. У цей день
також відбулася презентація книг,
виданих СУР протягом цього року.
Партнерами заходів виступили
Посольство України в Румунії,
Філологічний факультет Клузького
університету ім. Бабеша-Бойоя,
Сатумарський повітовий музей,
Громадське телебачення Румунії
та Всесвітня служба Радіо Румунія.
Нагадаємо, що 4 липня 2018 року
з ініціативи голови СУР і депутата румунського парламенту Ми коли-Мирослава Петрецького Палата депутатів Румунії прийняла
законопроект про оголошення 9
листопада Днем української мови в
Румунії.
Христина ШТІРБЕЦЬ

(
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ЯСЬКА ФІЛІЯ СУР ВІДЗНАЧИЛА
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РУМУНІЇ

П

ісля декількох холодних і
дощових днів, 17 листопада виявився прекрасним і навіть сонячним
днем, начебто підготовленим до
події, яка незабаром мала б розпочатися з тижневою затримкою, але з
об’єктивних причин (делегація нашої
філії не могла пропустити святкування цієї події на центральному
рівні). У цій приємній атмосфері
невелика, але дружелюбна спільнота
українців м. Яси разом із почесними
гостями та запрошеними зустрілася у Клубі лікарів, нашому уже традиційному та дуже привітному
місці, щоб відсвяткувати другий рік
поспіль День української мови у
Румунії.
Цього разу в результаті кроків,
зроблених нашим депутатом в парламенті Румунії, паном МиколоюМирославом Петрецьким, головою
Союзу українців Румунії, ми маємо
день української мови, законодавчо
затверджений парламентом, за що
ми йому дуже вдячні.
Хоча в нашому намірі було, щоб в
цій акції взяли участь більше представників місцевих органів влади та
інших гостей, з об’єктивних причин
(підготовка до президентських виборів) вони не змогли відповісти позитивно на наше запрошення. У заході, все ж взяли участь представники
мерії, університету «Александру Іоан
Куза», коледжу "Октав Банчіла",
деяких шкіл та інших установ, з
якими співпрацює наша філія. Захід
розпочався з вітального слова від
УНУ та нашої філії і короткої презентації щодо залучення депутата
української меншини до реглементації Дня української мови в Румунії, а
потім – деякі міркування щодо істо-

рії та місця української мови в контексті інших мов Європи, і не тільки. Було представлено кілька унікальних фактів про українську абетку та
писемність.
Далі професор Кармен Даніцов
Захарія представила короткий нариз
української літератури в контексті
загальнолюдської літератури та продекламувала вірш "Заповіт" українською мовою, а кандидат наук. Наталія Бурдуя прочитала два вірші,
присвячені українській мові. Прекрасні слова на адресу Яської філії
СУР та про те, як нам вдається
залучити до наших заходів різні
категорії людей, а також про добрі
наміри Філії стосовно організації
спільних акцій, висловила представниця університету «Александру Іоан
Куза», лектор доктор Наташа Маноле.
Подія продовжилася блискучою
програмою класичних пісень (студій)
на гітарі у виконанні учня Корічука
Матея з коледжу "Октав Банчіла"
та завершилася низкою українських
народних танців, представлених
нашим гуртом "Веселка" під керівництвом професора Родіки Фаліштяну.
Гості цього заходу мали змогу
побачити книжкову виставку, де
були представлені останні книги
українських письменників Румунії,
видані за останні два роки накладом
Союзу українців Румунії, виставку
часописів та журналів, які видає
СУР та портрети найбільш улюблених українських письменників з південної Буковини
Захід відбувся у доброзичливій,
невимушеній атмосфері, в дусі глибокої взаємоповаги.
Віктор ГРИГОРЧУК

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ В ІТАЄМО ВАС!
3. Богдана МОЙСЕЯ (6 листопада
1972 р.) – перший заступник голови СУР
1. Валерію ШОВКАЛЮК (5 листопада та перший заступник голови Бухарестської
1940 р.) – випускницю Бухарестського уні- філії СУР. До жовтня 2015 р. голова ревіверситету, викладача румунської мови, зійно-фінансової комісії СУР. Випускника
дружину поета Павла Шовкалюка, матір Дрогобицького Університету ім. І. Франка,
двох синів, відданого викладача! Часом Факультету менеджменту, маркетінгу та
економічних наук в Україні. Після закіндописує до українських газет СУР.
чення факультету повернувся до Бухаресту,
2. Борислава-Штефана Петрашука (5 де працює комерційним директором.
листопада 1970 р.) – з 2013 р. по вересень Народився Богдан Мойсей в задунайсько2015 р. – голова Сучавської органiзації му українському селі Крішан в українській
СУР. Народився п. Петрашук у м. Радівці сім'ї. З жовтня 2015 р. обраний VІІ-им
Сучавського повіту. Закінчив Серетський З'їздом СУР першим заступником голови
ліцей. Після ліцею, в 1995 році, одержав СУР, а на VІІІ-му Зїзді СУР також першим
диплом інженера по спеціальності мекат- заступником голови СУР. Він також член
роніки Сучавського університету ім. Президії СУР та Ради СУР. Успіхів у відпоШтефана чел Маре, а пізніше здобув мас- відальній роботі!
терат по спеціальності трибології.
ЛИСТОПАД

