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Росте черешня біля хати,
Медові ягоди вгорі… 
І їх не просто так зірвати – 
Поласувати дітворі. 

Росте чеРешня біля хати
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дивне от що: перед складними, доле-
носними запитаннями життя стояли,
стоять і стоятимуть, скільки світ світом,
всі народи на землі, й коли відповідей
знаходилося менше, ніж жадалося, то
це, мабуть, ще й тому, що запитань
було занадто багато. а нас, українців,
упродовж усієї нашої історії мучить
лише одне запитання: як вижити нашій
нації, нашій культурі, нашій мові? Одне-
єдине. то чому для нас воно таке неса-
мовито тяжке, чому набагато тяжче, ніж
для інших народів, котрі потрапляли у
подібні несприятливі обставини, а
проте врешті-решт долали їх? як,
наприклад, італійці в часи рисорджи-
менто чи німці в часи утворення другого
райху, чи індійці в часи британського
поневолення, чи фіни в часи совєтської
інвазії?

Відповідь – на поверхні: той народ
виходить живим з випробувань, котрий
в лихолітті перетворюється з багатоли-
кої маси в монолітну одиницю – з єди-
ним інстинктом, єдиним глуздом, єди-
ною волею. нація-одиниця здатна почу-
ти того, хто має сказати їй щось у ту
особливу годину – так само, коли двоє
людей стоять на протилежних краях
прірви, і ця небезпека спонукає їх чути
одне одного.

Ліберальна думка тут негайно нага-
дає: здатися на ласку одного голосу,
однієї волі – це зле може закінчитися.
Вже ж так було – з гітлером, зі Ста -
ліном, з Кадафі і гусейном, з Чау -
шеском і Кастром.

так, було, але людська історія знає й
інші голоси – великих будівничих націй
– Лінкольна, Вашінґтона, Ґарібальді,
бісмарка, Ґанді, де Ґолля, манергейма.
І також наших – Шевченка, Франка,
Липинського, Шептицького.

добро і зло – персоніфіковані, хоч
зовнішня харизма, самозрозуміло, може
виявитися оманою. Вся річ – у виборі
нашого серця: кожне людське серце –
то дорога, котра веде або до Христа,
або до антихриста. Серце людини – це
якраз та царина свободи, на якій
точиться грандіозна історична і метаіс-
торична битва. Ціну у божих очах має
лише наш вільний вибір. Великий хрис-
тиянський містик еммануїл Сведенборг
навіть стверджував, що головна місія
першого пришестя Христа полягала
якраз у відновленні рівноваги між небом
і пеклом і в поверненні людям свобідної
волі. на час Його приходу ця свобода
волі вже була порушена і зло так пере-
важало, що треба було поставити його
на місце, тому Христос спустився в
пекло і розбив його двері.

Сьогоднішня безперервна невидима
битва між небом і пеклом збіглася в часі
з війною сатанинської москви проти

України. трагедія полягає в тому, що в
оцей вирішальний момент «або-або»
Україна не має свого Ґарібальді, не має
де Ґолля, не має генерала манергейма.
І цю відсутність неможливо замінити
нічим, навіть рішенням демократичної
більшости голосів: у скрутні періоди
життя найціннішою для порятунку є опі-
нія і позиція саме меншости. Саме мен-
шість кількісно великого народу врази-
ла і захопила світ Революцією гідности,
саме меншість пішла в добровольчі
батальйони, саме меншість заснувала
всеукраїнський волонтерський рух.

але ця прекрасна гідна подиву і
поклоніння меншість не дістала чіткої
персоніфікації, й тому революція досі
не має логічного завершення. По росій-
ському боці неперехідної українсько-
російської прірви – великий міжнарод-
ний ґанґстер Володимир Путін, по укра-
їнському боці – метушаться невиразні,
непослідовні політики, котрі здаються
собі значними, як-но світ прихильно
поплескає їх по плечу. І жодного само-
достатнього державного діяча.

ні, манергейм, як виглядає, – не взі-
рець для української більшости. Ґанді
їй ближчий. але ось же і його заповіт:
«не узалежнюйся від допомоги ззовні...
якщо народ не готовий на самопожер-
тву заради високої мети, жодна допомо-
га ззовні не допоможе йому вибороти
власну свободу... будь готовий до само-
пожертви... будь готовий вкласти всі
свої фізичні й духовні сили в і боротьбу
за справу, в яку ти віриш, і, якщо це
необхідно, пожертвувати власним жит-
тям заради справи й заради людей, а
не заради самої жертви...».

Залишається те, що завжди було для
нас проблематичним, – щоб на чолі
жертовної української меншости знайш-
лося ім’я-прапор, бо і у боротьбі з
російськими номадами воно може зна-
чити не менше, ніж допомога з боку
світу. Швидше за все, вона надійде,
коли вже буде запізно. москва вже
встромила пальці в європейську
єдність, далі, починаючи від самого
ідеолога цієї єдности, німеччини, піде
лікоть, далі європейська єдність впаде,
як картковий будиночок, бо вона, на
жаль і на сором, вже не має вищої –
справді європейської, в давньому зна-
ченні цього слова, – ціннісної, мотива-
ції, передусім національно-культурної,
а є лише економічно-фінансовим з’єд-
нанням морально вироджених держав,
які служать самі собі, а не своїм націям
і вселюдській правді. Щиро прихильні
до України Литва і Польща – білі ворони
серед облізлих европейських круків.

а великий ґанґстер вже потирає руки,
і в його намірах щодо України не мають
жодних сумнівів навіть так звані неза-

лежні військові експерти в Росії.
Запитуємо одного з них, Павла
Фельґенгавера: «...наші збройні сили
готуються до світової війни. Це практич-
но – неминучість... ми мусимо збудува-
ти периметр оборони, в який має входи-
ти і Україна. Втрата України – це прорив
периметра, й ми опиняємося абсолютно
беззбройними перед смертельною за -
грозою... Застосовувати ядерну збро ю
не можна, інакше від Росії залишиться
одне згарище, тому ми будемо погрожу-
вати її застосуванням, змушуючи Захід
іти на поступки і компроміси, аби уник-
нути гіршого... В Україні буде нестійке
перемир’я, а пізньою весною або влітку
знову загостриться... Ціль Росії ясна –
відновлення контролі над Україною.
Цікавить Росію не дебаль цеве, а Київ. І
поки мети не досягнуто, конфлікт трива-
тиме... ніхто не дозволить Україні бути
Західнім союзником...».

Цинічна правда «незалежного» П.
Фельґенгавера дозволяє нам зрозуміти,
що мінські домовленості матимуть для
України сенс лише в тому випадку, якщо
вона належним чином підготується до
весняного чи літнього наступу росій-
ських загарбницьких військ. Це завдан-
ня лежить на плечах тієї самої пасі-
онарної української меншости, від якої
залежить доля України. За цією меншіс-
тю – правда і бог, тому вона приведе
Україну до перемоги.

Покищо ж мінськ – це успіх В. Путіна,
бо він, по-перше, перетворив донбас у
болючу всеукраїнську рану і примару
федералізації, котра рівнозначна роз-
падові Української держави. По-друге,
спритно збрехав, що іде назустріч Захо-
дові, й цій брехні охоче повірили анґела
меркель та Франсуа Оланд, від яких
впливові промосковські сили в німеч -
чині і Франції вимагають негайного ска-
сування протиросійських санкцій. також
і греції, Кіпрові, Угорщині, Чехії, Італії,
Португалії, еспанії не втямки, що сво-
їми ліво-правими хитаннями вони роб-
лять Росії злу послугу, відволікаючи її
від усвідомлення безперервного гріха
перед світом, зокрема й особливо –
леред нашим, українським.

мало хто в европі збагнув, що озна-
чає брутальна, серед білого дня, в
самому центрі москви, розправа з
борисом нємцовим – найбільшим і,
власне, єдиним російським опози-
ціонером, якого В. Путін боявся і на
якому трималося сумління сучасної
Росії. Відтепер її накрила ніч чорної
ненависти, і врешті-решт це стане її
власною погибеллю, бо не може не
справдитися Христове: «Хто меч підні-
ме, від меча й загине».

Петро часто
(«свобода», сша) 

тема дня

«В Україні буде нестійке перемир’я...»



Знаю,  що колись в негостині від бувалися
часто вечорниці. а дізнатися більше про
вечорниці мені допомогла Пауця Клим
(андрічук), негостинська газдиня (86 р.), з якою
я мав таку розмову:

– Пауцю, скажіть, будь ласка, в Него -
стині відбувалися часто вечорниці?

– Пауця: – Пане професор, близько кожна
негостинська жінка скликала вечорниці, бо ці
вечорниці допомагали газдиням улегшити
роботу, а головно тим мамам, котрі мали доньки
на відданє і їм потрібно було придбати якнай -
скоро дзестру, з якою дівчата ішли до молодого,
де їх стрічала свекруха.

– Скажіть, Пауцю, коли відбувалися ці
вечорниці?

– Пауця: – Вечорниці відбувалися взимку,
почавши звечора, і тривали до пізної ночі, поки
не скінчилася робота. Вечорниці продовжу -
валися зимою аж до Великодного посту.

– Хто приходив на ці вечорниці?

– Пауця: – на одних вечорницях бували самі
жінки, а на інших самі дівчата, а деколи вони
робилися разом: жінки в малій хаті, а дівчата з
парубками в хоромах.

– а що робилося на цих вечорницях?

– Пауця: – на вечорницях сходилися жінки та
дівчата і пряли. Жінки пряли повісьмо і вовну
білу й чорну, а дівчата пряли клочя. Коли вечор -
ниці відбувалися лише з дівчатами, то був
добрий привід здибатися з сільськими паруб -
ками, або з своїми коханими. Хлопці знали від
дівчат, коли відбудуться вечорниці і в кого.

– а саме котрого дня відбувалися
вечорниці?

– Пауця: – Звичайно, вечорниці відбувалися
як для жінок, так і для дівчат в тижневі дні, а
головно в середу і в четвер після господарської
роботи.

– Пауцю, розкажіть, як ці  вечорниці
відбувалися?

– Пауця: – того вечора, коли мали відбу -
ватися вечорниці, то по обіді хатний чоловік і
його сусіди зносили лавиці з отворами для
кужівки, ставили їх в малій хаті і в хоромах, де
мали прясти жінки. Хочу сказати, що це не було
трудно, тому що колись майже по всіх хатах на
селі були лавиці з отворами, бо, окрім

вечорниць, жінки пряли і самостійно. Чоловіки
зносили стільки лавиць, скільки жінок альбо
дівчат мало бути на вечорницях. Хочу сказати
Вам, що газдиня приготовляла наперед кужелі
повісьма, а коли жінки посходилися, клали
кужіль на кожівку, а кожівку запихали в отвір
лавиці й могло починатися прядіння Перед
прядінням, газдиня наливала кожній жінці
порційку горівки, а ті приспівували пісеньку, яка
звучала так:

а порційка файна,
Горівочка добра.
Як бисти ня попросили,
Я віпите годна.

Горівочка з кукулю,
Як я тебе файно п’ю.
Я за тебе срібло й злото,
а ти мене у болото. 

Юх, юх, юх,юх.

Жіночки випили горівочки, юхнули, закусили і
взялися прясти та розказувати різні сільські
новини.

близько цілу ніч співали різні співанки.

