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ХТО ПАПЛЮЖИТЬ СУР?

Організаційне і функціональне зміцнення СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ, зростання його престижу у стосунках з
громадськістю і державними інституціями, очевидні для кожної добросовісної людини, породжують дедалі більшу
злобу з боку небагатьох наших супротивників – відомих і невідомих.
Всупереч правді, честі, нормальному
соціо-моральному клімату, автори нападів на СУР вдаються до дедалі підліших засобів, до все брудніших і отруйніших методів. Для нас, синів гордої нації,
яка протягом історії пройшла через
важкі випробування, сумна та річ, що
індивіди, які вдаються до таких нападів, ганьблять гордість називатися
українцем і намагаються підірвати нашу здатність здійснювати наші права і
свободи в демократичній державі.
Безтямні і дедалі брудніші напади
виникли після невдалих спроб підірвати
юридично стабільність і безперевність
СУРу, після жалюгідного намагання
заснувати вірогідну паралельну організацію. Ці індивіди вдаються до нових
нападів, до наклепницьких доносів, неймовірних апеляцій, приголомшливих
колпортацій. Їх нахабство виходить за
сферу аморальності, переходячи у
сферу безумності. Озброєні брехнею,
вигадками, підробками, вони очорнюють СУР, надіючись чогось добитися,
надіючись, що знайдуться наївні, які їм
повірять.
Провід Союзу українців Румунії запевняє всіх своїх членів і симпатизантів,
що чутки, які ходять – це плід злоби і

брехні. СУР діє законно, його провід легітимний, а певні інадекватності формального порядку не вплинули на продовження діяльності Союзу, вони починають належати минулому; мандат
депутата легітимний і незаперечний.
Провід Союзу переконаний, що жодна
людина з тверезим розумом та елементарною совістю не може повірити
вигадкам.
Однак ми повинні були пильними
щодо прихованого смислу цих наклепів.
Вони стали надто настійливими і не
живляться тільки гарячковістю і пожадливістю однієї особи. Щоденні реалії на всіх меридіанах засвідчують, що
сучасний світ заражений брехнею,
фальшивістю, вигадками, закулісними
махінаціями, що набули помпезної назви
гібридної війни. Вільний доступ до
інформації захаращений явищем FAKE
NEWS. А вільний доступ до правосуддя
стає приводом до зачіпок. Все це входить до арсеналу великих зіткнень,
включно до кофронтацій геополітичного характеру.
СУР означає дуже багате, майже все
для здійснення фундаметральних прав
українців Румунії, але він може видаватися незначним на рівні державних,
регіональних або геополітичних ігор. І
все ж таки, коли конфлікти загострюються, кожен чинник і кожна позиція можуть набути стратегічної ваги.
Проявляючи тверезість і стриманість, не можемо ігнорувати той факт,
що в теперішній період етнічна батьківщина втягнута у тривалий збройний

ПОСОЛЬСТВО УКРАїНИ В РУМУНІї

конфлікт з глобальними наслідками, що
в Україні загострюється електоральна
конфронтація, що відносини між країною, громадянами якої ми є, та етнічною батьківщиною – не найкращі. Ми
пильнуємо наші чесні і почесні завдання.
Та чи немає і таких супротивників, які
можуть бути зацікавлені у підпорякуванні нашої організації за допомогою
безсовісних індивідів і втягненню її у
комбінації, якi нам чужі і мусять залишатися чужими?
Президія СУPy запевняє всю українську громаду Румунії у послідовності і
непохитності бути її легітимним представником. Юридичний тиск на СУР
існував і буде існувати, а це означає, що
ми не допускаємо компромісів. При
потребі звернемося і до юстиції. Головне уважно слідкувати за нападами, їх
авторами, викривати тих, що діють
проти нас з тіні, залишатися коректними і активними як українці, так і громадяни Румунії.

ПРЕЗИДІЯ СУРу

Міністерство освіти і науки України

Голові Союзу Українців Румунії
Пану М И К О Л І - М И Р О С Л А В У
ПЕТРЕЦЬКОМУ
Бухарест

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
IV рівень акредитації
Філологічний факультет

Дозвольте від імені Посольства України в Румунії
та учасників міжнародного соціального проекту
«Книга Добра» висловити щиру подяку за участь
Союзу Українців Румунії в організації поїздки до
Румунії групи українських дітей, які постраждали від
збройної агресії Російської Федерації проти України.
Ми високо цінуємо Ваші особисті зусилля, спрямовані на забезпечення належних умов перебування
учасників вищезазначеного проекту у Бухаресті, а
також Вашу разом з представниками української громади Румунії участь в організованих Посольством
заходах.
Впевнений, це сприятиме зміцненню зв'язків між
українцями поза межами кордонів, а також консолідації дружніх відносин між Україною та Румунією.
Користуючись цією нагодою, дозвольте поновити
запевнення у своїй високій до Вас повазі.
З найкращими побажаннями

Вельмишановний пане Миколо-Мирославе Петрецький! Вельмишановна пані
Ірино-Любо Горват!
Від імені чернівецької делегації – Алли та Володимира Антофійчуків, Олександра Добржанського, Сергія Гакмана, Наталії Нечаєвої-Юрійчук, Миколи Ярмистого і
Тадея Яценюка – висловлюю щиру подяку за високу організацію і проведення IX
Міжнародного симпозіуму «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність»,
який, як і попередні, відкрив нові цікаві сторінки взаємин двох сусідніх народів.
Важливо, що матеріали цих симпозіумів видаються окремими томами, завдяки
чому забезпечується їх широкий міжнародний резонанс.
Особливістю цьогорічного наукового форуму стало те, що він проходив під знаком 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди високоповажні гості та учасники симпозіуму поклали квіти до пам’ятника великому поетові
у місті Сату Mape, виголосили промови та наукові доповіді, а місцеві аматори та
співаки з України дали святковий концерт.
Переконаний, що такі наукові і культурні події сприятимуть зміцненню дружніх
зв’язків між Румунією та Україною, служитимуть справі добросусідства між двома
народами.

Шановний пане Петрецький,
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Олександр БАНЬКОВ

Голові Союзу українців Румунії, депутатові Парламенту Румунії
п. ПЕТРЕЦЬКОМУ М.-М.
Генеральному секретареві Союзу українців Румунії п. ГОРВАТ І.-Л.

З глибокою повагою і надією на подальшу співпрацю
професор Чернівецького та Сучавського університетів
Володимир АНТОФІЙЧУК

Ukraînsykãc VISNÃK

Вшанування пам’яті наших буковинських письменників
Сучава – Дарманешти

Загальнопризнана істина, що без підвалин цінностей минувшини неможливо оцінити правильно сучасне та забезпечити цінне
майбутнє, переконливо і незаперечно перевіряється у вимірі часу.
На Буковині, у громаді Дарманешти та в
приміщенні Сучавської повітової організації
Союзу Українців Румунії, вже четвертий рік
підряд вшановується пам’ять усопших в
Бозі буковинських українських письменників, подія, що має всі умови стати важливим
традиційним заходом, якщо розшириться
коло учасників фахівцями по перу, головно
тими, котрі безпосередньо знали вшанованих, та ліцеїстами і студентами класу/відділу української мови та літератури, існуючих
на Сучавщині.
Заснований з ініціативи голови повітової
сурівської організації Іллі Савчука та преподобного отця, пароха церкви «Святого
Іллі» громади Дарманешти, Михайла
Кобзюка, захід відбувається у рамках двох
важливих моментів: Панахиди, відслуженої
отцем вищезазначеної церкви та короткими
представленнями цінних фрагментів із
творчості відійшовших у вічність письменників чи цікавих моментів з їхнього життя,
моменти, котрі вказують світлу дорогу молодому поколінню у плеканні рідної культури.
Цього року, з певних причин, обидва моменти відбулися у Дарманештській церкві.
Під час богослужіння отець Михайло
Кобзюк молив Всевишнього затримати в
Небесному царстві письменників та культурних діячів: Ольгу Кобилянську, Сильвестра Яричевського, Дениса Онищука,
Юрія Ракочу, Мирославу Шандро, Степана Ткачука, Корнелія Регуша, Юрія
Лукана, Василя Цаповця, Івана Негрюка,
В. Соколюка, Стеліяна Груї, Теофіла
Ребошапку, Євгена Михайчука, Віктора
Козарюка, Івана Боднарюка, Вікентія
Николайчука, Івана Непогоду, Василя
Клима, Ілля Кожокаря, Павла Шовкалюка, Іона Козмея, Миколи Крамаря,
Юрія Чигу, Миколу Гапенчука, Василя
Манжеловського.
Були запрошені багато із членів родин
усопших майстрів українського пера, а їхні
слова подяки організаторам цього вшанування глибоко схвилювали присутніх.
Після відправлення панахиди отець Михайло Кобзюк наголосив на
тому, що вшановані письменники та
культурні діячі заслужили нашої вічної пам’яті, бо вони жили і творили
не для себе і для тодішнього часу, а
головно для майбуття, бо вони сіяли
добре зерно культури, науки і освіти.
Християнське повчання підказує так:
Якщо вшановуємо тих, що творили
культуру, то ця духовна цінність витає поміж нами, одягає нас у наші
прекрасні народні строї, переконує