4. Марію ЧУБІКУ (24 листопада 1946
р.) – випускницю Сігетської української
педагогічної школи, шановну письменницю для дітей, авторку збірок «На крилах
дитинства», «Дитинства очі волошкові» та
збірника народних пісень «Ой у Лузі в
лузі», «Скарби минулого», «Слідами щедрої чаклунки». Щирий дописувач до
видань СУР, зокрема до «Вільного слова».
Народилась пані Чубіка в українському
селі Луг-над-Тисою, Мараморощина, пропрацювала ціле викладацьке життя в с.
Вишавська Долина. Після виходу на пенсію разом із сім'єю перейшла жити в рідне
село.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІД СУР!
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Ц

ПОДОрОЖ ДО ЗакарПаття в
ПОшукаХ рОДиННОГО кОріННя

ього року філія СУР Тіміського повіту з ініціативи її
голови Юрія Глеби запланувала зібрати групу українців, які
б відвідали Закарпаття, зокрема Міжгірський район, слідами предків.
План здійснився з підтримкою нашого
голови і депутата СУР Миколи-Мирос лава Петрецького. І так, 27 серпня група
українців, правнуків переселенців до
румунського Банату, вирушили в далеку дорогу. Мікробуз фірми нашого
українця Івана Шутака рано-ранесенько рушив у таку радісну дорогу, і
вже після обіду, після переходу кордону на українську сторону ми добралися до прадідівського Міжгір'я. Розміс тились у готелі «Жива вода», а надвечір мали приємну зустріч з нашими
друзями – молодими етнографом, професором істориком Михайлом Бури шиним і його дружиною та з Василем
Галасом, раді, що знову зустрілися і
раді щирій розмові між нами, як між
своїми.
На другий день наша група вирушила в
дорогу в пошуках рідні, – одні в одну сторону, в села Сойми, Дубове, Нижній
Студений, інші в іншу сторону, в села
Вучково, Нижній Бистрий. Ще одна

Горват, голова с. Син-Поляни, Дербак Ва силь, колишній учитель (пенсіонер), 76 р.
Всім ми подарували наші українські
газети і журнали, а вони з радістю сказали, що дадуть їх прочитати також і
іншим селянам.
В Колочаві так само відбувся Храм
Церкви. Велике число віруючих людей,
молоді сім'ї з діточками бажали знати
про нас, а ми про них. Були запитання,
були й відповіді на них.
Багато імен та прізвищ точно
такі, як у наших селах Зоріле, Копашиль, Корнуцил, Кричово, Гусарка:
Дербаки, Росохи, Думи, Бабічини,
Шпільки, Тюхи, Чернички, Яцьки і
т.д. В Колочові дуже багато Дербаків,
і старі і молоді. У згаданих вище селах
населення численне і в них багато
молодого покоління, багато нових
будинків, гарних хат, гарні за карпатським стилем з каміння та дерева.
Молоді чоловіки працюють за межами
країни, і так рівень їхнього життя з
ми їх питали, – розмова була дуже цікава, року в рік кращає.
дуже приємна. Згадаю такі імена і прізви(Продовження на 12 стор.)
ща наших зустрічних: Попадинець Василь, – Синевір – 80 р., Стець Іван, СиТекст і фото:
невір – 85 р., Чабрун Іван, Синевір, 88 р.,
Анна БЕРЕҐІЙ
група – в туристичні зони Шипіт, Колочава – велике селище. Музей села – Старе
село, а потім у Синевір, в зону Стародавньої Верховини. В той гарний, теплий день на релігійне свято «Успіння
Пресвятої Богородиці» 28 серпня ми зупинились і відвідали в Синевірі Храм «Свята
Тройця». Біля церкви знайшли старших
людей, котрі нам розказали про все, щи

«БАРВОГРАЙ»

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРОК
«БАРВИ КАРПАТСЬКОГО ЛІЖНИКА»
(Закінчення. Продовження з 4 стор.)