– а тепер прошу Вас, Пауцю, заспівати
кілька пісень, як співали жінки на него -
стинських вечирницях.

– Пауця: – я з радістю Вам заспіваю. Перша
співанка, яка співался на початку вечорниць,
була така:

Ой устану я в понеділок

і. Ой устану в понеділок,
Чи не напряду я хоч починок.
Ой, пряла, чи не  пряла,
Прости, боже, що збрехала.

І клоччя курить,
І головка болить,
І до корчми кортить.

Ой там куми п’ють,
Ой там мене ждуть.
Ой там куми випивають:
Що за новина, що куми нема?

іі. Ой устану у вівторок,
Чи не напряду пасмів сорок?

Ой пряла чи не пряла... і т.д.

ііі. Ой устану я у середу,
Чи не напряду попереду?

Ой пряла чи не пряла ... і т.д.

IV. Ой устану я у четвер,
Чи не напряду я хоч тепер?

Ой пряла чи не пряла... і т.д.

V. Ой устану я у п’ятницю,
Чи не напряду я хоч чисницю?

Ой пряла чи не пряла і т.д.

Vі. Ой устану я у суботу,
Чи не напряду я всю роботу?

Ой пряла чи не пряла ... і т.д.

Потім звучали інші співанки.

Провожала мати сина

Провожала мати 
сина у солдати.
Молоду невістку –
В поле жито жати.

Іди, ти, невістко,
В поле жито жати
Та й не повертайся
До моєї хати.

Жала вона, жала,
Жала вижинала,
Поки до схід сонця
Тополею стала.

Прийшов син до хати:
– Здраствуй, рідна мати,
Що то за тополя
стоїть серед поля?

Прийшов син до хати:
– Здраствуй, рідна мати
Де ж моя дружина
Чом не йде стрічати?

– Не питай ти, синку,
Де твоя дружина.
Бери топорину,
Рубай тополину.

Первий раз ударив –
Вона похилилась.
Другий раз ударив  –
Вона попросилась.

– Не рубай, мій милий,
Я твоя дружина.
Між зеленим листям
спить наша дитина.

– Мати ж моя, мати,
шо ти наробила?
Ти ж мене з сім’єю
Навік розлучила.

Ой Боже мій, Боже

Ой Боже мій, Боже,
Чого си надію?
Єк я буду май старенька /2
Де я си подію?

Ой піду я та й до доньки,
Донька мені мила.
а зєть сидит коло стола/2
Та й дивиться скрива.

Не дивиси ти, мій зєтю,
Не дивися скрива.
Я твоєї жінки мама, /2
В гості приходила.

Ой піду я та й до сина
На широкі лави,
а невістка йому каже: /2
Нам не треба мами.

сиди, жінко, сиди тихо,
Мама би си здала.
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Коровки би подоїла, /2
Діти б колисала.

Чоловіче, чоловіче,
Тєжка зима буде.
Яка примха твою маму /2
Обпирати буде?

Не гризітси, невісточко,
Моїми дранками.
Кілька зможу то сполочу, /2
своїми руками.

З-під білого каменя

З-під білого каменя
Вийшла вдова молода.
а, я,я, вийшла вдова молода.

Ой та вдова молода 
Породила синів два.
а, я,я, породила синів два.

Породила синів два,
Івануся й Василя.
а, я, я, Івануся й Василя.

Івануся й Василя
В білий папір завила.
а, я, я, в білий папір завила.

В білий папір завила,
В тихий Дунай пустила.
а, я, я, в тихий Дунай пустила.

Ой ти, дрібний пісочок,
Корми моїх діточок.
а, я, я, корми моїх діточок.

Пройшло років двадцять пять,
Вийшла вдова води брать. 
а, я, я, вийшла вдова води брать.

Вийшла вдова води брать.
Почав човен припливать.
а, я, я, почав човен припливать.

Ой ти, вдова молода,
Ци підеш ти за нас два?
а, я, я, ци підеш ти за нас два? 

Ци підеш ти за нас два,
Івануся й Василя?
а, я, я, Івануся й Василя?

За Івана сама йду,
За Василя дочку шлю,
а, я, я, за Василя дочку шлю.

Така стала година,
Пішла мати за сина.
а, я, я, пішла мати за сина.

Тепер такий час настав
Що брат з сестров слюб би брав.
а, я, я, що брат з сестров слюб би брав.

– Дуже гарні пісні співалися на жіночих
вечорницях і майже всі такі сумні, а чого,
Пауцьо?

– Пауця: – Пане професор, ці пісні, можна
сказати, що виражають жіноче життя, стосунки
між відданою донькою і сином жонатим.

– а, що слідувало після закінчення прядіння?

– Пауця: – Коли скінчилося прясти, господар
закладав столи, а газдиня клала на них страви і
починалася забава.

– Пауцю, дальше хочу, щоб ви розказали,
як робилися вечорниці лише з самими
дівчатами?

– Пауця: – так само, як й з жінками, але
дівчата не пряли кужелі повісьма, а клочинки
клочя, прилагоджені наперед. на вечорницях
дівчат було весело, тому що тут здибалися
дівчата з парубками, коханими, тут можна було і
закохатися. дівчата пряли, співали, а коли
веретена були повні нитками, парубки брали
веретена і розмотували на клубки.

– Заспівайте, Пауцю, кілька пісень, які
співали дівчата на негостинських вечор -
ницях.

– Пауця: – Слухайте, пане професор:

Кину кужіль на полицю

Кину кужіль на полицю,
сама піду на вулицю. /2
Нехай кужіль миші трублять,
Коли мене хлопці люблять. /2

Я нікого не любила,
Лише Петра та Данила,
Грицька, стецька та й степана – 
Вийшла замуж за Івана. /2

Полюбила панича,
Петра Павловича.
Та й не знаю, що робить,
Чи покинуть, чи любить. /2

Так, так, моя доню,
І я так робила.
свого мужа шанувала,
а хлопців любила.

Ноги мию

Ноги мию, ноги мию,
На камене стою.
Навкруг мене чари сиплють,
а я си не бою.

Та най сиплють,
Та най сиплють,

а я не боюси.
Коби борзо до осени,
а я віддаюси.

Коби борзо до неділі,
До тої світої.
Як я вийду на вулицю,
Всі парубки мої.

Ой не ходи, Грицю

Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,
Бо на вечорницях дівки чарівниці.
Котрая дівчина чорні брови має,
То тая дівчина усі чари знає.   /2

У неділю рано зілля копала,
а в понеділок переполоскала.

Прийшов вівторок, зілля зварила,
а в середу рано Гриця отруїла. /2

Як прийшов четвер, та вже Гриць помер.
Прийшла п’ятниця, поховали Гриця.
а в суботу рано мати дочку била:
– Ой нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? /2

У неділю рано матуся тужила:
– Ой, нащо ж ти доню, Гриця отруїла?
– Ой, мамо, мамо, жаль ваги не має,
Та нехай же Гриць нас двох не кохає. /2

Оце ж тобі, Грицю, я так ізробила,
Що через тебе мене мати била.
Оце ж тобі, Грицю за теє заплата,
Із чотирьох дошок дубовая хата. /2

Ой, чия то крайна хата

Ой, чия ж то крайна хата,
Що я єї не знаю?
Чи не тої дівчиноньки,
Що я єї кохаю?

альбо я ту крайну хату,
альбо єї запалю.
альбо тую дівчиночку
На  папері змалюю.

Змалював би на папері,
Та паперу не маю,
Пішов би я до дівчини,
сам дороги не знаю.

Ой, маю я товариша,
Товариш ня поведе.
а товариш кращий мене,
Дівчиночку відбере.

– Пауця: – З співанками дівчата скінчили прясти,
а хлопці багато клубків намотали і доручили хатній
газдині. Повиносили лавиці з хати і хорім, а газдиня
зварила смачні галушки і принесла солодку горівку,
якою угощала дівчат і хлопців.

Хочу сказати, що перед закінченням прясти
хлопці запросили на  вечорниці музикантів, які
грали кілька танців, а танцювали в хоромах,
альбо на подвір’ю, якщо погода була добра.

– а хто грав на цих вечорницях?

– Пауця: – на вечорницях грав на скрипці
Іван Костинюк (гнатів) і Василіка Середенчук
на цамбалах, а деколи Коцік михайлів на
скрипці, а його батько, михайло тітусів, на
цамбалах.

– Пауцю, дякую вам від щирого серця,
що ви так гарно розповіли мені про него -
стинські вечорниці і заспівали таких
гарних пісень. Бажаю вам багато здоров’я

4 Ukraînsykãc VISNÃK

v  v  v  v  негостинські
вечорниці

(Початок на 3 стор.)



Цього року 9 травня було сонячним, гарним
днем. Радісно було і тому, що святкувалися день
Європи, день Перемоги і вшанувалася  пам’ять
героїв другої світової  війни.

для нас, родини Онищук, ця днина має ще
одне, сумне значення, бо 40 років тому 9 травня
1975 року, ополудні, перестало битися серце
нашого любимого дениса Онищука. І тої днини,
так як і цієї, цьогорічної, весняна природа була
прекрасною, все спонукувало тішитись життям,
але судьба дениса  Онищука не підчинялась
бажанням життя, а правилам цього світу, адже
вмерти неминуче, бо такі закони природи.
Значення має лишень те, коли це стається і в
якому віці. Від цього залежить те, що людина
здійснила на протязі свого життя, що не встигла
зробити, а головно те, що остається після неї. 

денис Онищук любив свою родину, а ставши
вже й дідиком,  дуже  гордився своїм внучком
Омеляном, цінив чесність і правду, працьови-
тість та інші людські якості. Він завжди старався
бути зразковою людиною і педагогом. Хоч по
фаху  був викладачем  фізкультури, був обдаро-
ваний і талантом до малювання, до театру і до
писання. Всім цим він занимався ще з юності,
але головно письменницьку діяльність завершив
у дорослих роках.

як письменник, він писав прозу, вірші, був бай-
карем, фольклористом. був і перекладачем із
румунської літератури  на українську мову і навпа-
ки. Він спричинився і до укладання літературних
альманахів, румунсько-українського словника,
шкільних підручників, писав до українських газет і
журналів включно до «нового Віку». Частина того,
що він написав, була надрукована в Північній
буковині, в Україні, а частина в Румунії.

Ознайомлений з літературною діяльністю
дениса Онищука, професор доктор Воло димир
антофійчук, завкафедри української літератури
при Чернівецькім націо нальнім Університеті ім.
Ю. Федьковича, ще у 2008-у році, коли в
генеральнім Консуль стві України в Сучаві відбу-
лася презентація книги автобіографічної прози
д. Онищука  «на шляху життя» (В-цтво «Книги
ХХІ»,  Чернівці, 2008) визначив особливу вар-
тість його літературної спадщини та її роль у роз-
витку української літератури в Румунії. те саме,
особливо і суть  громадсько-культурної та  літе-
ратурної  діяльності  письменника і педагога
дениса Онищука, Володимир антофійчук під-
креслив і у своїй  вступній статті до батьківських
«Споминів» (В-цтво букрек, Чернівці – 2013).

треба визначити те, що проф. д-р.  В. антофій -
чук  є видавцем обох вищезгаданих книг, надру-
кованих в Україні, а про це саме пишуть пись-
менник і критик  Іван Кідещук у статті «Володи -
мир антофійчук повертає  мемуари  дениса
Онищука : «на шляху життя» і «Спомини» надру-
кованій у «Вільнім слові» № 5-8 /2015 р., а також
і Василь джуран,  член національної Спілки
Журналістів України в статті «Перейдення гли-
бин» («наш голос»  № 248 – 249/2015).