затримувати і збагачувати рідні традиції та
обряди, плекати рідну мову, жити у злагоді
та взаємоповазі з ближніми.
Запрошений до слова, Ілля Савчук підкреслив те, що вагомість такого заходу випливає саме з вагомості духовних цінностей
їхньої творчості, а ця культурна спадщина
нашого етносу, і не тільки, є найбільшим
скарбом українського творчого потенціалу.
Голова Сучавської повітової організації
СУРу передав цьому особливому заходу,
його організаторам та учасникам щире
вітання Миколи Мирослава Петрецького,
голови СУРу та депутата української меншини в Парламенті Румунії.
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Наш славний гуцульський учитель і культурний діяч Михайло Ґеорґій прочитав два
вірші, перший присвячений Степану Ткачуку, а другий – Юрію Чизі.
Мало кому не відомий Коля Курилюк,
бойовий культурний діяч села Марицеї,
залучує вперше до когорти буковинських
поетів українського походження свого односельчанина Василя Манжеловського, котрий писав румунською мовою, та лейтмотивом його ліричної спадщини є рідна
Буковина, а літературна спадщина налічує
10 томів – 1.736 віршів. Один із віршів був
прочитаний перед зібранням.
Автор цих рядків запропонував визначити віхову роль красного слова у формуванні
правильного світосприйняття, по-перше,
молоді, звідки випливає і потреба такого
заходу: Якщо взяти до уваги слова Євангелії св. Йоана «Споконвіку було Слово, і з
Богом було Слово, і Слово було – Бог»
(Йоан:1-1) та біблійне твердження «Слово –
це божа Правда», то напрошується запитання: Письменник є творцем слова? Відповідаємо коротко і чітко: Ні! Письменник є
тільки людина, облагороджена Верховною
Мудрістю здібністю виділяти з Божого словникового скарбу слова, що відповідають
його світосприйняттю і поєднувати їх у власні синтагми з метою відтворювати Правду і
Красу людського життя-буття, незалежно
від вимірів простору або часу. В свою чергу,
Правда і Краса творять Добро, а навпаки,
Кривда і Потворне породжують Зло. Якщо
вважаємо, що Всевишній закінчував кожний
день земного сотворіння словами «що воно
добре!», то і людина була сотворена задля
Добра. Але Добро, Правда і Краса отримуються «В тяжкім труді... і в поті чола»!...
Літературні персонажі, якого походження
не були б, символізують комплексність
людської душі та невпинність людського
духу і бувають завжди посередниками піз нання читачем самого себе та свого ближнього у постійному зусиллі створювати все
кращий і кращий світ.
Радник Префекта Сучави у справах української меншини Михайло Міхаєску-Анюк,
голова Серетської організацій СУРу, пригадує з неприхованою гордістю те, що Буко вина подарувала духовному світу і зокрема
Україні, Петра Могилу, котрий продовжував,
через двісті років після Григорія Цамблака,
духовенські та духовні відносини між
нашими народами.
Голова Сучавської міської філії
СУРу Лучія Мігок висловила своє
переконання, що всі наші письменники та культурні діячі, пам’ять котрих
вшановується, бажають, щоб ми говорили частіше рідною українською
мовою. Я вклоняюсь перед їхньою
літературною спадщиною – сказала

Євсебій ФРАСИНЮК

Фото автора
(Закінчення на 4 cтop.)
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Вшанування пам’яті наших
буковинських письменників
(Продовження з 3 cтop.)

вона – бо їхні повчання діють сьогодні
плідно на формування молодого покоління. Хай Бог забезпечить їм Царство
Небесне, а нас облагородить силою зберігати рідну мову, збагачувати її та передавати дітям і внукам як найсвятішу річ.
Син відомого буковинського письменника Дениса Онищука, який розгортав
свою творчу діяльність у між і після воєнних часів, в нелегких умовах переслідування то з одного, то з іншого «боку»,
Ярема Онищук уклінно дякує організаторам цього заходу, тому що відчуває, як
оживають повчальні слова спочилих у
Бозі письменників, а це свідчить, що їхня
праця, їхні зусилля, їхні часті жертвування не без корисних наслідків. Якщо сьогодні маємо рідну мову, рідну культуру,
законні умови збагачувати її і продовжувати з покоління в покоління, то хоча б це
частково завдячується їм – закінчив він.

*
Інша загальновизнана істина твердить
також незаперечно, що письменник говорить в часі своїм читачам власною творчістю. Потрібно зважити з щирою відповідальністю організаторам умови та роль
такого заходу, перенести наголошення на
авдиторію, якій конструктивно потрібний
безпосередній контакт з текстами письменників, залучувати відповідних посередників красного слова до дисемінації
рідної літератури і таким чином будувати
духовно майбутні творчі потенціали нашої
молоді, потенціали, виклик яких потрібно
постійно пробуджувати.
Вже близько час, коли культурні заходи
розгортатимуться на основі проектів, а
будь-котрий проект містить обов’язково
пункт фід-беку (feed-back), тобто очікуваного результату/ефекту. В оптимістичному
дусі можна сказати так: якщо яблуня
родить яблука, а грушка – груші, то культурні заходи повинні обов’язково родити
духовні фрукти! А я непоправний оптиміст...
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ДеНь РІДНОЇ МОВи НА МАРАМОРОЩиНІ

Нещодавно ще одним святом по повнився наш календар: День рідної
української мови, який відзначали 2
березня.
Ініціаторами події були Марамороська
філія СуР на чолі з головою Мирославом
Петрецьким в партнерстві з Інспекторатом Освіти /представник Інспекторату
професорка по спеціяльності Сімона
Малярчук/, з Педагогічним Ліцеєм імені
Тараса Шевченка /директор Василь
Куреляк/, з директорами шкіл, в яких вивчається українська мова.
Учні Верхньої Рони, Вишавської Долини, Бистрого, Реміт, Луга над Тисою, Кричунова,
Сігету, Полян, Кривого, Красного виступили з
артистичними моментами на сцені ліцею. Також
з чудовими репертуарами приєдналися до них
артистичні ансамблі з Верхньої Рони, Великого
Бичкова, Полян та Кривого.

Того діти цураються,
В хату не пускають.»

Поезія Лесі Українки також була чиста і
міцна, мов криця:
« Я не на те, слова, ховала вас
і напоїла кров’ю свого серця,
Щоб ви лилися, як отрута млява,
і посідали душі, мов іржа.»

Мова – це душа народу, неоціненна спадщина,
з нею ми не розлучаємося протягом усього життя.
Один мудрець сказав: «Людина, байдужа до
рідної мови, схожа на дикуна. Тому що її байдужність до мови пояснюється повною байдужністю
до минулого, сучасного, майбутнього свого
народу.»
На цьому особливому святі депутат Микола
Мирослав Петрецький у своєму слові підкреслив
значну дату 20 лютого 2019 р., коли виступив на
пленарному засіданні Парламенту Румунії з
політичною заявою щодо перспектив рідної
мови в сучасному політичному кліматі.
Мова – це велике досягнення людства. Вона
у кожного народу своя. І дуже важливо для людського спілкування добре знати мови інших
народів, але найперше потрібно знати свою
рідну мову.
Українська мова дуже мелодійна, багата, як
земля, веселкова і чарівна, як пісня солов’їна. А
для нас вона найкраща, бо рідна нам від самої
колиски.
«Ну щоб, здавалося, слова ...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється-ожива,
Як їх почує!..»
(Т. Шевченко )

Володимир Сосюра:

«Я знаю силу слова –
воно гостріш штика
і швидше навіть кулі,
не тільке літака.
Воно проміння швидше,
в нім – думка й почуття.
Воно іде в народи

Великий Кобзар на сторожі людської гідності,
честі поставив слово ...
«Добре, ведіть, показуйте,
Нехай стара мати
Навчається, як дітей тих
Нових доглядати.
Показуйте!.. За науку,
Не турбуйтесь, буде
Материна добра плата.
Розпадеться луда
На очах ваших неситих,
Побачите славу,
Живу славу дідів своїх
І батьків лукавих.
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,

для вічного життя...
О зброє щастя, слово,
я жить з тобою звик!
Ти- квітка у любові,
в ненависті ти – штик.»

Любім і шануймо рідну мову!

Ярослава ШТЕЛЯК,
кореспондент
Фото авторки
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ЛиЦАРІ ВОЛІ

НЕСКОРЕНІ ВЕРХОВИНИ КАРПАТСЬКОї УКРАїНИ (І)

Нам нерідко дорікають, що полюбляємо
минувщину, ідеалізуємо давнину, порпаємось у
проминулих літах з ностальгійною самозреченістю, загороджуючись від суворих реалій сьогодення заборолом хитких тіней прадавньої історії. Що ж, прецінь, частка істини в цьому є, однак
чи можна прозирнути крізь майбутні віки, не охопивши гострим позиром тисячоліття,
що пронеслися над нашою землею й
зоставили міцні карби та зарубки у
генетичній пам'яті народу?..
От і зараз чую невдоволений голос
(слава Богу, поодинокий!) скептика
(йому все погане й зле у нинішній добі):
що, знову минуле?! нащо кликати тіні й
духів, хай спочивають собі. І яка така
Карпатська Україна?! Далебі – кожному
своє. Не пом'янути добрим словом з
ювілейної нагоди Карпатську Україну та
її президента Августина Волошина –
означає зрадити тисячі лицарів-січовиків, які віддали своє життя за нинішню нашу незалежність,
розірвати тривке огниво з суцільного ланцюга,
котрим зв'язані минувщина і сьогодення, упослідити себе до гастрономічно обивательського
примітивізму, що, на жаль, мов чортополох, пускає міцні корінці...

бути УКРАЇНСЬКА. І хоча б навіть нашій молодій
державі не суджено було довго жити, та наш Край
залишиться вже назавжди УКРАЇНСЬКИЙ, бо
нема такої сили, яка могла б знищити душу, сильну волю нашого українського народу». І як вислід
своєї роботи Сойм задекларував: «Розгорнулась
завзята і лицарська збройна боротьба найкра-

НАЧе феНІКС З ПОПеЛУ

Вже холодним позапристрасним голосом мовлено фразу, що сколихнула всю Європу: «Над
Іспанією – безхмарне небо»; вже у чорних закапелках маніакальної душі сатанинського небожа
Адольфа Гітлера зароджувались фантасмагоричні плани переділу Європи, котрим судилися
блискучий початок і безславний кінець; вже
малювалися карти бліцкригів й плелися дипломатичні інтриги; вже коричневий Берлін й червонокоричнева Москва тисли одне одному руки в надії
безроздільно владарювати не лишень континентом, а й, чого там дріб’язкувати! – світом; вже
пахло в повітрі громовицею найбільшої за всі
роки цивілізації війні, що взяла собі назву другої
світової війни, аж тут...
У центрі Європи зародилася, постала, заявила про себе на увесь світ зовсім юна держава –
Карпатська Україна. Постала, мов фенікс з попелу, щоб устами свого першого президента
Августина Волошина мовити: «Від національної
загибелі врятувала нас наша глибока віра у
наше наше національне воскресіння. Почавши
від ХІІ віку, безупинно вів наш народ боротьбу за
свої права із завойовниками, і вже здавалося,
що наші вороги зітруть нас з лиця землі. Та хоч
як нас переслідували, дух, ідею не можна в кайдани закувати».
15 березня 1939 року у закарпатському місті
Хусті була проголошена Карпатська Україна.
Невелика за площею й населенням держава
спричинила такий шквал політичних пристрастей
в Європі, мовби йшлося про остаточний переділ
всього світу. Берлін, Будапешт, Прага, Варшава,
Москва, Бухарест, Рим – кожен по-своєму відгукнувся на цю нечувану подію, усі по-різному, але
одностайно: не дозволимо, нема місця для
України, хай і куцої Карпатської, під голубим
небом!
За всіма ознаками жанру високої геополітики
Карпатській Україні не було місця серед європейських держав, та ж ні, перший її Сойм звістив
подивованому світові: «По тисячолітній неволі
наша Земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є й хоче