обласної, районної та сільської держадміністрації та інших поважних гостей,
так, в цьому прекрасному селі нас серед яких дуже гарно, тепло і сердечно
гостинно зустріли й пригостили запросили і представників СУР, гостей з
запашною кавою, смачними бутер- Румунії, запросивши до слова першого
бродами і місцевим дуже добрим заступника голови СУР Василя Пасинвіскі й запропонували відвідати школу, що чука, який гарно подякував за запрошеннам дуже сподобалася, особливо кімната-музей.
Починаючи з 11-ої години, за програмою, відбулося святкове Богослужіння
у церкві Пресвятої Трійці села Яворів,
храм церкви, як і у наших українських
селах Мараморощини; нас також притягнули і позитивні враження, які
наповнили наші серця. Святково, урочисто, душевно відбулося святкове
Богослужіння, а проповідь священників, головно слова отця Яворівської
церкви, просто запали в душу
Від церкви всі учасники свята, організованою колоною попрямували до ня, передав найкращі побажання від голошколи, де на просторому подвір'ї відбувся ви СУР, депутата в Парламенті Румунії
вернісаж карпатських ліжників «Бар- пана Миколи Петрецького, подякував за
вограй», майстер-класи народних реме- те, що так гарно, душевно зустріли госсел, де на видному місці були представле- тей з Румунії, піклувалися про них, підкресливши, що як педагог був вражений
ні і вироби (ліжники, джерги) з Румунії.
Далі за програмою відбулося урочисте цим відкритим уроком українського
відкриття ІІ-го Міжнародного фестивалю- патріотизму, гуцульською гостинністю,
майстерністю народних умільців і в цілоярмарку «Барви карпатського ліжника».
На сцену запросили представників му цим прекрасним святом.

І

Далі представники держадміністрації
села Яворів передали естафету нашій
румунській делегації, – ліжник, на якому
написано «Барви карпатського ліжника»,
тому що на наступний 2020-ий рік це
свято має відбутися в Румунії, організоване СУР, як було встановлено 2018-го року.
Далі слідувала культурно-мистецька
програма за участі фольклорних колективів Рахівщини і Косівщини, та, на
жаль, через дуже насичену програму СУР
не зміг заслати нашим друзям з України
артистичний колектив, хоча у нас, у
Марамуреші, їх багато; надіємось, що
на слідуючих випусках будуть виступати і артистичні колективи СУР з
українських сіл Мараморощини.
Далі слідував показ моделей з ліжникової тканини, відзначення народних
майстрів, виступи відомих артистів
та етнозабава і святковий стіл в
атмосфері доброзичливості, взаємопорозуміння і гарного настрою.
Ще раз подякувавши ґаздам за все,
ми тепло попрощалися, подарувавши
нашим українським друзям кілька з
останніх номерів наших газет і журналів, часописів СУР.
Не можу закінчити, не подякувавши за
приємну подорож і гарно проведений час і
моїм попутникам, молодим гарним хлопцям Чіпріану і Олександру, і не можу зрозуміти, як такі гарні, молоді, виховані,
розумні і приємні леґіні з гарним почуттям гумору, які вміють гарно поводитися, ще й досі не одружені. До уваги наших
дівчат красунь-чарівниць!
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ПОДОрОЖ ДО ЗакарПаття в
ПОшукаХ рОДиННОГО кОріННя
(Закінчення. Поч. на 11 стор.)

Михайла Буришина, який повідомив
а другий день після сніданку про нас жителів тих сіл. Після вечері –
ми перейшли Синевірську По- нові зустрічі, цікаві дискусії, обговорення нашого минулого і сучасного. В готеляну, Синевір і відвідали Національний Природний Парк Синевірське Озеро
між горами – його ще називають
«Синім оком Карпат», – де гори
високі, швидкі ріки, джерела мінеральних вод, широкий тваринний
світ, де так само розвивається
туристична зона, будуються малі
хатки для відпочинку.
Вечором ми повернулися з чудової зони в Міжгір'я у готель, – там
на нас чекали люди з родин, котрі
розчули про наш приїзд та знайомі,
і все це завдяки п. професора
лі звучали пісні і закарпатські коломийки, різні українські пісні до пізнього
вечора.
Але є така поговірка у наших українців: «Зустріч весела, а розлука сумна».
Вранці наша група покинула Міжгірський район і рушила в дорогу, яка
повела до Берегова, де ми зупинились на
дві години, – потім знову в дорогу до
самого кордону. Перейшли кордон і
прямо до міста Тімішоари.
Покинули Україну, Закарпаття,
села, де наш корінь, де смерекові ліси,