мій батько походив з Північної буковини, він
народився 1901 року у наддністрянському селі
дорошівцях, тепер Заставнецького району
Чернівецької області, а дитинство провів у
Кліводині Кіцманського району. Хоч більшість
свого життя і значну частину діяльності провів у
Румунії, де опинився  незалежно від своєї волі
внаслідок  відомих історичних обставин, він ніко-
ли не забував місця рідної землі, рідний край,
своє походження,  національне коріння,  свій рід,
адже «Він зберіг у серці тепло рідної мови і куль-
тури» – як це підкреслив Володимир антофійчук
у своїй вступній статті до батьківських «Спо -
минів» а це все відображалось і в його літератур-
них творах. Взірцем цього є його вірші «Родимій
стороні», «на тарасовій могилі» та інші. тема
буковини є основною в його творах. Все це края-
ни не забувають, вони шанують його пам’ять,
цінять і друкують його творчість. Часто його зга-
дують у статтях  у різних  журналах і газетах.
дока зом цього є і відкриття 2011 року меморіаль-
ної дошки - горельєфа «письменника, патріота,
учителя, людини» дениса  Они щука при вході до
Кліводинської школи з нагоди 110-річчя його
народження. Це було його «повернення»  до рід-
ної землі, серед своїх. Про це докладно і майс-
терно написав Василь джуран в статті
«Повернення» («наш голос» № 205/2011) і було
повідомлено в передачі «ярема Онищук – син
Південної буковини» (Radio România Interna -
ţional – „Interferenţe”/28 – 09-2011).

І ось, 9 травня вже сповнилось 40 років від
смерті дениса Онищука – а це було  наче вчора.
тоді його смерть не пройшла незамітно. В газеті
«Радянська буковина» із 10 серпня  1975 року
український літературознавець, кандидат філо-
логічних наук,  доцент  микола а. богайчук  опуб-
лікував статтю «Скромний трудівник пера» у
зв’язку з смертю мого батька, якого називає
«один з найстарших українських літераторів
Румунії».  Коротенько було згадано про смерть
дениса Онищука і в журналі «România literară”

Nr.22/ 29 mai 1975,  в якому автор Іван Ковач
пише, що творчість залишена денисом Онищу -
ком переживе його і буде шанувати його пам’ять.
Сумно, що треба і таке згадати, але про смерть
батька нічого не було повідомлено в  українськім
часописі  «новий вік»,  хоч батько був його актив-
ним кореспондентом.

Здається, що людина і посмертно остається
живою в пам’яті людей тим, чим вона була і тим,
що здійснила на протязі свого існування.
Письменника дениса Онищука можна згадати
його творами: «Полин і мед» (1965), «народ
скаже – як зав’яже” (1975), «на шляху життя»
(2008)  і «Спомини» (2013). на жаль,  під час
свого життя він міг потішитися тільки першим
твором, решта  будучи надруковані посмертно.
Він намічував ще багато писати, але передчасна
смерть зупинила його літературну діяльність.
Через політичні обставини 60-70-тих років мину-
лого століття в Румунії остались ненадруковани-
ми деякі з його робіт.

Під час святкової програми з нагоди презента-
ції у Сучаві книги «Шевченко в піснях», в знак
вшанування пам’яті письменника дениса Они -
щука, точно в полудень – тоді коли тому 40 років
перестало битися його серце – про це згадав
проф. др. Володимир антофійчук і на його пропо-
зицію, всі присутні відтримали хвилину мовчання.
таким чином, у 40-у річницю смерті, письменник
денис Онищук був згаданий «незлим тихим сло-
вом» тими українцями, які його згадують і  шану-
ють його пам’ять,  цінять його літературну твор-
чість, за що  ми, родина Онищук, вдячні і вислов-
люємо їм нашу щиру подяку.

ярема онищУк

40-Річчя від дня сМеРті  ПисЬМенника
дениса онищУка
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Великомученик Юра
Святковий календар увібрав безліч імен. мова йде про свято

великомученика Юрія (георгія, Юрая, Урая, Рая, Єгорія), що припадає на
6 травня.

Щоправда, крім весняного (теплого) є й зимовий (холодний) Юрій 9
грудня. Значить, у кожному році два Юрія. В народних обрядах особливу
роль відіграє весняний Юрій, його вважають захисником і покровителем
землеробства й тваринництва. Юрій був також патроном молодих жінок,
особливо дівчат. дівчата вважалиб що як йому щиро молитися, то
пощастить у подружньому житті. Він відкриває небо й спускає дощ та росу
на землю.

Свято теплого Юрія відоме  в багатьох народів. до нас воно прийшло з
греції в ІV-V століттях (це ім’я грецькою мовою означає хлібороб). Він тричі
вмирав і воскресав. Учетверте йому відтяли мечем голову.

Існує й інша християнська легенда. Юний рицар Юрій вирятував у
лівійських степах невинну дівчину, яку язичники принесли в жертву
триголовому драконові. Сміливець убив його і в такий спосіб повернув
життя дівчини. Юрій зобра жується юним рицарем на коні, що убиває
триголового дракона.

Юрій багатий прислів’ями, метеорологічними завбаченнями.
наведу кілька.

* святий Юрій корів випасав, а Миколай – коней.
* У нас два Єгорії – один голодний, а другий холодний.
* На святого Георгія пливуть льоди до моря.
*  Юрій на поріг зиму приволік.
* сіно до Юрка, а хліб до їлька.
* Коли до Юри дощ і грім, то буде радість людям всім.
* святий Юрій по полю ходить, а хліб родить.
* Юрій з теплом, а Микола (22 V) з кормом.
* Юрій з водою, а Микола з травою.
* Юрій з хати всіх на поле вижене.
* Як піде дощ на Юрія буде хлів і в дурня.
* Як на Юря  стала буря, то буде мокре літо.
* Закує зозуля до цього дня – на поганий рік.
* На Юрія починає співати соловей.

В моєму рідному селі Луг на тисою існує така народна пісня:

Микола коРнищан

сидить Юра коло мура,
анна коло него.

Який тото Юра файний,
Дала би-м му мало.



Презентація 
кгниги Ольги андрич 

«Moara poveştilor»
В понеділок 4 травня в Соціокуль -

турному центрі ім. Жана Луї Калде рона
мерії другого сектора бухареста відбула-
ся презентація збірки українського про-
зового фольклору, зібраного та перекла-
деного на румунську мову професором,
культурним діячем і перекладачкою Оль -
гою андрич, яка назвала свою працю
„Moara poveştilor” («млин казок»). до
збірки увійшло 60 найвідоміших укра-
їнських казок, легенд та переказів, в яких
румунський читач зустріне таких укра-
їнських легендарно-казкових героїв, як
Кирило Кожум’яка, Ілля муромець,
Козак мамарига, Котигорошок та інших,
а також познайомиться з історією Київ -
ської Русі, бо фольклор, як писав амери-
канський вчений елан дандес, – «це
автобіографічна етнографія кожного
народу».

модератором цієї культурної події, на
якій були присутні національне телеба-
чення (TVR 1), журналісти літературних
та дитячих публікацій, представники
бухарестських видавництв, української
громади, письменники, студенти, був
автор цих рядків, який написав передмо-
ву до книги. гостями заходу були дирек-
тор дитячого видавництва «Зоріо»
Петре Кречун, головний редактор літе-
ратурного журналу «детектівул култу-
рал» маріян нінческу, голова видав-
ництва «детектів» Фіріце Карп та актри-
са дойна гіцеску.

Зустріч закінчилася українською піс-
нею у виконанні членів колишніх укра-
їнських хорів бухареста.

Фестиваль неурядових 
організацій «ONGfest 2015»

Протягом 9-10 травня в план організа-
торів заходу відзначення дня Європи
увійшов і Фе стиваль неурядових органі-
зацій «ONGfest 2015»,
який відбувся в буха-
рестьському парку ге -
рестреу і в якому брав
участь і Союз Українців
Румунії.

Протягом двох днів
понад 160 неурядових
румунських та закор-
донних організацій пре -
дставляли свої проекти,
організували різні соці -
окультурні заходи, о сві -
тні семінари, ігри та
конкурси на різні теми,
а на сцені при вході у
парк виступали ансамблі національних
меншин Румунії. 

на високому артистичному рівні пред-
ставили українців Руму -
нії буковинські діточки
ми хайленської школи
бо тошанського повіту –
танцювальний ансам -
бль «Весна», які прибу-
ли до бухареста разом
з головою бото шан -
ської філії СУРу Вікто -
ром Сем чуком. 

Українці бухареста
зібрались перед сце-
ною, щоб підтримати їх.

Честь і хвала вам,
діточки, вашим батькам
та інструкторам, які під-
готовили вас!

міжнародний
проект «Європа з

Україною»
третього травня роз-

почався міжнародний
проект «Європа з Укра -
їною», ініціатором якого
виступили міністерство
закордонних справ Укра -

їни і товариство зв’язків з українцями за
межами України «Україна – світ». 

Проект охоплює п’ять країн: Польщу,
Словаччину, Угорщину, Румунію, мол -
дову, з метою проведення мистецько-
інформаційних акцій у формі зустрічей і
концертів, щоб розказати представни-
кам українських громад, а також місце-
вим жителям, правду про події в
Україні, про воєнні дії на сході України,

а також про можливості організувати
благодійну допомогу для потреб укра-
їнських солдатів. 

В бухаресті цей мистецько-інформа-
ційний захід відбувся в концертному залі
«молодь Румунії». на сцені виступали –
заслужена артистка України Леся горо -
ва, заслужений діяч мистецтв України,
ведучий майдану, публіцист Володимир
гонський, та керівник Секретаріату това-
риства «Україна-Світ» алла Кендзера,
які поінформували присутніх про внутрі-
шньополітичну ситуацію в Україні, геро -
їчну боротьбу українського народу проти
зовнішньої агресії та закликали присут-
ніх підтримати Україну.

на заході були присутні представники
української громади бухареста та
Посольства України в Румунії. 

Михайло Гафія тРаЙста
Фото автора
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кУлЬтУРні заходи УкРаЇнсЬсЬкоЇ ГРоМади бУхаРеста



«Мій плач був плачем України, він
переріс у голосіння...»

Юрій Андрухович

Футбол, звичайно, гра, але така
гра, яка не терпить, коли до неї
ставляться, як до розваги.

В. Лобановський

Футбольні матчі між київським
Динамо і московським Спартаком Юрій
Андрухович у своєму мемуарному
романі «Таємниця» порівнює з війною
за незалежність: «Для нас у Західній
Україні це було щось на кшталт війни
за незалежність...». А програний мачт
київського Динамо проти російської
футбольної команди перетворювався
для українців в національну трагедію
(цікаво, що цього не траплялось, коли
київська команда програвала перед
командою іншої держави).

Саме таку трагедію пережив молодий
Андрухович 1969 року (йому було тільки
9 років), коли Динамо Київ програло
перед московським Спартаком: «Це був
кошмар, а не матч. Ми жили ним уже
кілька тижнів поспіль – то мав бути
київський реванш за поразку першого
кола 1:2 в Москві. Проти стояння київ -
ського «Динамо» і москов ського «Спа -
ртака» у старих радян ських чем піо -
натах важко порівнювати навіть з
простистоянням «Барси» і «Реала» в
іспанських чи того ж «Селтіка» і «Рей -
нджерса» у шотлан дських.»