їх до боротьби за свої права. Так і сталося, Львів
відгукнувся протипольською і протимадярською
демонстрацією, Роман Шухевич закликав боронити українське Закарпаття, сотні добровольців
перейшли кордон й взяли до рук зброю.
З вулиць і майданів політичні пристрасті вихлюпнули на найвищий урядовий рівень, польський сейм устами свого голови у грудні
1938 року твердив, що метою польської
закордонної політики є допомогти Мадярщині здобути Карпатську Україну, створивши в такий спосіб спільний кордон.
Лідер української опозиції, віце-маршал
сейму В. Мудрий рішуче запротестував:
«Не треба забувати, що український
народ через спорідненість крови, спільної
традиції, спільний національний дух творить одну, нероздільну єдність, незалежно від того, в якій державі й під якою владою він живе». Тим часом Мадярщина й
Польща засилали на територію Карпатської
України терористичні банди, щоб залякати місцеве населення, змусити його відмовитись від
національно-визвольних змагань.
Молода держава плутала карти Гітлера і
Сталіна, які вже ділили Європу на сфери впливу,
проте майбутнього у цьому переділі для Карпатської України не було. Мадярщина буквально
марила Закарпаттям, тому готова була платити
будь-яку ціну. Гітлер визначив: Мадярщина
повинна стати васалом Німеччини, відстоювати
її політику в Лізі Націй, у разі війни воювати на її
боці. У березні 1939 року Гітлер дав добро на
захоплення Карпатської України.

ПІД ЗВУКИ КАНОНАДИ

щих синів українського народу з усіх українських
земель, яка закінчається постанням САМОСТІЙНОЇ І СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!».
Це вже, на думку головних кравців політичної
карти Європи, було занадто. На XVIII з’їзді ВКП (б)
Сталін одверто глузував з «так званої» Карпатської України, до якої німці нібито мали намір
приєднати Радянську Україну. Гітлер, що вже готувався завоювати світ, висловився про Закарпаття
так: «Нам найбільше відповідала б автономна
Рутенська область з орієнтацією на Прагу».

УСІ – ПРОТи НАС

Проти молодої держави особливо непримиренно виступили Мадярщина і Польща, прохолодні відносини між якими після розвалу ЧехоСловаччини набрали обрисів гарячої зацікавленості у встановленні єдиного мадярсько-польського кордону. Не вгамувались польські політики й преса, бо «коли сьогодні українці висувають домагання на самовизначення Русі, коли
вони говорять про незалежність чи хоча б про
автономію, – хоч ці вимоги зі становища українців логічні, то польський інтерес мусить тут
поставити тверде ні!» (газета «Вєк нови»). У
Польщі добре розуміли, що Карпатська держава
може стати П’ємонтом для Великої України, її
державності, що вона сколихне галичан, покличе
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Перший Сойм молодої держави засідав під
звуки канонади. Чехо-Словаччина слухняно
склала зброю перед фашистською армадою,
зате закарпатці вирішили боронити свою державність до кінця. «Не дамо ані п’яді рідної землі
– ані полякам, ані мадярам, ані румунам. Хочемо
бути на своїй українській землі самі господарями, вповні незалежними і вільними», – ці слова
Степана Росохи були суголосні настроям закарпатців, що зі зброєю в руках боронили свою
незалежність. Як свідчить Юліан Химинець у
спогадах про ті грозові роки, не знали меж звірства мадярських гонведів, незламною була стійкість карпатських січовиків. У хустській в’язниці
на стіні кров’ю виведено напис: «Я, Олександр
Блистів, 23-річний, з Хусту, іду на смерть за те,
що люблю свою рідну Україну». Понад десять
тисяч українців було загнано в тюрми і концтабори, близько п’яти тисяч з них загинуло. Навіть
неприхильна до нас польська преса змушена
була визнати: «Ми виступали з цілою безоглядністю проти Закарпатської України. Мусимо, одначе, чесно сказати, що в обличчі останніх подій
маємо більшу пошану до українців, ніж до чехів і
словаків. Які б там не були оті січовики, а всетаки ті люди не скавуліли, не склали зброї, але
боронилися в найтяжчих політичних і стратегічних умовинах... Якщо б я стояв на чолі сотні
мадярської піхоти, я на власну відповідальність
наказав би віддати почесну сальву над трунами
полеглих українців («Меркуріюш польскі»).
/далі буде/

Олександр МАСЛЯНИК
Заслужений журналіст України
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На сцені хор «Ронянські голоси»
Хор «Ронянські голоси» із Вишньої Рони – це один із 12 українських хорів Мараморощини до Революції. Він не перервав
свою хорову діяльність, виступаючи уже 30 років після
Революції на сценах Мараморощини і всієї Румунії та за кордоном.
Основу хору «Ронянських голосів» складають особливо
педкадри, котрі люблять українську пісню і своє село. Хор продовжує культурну діяльність завдяки підтримці Союзу
Українців Румунії.
Деякі із бувших хористів перейшли жити у інші місцевості
країни, інші відійшли у вічність, а деякі уже старші і не можуть
брати участь у хорі. Хочу поздоровити старших співаків, котрі
становлять основу хору і тепер. Це сім’я Марія і Елек Опрішан
й бувші диригенти хору; Іляна Дан і Гафія Дзябенюк, Наталія
Семенюк, Марія та Іван Добра, Марія Попадюк, Емілія Грещук і
молодші Николай Фрасин, Анна Аліна Гріжак, Василь
Боднарюк, Аліна Боднарюк, Анна Семенюк. Донедавна співала у хорі і сім’я Марія і Микола Арделяни /бувший диригент/. Диригент хору і інструктор гуртків «Соколи» і
«Соколики» Джета Петрецька; Проф. Мирослав Петрець кий, хорист і соліст ансамблю «Червона калина», Лариса і
Мирослав Петрецькі, бувші
танцюристи і хористи, – отже,
вся сім’я Петрецьких.
До хору наша диригентка
залучує періодично й учнів
українського ліцею та студентів. Але якщо їх десь зустрічається більше, та вони теж
створюють хор. Так сталося із
нашими танцюристами і хо ристами, студентами у Клужі.
Радісно, що частина хористів,
яка переселилась до Сігету,
співає у хорі Української Православної Церкви – диригинт
учителька Маргарета Лав рюк, бувший член мандолінового оркестру із Рони. Уже кілька років наш хор доповнює
група хористів із Полян.
Перша культурна подія, в якій брав участь мішаний хор
«Ронянські голоси» у 2019 році – це Фестиваль українських
колядок та зимових обрядів, ХХVІ-ий випуск, який відбувся 12
січня у Сігету Марамацієй. Цей захід, фінансований СУРом,
організований головою Марамороської філії Мирославом
Петрецьким.
Друга цьогорічна культурна подія з участю хору «Ронянські
голоси» це «Міжнародний день рідної мови», організована
Марамороською філією СУРу у місті Сігеті 2 березня у партнерстві із Повітовим шкільним інспекторатом. Подія відбулася у
Педагогічному ліцеї ім. Тараса Шевченка. Були присутні пред-
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ставники СУРу, Шкільного повітового інспекторату, директори
українських шкіл Мараморощини, учителі, учні, родичі.
Подія почалася виставкою ручних робіт і малюнків, про яку
говорили проф. др. Василь Куреляк, новий директор педагогічного ліцею. Сімона Малярчук, інспектор з української і російської мови, голова Марамороської філії СУРу Мирослав
Петрецький. Він зауважив, що у залі знаходяться три генерації

українців: учителі-пенсіонери, члени хору «Ронянські голоси»,
які закінчили українську педагогічну школу у Сігеті; друга генерація – учителі української мови, які закінчили педагогічний
ліцей ім. Тараса Шевченка у ’90-2000 роках, і теперішні учні
цього ліцею із українських сіл. Відчуття було величне. Туга
старших за пройдені роки перетворилася у радість зустрічі із
молоддю, яка понесе далі українську мову, українські пісні і
танці.
Присутній на цій події депутат, голова СУРу Микола Мирослав Петрецький говорив про
значення цього дня для українців, висловив радість зустрітися із учнями і викладачами
української мови. У своїм слові
проф. др. В. Куреляк підкреслив красу і музичність української мови і разом із інспекторкою Сімоною Малярчук запросили учнів VІІІ-их класів продовжити навчання в українському ліцеї.
Почався прекрасний спектакль під проводом пані Сімони
Малярчук. Першим вийшов на сцену хор «Ронянські голоси»,
який під проводом проф. Джети Петрецької проспівав «Реве та
стогне», на слова Тараса Шевченка. Учні І-го класу української
секції школи з Вишньої Рівни, підготовлені Ларисою Петрецькою, насолоджували присутніх своїми піснями, віршами і танцями. Також гарні пісні виконав і гурт VІІІ-го класу школи з
Вишньої Рівні – керівник проф. Джета Петрецька.
А потім кілька годин на сцені педагогічного ліцею ім. Тараса
Шевченка звучали прекрасні українські вірші, пісні і танці у
супроводі музики, представлені учнями із українських шкіл і
ліцею.

Текст і фото Іляни ДАН
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Міжнародний симпозіум і відзначення річниці народження Тараса Шевченка

8-10 березня 2019 року у м. Сату Маре відбувся IX-й Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність», а також
урочисте відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса
Григоровича Шевченка.
Організатором цих важливих заходів був Союз українців Румунії на чолі
з головою Союзу українців Румунії, депутатом Парламенту Румунії паном
Миколою Мирославом Петрецьким і Сатумарська філія Союзу українців
Румунії на чолі з пані Любою Горват.
Ці заходи були проведені на високому організаційному і фаховому рівні.
Про це свідчить участь у цих заходах понад 70 відомих вчених з України,
Румунії і Словаччини, посла України в Румунії пана Олександра Банькова,
вищих посадових осіб повіту Сату Маре, міста Сату Маре, Закарпатської,
Чернівецької та Івано-Франківських областей, голів повітових філій Союзу
українців Румунії, посадових осіб Департаменту міжетнічних відносин
Румунії, Міністерства освіти Румунії, Міністерства культури Румунії, представників засобів масової інформації та ін.
Під час пленарних і секційних засідань обговорювались економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші питання румунсько-українських відно-

син. Враховуючи важливість міждержавних румунсько-українських відносин у контексті євроінтеграції України, під час виступів науковців обговорювались сучасні еколого-економічні проблеми щодо реалізації концепції
сталого розвитку України і Румунії на національному та транскордонному
рівнях.
9 березня з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Гри горовича Шевченка відбулося покладання квітів до пам’ятника Тараса
Григоровича Шевченка у м. Сату Маре.
Оскільки важливий акцент румунсько-українських відносин спрямований на перспективи розвитку України і Румунії, пропоную опублікувати
результати міжнародного симпозіуму у збірнику наукових праць під назвою
«Румунсько-українські відносини: історія, сучасність та перспективи».