Н

Душевна пожива

Може, ми часто запитуємось, що робити з
людьми, які так поводяться? Чи можна
якось їм допомогти? Чи можемо противитися їм? Ні! Одну річ залишив нам Бог для
таких ворогів: молитися за них!
А коли молимося за нашого ворога, це не
і каже йому: – Іванку, Бог бачив твою віру і інше, ніж доказ нашої любові до нього.
твій недостаток і хоче тобі сповнити будь- Треба, щоб кожен християнин зрозумів, що
яке твоє бажання. Тоді Іван питає Ангела: іншого рішення немає у випадку тих людей,
«Якщо я вимагатиму одну річ, то Бог спов- які бажають нам лиха без жодної причини!
нить її?». «Так, каже Ангел, – але з однією
Про другу групу ворогів, яких ми самі
умовою». «Яка саме умова?», – запитав собі робимо, це ті люди, які стають нашими
Іван? «Якщо тобі Бог дасть одну річ, то
противниками через несерйозність.
Тут можна навести багато прикладів, але я дам лише один: Тоді, коли
я не сповняю свою обіцянку до
когось, то втрачаю свого приятеля.
Навіть і той може мати мене за
ворога. У цьому випадку не досить
молитися за ворога, а слід розв'язати справу так: щоб той, котрому я
лихо зробив, простив мені, а потім
можна і помолотися і поблагословити його.
З усіх заповідей, котрі Бог дав
людям, на першому місці є любов,
оскільки любов об’єднює всі заповіді!
Коли людина сповнена любові,
вона подібна до Бога, тому що
сусіду дасть удвічі більше». Як почув Іван Святий апостол і євангелист Йоан так і
таку умову, засмутився і сказав Ангелу: каже: «Хто не любить, той не спізнав Бога,
«Залиш мені пару днів, щоб я подумав».
бо Бог є любов!» (1 Йо. 4, 7-8).
Через кілька днів Ангел знову запитує
Івана, яке у нього бажання. «Видовбай мені
Іван ЮРЧА,
одне око!», – відповів Іван.
Доктор теології, отець Української
З цієї коротенької притчі можемо всі дати
православної церкви села Бистрий
собі справу, який великий гріх є заздрість.
Марамороського повіту

Любіть ворогів ваших... (Лк.6.35.)

Н

айважча заповідь Ісуса Христа
у Новому Заповіті є любити
ворога, молитися за нього, благословити його. Кожна людина,
лише якщо подумає про свого ворога, важко
їй простити йому, а не ще б любити, або
молитися за нього. Щоб правильно зрозуміти цю заповідь, треба нам, поперше, визначити, хто саме є нашими ворогами та звідки вони виявилися.
Отож, вороги однієї людини
діляться на ворогів, котрих ми дістаємо з дозволу Божого та на ворогів, котрих ми самі собі робимо.
Щодо першої категорії ворогів, я
хотів би навести лише приклад
заздрісної людини. Велика кількість
людей, навіть добрих християн,
мають цю духовну хворобу –
заздрити ближньому тоді, коли він
зазнає матеріального успіху або
успіху в професійній діяльності.
Заздрість – це не мала річ, це не
маленький гріх, це – важка душевна хвороба, якої дуже, дуже важко позбутися.
У одній книзі я прочитав таку притчу: «У
одному селі жив дуже добрий християнин,
побожний, порядний, але мав він один-однісінький недолік – заздрив сусіду, тому що у
нього було краще господарство. Однієї ночі
Бог посилає свого Ангела до цього чоловіка

чисте і сильне повітря, озера, родина, з
думкою, що знову і знову зустрінемось, бо
там наша мова та наша пісня й говірка,
така, як у наших українських селах, там
усе миле і так кортить побути на тих
верховинах хоч ще одну годину, так, як
знаємо з пісні:
«Верховино, світку ти наш,
Ой як у тебе тут мило...»
На закінчення про згадану вище подорож – щира подяка організаторам з боку
СУР і всім тим, хто допоміг в нашій поїздці на Срібну Землю.
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125 років від дня народження

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО – ГЕНІЙ СВІТОВОГО КІНО

С

правжній митець, творчістю
якого захоплювався у свій час
сам Чарлі Чаплін, Олександр
Довженко народився 29 серпня
1894 року в Чернігівській губернії. Родина
майбутнього кінодраматурга була незаможною – незважаючи на те, що батьки
Олександра мали власну землю, вона була
неродючою й не могла дати родині потрібного достатку.
У 1911 році О.Довженко, закінчивши
школу, вступив до Глухівського вчительського інституту, яким закінчив у 1914 році,
отримавши призначення на посаду вчителя
у Житомир. Коли ж у Києві відкрилася
Академія мистецтв, він став її слухачем. У
1917 році Україну сколихнули революційні
події, за якими розпочалася Громадянська
війна. У цей час О. Довженко вступив на
службу до 3-го Сердюцького полку армії
УНРі навіть брав участь у придушенні
комуністичних
виступів
на
заводі
«Арсенал», за що пізніше був заарештований.