Перед тим тричі поспіль вигравали
українці «війну за незалежність», тому
кілька тижнів перед матчем всі тільки
про той матч й говорили – у школі й дома,
всюди і екстатично відраховували дні до
матчу. Андрухович признається, як на
уроках тільке те і робив, що креслив у
зошитах схеми розташування та вза -
ємодії гравців і перетасовував можливі
варіанти. «Варіант був один: «Динамо»
мусило вигравати і виходити на перше
місце. Я закривав очі і бачив прекрасні
м’ячі, що влітають у сітку москов ських
воріт – Сабо, Турянчик, Бишо вець!»

Хлопцеві не забути цього, жахливої
осені, дня кінця жовтня, чи початку лис-
топада, в який холодний дощ не при -
пинявся ні на мить – ні в Києві, ні в
Івано-Франківську, ні по всій Україні.
Його батько навів повну хату друзів, і
всі разом засіли перед телевізором,
чомусь майже певні, що Київ переможе,
бо інакше бути не може! «Переможе,
але в дуже важкій боротьбі», – погод -
жувалися ми. 

Ось, як описує Андрухович цей матч:
«У середині першого тайму Осянін

забив нам гол на контратаці. Москалі
самі не вірили власному щастю. З
хвилини на хвилину ми чекали дина -
мівського гола у відповідь, потім дру -
гого, третього. М’яч ледве котився по
полю, застрягаючи в калюжах. Немо -
жливо було грати у жоден з футболів –
ані в силовий, ані в комбі наційний. Усе
гинуло в нестерпно грузькому місиві під
крижаними стру менями. «Динамо»
розпачливо і спазма тично навалилося
на московські воро та, але жоден
прекрасний м’яч того вечора так у них
і не влетів. Як і жоден незугарний м’яч,
як і будь-який просто м’яч. Хвилин за
двадцять до смерті я став рюмсати і
жахливо поблідлий батько гаркнув на
мене «Перестань!». Ніколи в житті він
не кричав на мене, це сталося вперше. І
ніколи в житті я не бачив його таким
судомно-скривленим і блідим. Але я не
перестав, бо не міг. І коли це сталося
(фінальний свисток, єдиний смертний
видих, єдиний стогін трибун, перетво -
рення дощу в мокрий сніг і зла татар -
ська радість на знахабнілих спарта -
ківських фізіях), я відчув, як у мені щось
обри вається – сталося, курва, немо -
жливе – хтось помер, щось померло,
чогось не стало на світі, Росія, Росія,
сука Росія знову нас видрючила, москалі
нас здєлалі, горе-горе тій чайці-небозі,
що вивела чаєняток – мій плач був
плачем України, він переріс у голосіння,
батько хряснув дверима і кудись попер у
дощову пітьму разом з усією компа нією,
вночі в мене піднялася темпера тура і я
нестерпно багато блював, а він приповз
десь аж над ранок, п’яний в дрезину чи
навіть у драбадан, промо клий до нитки
і в грязюці. Такий футбол».

Так, футбол є футболом! Якось іноз -
емець-мандрівник Гастон де Фуа, спо -
стерігаючи за грою, зауважив: «Якщо
англійці називають це грою у футбол,
то що тоді вони називають бійкою?».

В романі братів Володимира та
Олега Преснякових «Убить судью»
(найбільш затребуваних у світі росій-
ських драматургів після А.П.Чехова),
перекладений на румунську мову брати-
ми Вакуловськими, зустрічаємо саме
таке почуття національності, коли  чет-
веро молодих людей: Снайпер, Пепсі,
Хот-Дог  і Наташа вирішують і вируша-
ють до Туреччини, щоб вбити суддю,
який образив збірну команду Росії на
фіналі Чемпіонату світу.  

Михайло Гафія ТРАЙСТА 
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Зустріч після 50 років
«Минають дні, минають ночі,
Минає літо. шелестить...»

т. шевченко

мав правду український геній т. Шевченко, що
минають дні і ночі. але минають, проходять і роки,
десятки років. ніби недавно молоді дівчата і хлопці із
цілої Румунії (де живуть українці) прийшли до Сігету

записатися до Педагогічного ліцею. на початку були два
класи: один виховательок, а інший учителів. але
поступово, до третього року, багато з них покинули ліцей,
так що вже у четвертому році об'єдналися в один клас. а
потім об'єднали український педагогічний ліцей із
румунським педагогічним ліцеєм, а теоретичний
український ліцей із румунськими класами теоретичного
ліцею. так що ми були передостанній клас українського
педагогічного ліцею. Залишилось 25 учнів, які закінчили
1964-1965 шкільного року, 50 років тому.

Після закінчення ми розійшлися вчителювати. більша
частина залишилась у марамороші, а інші подалися на
буковину, у банати і тульчу. молоді, гарні, розумні,
почали працювати, виховувати молоде покоління.
Одружилися, мають дітей, з яких багато вже одружені, із
своїми дітьми. тільки що час не пройшов без сліду.
Протягом цих років відійшли у вічність 6 колег, обидва
класні керівники: проф. Ф. марущак і я. дуда і багато
викладачів. Останній, який відійшов від нас, був проф. В.
бучковський – минулого року. на зустрічі 45 років від
закінчення ліцею він мав роль нашого керівника, читав
каталог.

ми зустрілися у 10 років після закінчення ліцею (1975
р.) і аж у 45 років, тому що наші колеги розійшлись по
всій країні і важко було зібратися. Колеги із румунської
секції(яких закінчило аж 4 класи разом із нами),
зустрілися все у 10 років, а потім через 5 років. на одних
брали участь і ми, українці із марамориша.

тепер ми рішили зустрітися разом українська і
румунська секції, тому що багато із їх колег і наших колег
із різних причин не можуть прийти.

Спільна зустріч після 50-их років від закінчення
педагогічної школи відбудеться 6 липня у 10 годині у
ліцеї Фердінанд – Сігету мармацієй. якщо газета вийде
дотоді, хто ще не знає, може взяти зв’язок із Корнелією
бойчук (Олару) телефон 0743041220.

до зустрічі!
текст і фото учительки

іляни дан (РаГован)

КОЛИ БРАТСЬКА КРОВ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ВОДИЦЮ
«Росія, Росія, сука Росія…»



духовним завданням кожного свідо-
мого українця зокрема та всіх українців
разом – це виконувати постійно, шаноб-
ливо, гідно, подеколи і вперто, заповітні
світловкази Шевченка: могила, степ,
лани, Україна, дніпро, бог, вставайте,
кайдани, кров, воля, сім’я, слово. 

Великий Кобзар звертається своїм
словом до українців-побратимів атемпо-
рально та неограничено – до мертвих і
живих, і ненароджених, в Україні і не в
Україні, бо призначено було йому це
Верховною мудрістю, а він був свідомий
поставити на сторожі свого роду вічне
Слово Правди. 

Слово!... Випадковість, умовність –
твердять багато із науковців, і в них свої
аргументи... але якщо «Споконвіку було
Слово, і з богом було Слово, і Слово
було – бог» (Йоан:1-1), якщо бог сказав:
«Сотворімо людину на наш образ і на
нашу подобу... І сотворив бог людину на
свій образ» (буття:1-26,27), то означає,
що боже Слово стало людиною і було
воно з нею!... Випадковістю є те, що не
було, а постало у певному часі та про-
сторі.

Щодо неймовірної творчої сили навіть
людського слова, принаймні, не існує
суперечок.

«божественна мудрість – твердить
арістотель в своїй «метафізиці» – мис-
лить самa себе, а її мислення – це мис-
лення мислів», коротше сказати – муд-
рість творить самa себе! Слово, як носій
мислення, має не меншу силу творити
саме себе.

Візьмемо за приклад слово «сім’я», з
наголошенням першого складу. якщо
допустимо і таку версію, що появилось
воно тоді, коли людина назвала ту суть,
яка дає плоди у сім раз більше, а сім –

це магічне число!, то похідні слова від
нього – вже зовсім логічна мовна низка.

У «Заповіті» Шевченко вживає двічі
слово «сім’я» в значенні «родина того
самого сімені». епітетами «великій»,
«новій, вольній» поет-мислитель сугерує
єдність, могутність, державність, суве-
ренність свого народу. але останні два
епітети підлімінально підлягли б скорше
слову «сім’ї» в значенні «сімені/насінні»,
що намічувало б насамперед відновлену
свідомість побратимів, з викоріненим
поняттям рабства, в якому домінуючим є

тільки почуття волі: В сім’ї(насінні) новім,
вольнім!...

не знаю чому, але мені здається, що
нове сім’я/насіння волі почало давати
свої плоди українському народу після
двісті років від Шевченківського засіву!...

*
За піклуванням Сучав ської філії СуРу,

її голови борислава Петрашука, 2 трав-
ня в Залі конференцій готелю «глорія» в
місті Сучаві відбулися урочистості з
нагоди вшанування 201-их роковин з дня
наро дження Великого Кобзаря – тараса
григоровича Шев ченка, геніального по -
ета-мислителя, праведного ду ховного
батька українського народу.

Організування свята у формі презента-
ції книжки «Шевченко у піс-
нях» та розміщення учасни-
ків дружнім півколом надало
заходу щи рого сімейного на -
строю. насправді, створена
атмосфера відповіла вповні
глибоко душевному заповіт-
ному благанню мудрого Ко -
бзаря: «не забудьте пом’я -
нути/ незлим тихим сло-
вом».

Збірник, упорядкований
професором-письменником
Іваном Кідещуком (Руму нія)
та професором-композито-
ром ан дрієм Плішкою (У кра -
їна) – на прежаль ві дій шов -
ший в простір му зики небес-
них сфер – містить україн-

ські народні та авторські пісні на слова
тараса Шев ченка, українські народні та
авторські пісні про Шевченка та, вперше,
українські народні та авторські пісні про
Шевченка з Румунії. Передмова – Івана
Кідещука.

Появився цей пісенний шедевр у
видавництві «Лідана» в м. Сучаві 2014р.
за фінансовим вкладом СУРу.

Вперше на святах возвеличення слав-
ного Кобзаря наголошується переважно
на виємковій мелодійності Шевченків -
ського слова, подібної народній мелоди-
ці недалеко до ототожнення. Щоб вияви-
ти оцю божественну валентність Шев -
ченківського слова були запрошеними
вокальні колективи «Об’єднаний вокаль-
ний гурт» Сучавської філії СУРу під керів-
ництвом професора миколи Кра мара,
квартет «менестрелі», група кафе дри
богословія Чернівецького націо нального
Університету та солістка Олена Веренка
із гура гуморулуй, які чарували авдиторію
шевченківськими та українськими народ-
ними піснями.

борислав Петрашук відкрив урочис-
тості та представив склад добірного зіб-
рання: голови місцевих організацій СуРу,
оргкомітет повітової філії, викладачі,
студенти, освітяни. Почесними гостями
та учасниками свята були професор  др.
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І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом

т. шевченко – «заповіт»

Поважні гості

Іван Кідещук



Володимир антофійчук, завідуючий ка -
федрою української літератури в Чер -
нівецькому університеті та почесний про-
фесор українського відділу факультету
філології та наук спілкування Сучав -
ського університету, Василь дов гий,
письменник, журналіст, телевізійний про-
дюсер, голова товариства «Україна –
Румунія», обидва щирі друзі як українців,
так і румунів буковини та цілої Румунії.