Іван ДУБОВИЧ,
завідувач кафедри екологічної економіки
Національного лісотехнічного університету
України, м. Львів.

ІХ-ий МІжНаРоДНиЙ СиМПоЗІУМ «РУМУНСьКо-УКРаЇНСьКІ ВІДНоСиНи. ІСТоРІЯ Та СУЧаСНІСТь»

Сатумарська філія Союзу українців Румунії
організувала ІХ-й Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність», який відбувся у Повітовому музеї міста
Сату Маре. У рамках симпозіуму відбулося також відзначення 205 річниці від дня народження
Тараса Шевченка. Партенерами цього надзвичайного заходу були: Посольство України в
Румунії, Повітовий музей Сату Маре, Повітова
рада Сату Маре, Філологічний факультет Клузь кого університету ім. Бабеша-Бойяї, Ужгородський національний університет, Чернівецький
національний університет ім. Юрія Федьковича,
Чернівецький благодійний фонд «Суспільні ресурси та ініціативи», Марамороська повітова бібліотека ім. Петре Дулфу, Національне румунське
телебачення, Всесвітня служба Радіо-Румунія,
Сатумарське місцеве телебачення та Сатумарський часопис «Північно-західна газета».
Варто зазначити, що минув 21 рік від проведення першого наукового міжнародного симпозіуму, який відбувся в аудиторіях Повітового
Музею Сату Маре 26-29 листопада 1998 року, а
наступного року, як зазначає доктор історичних

Микола Мирослав Петрецький, який підкреслив,
що історія румунсько-українських відносин, починаючи з XVI століття, є довгою і різноманітною.
Були й ретроспективи, а, що найголовніше, перспективи. Окрім голови СУР, у пленарному засіданні взяли участь: Посол України в Румунії
Олександр Баньков, державний секретар Департаменту з питань міжетнічних відносин Еніке
Каталін Лаціко, народний депутат України Юрій
Соловей, префект повіту Сату Маре Даріус Філіп
інші представники обласних державних адміністрацій України, національних університетів та
державних інституцій, громадських організацій
України та Румунії.
З боку Союзу українців Румунії у робочих секція виступили: голова Сучавської філії СУР Ілля
Савчук з доповідю «Культурно-просвітницька
діяльність українців повіту Сучава», голова
Комісії з питань культури СУР Михайло Трайста
з доповіддю «Русини – фальшива прикраса на
політичний сцені Східної Європи», голова Комісії
з питань книговидання СУР доктор лектор Іван
Гербіл з доповіддю «Українські прізвища та прізвиська українців Румунії», працівник часопису
«Вільне слово» Роман Петрашук з доповіддю
наук, професор Ужгородського національного «Відображення румунської тематики у творчості
університету Микола Вегеш: «... побачив світ українського письменника Юрія Федьковича»,
перший збірник наукових праць, який редагували голова Сучавської організації СУР Лучія Мігок з
доповіддю «Румунсько-українське співробітництВіорел Чубота і Василь Марина.»
Починаючи з 2010 року, Союз українців Руму - во між містами Сучава та Чернівці в галузі освінії повністю підтримує організування симпозіуму ти», радник міністерства освіти Елвіра Кодря з
і видання збірника наукових праць симпозіуму доповіддю «Українська освіта в Румунії» та гене«Румунськоукраїнські відносини. Історія та су - ральний секретар СУР – головний організатор
часність». Цього року, окрім робочих секцій симпозіуму Ірина Люба Горват з доповіддю
«Археологія, джерелознавство, історія», «Полі - «Історичні, соціально-антропологічні та етногратологія, етнологія, державне управління» та фічні аспекти української меншини Сату Маре».
«Мовознавство, літературознавство, освіта і Окрім доповідей на тему румунсько-українських
мистецтво», відбулося пленарне засідання висо- відносин, цікаві літературні теми було придставкого рівня, яке відкрив депутат Румунського лено на літературній секції, теми, які стосуються
Парламенту, Голова Союзу українців Румунії українських письменників Румунії. Їх представи-

Ukraînsykãc VISNÃK

ли кандидати філологічних наук, доценти та викладачі кафедри української мови Ужгородського
національного університету, Олександра Ігнатович: «Художній світ оповідання „Ложечка” Кор нелія Регуша»; Оксана Лавер: «Інформаційний
потенціял літературно-художніх антропонімів у
творах Михайла Михайлюка»; Оксана Талабірчук: «Поетика оповідання „Нуця” Івана Ковача»; Анастасія Вегеш: «Народний гумор у літературно-художніх антропонімах сатиричних творів
Михайла Трайсти» та доповіді чернівецьких науковців Алли Агафонової «Інтимізація епістолярного спілкування (на матеріалі листів Івана
Дощівника до Дениса Онищука» та Володимира
Антофійчука «Українсько-румунські та румунсько-українські відносини у світлі журналу „Ба тава”».
У суботу 9 березня СУР зорганізував урочистий захід «Дні Тараса Шевченка» з покладанням квітів до пам’ятника-погруддя Кобзарю на
площі біля Сатумарського музею та урочистого
концерту.
Кожен з учасників симпозіуму отримав науковий збірник, до якого ввійшли доповіді VIII-го між-

народного симпозіуму «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність», який проходив 2628 жовтня 2017 року в місті Тишнад. У підсумках
було відзначено, що українсько-румунські відносини можуть і повинні вийти на якісно новий
рівень, а членство Румунії в НАТО та Європей ському Союзі і намагання України увійти до європейської та євроатлантичної спільноти повинні
сприяти вирішенню спільних питань між двома
країнами, стимулювати формування в цьому
багатонаціональному регіоні Європи зони добросусідства, взаємоповаги і партнерства.

Михайло ТРАЙСТА

Фото автора
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До 205-ої роковини від дня

«ДНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
конференц-залі Повітового Музею Сату
Маре, у присутності всіх учасників цього заходу, де «було видно, було чути» як дух
Шевченка об’єднує всіх шанувальників його
вічно живого і правдотворчого слова. Годилося б зазначити теми та імена всіх доповідачів, але тому що це появиться у збірнику
робіт даного Міжнародного симпозіуму,
обмежусь вживанням сакральної цифри
«три» і наведу тему професора-др. Во-

душевного і духовного єднання українців,
веде їх до Правди, а це означає до справжньої свободи.
Запрошується до вітального слова найповажніший представник Посольства України в Румунії, Посол Олександр Баньков:
Під егідою Союзу Українців Румунії,
– Bună ziua! Доброго дня вельмишановголовні організатори Міжнародного симпоним учасникам цієї особливої урочистості!
зіуму «Румунсько-українські відносини. ІстоДля мене надзвичайна честь, водночас i
рія та сучасність» (8-10 березня) Микола
приємність бути сьогодні тут, серед такої
Мирослав Петрецький, депутат від
чисельної присутності. Дев’яте беукраїнської меншини у Парламенті
резня для українського роду – нинішРумунії та голова СУРу і Люба Ірина
нього року це
205-а роковина від
Горват, голова Сатумарської повітової
дня народження геніального украфілії та генеральний секретар СУРу
їнського поета Тараса Шевченка. Він
зуміли обрати дату, яка об’єднує карне тільки надзвичайно великий поет і
динальні числа земної подорожі
художник, він співець української
Великого Сина українського роду –
нації, творець долі української мови.
вічноподорожуючого Кобзаря (9-10
Оцінити творчість Тараса Шевченка
березня), Міжнародний Жіночий День
важко, бо велич його незмірима.
(8 березня) і дев’ятий випуск вищезаСьогодні його творчість є надто актузначеного науково-освітнього заходу.
альною, тому що український народ
Розшифрувати таїну трійки цих
продовжує боротися за правду, за
подій вдається тільки учаснику, а мені
свободу, за самовизначення.
пощастило отримати цю почесть, за
Особливо є важливим те, що укращо вельми щиро дякую шановним
їнський народ дотримується заповіту
організаторам. В стислій формі таїну можна лодимира Антофійчука «Мотив людинолю- Шевченка і продовжує свято споминати його
відгадати-пояснити так: В житті і творчості бія у творчості Шевченка», Валентини «незлим, тихим словом». Він, насправді, є
Шевченка жіноча постать – це свята людсь- Барчан «Проблема національного манкурст- величезна духовна особистість українського
ка буттєва частина, до котрої він прагнув ва у поемі «Гайдамаки» Тараса Шевченка» народу і для справжнього єднання всіх украціле життя всім своїм єством, а вона появля- та, з відповідною скромністю, автора цих їнців нам так потрібен.
лась постійно йому в образах матері, се - рядків «Мотив розіп’яття слова Правди у
Дякую ще раз пані Любі Горват за запростри, коханої, подруги, сільської дівчини, поемі Шевченка Неофіти».
шення, за бездоганно зорганізований захід,
графині, актриси чи бажаної дружини. ПрагНаступний момент вшанування українсь- за все те, що робить для затримання і пленути і не сягнути вповні мрії – це чи не най- кого Праведного відбувся біля погруддя, спо- кання рідної української культури. Дякую
комплексніше людське почуття, на тлі якого рудженого йому у надзвичайно гарному міським авторитетам, політичним та гропотужно, часто геніально творчо, горить сквері парку Площі «Васіле Лукачу» в муні- мадським особистостям, культурним діячам,
людський дух. На такому жертовнику горів і ципію Сату Маре. Очільником урочистостей викладачам, усім чинникам, які сприяли розвічно палає дух Шевченка.
була пані Люба Ірина Горват, котрій відгук- гортанню цього заходу. Бажаю всім Вам міцОкремою складовою цього значного захо- нулись на запрошення авторитети Повітової ного здоров’я, творчої сили нести українське
ду становило свято-шана «Дні Тараса Ради та Префектури Сату Маре, Надзви - слово, творити рідну культуру та допомагати
чайний і Повноважний Україні стати такою, якою всі ми хочемо її
Посол України в Румунії, бачити. Щиро дякую за увагу!
Його Ексцеленція ОлекМає слово представник Префектури повісандр Баньков, голови ту Сату Маре.
повітових організацій СУРу,
Даріус Філіп: Доброго дня! Мені дуже
гості з України, гості з інших приємно бути поруч з Вами з нагоди такої
повітів Румунії, науковці, важливої духовної події для українців звідувикладачі, культурні діячі, сіль. Українська спільнота повіту Сату Маре
місцева публіка.
є чисельною і гідною особливої поваги, а це
Ведуча церемонії дякує спонукує мене завжди відгукнутись на
щиро і не без хвилювання запрошення і залучитись до Ваших діянь.
всім присутнім, дякує всім
За останні два роки, протягом котрих витим, котрі надали поміч в коную почесть префекта, я був поруч саме
організуванні цього вшану- для того, щоб підкреслити цю повагу.
вання, дякує за повну підт- Сьогоднішній день почався дощем але, ось,
римку голові СУРу Миколі появилось сонце і створило прекрасні умови
Мирославу Петрецькому, бути і нам поруч з українцями та вшанувати
Шевченка», організоване Союзом Українців відсутність котрого, з об’єктивних причин, є разом пам’ять Шевченка.
Румунії у Сату Маре, діяння котрого запро - тільки фізична, бо душею і духом він завжди
Дякую всім представникам української
ектоване було розгортатися трьома важли- поряд з українцями де і звідки б вони не спільноти за все те, що вони роблять для
вими моментами: 1. Доповіді про життя і були, головно в діяннях вшанування у- збереження і плекання рідної культури та
творчість великого українського поета і країнської культурної спадщини, зокрема запевняю їх, що в установі Префектури двехудожника Тараса Шевченка; 2. Покла - Тараса Шевченка. Передаючи вітання пред- рі постійно відчинені для подальшої співпрадання квітів до пам’ятника-погруддя ставника українства в Парламенті Румунії, ці. Дякую за увагу!
українському митцю; 3. Концерт, при- Люба Горват наголошує на переконливі
Євсебій ФРАСИНЮК
свячений невмирущому Кобзарю.
сподівання пана Миколи М. Петрецького,
Фото автора
Представлення доповідей відбувалося у що Шевченкове слово діє неперестанно для
«Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!
(Т.Шевченко: «Молитва»)
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народження Великого Нобзаря