об'єднання» «Гарт», до складу якого входили такі стовпи української літератури, як
Володимир Сосюра, Микола Тарновський,
Павло Тичина і Микола Хвильовий.
Остаточно зробив свій вибір майбутньої
професії О. Довженні у 1925 році, коли став
стажистом у агітаційному фільмі «Червона
армія». Усього за своє творче життя
О. Довженко поставив 14 ігрових і
документальних фільмів, написав 15
літературних сценаріїв і кіноповістей, дві п'єси та автобіографічну
повість «Зачарована Десна». У доробку майстра понад 20 оповідань і
новел, низка публіцистичних статей
і теоретичних праць на тему кіномистецтва. Його кінопоеми «Звенигора» та «Арсенал», а також кіноповість «Земля» були визнані світовою кінокритикою шедеврами світового кінематографа.
Досить продуктивним періодом у
творчості письменника стала Друга
У1920 році О. Довженко вступив до
комуністичної партії. І хоч цей крок є світова війна. Протягом 1942-1943 років
досить неоднозначним, мусимо розуміти, ним було створено 18 статей, 10 оповідань,
що за тогочасних реалій він був вимушеним п'єса і кіноповість. Ставши свідком подій на
для колишнього «петлюрівця», який волів фронті, О.Довженко розпочав роботу над
продовжувати жити й працювати в Україні. кіноповістю «Україна у вогні». Цій картині
У1921 році Довженка направили за кордон судилося стати переломним етапом у творна дипломатичну роботу. Протягом 1922- чості митця. Нею він волів донести правду
1923 років вінжиші у Берліні й обіймав про палаючу у вогненному кільці Україну.
посаду секретаря генконсульства УРСР у Цей твір мав стати зовсім не тією пафосною
Німеччині Повернувся на батьківщину стрічкою, якими комуністична влада звикла
Довженко 1923-го року. З цього часу вій описувати свої «перемоги». Він був пропрацював художником-ілюстратором хар- стою правдою життя, а отже, не сподобався
Сталіну і був заборонений до друку й
ківської газети «Вісті ВУЦВКк.
Уже тоді О.Довженко зацікавився кінема- постановки.
Помер видатний кінодраматург, режисер
тографічним мистецтво». Він тісно спілкувався з орієнтованим на кіно літературним i художник О. Довженко 25 листопада 1956
році у Москві.

ПЕРЕМОГА УПА НАД
НІМЕЦЬКОЮ АРМІЄЮ
ПІД КОСТОПОЛЕМ
Після того як зазнала фіаско спроба відновити Українську державу у
червні 1941 року, ОУН пішла у підпілля і розпочала підготовку до
збройного протистояння. Незабаром
перші відділи новоствореної Української Повстанської Армії заявили
про себе на території Волині. У
лютому 1943 року дії УПА охопили
Рівненщину. На початку березня

повстанський
рух
поширився
на
Житомирщину. Напади на комунікації
німецьких військ, господарчі об'єкти та
склади стали систематичними. Командування окупаційних військ поставилося до
нових загроз з усією серйозністю. У ставку
райхскомісаріату «Україна» у Рівному почали надходити численні доповіді командирів
про діяльність повстанців. У районі Костополя німці зауважили присутність загону
чисельністю близько тисячі бійців. Німецька розвідка доповідала:
«З вилучених таємних наказів зрозуміло,
що сили концентруються для перевороту.
Центральне керівництво ОУН наказує всім
пропагандистським референтам розпочати
нову кампанію. Антибільшовицькі лозунги,
якими користувалися раніше, тепер забуті.
Із надійних джерел відомо, що ОУН має
близько 15 000 гвинтівок, 45 000 ручних
гранат і 1550 пістолетів...»
Переможний бій УПА проти німецьких
військ під Косто полем відбувся 28 березня
1943 року. Напередодні німецьке командування організувало наступ на територію,
зайняту відділом УПА «Шавули». Німецькі
війська були передислоковані з Рівного,
Костополя, Межиріччя та Березного. Зага лом чисельність карального корпусу становила близько 1500 солдатів та офіцерів. У
складі німецьких військ були піхотні підрозділи, артилерійська батарея, велика кількість мінометів. Навіть за найбільш оптимістичними підрахунками, повстанці втричі
поступалися ворогу у живій силі і майже не
мали важкого озброєння. Втім, українці здаватися не збирались. На допомогу відділу
«Шавули» прийшла сотня УПА «Скирди»,
першою розпочавши вогневе зіткнення.
Командування повстанцями здійснювали А.
Рудик, А. Довгалець, С. Гунько.
Німецькі війська розпочали наступ на
позиції УПА з потужної артпідготовки.
Проте, як з'ясувалося, повстанці надійно
окопались і ворожі снаряди не завдали їм
відчутної шкоди. Тож подальша атака
німецької піхоти наштовхнулася на щільний стрілецький вогонь українців. Зазнавши великих втрат, німці відступили. У
цей час командування УПА організувало
контратаку з наміром знищити артилерію і
міномети противника. Напад на гарматну
батарею не був успішним, але міномети
вдалося знищити. В подальшому німці
здійснили ще три спроби штурму позицій
УПА, але зазнали поразки. В результаті
німецьке командування ухвалило рішення
відступити. На полі бою залишились убитими близько 70 німецьких солдатів. Не
менше двох сотень зазнали поранень. Було
спалено 5 машин. З боку УПА втрати становили 17 бійців убитими, 20 пораненими
та 9 пропали безвісти.
Бій під Костополем був лише невеличкою тактичною перемогою над окупантами,
проте його значення жодною мірою не
можна применшувати. УПА, яка у той час
лише розпочинала процес становлення, відчула власну силу й спроможність протистояти ворогу.
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Андрій М’ЯСТКІВСьКий