голова Сучавської філії СуРу надає
слово Івану Кідещуку. автор вступного
слова та один із упорядників збірника
підкреслив, по-перше, велику втрату,
якої зазнала українська культура від упо-
коєння андрія Плішки та запропонував
момент мовчання, потім подякував голо-
ві СУРу, пану Степану бучуті за фінансо-
ву підтримку, а також за солідний внесок
у приготовлення книжки Чернівець кому

видавництву букрек. Згадує про немалий
внесок у зібранні виданих пісень невтом-
ного фольклориста і композитора Кузьми
Смаля, також неждано упокоєного. 

Збірка «Шевченко в піснях» – це конк-
ретний результат проекту Пісенної Шев -
ченкіани, що має за мету виявити оте
таємне, божественне звучання Кобза -
ревого слова, відлуння якого чути тільки
в чистих, щирих, доброзичливих україн-
ських серцях.

Проф. володимир анто фійчук: –
дорогі друзі! дуже мені приємно бути на
такому гарному святі, святі Шев ченка,
тієї геніальної людини, що об’єднала
Україну з світом. Шевченку найбільше 

пам’ятників у світі, бо українців є на всіх
континентах світу і він мусить
бути з ними. Шевченко – це поет,
що поставив слово на сторожі
тих, які потребують захисту.

Сьогоднішньому святу сприя-
ли дві особистості: людина, що
володіє майстерно словом, та
людина яка володіє майстерно
музикою, а це дало прекрасний
результат, виданий букреком та
надрукований за підтримкою
СуРу. 

Хотілось би надати багато
інформацій про те, як вшанову-
вали Шевченка з нагоди відзна-
чення його сотих роковин з дня
народження. ав стро-Угорська ім -
перія до зволяла це, а Росій ська
це забороняла. на жаль, і сьогод-

ні це відбувається по-різ-
ному.

В Румунії, вперше, про Шев -
ченка говорив доброджану- геря,
в Румунії видано три рази
«Кобзар» Шевченка, здійснились
два переклади на румунську
мову, готовиться двотомне ви -
дання про творчість Шевченка
під керівництвом професора
Івана Ребошапки.

Існують багато таємниць ще.
Шев ченко від чотирнадцяти літ

поїхав в чужі сторони, але мови рідної
не забув, натомість прославив її на весь
світ. Він залишив в спадщину твори, в
яких ми постійно знаходимо дух і силу,
щоб робити те, що призначено нам
Верховною мудрістю. 

василь довгий: – Шановні друзі!
Приємно бачити і відчувати чим дихають
українці діаспори. Вперше я приїхав в
Румунію до м. тульчі і в селі Св. георгій,
приїхавши туди маленьким
корабликом, там зустріли
мене великі українські душі,
нащадки Коза цької Січі. я
створив теле візійну передачу
«на берегах дунаю», яка

зазнала великого у -
спіху, а на прохання
телеглядачів по казу -
валась роки підряд. 

Приїжджаючи в
Суча ву, я відчуваю ті
ж самі хвилювання,
бо знаю, що голови
повітової філії, сьо-
годні пан борислав
Петрашук, витрача-
ють чимало сил і

натхнення, щоб зорганізувати заходи, які
живлять український дух. Сьогоднішня
подія – це прекрасне повернення до
духовних скарбів наших попередників.

Україна продовжує святкувати Шев -
ченка. я запрошений до Чернігова, де
відбудеться велике свято Шевченка,
національного рівня, і я там подарую цю
книжку.

Шевченко є великим пророком тому,
що він бачив все в минулому, в його часі
і в майбутньому, він бачив всю дорогу
України, і ми повинні постійно відкривати
її та невпинно йти нею.

*
«якщо пройшов рік і я нічого не зро-

бив для Шевченка, то я даремно його
прожив!» Ці слова говорив андрій
Плішка тому рік, будучи почесним гостем
свята 200-их роковин з дня народження
незрівнянного Кобзаря в Сучаві, і вони
залишаться найсвітлішим епітафом його
пам’яті. 

Сьогодні андрій Плішка співає і плаче
разом з Кобзарем, вони сумують разом
над долею України, але скоро заспіва-
ють і про гамалію!...

Євсебій фРасинЮк
Фото автора             
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У залю. Має слово Є. Фрасинюк

Квартет «Менестрелі» 

Має слово проф. В. антофійчук

співає Олена Веренка



*
на 72-му році життя вчителька анна

Петрашук в селі балківцях Сучавського повіту
раптово закінчила свою «земну подорож».
неочікувана вістка пройняла скорботою і смут-
ком не тільки рідню, але і тих, котрі знали її
щиру душу, відданість доброчинності та прав-
диве ставлення до ближнього: сусіда, колега,
односельчанина, чи просто знайомого або й
незнайомого. Цю непоправну втрату з глибо-
ким жалем відчувають в серцях не тільки її
супутник життя – чоловік (Василь), не тільки її
сини (Роман та борислав) – божий плід  їхньої

сімейної тайни, чи онуки – надія на вічність
роду, але і всі її діти-учні та їхні родичі, в дусі і
в душі котрих постійно горять світлі знання,
життєві поради, чи мудрі виховні заповіді дру-
жини, матері, бабусі, вчительки. За ці шляхет-
но подаровані скарби її шанували і будуть ша -
нувати на довгії літа, бо засіяла вона в серцях
своїх вихованців незгасимі людські цінності.

народилася анна Петрашук 1943 року в
сім'ї дмитра та домніки Фрасинюків в селі
негостині Сучавського повіту. Закінчила вось-
мирічну школу в рідному селі, а середню в
місті Сереті. будучи відмінною ученицею,
рішила віддати всі свої зусилля шляхетній про-
фесії вчительки. Вступає і успішно закінчує
дворічний педагогічний інститут в м. Сучаві.
Працює вчителькою в селі ботушанцях, а
потім в балківцях до самого виходу на пенсію.
Працює гідно, віддано, з любов’ю, удоскона-
лює постійно свій фах і сягає звання вчительки
першого ступеня.

Одне із улюблених занять вчительки анни
Петрашук було читання белетристики, тобто
художньої літератури. Зустрічі з нею в шкільній
бібліотеці залишились незабутніми картинами
літературного світу, завжди насиченого арома-
тами власних читацьких смаків. 

тому і вважаю, що для вірного пізнання
освітянського/виховного єства вчительки анни
Петрашук, її особистості, найкраще підходить
короткий діалог між безнадійно ув’язненим
едмондом дантесом та мудрим абатом Фарія,
персонажі звісного роману Олександра д’юма-
батька «граф монте Крісто»: « – я не вірую в
бога! – Це не має значення, бог вірує в тебе!»
доказом того, що бог вірує в людину, є вмін-
ня/талант яким обдаровується кожна людина.
Людина пізніше обирає чи наслідувати/пора-
тись її в отому божому призначенні, чи ні.

Учительку анну Петрашук Всевишній віру-
вав і облагородив її силою розуму вбирати
знання, облагородив шляхетністю дарувати
знання учням, любов’ю до людини/свого ближ-
нього, терпінням та умінням привести дитину
шкільного віку до правдивої  дороги виховно-
го/життєвого довершення. Вона вміла вводити
своїх учнів, крок за кроком, не тільки в таємни-
ці письмових та числових знаків, але і в світ
краси природи, людської історії, доброчинства,
тобто в світ краси людської душі. Її хода, світлі
блакитні очі імпонували завжди особливу
поважливість,  бо це випливало із  вертикаль-
ності її характеру, із серйозного ставлення до
вчительського покликання, із бажання бути
корисною своєму ближньому. Вона чинила
добро шляхом правди.

на таких високих засадах моральності вона
жила і працювала, такі ж самі принципи при-
щеплювала як своїм дітям чи внукам, так і
своїм учням. Саме ці невмиручі духовні/ -
душевні цінності, плекані нею, забезпечать їй
вічносвітлу пам’ять.

Хай  буде їй земля пухом, хай буде їй цар-
ство небесне!

Євсебій фРасинЮк
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Вічносвітлий образ учительки... У посмертний вінок
побратиму

Звістка про смерть Остапа Шан дра-
Бородая огорнула серце кожного скор -
ботою і мовчанням. Ця звістка настільки
засмутила наші душі, що, здавалося,
сивіли тут, у Карпатах, смереки. Село
Нісіпіту, де працювали учителями його
батьки Мирослава і Данило 19 років, а
покій ний Остап разом із своїм братом
Богданом провели дитин ство та юна -
цтво, у великому смутку.

Нісіпітська громада схиляється перед
пам’яттю професора україн ської та
румунської мови Остапа Шандра.

Ні, ти не помер, друже мій дорогий, ти
тільки відлетів на своїх світлих крилах в
інші світи.

Сумуємо за тобою, молимося, вічно
пам’ятатимемо тебе, бо в тебе була
щира і добродійна душа.

Під час Другої світової війни на станції
Шім’ян коло Турну Северіну його біоло -
гічний батько, пись менник і журналіст
Ярема Байрак разом із Остаповою тіткою
впали від кулі одного химерника.

Остап старався і знайшов кладо вище,
де похований його біологічний батько,
але, на жаль, не знайшов його могилу.

Тому три роки разом із дружиною
Лідією вирішили знайти сім'ю його бать -
ка. І десь на Полтавщині, в одно му селі,
знайшли родину Харито на Бородая. Після
трудної поїздки Остап подзвонив мені і
сказав: «Знай шов я своїх. Це най велика
радість і задово лення мого життя!»

Остап на свої кошти і за допомогою
учителів Нісіпітської школи відкрив в
школі Меморіальний музей учителів Миро -
слави і Данила Шандра, а через 4 роки
Остап із дружиною Лідією зробила пана -
хиду та поминальний обід.

Покійний разом із СУРом видали книжку
Яреми Байрака-Бородая «Стри вожені
зорі», а потім твори його батька вийшли
у Чернівцях.

Не забудемо твої добродійні справи,
Остапе!

Нехай земля тобі буде пухом, а душа
осягне простори райських садів!

Юрій чиГа

Зі всіх існуючих досі освітянських звань,
звання учителя/вчительки звучить
чомусь, по-святому!  Мабуть, це тому, що
після сотворіння першолюдини Верховна
Мудрі сть/Бог насамперед викладає пер-
ший виховний урок: «Узяв Господь Бог
чоловіка й осадив його в Едемському саді
порати його і доглядати його. Та й дав Бог
чоловікові таку заповідь: З усякого дерева
в саду їстимеш; з дерева ж пізнання
добра і зла не їстимеш, бо того самого
дня, коли з нього скуштуєш, напевно
вмреш» (Буття: 2 - 15,16,17).

Пригадаймо, що друїди, мудреці дав-
ніх кельтів, вважали, що з’їсти яблуко –
означає отримати знання предків.

Для шкільного виховання ота Божа
заповідь означає здобувати поран -
ням/працею знання, доглядати/вдоско-
налювати їх та слухатись «заповідей»
виховного порядку.

Вищезазначені добро та зло – це кос-
мічні виміри гармонії Всесвіту, недоступні
людині, бо стали б смертельними для неї,
через їхню неймовірно потужну енергети-
ку, і в цьому полягає оте боже застере -
жен ня/заповідь: не погубити щойно сот-
ворену людину!