В САТУ МАРЕ – 9 БЕРЕЗНЯ

Запрошується до слова представник
Мерії муніципію Сату Маре.
Дойна Фергеш: Доброго дня, пані і панове! Хочу, в першу чергу, подякувати проводу
української організації за запрошення і, признаюся з радістю, що я завжди люблю бути
поруч з вами, головно на подіях, які
мобілізують українців всього світу, а
вшанування Тараса Шевченка є
такою подією-святом. Великий Кобзар є для українського народу і для
українців звідусіль духовною опорою,
натхненником їхньої єдності і ми
часто вважаємо, що румунський поет
Міхай Емінеску є такою ж особистістю для румунського народу.
Я беру участь у всіх ваших культурних заходах і поважаю вас за те,
що ви робите для розквіту української духовності. Ви є важливою спільнотою в нашому повіті і я високо оцінюю ваш культурний внесок. Як сказав і пан
префект, і я повторяю: для вирішення ваших
справ двері Мерії постійно відчинені. Дякую
за увагу!
Запрошується до слова представник
Повітової Ради Сату Маре.
Шербан Кошарка: Вельмишановні пані і
панове! Вельмиповажна асистенціє! У почеснім чині директора кабінету Голови
Повітової Ради Сату Маре, з самого початку
хочу наголосити, як і минулого року, на вагомість вшанування попередників, які внесли
в культурну скарбницю свого народу цінні
духовні надбання. Це повинність честі кожного покоління. Представники Повітової
Ради беруть участь у діяннях Міжнародного
симпозіуму «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність», тому що вважають міждержавні взаємини, основані на правах та свободі людини, визначальними для
духовного розвитку кожної складової того чи
іншого народу.

наше спільне майбуття. Бажаю Вам провести свято Шевченка та симпозіум на високому рівні, затримуйте живою вашу національну свідомість, дружні відносини між нашими
народами хай постійно розвиваються.
Дякую за увагу!

Запрошується до слова представник Виноградівської районної держадміністрації,
Закарпатська область, Україна.
Наталія Костелеба-Веремчук: Доброго
дня, шановна громадо! Урочистості, присвя чені Дням Шевченка, завжди і повсюди зогрівають таємним теплом душу українців де б
вони не були. Вже десять років підряд наша
делегація з Виноградівського району користується привілеєм бути запрошеною і
залучуватись тут, у Сату Маре, до возвеличення духовної спадщини Тараса Шевченка,
за що Вам щиро дякуємо. Це важливо не
тільки для нас, сьогоднішніх учасників, а
головно для подальшого просування культурних взаємин між нашими регіонами, між
нашими народами.
В історії цивілізації важко знайти особистість, яка б поєднала в собі і поета, і художника, і борця за свободу, і людину непорочної душі. Це зумів створити Шевченко. Для
українського народу він не тільки унікальний
митець, його духовна
спадщина діє постійним чинником суспільного та культурного єднання українців.
Для нас особлива
радість бачити, що в
Сату Маре існує пам’ятник Шевченку, ми
щиро дякуємо румун ському народу, авторитетам, які сприяли втіленню цього символу
української духовності,
за те, що маємо можливість схилити голову
Відзначення століття від Великого Об’єд - перед нашим невмирущим Кобзарем. Дякую
нання в Румунії показало позитивний розви- за увагу!
ток як в політичному напрямку, так і в сусЗапрошується до вітального слова голопільному, в Конституції Румунії передбачені ва Виноградівської Районної ради.
всі права для визначення історичної, кульВіталій Любка: Доброго дня, високопотурної та релігійної ідентичності меншин, важні присутні! Сьогодні відмічаємо 205-і
факт що відповідає вповні демократичним роковини від дня народження Тараса Шев засадам, на основі яких будуємо разом ченка, не тільки унікального поета і худож-
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ника, але і людини, яка зуміла духовно стривожити замкнутий і всепригноблюючий царський устрій українським словом Правди.
Його життя є взірцем шляху боротьби до
свободи, до Правди, до доброї долі. Вся
творчість Шевченка просякнута любов’ю до
рідної землі, до рідного народу, до
людини взагалі. Його вірші виражають у ліричній формі все те, що
відчуває в житті народ, де б він не
знаходився, і тому творча спадщина
Шевченка ввійшла в історію культури
не тільки українського народу, але й
всього світу.
Я вельми радий, що люд, захоплений його творчістю, більшає, бо це
забезпечує будь-якому народу правдивий шлях до мирного майбуття.
Дякую щиро пані Любі Горват за цей
особливий захід, за запрошення бути
разом у вшануваннях українського
духовного світоча. Благодаті всім Вам,
щастя, здоров’я, творчої наснаги та світлих
духовних надбань! Дякую за увагу!

*
На завершення цього моменту, переповненого глибокими духовними емоціями, в
котрому кожний речник зумів своєрідно
висвітлити одну із сторін багатогранної
духовної спадщини Тараса Шевченка, лектор-др. українського відділу в Університеті
«Бабеш Бойой» м. Клуж-Напоки, голова
видавничої комісії СУРу Іван Гербіл продекламував «Заповіт» Шевченка, а відома співачка з Вінничини Олена Пантилеєва заспівала сильно хвилюючу пісню «Бандуристе,
орле сизий». Обидва ліричні шедеври були
оцінені довгими оплесками добірного
зібрання.
*
Завершальний момент заходу «Дні Тараса Шевченка» – концерт, присвячений великому Кобзарю, який відбувся в залі Повітового Музею Сату Маре, розпочато учнівським гуртом «Мікулянка», який приємно вразив публіку українськими піснями в ангельському звучанні дитячих голосів. Заслужені
артисти української пісні, співачки Олена
Пантилеєва та Зоя Тимченко, виконали чудову сюїту українських народних та авторських пісень, а також пісень на слова Тараса
Шевченка. Український мелос охоплював
таємним теплом і світлом душу слухачів, які
неодноразово ставали великим хором,
наслідуючи притишено слова та лінію мелодики відомих пісень.
Публіка віддячувалась дітям і чарівним
співачкам щирими та довгими оплесками.
*
Промені березневого сонця закликають
природу обновитись черговим циклом життя. Духовні промені Шевченкової поезії
закликають природу кожного українця обновитись черговим циклом пізнання...
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Знову настав березень, й знову треба згадати
добрими словами пана Юрія Ракочу.
Написавши слово пан, пригадав, що коли хтось
звертався до викладача Юрія Ракочі «добрий день,
пане професор», він казав: не пане, а товаришу, бо
я не «пан»!
Ось вже 28 років як пан професор і поет відійшов у вічність. Народився у березні /14.03.1908/, у
березні /7.03.1991/, покинув цей світ...
Я дуже добре пам’ятаю уроки української мови,
а саме ті моменти, коли Юрій Ракоча ставив учням
запитання на уроках у так званий момент «10 або
4». Хто відповідав правильно, одержував оцінку 10,
а хто помилково – четвірку.
Через «диктон» «10 або 4» я постраджав, коли
був у війську в 1971 році.
Сталося це так: пан Ракоча вислав мені пакунок
з книгами: «Народні співанки», «Крапля в морі»
/Іван Непогода/ та «На самоті» /Марія Балан/. Пан
Ракоча записав поміж рядками на всіх книгах всілякі вірші, спогади тощо. В одній із тих трьох книг
написав: «Ти пам’ятаєш про «10 або 4»?
Коли приходили посилки, то їх розкривали, щоб зробити «цензуру». Той, хто розкрив пакунок, побачивши, що там є книги, написані іншою мовою, а не по-румунськи, поніс їх до полковника з
контррозвідки. Він мене викликав і грізно запитав, що означають
ті цифри. Подумав, що це було щось секретне.
Я сказав, що ці книги вийшли у видавництві «Критеріон» в
Бухаресті, так що все в порядку.
Він сказав, що вишле книги до Бухаресту, щоб там зробили
переклад, й після цього ще зустрінемося. Десь там за 2-3 тижні він
знову мене викликав, віддав мені книги та сказав, щоб я їх сховав
у чемодан і не показував нікому.