Павло ГЛАЗОВий

Маленький дачник

У зайчика лапки

Разом з мамою і татком на канікули в село
Невеличке хлопченятко до бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло – що б ви думали? – коня.
Довго-довго із-зі тину придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув: – Но!
– Дядю, коник не поїде! – хлопчик вискочив на тин. –
Доки ви сиділи в хаті, з нього витік весь бензин.

Чи знаєте ви, що:
Мавпи

Під час вивчення японських
макак у 1940 році дослідники
тварин вперше вжили слово
«культура» для опису поведінки тварин. Таким чином, ці
мавпи були визнані першими
тваринами, що мають культуру.
Зокрема, макаки мили картоплю перед вживанням у їжу. Ця
поведінка з часом була навіть
вдосконалена мавпами – вони
виявили, що миття картоплі у
солоній воді поліпшує смак
бульби.

Китоподібні

Поступаючись лише приматам, дельфіни, кити і морські
свині володіють різноманітною
і розвиненою культурою. Одним з найбільш вивчених культурних поводжень серед китоподібних є утворення звуків.

Пісні і клацання дельфінів-афалін, горбатих китів, косаток і
кашалотів унікальні серед різних груп. Зараз дослідники
навіть припускають, що цих
вокальних відмінностей достатньо, щоб вважати їх різними
діалектами.

Співочі птахи

Такі співочі птахи, як шпаки,
волові птиці та горобці, не
народжуються зі знанням, як
виконувати ту чи іншу пісню.
Навпаки, вони переймають їх у
інших шляхом імітації. Це призвело до дивовижної різноманітності пісенного репертуару
серед різних груп птахів, такому, що багато дослідників зараз
визнають, що співучі птахи не
поступаються китоподібним у
здатності створювати унікальні
діалекти.

М.С. ПЛЯЦКОВСьКий

Ж

Д І Т Е Й ¨

Урок дружби

или два горобці: Чік і Чірик. Одного
разу Чіку прийшла посилка від бабусі.
Цілий ящик пшона. Але Чік про це ані
слова не сказав своєму приятелеві.
“Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не
залишиться”, – подумав він. Так і склював всі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток
все ж випало на землю.
Знайшов ці зернятка Чі рик, зібрав в пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чіка.
– Здрастуй, Чіку! Я сьогодні знайшов десять зерняток
пшона. Давай їх поділимо
порівну і склюємо.
– Не треба… Навіщо?.. –

У зайчика лапки,
А у мене ніжки.
Зайчик ними –стриб-стриб,
А я ними– туп-туп!
Зайчик ходить босий,
А я в черевичках.
Зайчик собі –стриб-стриб,
А я собі–туп-туп!
Зайчик біг до лісу,
Я ішла додому.
Зайчик собі–стриб-стриб,
А я собі –туп-туп.
Молитва для найменших
***
Я лягаю спати. Біля мене Божа мати.
Два ангели по боках, а Ісусик в головах.
Я до Тебе руки зношу і здоров’я в Тебе прошу –
Для мами, для тата, для всієї родини
Послухай, Ісусе, молитву малої дитини.
Галина МАЛиК

Капелюх

Веселий жартівливий вірш про муху для дітей.
Одна весела муха
купила капелюха.
Купила капелюха
і натягла на вуха!
Хоч і знала,
що у мух
не буває,
не буває,
не бува ніколи вух!