А тих, призначених вбирати науку та
пересаджувати її з Едемського саду/ -
знань предків в людське єство шкільного
віку, в послуху «заповідей» виховання,
було названо вчителями!...



Літування на полонинах – не просто форма
вигідного випасання овець, корів, бичків і тели-
чок у горах, а особливий спосіб на витривалість
для багатьох гуцулів, які не мислять свого життя
без полонини. Їх не страшать складні полонин-
ські умови, важка праця, яка триває від світанку
до темної ночі, вимагає вмінь і вправності, сил і
витривалості, а нерідко й мужності, і тільки в
полонині так мило серцю горянина, таке велике
відчуття свободи.

але ця праця конче потрібна,бо як співається
в одній з коломийок:

Полонина хліб не дає, не родит пшеницу,
а виховує легіників бринзов й жентицев.
Однак для господаря-гуцула полонина уособ-

лює насамперед вівчарство. на всіх етапах істо-
рії в житті горян вівця відігравала дуже велику
роль. І не лише тому, що зодягає й годує людину
(мʼясо, молочні продукти: будз, бринза; одяг –
вироби із шкіри: кожушки, смушки; з вовни –
сукно на сардак, штани-волосянки і капці, вʼязані
речі).

Віками формувалися і гуцульські традиції,
повʼязані з полонинським випасанням худоби, збе-
реглися і усталилися численні вірування, магічні
дії і навіть забобони, як одержати найбільше моло-
ка і як охороняти і лікувати маржину (худібку).

Кожен гуцул свято вірив, що покровителем і
охоронителем його роду, худібки, особливо в час
її полонинського літування, є святий Юрій.

тому і починався полонинський період із свята
Юрія, яке християни відзначають 6 травня, тобто
через сімнадцять тижнів після Різдва Христового.
Саме тому свято Юрія припадає на той же день,
що й Різдво.

Юрія, ˗ як відзначає великий знавець
гуцульських звичаїв та обрядів П.
Шекерик-доників, ˗ «то у горєн велике
свєто весни».

Перед Юрієм увечері ґазди і ґаздів-
ські діти на всіх кичерах палять ватри.
діти перескакують через вогні, беруть-
ся за руки і танцюють за сонцем – зутрі-
чають Юрія, який до гуцулів на білому
коні їде, а за собою веде у гори гожу,
молоду, ситу, багату і «космату зелену
Весну».

Запобіжним звсобом проти злих сил
вважали також дерн («кєцку»), в який
вставляли вербові гілки або гілочки
вишні, черешні, прикрашали ними воро-
та і хвіртки, вориня.

«Кєцка» мала стояти на оберегах аж
до свята Івана Купала, яке відзначаєть-
ся 7 липня.

Коли вдосвіта заграє Юрій у свої
весняні золоті роги, здіймають гуцули із
стін трембіти і весело йому відповідають.

голос трембіт по селах вітає Юрія аж до ходу
полонинського. а на полонинах від міри – до роз-
лучення.

Перед Юрієм увечері кладуть дійниці і відра із
водою на дахи колешень, аби у неї за ніч падала
манна-роса.

Перед сходом сонця рано на Юрія «бризка-
ють тов водов із дійниць корови, а з відер – вівці,
промовляючи: «Йкий гість, такий калач! аби сте
тілько дали молока, кілько води ріка. Єк у поло-
вицях навесні прибуває води – так і ти, маржино,
прибудь манни з трави».

Після цього обряду починають перший раз
доїти вівці на струнках – по-полонинськи.

до Юрія у ясла худобі клали багато якнайкра-
щого сіна, аби «коровам та вівцям було май-май
молока!»

а ще вдвосвіта того дня збирали квіти пер-
воцвіту, дрібно сікли, посипали сіллю із
Святвечора і давали худобі, аби «мала жовту
сметану».

на Юрія з перших надоїв молока від овець
виготовляли будз та святили його у церкві й роз-

давали бідним, аби ті молились за молочність
овець.

Важливим для гуцулів був і сам день, на який
припадало свято Юрія: якщо на вівторок, четвер
або суботу – то рік буде багатим на молоко, а
якщо на інші дні – то буде бідним.

Саме від Юрія починається полонинське
життя.

Охоронцем худоби гуцули вважають також
святого весняного миколая, якого вшановують
21 травня – перед її вигоном на гірські пасовища.

Упродовж віків склалася певна система в
організації полонинського літування, яке безпо-
середньо координували «депутат», ватаг та
пастухи.

Власник або орендар полонини – «депутат»
(його на Путильщині ще називали «завидця»)
організовував випас худоби на гірському пасови-
щі. Його обирала сільська громада, надаючи
перевагу тим, хто міг гарантувати грошове від-

шкодування збитків власникам худоби. Він укла-
дав договори на оренду полонин, збирав гроші з
кожного господаря відповідно до кількості відда-
ної ним худоби, дбав про створення всіх необхід-
них умов випасання, ˗ контроль за пастухами,
оплату їм, про чистоту пасовищ, черговість одер-
жання власниками дійних тварин належної кіль-
кості молочних продуктів. Він також звітував
перед громадою наприкінці сезону, «депутат»
обирав собі ватага на полонину, «статного,
порядного ґазду, який забезпечив би своїми
заходами міщєнникам обіцяний дат, а депутато-
ви найбільший хосен з полонини». деякі власни-
ки ватагували самі.

Саме ватаг – найстарший на полонині – усім
там і порядкує: людьми, худобою, молоком,
визначає, де кому пасти, скликає на обід і вече-
рю, ділить продукцію. Його слухають усі і в кож-
ній справі.

Ватаг радить «депутатові», скільки людей і
кого обирати для роботи на полонині.

У давнину, перед Святою неділею, тобто
перед Зеленими святами, виганяє депутат мар-
жину свою та тих, що йому її довірили.

У визначений день, рано, перед сходом
сонця, ґазда стає у дверях стайні, в котрій ночу-
ють стрижені вівці, пропускає кожну «помижи
ноги і лічить їх». а коли вже пропустив останню,
проказує: «а жеби тобі так ніц ни шкодило та ніц
ни чіплєлоси».

так робить не кожний ґазда, лише той, хто
впевнений, що то добре допомагає худобі, що
вона від того здоровіє і дикий звір не ловить її.

Коли всі зібрались, товариство рушає в
«божий час» на полонину, на літованнє, знявши
капелюхи та творячи молитву.

Попереду йдуть один або два чоловіки, за
ними корови, потім вівці, і «врешті-решт» - коні,
навʼючені бесагами.

За кіньми йдуть власники худоби, жінки й діти,
випроваджуючи гурт за межі села.

того дня стріляють, трембітають скрізь по
горах, вівчарі трублять у роги. Це знак того, що
настав час «віріжєтисі» у полонину.

Челідь обливає тоді вівчарів водою, аби «вівці
молока багато давали». Жінки та дівчата голо-
сять за худобою, всі співають коломийок.

Ватаг іде з одним або двома пастухами напе-
ред, аби все підготувати до приходу вівчарів і
худоби.

Прийшовши до стаї, ватаг відчиняє двері і
промовляє: «дєкую господу богови, що господь
бог допоміг, аби я у тебе війшов у мирності, в
радости, так ми, господи боже, допоможи з тебе
зійти у мирности, в радости». Потім молиться,
бере сокиру, забиває її у стіну і кидає підкову на
згарище – на місце, де торік горіла полонинська
ватра.

а потім береться творити живу полонинську
ватру. Спочатку викрешує іскру, а тоді
роздмухує вогонь.

найчастіше при цьому запалювали
губку від іскри, одержаної тертям кре-
сала об кремінь. У мить спалаху всі
ставали на коліна, молились богу,
просили Всевишнього благословити
на мирне перелітування і берегти
худобину.

«Жива ватра» дуже добра на худо-
бу і для людей; звір чує той дух з неї
та вже так не береси ні маржини, ні
чоловіка...»

Потім ватаг бере з ватри жарину і
обходить з нею всі будівлі на полонині,
проказуючи при цьому молитви.

тоді кожен пастух загонить свою
маржину у призначену загороду, де
змучена далекою дорогою в полонини
худоба відпочиває.

а вівчарі тим часом готують собі
нічліг.

За час, коли ватаг порядкує, зварилася і куле-
ша. на голос трембіти сходяться пастухи в стаю,
щоби повечеряти і послухати накази ватага.

Під вечір старший вівчар збирає всіч молодих
і перед ватрою каже до присутніх: «товариші,
будьте добрі, послухайте мене й мої промови,
падьмо на колінки, говорім молитви:перше, за
здоровʼє всего народу православного по всім
світі; по божім завіті і за наше! Заступи нас,
господи, заборони христіянську худібку на
росах, на водах, на кожних переходах...»

на другий день вранці починаєтьса важка і
клопітна щоденна робота полонинників.

І супроводжують полонинське літування коло-
мийки, які ще на гуцульщині називають співанка-
ми.

Чого тота полонинка та й повеселіла – 
Овечками, корівками вна ся засіріла.
Полонинко-гордовинко, чос така весела?
Бо у тебе йде худібка із кожного села.

Підготував Юрій чиГа
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У гори, у гори – важкі по них
кроки, та люди у горах

душею високі
(Особливості полонинського літування)
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на запрошення викладачів
української мови та літератури гім-
назійних шкіл сіл Ульми та Лупчи -
ни Сучав ського повіту я був на
зразковому уроці, координованому
викладачами мірчею Ігнатю ком та
миколою Шутаком.

тема уроку цікава, нетрадицій-
на: «Позакласне заняття – як спо-
сіб поліпшення мотивації учнів на
уроках української мови». такі
уроки вели сільські учителі за часів
міністра Спіру гарета і вони були
справжнім святом села. Шана тим,
хто запланував урок на цю тему.

Хід уроку, по-моєму, був досить
складний і в тій самій мірі цікавий,
головно для учнів, котрі мали наго-
ду чути про історію громади Уль -
ма, деклaмували вірші, співали
українські пісні. Разом із виклада-
чами члени гуртка відвідали музей
села та демонстрування розпису
писанок ученицями Ґабрієлою та
Параскевою та їх братом дмитром
із гімназійної школи с. Лупчина та
їх мамою марією Ґорбан, котра
разом із чоловіком були на різних
виставках та ярмарках писанкар-
ства в Румунії та за кордоном –
Римі, берліні та інших містах. Вони
є активістами СУРу, популяризу-
ють мистецтво гуцулів – ткацтво,
вишивання, писанкарство та ін. 

Хочу підкреслити, що координа-
торам уроку прийшли на допомогу
Ґеорґе боґян – директор шкіл
Ульми та діну тудосе – фахівці в
музиці.

Залучення до уроку директора
школи та інших викладачів пока-
зує, що українська мова, як рідна,
трактована на тому самому рівні із
математикою, румунською, біологі-
єю та іншими предметами. Це
означає, що в школі існує атмосфе-
ра співпраці між всіма педкадрами.

Коли в інших школах українську
рідну мову вивчають групами, які
рік від року спадають чисельно, то
в Ульмі і Лупчині українську мову
вивчають всі діти українці і навіть
кілька румунів.

Завідуюча гуртком  пані анто -
анета Корнійчук не була згідна з
тим, що частина музики була під-

готовлена іншими викладачами, а
координатори уроку були глядача-
ми.