Шановна редакціє

Недавно я відвідала мою улюблену приятельку Аспазію Регуш, котра тепер переселилася до міста Брашов. Там вона проживає
разом з сином та невісткою, а до того має
можливість майже щоденно зустрічатися і з
старшою сестрою Марією. То ж мала я тоді
щасливу нагоду навідати й Марію. Така рідкісна зустріч принесла нам чимало радості.
Обидві сестри виглядають гарно як фізично,
так і душевно. Того року Марії сповнилося 80
років, і вона пишається своїм віком. Після
вечері відбувся, за давнім звичаєм, наш так
званий літературний момент. Майже при кожній такій зустрічі сестри люблять співати поукраїнськи або декламувати вірші. На цей
раз мені пощастило почути народну баладу,
якої Марія навчилася ще від своєї бабусі. Я
була дуже вражена, особливо її драматичним
сюжетом. Я ніколи ще не чула такий текст.
Тому і запросила подругу, щоб повторила,
аби я змогла записати її своїм телефоном.
Цими днями я спробувала знайти по
інтернету такий варіант, але це мені не вда-
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Думаєте, що на цім усе закінчилося? Ні! Коли я
повернувся із війська до Пергівців, де викладав
математику і мій господар, в якого я жив, сказав
мені, що міліціонер цікавився чи до мене приходить чоловік з вусом та лисий?
Ще щось про пана Ракочу. Коли приходив до
мене у гості чи то до Марицеї, чи до Марицейки,
сидів кілька хвилин і казав: «Я прийшов незапрошений, та йду небитий, так що йду у ліс слухати
та чути Бога»!
Ніколи не хотів курити у хаті, а коли я запитував чому, то він казав: «Миколо, у хаті є образи!»
Пан Ракоча започаткував у центрі села
Марицеї тому майже шість десятиріч прекрасний
парк. Під одними із дерев були закопані слоїки з
всілякими журналами та записами.
Перед будинком культури ріс дуб пана Ракочі.
Може, злі люди не зрубають його. На жаль, частина парку була вирубана і там будується дитячий
садок ...
На однім фото пан Ракоча із першим випуском
Марицейської десятирічки, 1971 рік, на іншій дуб
пана Ракочі, а на третій ще не вирубана частина парку.
Як мені хочеться, щоб вернулися ті часи, коли ми з паном казали «Отче наш», а після цього пан Ракоча витягав пляшку з-під
лавиці, у якій була горілка із всіляким зіллям. Ми випивали по
чарці, а після цього багато балакали...
Маю на пам’ять, між іншими книгами, від пана Ракочі «Антологію української поезії» /три томи/.

Микола КУРИЛЮК,
бувший учень Юрія Ракочі
Фото автора

лося. А якщо він таки рідкісний у нас, в
Румунії?!
Так з'явилася думка подарувати баладу
вам.
Спочатку мала намір вислати ще й телефонний запис, але згодом передумала.
Може, текст балада вам уже знайомий... У
такому випадку прошу пробачення.
БАЛАДА

Валерія ШОВКАЛЮК

Заложився ворон з конем:
– Чи ти збіжиш? Чи я злечу?
Ворон летить, трава горить...
Коник біжить, земля дрижить...
У чистім полі козак лежить:
На купині головою,
Закрив лице муравою.
– Ой, не стій, коню, наді мною,
Та й іди ти додомою!
Та не скажи моїй мамці,
Що я си убив,
Але скажи моїй мамці,
Що я си оженив.

Та взяв собі молодицю,
Як на небі одну зірницю,
Та взяв собі два бояри,
Як на небі чорні хмари.
Та взяв собі два дружбочки,
Як у полі два дубочки.
Прийшов коник під ворота
Та й заїржав по щироти:
Вийшла його рідна мати,
Стала коня си питати:
– Ой, конику вороненький,
Де мій синок молоденький?
– Твій синок си не убив,
Твій синок си оженив.
Та взяв собі молодицю,
Як на небі одну зірницю,
Та взяв собі два бояри,
Як на небі чорні хмари.
Та взяв собі два дружбочки,
Як у полі два дубочки.
Візьми, мамо, піску жменю
Та посій його по кременю!
Коли тот пісочок зійде,
Тогди твій синочок прийде.

(Брашов, 10.12.2019 р.)
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ВЖЕ РІК БЕЗ ЮРІЯ ЧИГИ

Промайнув уже рік, відколи наш дорогий друг
Юрій Чига покинув цей світ, у якому прожив 72
роки і залишив за собою дуже глибокі сліди!
Цей рік після його смерті був наповнений
смутком, жалем і тугою за втраченю людиною
високого гатунку, прекрасним українцем-гуцулом! А вістка про його смерть 26 лютого минуло-

довгий час посадою директора, працював і як
заступник голови сільради в Ульмі, був директором сільського будинку культури, до останнього
часу був головою місцевої організації СУРу.
Як людина, яка народилася і жила між буковинськими гуцулами, він був добре обізнаний із
їхнім життям, традиціями, фольклором, про що із
наснагою писав, зокрема до газети «Український
вісник». Але він постійно подавав свої твори і до
інших видань СУРу, до літературного журналу
«Наш голос», до газети «Вільне слово», а також
до румунської газети „Curierul ucrainean”.
Як писали минулого року у некролозі про
смерть Юрія Чиги голова Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Дмитро Стефлюк і головний редактор журналу «Гражда» Олександр
Масляник – «гуцули в Україні втратили глибокого
дослідника гуцульських традицій і старовіччини,
постійного автора статей у журналі «Ґражда» (і,
додаю я, щорічного «Гуцульського календаря»,
який часто містив і його цікаві статті про гуцулів
Румунії). За цю плідну співпрацю зі всіма гуцулами світу він удостоївся звання «Почесного
Гуцула», яким особливо гордився.
А що нас, по суті, єднало із паном Юрієм
Чигою, в чому полягала наша постійна дружба і
співпраця? Якраз ця велика любов до Гуцулії!
Він – гуцул із Буковини, я – гуцулка із Мараморощини, маючи спільний ідеал: щоб пам’ять
про славних наших гуцулів-попередників не пропала! І я, працюючи радником у Міністерстві
культури Румунії, допомагала йому провести ряд
го року, як грім загриміла, бо ніхто не знав його цікавих заходів, як «Симпозіум про Лук’яна Кобихворим чи у якійсь великій недузі (розмовляв зі лицю – 160 років від смерті» (2011 р.), Гуцульмною 2 дні перед смертю і був наповнений опти- ський фестиваль «Ільмові листя» в Ульмі, панамізмом!). Правда, інколи признавався, що у хиду за подружжям Шандро з Нісіпіту та презеннього зі здоров’ям не все гаразд. Але він ще був тація альбому Мирослави Шандро «Гуцульські
у повному творчому розквіті, на його робочому вишиванки», для якого я мала можливість постолі стояло багато матеріалів недовершених, сприяти у його надрукуванні у видавництві
він мріяв ще багато чого цікавого написати і «Букрек», та багато різних подій. Рік перед його
видати!...
смертю ми їздили із ним на Міжнародний гуцульЮрій Чига в останні роки свого життя був ський фестиваль і Наукову конференцію до
активним і плідним та брав участь у майже всіх Коломиї, де виступали на різні пекучі теми,
буковинських культурних заходах. Виглядало пов’язані із гуцулами Румунії (2 роки перед тим
інколи, що ніби боявся, що не встигне здійснити ми поїхали також з делегацією поклонитися до
всі наміри. Писав багато різних статей-розвідок, могили Тараса Шевченка у Канів). Пана Юрія я
у більшості про гуцулів. І навіть у одній із статей, мала приємність прийняти із делегацією писаннадрукованій в «Українському віснику» під наз - карок і з гуртом «Полонинка» у Бухаресті, де ми
вою «Чому пишу про гуцулів» він якби виправдо- відкрили Гуцульську хату і обійстя, привезених із
вувався за це.
села Бряза Сучавського повіту до Музею Села
«Дімітріє Ґусті». Тоді ми також зорганізували і
міжетнічне свято «Симфонія весни», де він так
конфортно і мило почував себе, що не забував
ніколи про це мені нагадати. Приїзджав він і до
гуцулів Мараморешу, відвідував принагідно дімсадибу поета Гаврила Климпуша у моєму ріднму
селі, і досить часто наші дороги перепліталися!
Я мала приємність побувати кілька разів, будучи
присутня на різних гуцульських буковинських
святах або на Фестивалі «Співжиття», до якого
мала причетність, у домі славної сім’ї Чигів, де
його гостиприємна дружина Олена усіх нас
дружньо приймала і «чистувала» (як часто
повторював пан Чига пословицю: «то він не п’є,
а чистує...»). І так я мала нагоду пізнатися і зблиПротягом свого життя йому вдалося видати зитися із шановною пані Оленою Чигою, яка, хоч
два важливі збірники пісень і балад: «Ой, багата і румунського походження, вивчила мову свого
Гуцулія» та «Люблю тебе, Гуцуліє», а також моно- чоловіка!
графію свого рідного села: «Ульма – село гуцульА зараз вона гірко плаче і тужить, бо втратила
ського субетносу». Появилась також книжечка- голову й опікуна родини, з яким мала троє дітей
альбом «Мирослава Шандро – педагог, етнограф і з яким їй вдалося так багато чого доброго
і народний митець». Він кокетував і з поезією на здійснити! Вона постійно його нагадує, як надвиукраїнській та румунській мовах і навіть видав чайного чоловіка, який розумів її і підтримував в
невеличку збірку релігійних віршів румунською усьому (пам’ятаю, коли вона прихворіла, як він
мовою, яку мені подарував. На превеликий жаль, вболівав за її здоров’я!). А зараз, коли його уже
залишилась недописаною праця, яку він дуже немає, ніби й гори-полонини, ріки і долини плабажав, щоб побачила світ – «Історія, традиції, чуть за ним.
звичаї та обряди гуцулів»! Дуже шкода, що не
Як мені передала по телефону пані Олена,
встиг її довершити, щоб могла бути, як підтвер- разом зі своєю сім’єю і друзями українцями
див її редактор, готовою до друку!
Буковини вона уже провела парастас за померДля тих, хто не знав Юрія Чигу із села Нісіпіту лим чоловіком у їхній церкві і всі його тепло споСучавського повіту, хочу уточнити, що він був минали «незлим тихим словом». Ще нагадала
достойним учителем у цьому селі, де завідував вона, що у півроку від його смерті буковинський
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СУР з нагоди проведення фестивалю «Ільмові
листя» провів поминальну службу і Круглий стіл,
присвячені його пам’яті. Слід підкреслити, що
Юрій Чига був дуже доброю людиною, спокійною
і щирою до всіх, а усмішка майже ніколи не згасала на його обличчі! Він був оточений друзями,
яких радісно запрошував до своєї хати, угощав
смачною «афінатою», голубив до душі і знаходив
завжди для всіх добре, щире слово... До речі,
десь за два роки до смерті, приїзджала до нього
делегація гуцулів-науковців з України на чолі із
Ол. Масляником, які були в Бухаресті на «Річниці
Івана Франка». І вони не могли не загостити до
свого друга у Нісіпіті. І потім, як я дізналась, всі
повернулися із надзвичайними враженнями від
його особистості і від мальовничого карпатського
краю.
Часто чуєш такі твердження, що нібито в
житті: «ніхто не є незамінимий» (особливо, коли
йдеться про осіб, які відзначилися у своїй праці і
кудись відійшли). У нашому випадку, коли наш
працелюбний Юрій Чига відійшов у вічність,
можу сказати, що він абсолютно незамінимий!
Те, що він зробив для культури українців гуцульського субетносу Буковини, для передачі його
надбань, «світ науки і знань», тобто загальних