став відмахуватися
крильцями Чік. – Ти
знайшов – ти й їж!
– Але ж ми з тобою
друзі, – сказав Чірик.
– А друзі всі повинні
ділитися. Хіба ж не
так?
– Ти, мабуть, правий, – відповів Чік.
Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював
цілий ящик пшона і не
поділився з другом, не дав
йому жодної зернини. А
зараз відмовитися від подарунка приятеля – це означає образити його. Взяв Чік
п’ять зерняток і сказав:
– Спасибі тобі, Чірик! І
за зернятка, і за урок…
дружби…
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9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

К

ожного року, починаючи
з 1997 року, Указом Президента України Н-р
124/97 9 листопада було
встановлено як Державне свято, і
весь український світ цього дня відзначає ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МО ВИ ТА ПИСЕМНОСТІ на честь
Нестора-літописця – письменника,
основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого,
ченця Києво-Печерського монастиря, з яким і починається писемна
українська мова.
На письмі українська мова існувала ще в князівські часи і звалася
вона «руською» в законодавчих збірках «Руської Правди», в побутових
написах і князівських грамотах. Ці
тексти найбільш наближені до
сучасної української мови. Про укра-

їнський характер народної мови
Київської Русі підтверджують й
іноземні джерела.
З 2018 року в Румунії з ініціативи
депутата Миколи-Мирослава Петрецького Палата депутатів Румунії
прийняла законопроект про оголошення 9 листопада Днем української мови в Румунії.
Слід незабути підкреслити, подякувати нашим попередникам – вчителям, письменникам, священникам, редакторам-засновникам газети «Новий вік», які через всі труднощі, тернистий шлях передали,
затримали і донесли до нашого часу
рідну українську мову, засадили зернинку, щоб ми сьогодні могли говорити про нашу рідну українську
мову в латиномовній країні. ДЯ- шануйте, читайте, гордіться своКУЄМО!
єю українською мовою, своїм походДорогі наші діти, дорогі учні женням. (І.П-К.)

Вислови відомих людей
про значення мови:

Володимир ЗАБАШТАНСьКий
Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
і народу без мови нема.

Чужу мову можна вивчити за
шість років, а свою треба вчити все
життя (Ф. Вольтер).

Терень МАСЕНКО
Краса рідної мови
Любіть красу своєї мови,
Звучання слів і запах слів:
Це квітка ніжна і чудова
З широких батьківських степів.
Всі каравани знайдуть воду
В краю пустель і злих негод:
Як річка, з роду і до роду,
Там мова з’єднує народ.
Федір ПАНТОВ
Любіть рідну мову
Мова – краса спілкування,
Мова – як сонце ясне,
Мова – то предків надбання,
Мова – багатство моє.
Мова – то чиста криниця,
Де б'є, мов сльоза, джерело,
Мова – це наша світлиця,
Вона як добірне зерно.
Мова – державна перлина,
Нею завжди дорожіть:

Народ, що не усвідомлює значення
рідної мови для свого вищого духовного життя і сам її покидає й відрікається, виконує над собою самовбивство (Ю. Шафраник).
Хто не любить своєї рідної мови,
солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини
(Й. Г. Гердер).
Без мови немає країни –
Мову, як матір, любіть!
Володимир СОСЮРА
О мова моя!
О місячне сяйво і спів солов'я,
півонії, мальви, жоржини!
Моря бриліантів, це мова моя,
це – мова моєї Вкраїни.
Яка у ній сила і кличе й сія,
яка в ній мелодія лине
в натхнення хвилини!
О мова моя, душа голосна України!

Раби – це нація, котра не має
Слова. Тому й не зможе захистити
себе (О. Пахльовська).
Мова – втілення думки. Що
багатша думка, то багатша мова.
Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її!
Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови,
за багатство мови… (М. Рильський).
Мова росте елементарно, разом з
душею народу (І. Франко).
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200 років з дня народження П.О. куліша
(1819-1897) відсвяткували в клужі-Напоці
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листопада Клузька повітова
організація Союзу українців
Румунії провела захід, присвячений видатній українській постаті 19-го століття та громадському
діячу, одному з найосвіченіших українців
свого часу і багатогранному творцю –
Пантелеймону Олександровичу Кулішу. Про
нього згадують, як про людину різнобічно
обдаровану – талановитого письменника,
поета, драматурга та графіка, мовознавця й
історика, фольклориста, етнографа, видавця і
перекладача, журналіста і літературного критика. Голова повітової організації, а також
один з головних організаторів, пан Іван
Гербіль на початку акції зазначив: «Так як ми
працюємо в університеті, то звичайно ж в
першу чергу святкуємо тут особистостей
важливих для розвитку української мови і
літератури. ... П.О.Куліш відноситься до
таких, бо ж він в першу чергу для нас є
творцем першої граматики української
мови та її орфографії, які залишаються
основою і сучасної літературної мови».
У привітальному слові пан декан Д.-І.
Кіра запевнив присутніх у своїй незмінній прихильності до подій такого формату на українському відділі факультету
іноземних мов. Він підкреслив важливість мови, «яка є, без сумніву, дуже важливою у побудові національної ідентичності».
Першу доповідь румунською мовою
на тему «Пантелеймон Куліш-полівалентна особистість української літератури і
культури» зачитала третьокурсниця
Деніса-Мара Рус. В ній студентка зосередила увагу присутніх на життєвому шляху
Куліша, сповненого частих подорожей і доленосних зустрічей, відповідальних посад і
далекого заслання, довгих годин роботи і
визначних досягненнь, які викликали то
захоплення, то критику і несприйняття.
Студентка першого курсу Оксана-Мірабела
Шмуляк у роботі «Літературна спадщина
Пантелеймона Куліша» розглянула творчий
доробок митця, який «устиг проявити себе
мало не в усіх сферах письменницької та
гуманітарно-наукової діяльності». Він назавжди залишиться автором першого історичного роману українською мовою «Чорна рада»
(1859), перших перекладів українською
мовою з Біблії, ряду інших цінних праць та
багатьох талановитих перекладів із різних
мов. Красу і глибину ліричного таланту
Куліша продемонструвала група молоді та
студентів, які талановито зачитали декілька
уривків з його віршованих творів.