Протягом аналізу уроку була
вияснена ця справа, бо учителі, а
головно викладачі, не мають здіб-
ності в усіх галузях. Присутність
директора школи та іншого фахів-
ця в музиці доказує співпрацю,
порозуміння в школі, а головно те,
що, як вже було сказано, україн-
ська мова в школі у навчальному
плані має те саме місце, що й
математика, румунська...

Під час аналізу виступив Ілля
Савчук, шкільний інспектор, кот-
рий висловився українською
мовою і на гуртку розмовляв тільки
по-українськи. мені неясно ще й
сьогодні, чому така компетентна
людина, як Ілля Савчук, випусник
педагогічного ліцею, випускник
юридичного факультету та мате-
матики, бо це його хобі, елегантна
людина в ноші й бесіді, була «бом-
бардована» майже з усіх сторін.
Скільки є письменників, що не є
випусниками філології, а пишуть
знаменито. По-моєму, головне є
знання, не «картон», і, слава богу,
знаємо всі, скільки є власниками
цих «картонів» є ліценціатами, але
не володіють, у нашому випадку,
українською мовою. 

я також був 14 років завідуючим
гуртка рідних мов (українська,
польська та російська). думаю, що
наші викладачі повинні дбати про
майбуття рідної української мови,
щоб родичі не відтягали своїх діто-
чок від вивчання рідної мови.
Потрібно поліпшити звʼязки з роди-
чами, створювати нові групи у ліце-
ях, де наші діти продовжують науку.

Зустрівшись із бувшими колега-
ми, дізнався і залишився із гірким
смаком щодо майбуття нашої рід-
ної мови.

Закінчую ці вісті із щиросердеч-
ною подякою борису Петращуку,
голові Сучавської філії СУРу, кот-
рий забезпечив транспорт всім
педкадрам із низовини у гори до
Ульми.

Юрій чиҐа

НА ВІДКРИТОМУ УРОЦІ ГУРТКА 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ОСКОЛКи Пам’ятІ

«невинний» гітлер
ми, кілька одинадцятикласників Серетського українського

ліцею, начиталися стільки романів і надивилися стільки філь-
мів про героїчну визвольну Червону армію, про доблесних
партизанів, які громили німецьких фашистів, що затялися не
вивчати німецьку мову, бо то мова  гітлера, чим кидали у роз-
пач милу вчительку пані адлер.

до нашого наївного претексту-протесту додавалося й те,
що пані адлер, на відміну, від скажімо, пані Фрімет, викла-
дачки латині, яка була прекрасним педагогом, не була обда-
рована талантом, який прихиляє учнів до того чи іншого
предмета.

Пам’ятаю, що коли ми дійшли до прекрасної балади, зда-
ється Ґьоте, про чарівність мандрівок, в якій були рядки „O
Wandern, Wandern meine Lust“ («О мандрівка, мандрівка,
зваба моя»), вона замість того, щоб заполонити нашу уяву
відкриттями небачених світів, заставила вивчити твір
напам’ять, що було страшенною мукою! І розуміється, ми
знову кидали вину на кримінальника гітлера!

тоді, геть приголомшена, пані адлер геть заплуталася
випалила: «таж гітлер не винен, що Ґьоте, гайне, Шіллер
писали німецькою мовою!"

Радянський карлик
За часів сталінізму до всього радянського неодмінно дода-

вався префікс най-: найкращий, найвищий, найглибший, най-
могутніший, і таких суперлативних епітетів була нескінченна
шеренга.

та існував і виняток від цього суперлативізму.
Це тоді, коли йшлося про карлика – радянського карли-

ка. Будучи радянським, він, звісно, мусив бути наймен-
шим, найнижчим. Словом, «негативний» суперлатив.

«Чи чули ви таке?»
таке часто вигукують, сплеснувши в долоні, симпатичні

герої славного єврейського письменника Шолома алейхема,
наприклад, в оповіданні «теві-молочар» чи в романі «ман -
дрівні зірки».

Щось подібне здивовано вигукував і я в дитинстві, коли
мама забороняла напитися води після того, як ми, діти, попої-
мо смаженої рибки.

Кажу рибки, бо то справді була дрібнота, кленики і кобли-
ки, куплені мамою на пляцу від рибалок, які ту рибку вудили
в річці Сереті.

Присмажить її мама з часником і цибулькою, зварить
мамаличку і ми наїмося тієї рибної мачанки, давлячись
кісточками.

а від часнику страх як хочеться водички, бо аж зжага пече.
та мама велить: «не пий води, бо недобре пити за рибою!»

«а чому недобре, де ви чули таке? – ремствую. Чому недоб-
ре?» – допитуюся і, наперекір їй, випиваю ціле горнятко.

«недобре, бо можна заслабнути!» – лякає мама.
І зараз після риби, коли випиваю води, то підношу горнятко чи

склянку до рота якось лякливо – а, може, то справді недобре?

Михайло МихаЙлЮк



непоміченим Остапа Шандра, про якого
пишу ці рядки після тижня від його переходу
у потойбіч, не назвеш. був же він досить
помітною постаттю бухарестської українсь-
кої громади, друкував статті і фото в укра-
їнській пресі, був сином відомої фольклори-
стки миро слави Шандро, був сином  поета
Хари тона бородая, відомого під літератур-
ним псевдонімом ярема байрак, який тра-
гічно загинув наприкінці другої світової
війни, був усиновлений учителем данилом
Шандром, який одружився з його матір’ю.

а що тихо вмер – то правда. Умер уві сні
у вівторок 19 травня, під вечір. а за день до
наглої кончини,  у понеділок, він подзвонив
мені і запитав чи не зайду завтра, себто у
вівторок, до нього. я пообіцяв, що відвідаю
його не у вівторк, а в наступні дні  тижня... та
вони стали траурними днями.

Виню тепер себе в тому, що в той день,
коли перестало битися Остапове серце, я не
відвідав його. можливо, це моя «тяжка про-
вина безневинна», як каже поет, бо, хто зна
чи мої відвідини не мали відволікти Остапову
смерть... Знав, що у мого сімдесятичотири-
річного друга немало недуг, що немало років

тому він переніс тяжку операцію серця, що в
останній час він часто нездужав.

а тепер ця «провина беневинна» крила
наді мною розпростерла і заставляє карати-
ся душевно.

З Остапом ми зналися й дружили з сту-
дентських років, а відтоді минуло понад п’ят-

десят літ. Коли я вже працював у газеті
«новий вік», а він кінчав філологічний
факультет (українську секцію), ми винайма-
ли разом невеличку кімнату в одної гене-
ральші, якій не вистачало пенсії за покійним
мужем, спали в одному ліжку. Потім Остап
одружився, і кімнатка зосталася мені, з якої
я пішов також через одруження. ми навіть
жартували між со -
бою, мовляв,та кім-
натка у старої гене-
ральші удачна на
одруження.

Згодом ми жили
поблизу у кварталі
друмул таберей, ча -
сто сходилися, і не раз
ходили на пиво удвох
чи у гурті друзів, які у
нас завелися.

Після 1989 року,
перенісши тяжку опе-
рацію на серці, Остап
говорив, що в нього є
два священні обов’яз-
ки: видати альбоми гуцульських вишивок,
зібраних його матір’ю миро славою, а також
тво ри (поезію і прозу) свого біологічного батька
Харитона бо родая, дбайливо збережених
миро сла вою Шан дро, які не могли побачити
світ за комуністичного режиму ні в Румунії, ні
в Україні, бо Харитон бородай (ярема
байрак) був українським патріотом, якому
приклеїли ярлик націоналіста.

альбоми вишивок мирослави Шандро
вийшли за фінансовим сприянням СУРу у
Чернівцях. а збірку літературних творів
Остапового батька під назвою «Стривожені
зорі» я упорядкував і вона вийшла у
бухаресті на кошти СУРу, а потім, доповне-
на, у Чернівцях.

Остап все більше скаржився на здоров’я,
яке в нього гіршало з кожним роком, він усе
рідше виходив з дому, іноді лягав у лікарню,
але його віддано доглядала дружина Лідія, і
все наче минало. аби чимось заповнити
час, він купив комп’ютер, навчився на ньому
працювати. В останній час Остап узявся
перекладати на румунську мову поезію і
прозу яреми байрака (Харитона бородая) і

мав намір видати їх на власний кошт. Часто
дзвонив мені і радився як би передати по-
румунськи той чи інший рядок, художній
образ, слово. нарешті ми домовилися, що
коли закінчить роботу, разом переглянемо
переклади і впорядкуємо з них збірку, яку
надрукує у своєму видавництві письменник
михайло трайста, з яким в останні роки в

Остапа склалися теплі дружні стосунки.
але час виявився невблаганним з

Остапом, і господь зарано забрав його до
себе, а переклади залишилися у рукописі.

тепер, коли мій дорогий друг Остап відій-
шов у світ праведних, гірко картаю себе за
те, що в останні роки ми бачилися досить
рідко. бо так буває з плином літ – нас
засмоктує буденщина, над нами беруть верх
клопоти, недуги, і все відкладаємо, як
кажуть, на завтра, забуваючи, що оте «зав-
тра» може не настати.

Проводжали Остапа Шандра-бородая в
останню дорогу рідні, друзі, знайомі, сурівці.

якби не тілесні недуги і воля божа на те,
Остап міг ще прожити на цьому світі, бо сім-
десят чотири – ще не глибока старість.

так як легко Остап упокоївся у бозі, хай
так легко спочиває, хай земля буде йому
пером і пухом.

Прощай, друже Остапе, прощай наші
провини перед тобою, а ми не забудемо
тебе, твої гарні і благородні вчинки у світі,
який ти зарано покинув.

Михайло МихаЙлЮк
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не стало ще одноГо дРУГа...
остаП шандРо (1941-2015)

«непомічена прийшла людина,
непоміченою тихо вмерла.
Стань! тяжка провина безневинна
Крила над тобою розпростерла.»

Іван драч

Остап шандро (перший зліва) з колегами-
студентами.

Друзі: Остап шандро і Михайло Михайлюк

М. Михайлюк (журналіст), народний поет-гуцул вуйко 
Фочук і Мирослава шандро (Нісіпіт, 70-ті роки)



Українська народна казка

ПРо бідноГо ПаРУбка Й
цаРівнУ

була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила жінка з сином. Поля у
них не було, бо кругом був гай густий, а хліб вони купували. не
стало в них хліба, то жінка й посилає свого сина по хліб.

– на тобі, – каже, – сину, ці гроші та піди
купи хліба.

Узяв той син гроші й пішов. Іде та й іде,
коли дивиться, аж веде чоловік собачку.

– Здоров, дядьку!
– Здоров!
– Куди ти собачку ведеш?
– Поведу, – каже, – в гай та повішу, а то

вже старий став, ні до чого не годящий.
– не вішай, чоловіче, продай лучче мені!
– Купи!
– Що ж ти хочеш за нього?
– а що ти даси?
От він віддав ті гроші, що мати йому дала

на хліб, а собачку взяв і повів додому.
Прийшов додому, а мати його й питає:
– а що, синку, купив хліба?
– ні, мамо, не купив.
– Чом же ти не купив?
– я йшов, коли дивлюсь – веде чоловік

собачку вішати, так я взяв та й купив.
дала йому мати грошей і послала його

знову по хліб. Пішов він, коли дивиться –
несе чоловік кота.