гуцульських досліджень, ніхто не зробив і не зробить! Тому що, на жаль, крім нього, немає таких
людей, які б так віддано працювали на благо
українського народу (із гуцульською етнографічною закраскою), і щоб вболівали за його продовження! У певній мірі, родина вчителів Артемізії та
Михайла Ґеорґія із Бродини подібно проявляла
своїх гуцулів і писала про них, за що їм можемо
бути вдячні. Так само, і буковинець Ярема Онищук описує у своїх статтях деякі цікаві явища про
гуцулів Буковини. Але це замало!
Бажаю, щоб була вічною пам’ять про нашого
відомого гуцулознавця і культурного діяча Юрія
Чигу і щоб слава про нього ніколи не погасла, бо
він заслужив назавжди людську любов і повагу!

Ярослава-Орися КОЛОТИЛО,
Голова бухарестської філії СУР
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«Ходить Мурчик тихо –
буде мишкам лихо».

Та лихо було не малим прудким гризунам, з хвостиком, як шило.
Лихо було голубам сусіда Колюцька, бо внадився коцур Ціцьо,
улюбленець однієї з моїх сестер, голуб’ячим м’ясцем ласувати.
Хоч бодай раз на тиждень прибігає до нас Колюцько і лається
страшенно, погрожує, бо знову котисько Ціцьо голуба у нього
зцапав. Та не будь-якого, а саме «турмана» з чубком на голівці і
широким, як у павича, хвостом.
«Зафричте коцура, бо як злапаю, то, бігме, хвоста відрубаю
сокирою на ковбоку, або запхаю у мішок і – з моста у воду!» –
пригрожує.
Я байдуже здвигаю плечима, бо і мені той Ціцьо у печінки в’ївся
– такий злодюга, що лиш обернешся, а він м’ясо з тарілки хап – і
навтьоки. Потім лише смачно облизується.
А сестра голосить: «Ціцику мій дорогенький, біда на нашу
голову! Хіба я тебе не милую, не годую? Від свого рота відриваю
і тобі даю: м’ясця, молочка, сметанки. Не пхайся більше до тих
голубів, бо яким виглядатимеш без хвостика пухнастого?»
Ціцьо не розуміє йойкання своєї господині, заспокійливо
вуркоче, ластиться, не кіт – а золотко!
А Ціцьо таки красень: чорний, як сажа, на грудях біла манішка,
та і кінчики передніх лапок білі, а хвіст – як пухнасте віяло.
Та ледве мине кілька днів, як Ціцьо знову у шкоду...
Одного дня вертається котисько зі своїх походеньок. Та не
хвацько, з підстрибом, а ледве волочить ноги і жалібно нявчить. Я
зирк, а в Ціця замість розкішного хвоста закривавлений обрубок
стирчить.
Таки дотримався слова клятий Колюцько.
Відтоді Ціцьо обминав сусідських голубів десятою дорогою і
почав полювати на горобців. Є м’ясце, та вже без шкоди.

ÎËÅÍÜ ² ÏÈÂÎ

Як той олень-рогач прибився у село і чому унадився до
корчми, де йому почало смакувати гальбове пиво, – ніхто з
певністю сказати не може. Лише коваль Тодось, коли вихилить
уже п’яту гальбу пива, зі сльозами в очах клянеться, що все
сталося в ту передвесняну ніч, коли він, ідучи раненько до
кузні, побачив на припорошеній сніжком дорозі дивні сліди:
– Іду я, мой хлопці, ще трішки затемки, вулицею, вночі випав
сніжок, десь, може, на три пальці, морозець щипає за ніс, хоч
уже кінець марта, до весни буком кинути, вже і до кузні
недалеко, думаю, розпалю вугілля у горні і візьмуся за роботу,
бо знову прийде отой в’їдливий Панько і горлатиме, що до його
дрантивого плуга леміш ще не готовий, а він, як завтра, орати
город мусить. Навіщо, питаю, тобі плуг, коли можна трактором
виорати? А він, латка, репетує, що від трактора барабуля буде
моторином смердіти. Іду, значить...
– Та дійди вже, або стань і скажи, що ти на дорозі вздрів, –
охолоджують розпаленого коваля чоловіки, що цмулять пиво і
залюбки слухають вкотре вже химерну розповідь.
Тодось осікається на слові, зиркає на порожню гальбу,
хапає повну, бо замовляє щоразу по дві, відпиває ковток і веде
далі:
– Іду, значить, аж зирк – з бічної вулички у напрямку кузні
вервечка якихось чудернацьких слідів на сніжку. Приклякаю і
штудерую: не кінські, не коров’ячі, бо замалі, не вовчі чи
собачі, бо завеликі, – якась чудасія. І прямо до кузні ведуть.
Думав вернутися додому, сусіда розбудити, та, міркую, може,
то звірина пройшла і пішла собі, а я ґвавт здіймаю собі на
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сором. Підходжу до кузні, а біля плота під деревом щось чорне
стоїть, гейби теля величеньке, та ще й рогате-рогате. Увиділо
мене, опустило голову до землі, а роги в нього великі і гіллясті,
як ті, що у фештера на стіні у ґанку прибиті. Зметикував я, що
то олень-рогач, та що він біля кузні шукає? Може, підкуватися
хоче? – регоче коваль і осушує ще одну гальбу.
– А в сподні ти не наклав, коли вздрів таке велике і рогате?
– кепкують чоловіки, наперед смакуючи відповідь.
– Ех ви, лапайдухи, – зневажливо кидає коваль Тодось. – Та
я не оленю, а волові можу скрутити в’язи чи роги, – хизується
він, бо таки справді в нього могутні плечі і силища в руках від
роботи у кузні.
– Най буде по-твоєму, – погоджуються чоловіки, – але ти нам
поясни, як і чому на другий день олень прийшов до корчми, а
не до кузні?
їм дошкуляє саме цей момент, бо ніяк не можуть
докмітитися, де у розповіді коваля кінчається правда, а де
починається вигадка. Крім того, чоловіки знають, що Тодосеві
в’їлася у печінки їх недовіра.
– За пивом, мой люди, мацьорники кримінарські, за пивом, –
лютує Тодось, аж захлинається від обурення. – У вас що –
голови на плечах, чи гарбузи дурні?
– А навіщо оленеві здалося пиво, що, у лісі є шинок і там
навчився пити? – знову кидає дошкульно хтось із чоловіків. –
Та й звідки йому було знати, що воно є у корчмі?
Тодось аж реве від обурення:
– Мой, гаспиде, невірнику, ти ж знаєш, що в мене в кузні
завжди є бочівка з пивом. Сам не раз хлебтав, аж захлинався,
бо дармове пиво не гірке, а солодке, як мед. Ще й питаєш?
– А що тому оленю було до пива? – кидає невинно інший.
Тодось не може вже стримуватися. Хапає першого-ліпшого
за барки так, що той аж синіє, і шипить в обличчя:
– Мой, слизняку паршивий, чому пиво мало би смакувати
тобі, а оленю ні? Шо, звірина не може забагти того, чого
забагаєш і ти?
Махнувши зневажливо рукою, Тодось збирається йти геть з
корчми. Але він тільки прикидається, бо у розповіді настає
наймиліший йому момент.
– Докажи, Тодосю, – умовляють, як завжди, чоловіки.
Коваль чекає цього прохання, мовби спасіння, обличчя його
лагідніє, він увесь сіяє, аж і світиться.
– Мой, тумани, послідний раз вам кажу. Від завтра можете на
коліна падати, але й кліщами слова у мене не вирвете. Значить,
відчиняю двері кузні, прихиляю їх за собою – і прямо до
бочівки з пивом, бо від того трафунку у горлі пересохло, і наче
коти там деруться. Націджую великого кухля, підношу до рота
і раптом торопію: олень відчинив рогом двері і прямо – до
бочівки. Принюхався і, не повірите, великим, як праник, язиком
лиже те пиво, що вихлюпнулося, коли я наливав у кухоль. Та
скілько там того лизання! Обернувся до мене і рикнув так
жалібно, так жалібно! А я не дурний, – ставлю повний кухоль
перед ним на долівку. А він, як приклався до того пива, – за
мент вицідив. Потім знову рикнув, але вже весело, махнув
задом, вибіг з кузні і пострибав до лісу...
– Хай буде по-твоєму, але скажи, як потім олень до корчми
потрафив...
– За нюхом, люди добрі, за нюхом, як той пес, хіба штука
вгадати? – мовить зневажливо коваль. – Мене шукав, бо знову
забаглося йому пива. Таж я весь просякнутий ним від голови
до ніг, від мене відгонить пивом аж на третю вулицю. Я так
міркую: вернувся рогач у село на другий день, направився до
кузні. Мене там не було, але раптом він відчув нюхом, що мій
слід, тобто свіжий запах пива, веде сюди, до корчми. От вам і
вся штука. А в корчмі до кого підійшов? Звісно, до мене, бо
знав, що я не скупар і не пошкодую для нього гальби. Тепер
вам ясно, тумани темні?
Михайло МИХАЙЛЮК
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* Куток гумориста * Куток гумориста * Куток гумориста *
Михайло Гафія ТРАЙСТА