Документальна стрічка про Пантелеймона
Куліша у двох частинах розкрила присутнім в
першу чергу непростий характер цієї обдарованої, але гордої аристократичної особистості через його взаємини з друзями, колегами і

однодумцями, через відносини з люблячою
дружиною та через романтичні захоплення
іншими жінками. Його шлях, як творця і як
людини, справедливо називають суперечливим і неоднозначним. Науковці та дослідники
не раз докоряли Пантелеймону Олександровичу за ідеалізм, за релігійність, за чіткий розподіл світу на добре і зле, за нерозуміння історичного прогресу, за ідеалізацію
всього «хуторського» та інше. “Наділений
великим талантом, але ще більшою амбіцією,
Куліш протягом свого довгого життя переходив найрізноманітніші зміни, топтав найрізноманітніші сліди, виступав у найрізноманітніших ролях і залишив по собі багату літературну спадщину, в якій обік цінного, було
багато схибленого, багато суперечностей.”, –
так відгукнувся про нього Іван Франко в
"Нарисі історії українсько-руської літератури
до 1890 р.".
Та не дивлячись на суперечності, поєднан-
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ня для нас несумісних поглядів (наприклад,
український патріотизм і симпатії до царизму
та її представників), Куліш був і дуже послідовним у своїх прагненнях і цілях. «Куліш
невтомно й до останку працював для повноправного й повноцінного відродження українського народу, передусім його національної
культури – мови, літератури, преси, гуманітарних наук, Церкви, і на цій основі – відродження української державности. При цьому
Кулішева діяльність була україноцентричною
і загальнолюдською – тою мірою, якою загальнолюдські цінності передбачають право
нації на створення національної держави,
захист національної мови та культури», –
йшлося у доповіді доктора-лектора, пані
Михаєли Гербіль на тему: «Роль П. Куліша в
пробудженні національної свідомості українського народу». Сучасники Куліша чи не найбільше докоряли йому невірою у здобуття рівноправ'я українським народом.
Та при більш уважному вивченні його
спадку стає зрозумілим, що Куліш
«передбачав таку перспективу», але не в
той час, а десь у майбутньому. У листі
до Івана Пулюя від 10 лютого 1880 р.
Куліш «наділений історичним терпінням, ...писав..., що Україна дочекається
своєї історичної черги, яка до неї, за
його слушним спостереженням, зазвичай приходила пізніше, ніж до інших
народів.» Більше того, на думку пані
Гербіль, ця виняткова людина «поставила перед собою та українською інтелігенцією завдання сформувати в українців такий рівень національної свідомости й політичної культури, який уможливив би їм, на його погляд, найефективніше,
найпевніше і з найменшими людськими втратами виборення омріяної незалежности».
На жаль, довгий час у роки сталінщини та
брежнєвського застою ім’я П. О. Куліша згадувалося дослідниками здебільшого в негативному плані, його заслуги не помічали, а
твори майже не видавалися. У наші часи, під
час відродження української культури, фахівці замість пошуку помилок вивчають своєрідний світ цієї історичної постаті, в основі якої
«лежав своєрідний синтез релігійних, просвітницьких, романтичних і згодом позитивістських уявлень». Пантелеймона Куліша
заслужено відносять до ряду «найвпливовіших і найвидатніших українських постатей
ХІХ ст.», а його доробок віднесено на належне йому вагоме місце у збереженні і розвитку
української літератури, культури і національної свідомості.
Ольга СЕНИШИН
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