– Здоров, дядьку!
– Здоров!
– Куди ти, дядьку, йдеш?
– несу кота в гай.
– нащо ти його несеш у гай?
– Повішу. не можна через нього нічого в хаті вдержати: що б не

поставив, що б не поклав, уже він його не промине!
– ти б, – каже, мені його продав!
– Купи!

– Що ж тобі дати за нього?
– я не буду торгуватися: що даси, за те й продам.
От він ті гроші, що мати йому дала на хліб, віддав, узяв кота та

й пішов додому. Приходить, а мати його й питає:
– а де ж ти хліб дів?
– та я й не купив!
– Чом же ти не купив? де ж ти гроші дів? може, ще яке лихо купив?
– Купив, – каже.
– Що ж ти купив?
– ніс чоловік кота у гай і хотів повісити, так мені його жалко

стало, я взяв та й купив.
– на ж тобі ще грошей, та гляди вже – нічого не купуй: у хаті вже

й окрайця хліба нема.
Пішов він. Іде та йде, коли дивиться – б’є чоловік гадюку.

– нащо ти, – каже, – чоловіче, гадюку б’єш? ти
б лучче мені її продав.

– Купи, – каже, – продам.
– Що ж тобі дати?
– Що даси, то те й буде.
Віддав він йому всі гроші. той чоловік

забрав і пішов собі далі, а гадюка й каже:
– Спасибі тобі, чоловіче добрий, що ти

визволив мене від смерті. на тобі оцей пер-
стень: як тобі чого треба буде, то ти перекинь
його з однієї руки на другу – до тебе зараз
прибіжать слуги. Що б ти їм не загадав, що б
ти не придумав – усе зроблять тобі.

Узяв він той перстень і пішов додому.
Підходить до хати, перекинув з однієї руки на
другу – прибігло їх такого, що страх!

– Щоб мені, – каже він їм, – був хліб!
тут сказав, а тут уже й нанесли хліба тако-

го, що страх!.. Прий шов він у хату та й каже
до матері:

– ну, тепер, мамо, уже не будемо ходити
хліба купувати: дала мені гадюка такий пер-
стень, що як перекинути його з однієї руки на
другу, то зараз прибіжать слуги: що б я їм не
казав, що б я їм не загадав, – усе зроблять.

– За що ж вона тобі дала?
– За те, що я її визволив від смерті. Її чоло-

вік хотів убити, а я в нього купив за ті гроші, що ви дали на хліб. 
От вони так і живуть, і ті собачка та кіт із ними. І тільки йому чого

схочеться – він зараз перекине перстень, слуги прибіжать і зроб-
лять, що треба. 

(далі буде)

13-річному школяру Вальтеру Ейкрему,
який живе в комуні Реккеста в Норвегії,
вдалося уникнути нападу вовків завдяки
мелодії у стилі важкого металу.

Коли підліток йшов додому після
школи, йому перегородили дорогу четве-
ро вовків. Не розгубившись, Вальтер діс-
тав з кишені свій мобільний телефон,
вибрав у плеєрі музичну композицію аме-
риканської треш-метал групи Megadeth і,

зробивши звук на всю гучність, направив
його прямо на вовків. Хижаки кинулися
врозтіч при перших же звуках цієї мелодії.
Потім вовки повернулися і догнали
Вальтера вже на ганку будинку, але після
чергової порції важкого металу негайно
сховалися. 

Пізніше школяр пояснив, що дорослі
завжди вчили його не тікати під час напа-
ду вовків, а нападати самому.
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школяр уникнув нападу вовків за допомогою музики



Дoмoгocпoдapкa
Гocпoдиня дoму нaймaє нoву няню.
– A чoму вaм вiдмoвили нa пoпepeдньoму

мiсцi?
– Я oднoгo paзу зaбулa пoкупaти дитину.
Гoлoc з дитячoї:
– Ми бepeмo її, мaмo!

Навуходоносор
Вчитель запитує:
– Як звали вавилонського царя?
– Від вуха до носа!

Брудні погляди
Оля на дачі грається з піском, мама

кличе її обідати:
– Олю, йди, помий ручки та очі.
– Навіщо ручки мити?
– Ну, ти ж у пісочниці грала, а він бруд-

ний, і ручки брудні.
– А очі навіщо мити? Я ні на що брудне

не дивилася! 

Дитячa лoгiкa
Пo дopoзi з дитcaдкa Мaкcимкo (3

poчки) зaгaдaв тaтoвi зaгaдку: “Щo у мeнe
в руцi нa букву “В”?

Тaтo втoмивcя здoгaдувaтиcь, пepeб-
paв вce щo мoжнa, i знeвipившиcь вгaдaти,
cкaзaв: “Здaюcь”.

Мaкcимкo, гopдo poзтиcнувши дoлoньку,
пoвiдoмив: “Вiд мaшинки кoлeco!”

ЛОГІЧНІ ЗаДаЧІ

• Який годинник показує вірно
час лише двічі на добу?

Відповідь:

• Якщо сьогодні о дванадцятій
годині йде дощ, то чи можна споді-
ватися, що через 72 години буде
сонячна погода?

Відповідь:

• В якому числі стільки ж цифр,
як і букв?

Відповідь:

• Яке число має таку ж кількість
літер при написанні, скільки й
означає?

Відповідь:

• П’ять картоплин у каструлі
зварилися за 20 хвилин. За скільки
зварилася одна картоплина?

Відповідь:

• У трьох лікарів був брат
сашко, а в сашка братів не було.
Чи може таке бути?

Відповідь:

• Що можна побачити із заплю-
щеними очима?

Відповідь:

• Чого на ярмарку не купиш?
Відповідь:
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Cтopiнки cклaлa Tepeзa ШeНДPoю

ГГ уу мм оо рр

Зламаний

Сто

Можна. Бо це буде вдень

Три

Теж за 20 хв

Лікарями були сестри

сон

Розуму
Хмари

Я люблю дивитись на хмари,
Як вони по небу пливуть, 
Ніби білі пухнасті отари
Вирушають в незвідану путь:
Ось хмарина периста і чиста,
Ніби ангела біле крило:
а у серці слова пломенисто
Повертають у те, що було.
Як Ісус до апостолів вірних 
Говорив на Оливній горі:
“Проповідуйте благовістя
До останнього краю землі”
Він вознісся, благословляючи,
В небеса, де хмари пливуть.
Учні, щиро Йому довіряючи,
Вирушали в незвідану путь:
Я у небо вдивляюсь і мрію: 
Я на хмари дивлюся й молюсь:
Я хмарини рахую й радію,
Бо на хмарах вернеться Ісус!!!

Сказала
мама: 

Господь!!! Мені сказала мама,
Що в Тебе знов болять всі рани,
Коли поводжусь неслухняно:
Мені так сумно і погано,
Бо я не слухаюся часто:

Учора я розбила чашку, 
За хвостика смикнула кицю:
До Тебе буду я молитись:
“Господь, прости!!!” 
Казала мама,
Що в Тебе вся Небесна Ласка,
Ти научи мене, будь ласка, 
Щоб я була Тобі слухняна!!!
Тебе побачити я хочу
Та Небеса за небокраєм:
І Дух Святий мені шепоче:
«Люби й чекай:»
І я чекаю!!!
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днями Верховину, гуцульщину та всі
куточки світу, де проживають гуцули
(включно в Румунії), сколихнула сумна звіс-
тка: на 67-му році життя помер голова
Всеукраїнського об'єднаного товариства
"гуцульщина" дмитро Ватама нюк. Його
добре і щире серце перестало битися 11
травня, щире серце, до якого пригортав він
усіх гуцулів і підтримував чим міг.  

За своє життя дмитро михайлович встиг
зробити багато для рідної гуцульщини,
котру любив понад усе на світі. а щодо
українців Румунії він радо приймав наші
колективи на фестивалі і різні події, органі-
зовані товариством, нагороджував і кілька
разів сам брав участь зі своїми колектива-
ми на наших українських, включно й гуцуль-
ських святах, як: «Фестиваль українських
колядок», Симпозіум, присвячений Лукі яну
Кобилиці у нісіпіті тощо.

Ініціював дмитро Ватаманюк і різного
роду звернення з приводу вирішення акту-
альних проблем регіону до найвищого
керівництва держави, за що отримав повагу
та вдячність від своїх краян. а це відбува-
лося на Всесвітніх гуцуль ських конгресах-
форумах, які проходили разом із міжнарод-
ним фестивалем, де завжди брали участь і
наші представники гуцулів і художні колек-
тиви. на одному із таких фестивалів я мала
честь отримати медаль і звання «Патріот

гуцульщини». Подібні нагороди отримали й
інші наші представники гуцульської культу-
ри, як Юрій Чига із буковини, дмитро
Коренюк із мараморощини та інші.

так писав про славного гуцула дмитра
Ватаманюка його земляк із надвірни, Іван
гриджук, який його віддавна знав і шану-
вав: «Рідко хто із нас, нинішніх, так уболі-
вав, так оберігав, збирав і віддавав при-
йдешнім скарби гуцульські – звичаї, обря-
ди, письмові, скульптурні й архітектурні
надбання, говірки, окремішні слова. та най-

паче ставав в обороні людей, природи і роз-
вою гуцульського краю. на сторінках очо-
люваного упродовж майже чверть віку
Верховинського часопису («Світа нок»,
«Верховинські вісті»), як член національної
спілки журналістів України із 40-річним ста-
жем, як трирічний голова Верховинської
районної ради, як депутат обласної ради 3-ох
демократичних скликань, як очільник
Всеукраїнського об`єднання товариств
«гуцульщина», як упорядник «гуцуль ського
календаря» та журналу «гуцульщина», як
ініціатор перевидання перлин літератури,
історії та краєзнавства гуцульщини... Його
вилонило гірське село Пробійнівка Верхо -
винського району. Під час не таких частих
зустрічей він нерідко захоплював мене спо-
гадами-блискітками свого дитинства та
юності, переконував, що у гуцулів надто
кріпка і непіддатлива вдача і воля. Радо
ділився на правах старійшини власними
редакторськими уроками і досвідом газе-
тярських буднів своїм лагідним, зате чіпким
й об`ємним і принциповим поглядом і пози-
цією щодо діяльності місцевої преси, пере-
дусім у гуцульському краї». 

мене, особисто, вражала його особис-
тість вдалого лідера, якого не можна було
не поважати. не хотіли відпустити його
гуцули із головування навіть і тоді, коли на
останньому конгресі у Верховині він цього
просив, бо вже почував себе не зовсім здо-
ровим. Він умів бути одночасно чудовим
наставником і порадником, як ніхто інший,
із яких я досі пізнала в житті.

Попрощалася гуцульщина зі своїм вір-
ним Сином 14 травня. Похорон відбувся в
селі Кобаки, що на Косівщині, де протягом
останніх років проживав дмитро Вата -
манюк. Із наших гуцулів Румунії єдиний,
якому вдалося провести в останню путь
нашого друга, був дмитро Коренюк, із яким
я вже встигла поділитися враженнями.
Заграла зі смутком прощальна гуцульська
трембіта, заридали люди, заплакали гори
Карпати...

Вічная пам’ять дмитру Ватама нюку! Хай
з богом спочиває! 

Передаю і цим шляхом щирі співчуття
родині Ватаманюків, зокрема його дружині
Калині, та всім гуцулам, які втратили прек-
расну людину, знаменитого друга!

ярослава-орися колотило

Відійшов у вічність дмитро Ватаманюк, голова товариства «гуцульщина»