ЛИСТ З ВІЙСЬКА

– «До-р-р-р-огі нянь-ку та ма-мко!
Пер-р-р-ші р-р-раз вам са укланяю
сла-ва Ісусу Хр-р-р-ис-ту... і бу-ду
жда-ти сла-ва на-ві-ки Бо-гу Сятому!» – читав по складах грізним голосом старий Іван Клим листа,
якого отримав його сусід
Василь Буранюк з війська
від свого сина Василька.
Неписьменний Буранюк
сидів біля стола і, почервонівши від сорому, як той
рак, м’яв капелюха в руках.
«З якою радістю я біг до
Клима з письмом аби прочитав мені. Ах, як хотілось почути што моєму
Василькові добре там, у
катуньох, ах, як хотілось...
Господи, як я переживаю за
ним, кільки разів крадькома, щоб не побачила Анна,
я витераю рукавом сльози
з очей, коли здогадаюся за
нього, а він... «До-р-р-р-огі нянь-ку
та ма-мко!». Чому це він так розкричався на нас відразу?.. Хіба провинили ми чим-небудь перед ним?.. І
куфер* новенький, політерований**,
із смерекових дощок у Пейтера на
Коштели йому замовили, і гостину з
музиками йому справили, і до Сиго та на поїзд виправили, і... Зробили
все, як тому слід – по-християнськи,
а він... Дивись, забув все і кричить на
нас, мов на останніх наймитів, а ще
й «дорогими» називає, та вже міг би
викричатися і без того «До-р-р-р-огі
нянь-ку та ма-мко!». ех знав би я
наперед, що Василько так розкричиться на нас в письмі, то не топтав би стежину до Клима, а кинув би
те письмо прямо у вогонь, або порвав був його на шматки і пустив
був за вітром з Іванкового Берега, чи
долу водою Потоком Стижеретським. Але що пороблю?.. Раз прийшло терпіти ганьбу через рідного
сина, то вже перетерплю, бо хто
чув таке, аби ґаздівський син так
розмовляв з батьками: «До-р-р-р-огі
нянь-ку та ма-мко!» А такий порядний був... такий порядний та чемний, що нема што й говорити!
Слово ні разу не відмовив, а все «йо
няньку!» та «йо мамко!». До церкви
ходив, Богу ся молив, Святе Писан ня читав, а тепер дивись!.. Всіх у
катуньох вчать розуму, а від нього

гейби відібрали. Сором, ой сором,
так з батьками, та ще перед
Климом. Що ж не говори, а Клим
Климом – мудра людина, на фронті
письма навчився! Ой, облупив ти
мені, Васильку, лиця! Урвав мені

честі перед Климом, ой урвав!» –
важко зітхнув Буранюк.
Іван Клим, незважаючи на важке
зітхання свого сусіда, читав далі
тим самим грізним голосом:
– «Ме-ні д-д-д-у-же тя-жко! Муштр-р-ра важ-ка, їж-ж-жа сла-ба, пр-рриш-літь ми гр-р-ро-шей!»
«Дивись як наказує!.. Наче слугам.
О Господи, який встид! Що тепер по думає Клим про мене, про нас з
Анною?.. Подумає, што ми не уміли
дати єдукації*** дитині, а ми його
так...»
Далі Василь Буранюк не слухав
Клима, тільки коли той закінчив
читати листа, важко зітхнув і промовив хриплим голосом:
– Слухайте, Іване, може б ви...
нікому...
– Що!? – витріщив на нього очі
Клим.
– Я прошу вас, Іване, як Господа
Бога, не кажіть нікому...
– Про що?
– Та про лист.
– А мені яке діло? – визвірився
Клим.
«Ніяких грошей не вишлю! Тяжко
йому, не тяжко, а грошей не вишлю,
хай навчиться розуму як з батьками
розмовляти! Хай муштрують його
оціфірі****, хай учать, коби ще й набили, бо хто не слухає отця й матку, той слухає палицю гладку! Анні
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не скажу ні словечка, як він з нами...
навіщо мучити їй душу, а до того
вона ще й грошей би йому тайком
вислала, ба матір матір’ю» – міркував, повертаючись додому, Василь
Буранюк.
Цілих два тижні ходив Буранюк
хмурий і мовчазний. Анна зажурилася, що захворів і настоювала, щоб
ішов до лікаря:
– Піди, Васи, до Кермешя на Кош тіль, най тя увізітерує,
може, якісь пірольки дасть,
а то так ізсохнеш на ногах.
– Пусте, мине! – махав
рукою Василь.
«Не має Кермешь таких
піроль, аби мою душу вилікували, ой не має!», – думав
Василь.
Через два тижні надійшов
інший лист від Василька.
Спочатку Буранюк хотів
його спалити, але душа не
лишала.
«Ну, що тепер робити?..
До Клима не піду, бо досить
набрався сорому...»
Довго міркував Василь і
до кінця вирішив піти дяка Благого.
Вони ще й якась рідня. Перед старим
не буде так соромно, якщо Василько
знову розкричиться на них.
Старенький дяк тремтячими руками відкрив конверт і лагідним,
теплим голосом, почав читати:
– «Дорогі няньку та мамко! Перший раз вам са укланяю слава Ісусу
Христу і буду ждати слава навіки
Богу Сятому...»
Нібито Господня рука погладила
Буранюкове серце. Відразу стало
світло і весело на душі. Зморщені
брови і насуплені вуста почали перетворятися у радісну веселу усмішку.
– «...вже писав вам у минулому
письмі, як мені тут тяжко, їжа слаба, вишліть мені трохи грошей...», –
читав потихоньку дяк.
«Вишлю, синку, вишлю! Таки завтра вишлю. Цілу сотню, та що
сотню?.. Дві, або ліпше три! – радів,
наче мала дитина, Буранюк, – ех, як
він гарно з нами : «Дорогі няньку та
мамко!», бач, вже не кричить – богобоязлива дитина, та ж ми з Анною
йому ще з малого, ми йому єдукацію...»
* Куфер – дерев’яна рекрутська валіза
** Політерований – лакований
*** Єдукація – виховання
**** Оціфірі – офіцери
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дитячi сторінки
МАМИНЕ
СЕРДЕНЬКО

Ірина МАЦКО

Жив собі хлопчик Андрійко. Чудовий
хлопчик, розумний, але зовсім не шанував
своїх рідних.
«А що? – думав він. – Коли я народився,
батьки вже були, Отже, вони так і будуть. Та
й є вони лише для того, щоб мене доглядати, мені догоджати…»
І так був переконаний у цьому, що почав
говорити погані слова до мами, а одного
разу навіть ударив її.
Побачивши це, мамин ангел-охоронець,
який завжди сидів на плечі й терпів усі вибрики малого Андрійка, розуміючи, що це
дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався.
– Отак, Андрійку! – скрикнув він про
себе. – Не знаєш ти, що таке серце мамине!
От зачекай, перетворю я його на тонкий
кришталь, і тепер від кожного поганого
слова на серці буде тріщинка, а з часом
воно може розбитися…
Як сказав, так і зробив. Коли наступного
ранку Андрійко прокинувся, біля його ліжка
стояло у розкішній вазі незвичайної краси
кришталеве серце. А всередині він побачив
своє фото – велике-велике, майже на все
серце, і багато інших речей. «Напевне, це
нова прикраса для дому» – подумав
Андрійко.
– Синку, до школи пора збиратись, одягайся, прошу тебе. Ти ж запізнишся, – вкотре просила мама.
– Не хочу в школу! Ти мені вже набридла
з тою школою!
– Андрійку, та ж усім треба вчитися.
Збирайсь, я вже їсти тобі приготувала, –
продовжувала просити мама.
– Фу, не люблю я такого їсти, воно недобре! Що за мама така? Кажу ж, не хочу!
Відчепися від мене!
Раптом почулося легеньке «хрусь». На
кришталевому серці з’явилася тріщина.
«Чого б це?» – подумав Андрійко. – «Адже
ніхто його не зачіпав». Але за мить уже
забув про це.
Викрикуючи різні нечемні слова, Андрійко таки зібравсь у школу.

– Сину, простудишся! – мама протягнула
Андрійкові шарфик.
– Та ну тебе! – вдаривши кулачком маму
по руці, хлопчик вибіг із дому.
Дуже боліло мамине сердечко, обливалося кров’ю, а потріскане від попередніх
злих та недобрих слів кришталеве серце
від цього удару сина розкололося на
маленькі шматочки.

Коли Андрійко повернувся зі школи,
мами вдома не було. Якась чужа жінка
ходила по кімнатах, переставляла меблі,
поралася на кухні.
– А мама де? – запитав злякано хлопчик.
– Мама? А хто така мама? Тепер господиня тут – я, – холодно, наче робот, відповіла вона.
– Мама… Мама – це… «Як же їй пояснити, хто така мама?».
– Мама мене дуже любить, вона мене
народила і …
– І що? Досить базікати. Швидко мити
руки – і на кухню! – скомандувала жінка
крижаним голосом.
Андрійко попрямував мити руки, зі
жахом думаючи, що ж трапилося, де мама і

Кросворд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ключове слово – прізвище автора даних віршованих рядків.
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Т.Г. Шевченко

«Вітер з гаєм розмовляє, ... з осокою».
«Поплив човен в синє ...».
«Пливе човен по Дунаю один за ...».
«Пливе ... води повен»
«Садок ... коло хати».
«Сім’я вечеря коло хати, ... зіронька встає».
«А мати хоче научати, так ... не дає».
«Поклала мати коло хати маленьких ... своїх».

хто ця жінка. «Напевно, мама ще на роботі.
От прийде додому, і все буде добре. А ця
жінка тут, поки мами нема».
Після обіду Андрійко почав, як завжди,
гратися. Знав, що мама раз у раз нагадувала йому робити уроки відразу після школи,
а не відкладати на вечір. Але ж навіщо?
Мама прийде, знову попросить, він знову
трошки покапризує… Так весело, коли
мама просить, а ти не слухаєш, вона така
доросла і велика, а просить малого. «От
який я сильний! Що там!» – думав хлопчик.
Настав час вечері. Сумно, самотньо.
Чужа жінка продовжувала, пораючись,
ходити по хаті, батько у відрядженні, а
мама… мами чомусь довго нема. Андрійко
вже почав хвилюватися, прислухаючись до
кроків на сходах. То до вікна підбіжить, то
на телефон погляне. Та ні, тихо, нема нікого. Нарешті почув кроки. «От, іде вже. Зараз
я знову щось вигадаю. Як весело, коли
мама щось довго-довго просить. Цікава гра!
Що ж придумати? А кроки вже ближче і
ближче. Скажу, що живіт болить, тому уроки
не буду робити. От!»
Так вирішив Андрійко. Але раптом почув,
що кроки минули їхню квартиру і піднялися
вище поверхом. Озвався дверний дзвінок.
«Хто там?» «Мама, відчиніть».
– Мама… А моя мама? Де ж вона? –
ледь не плакав, ходячи кімнатою. Раптом
щось різонуло хлопчину в ступню. Глянувши вниз, побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього.
– Ай! – скрикнув він. – Хто ж це розбив
серце?
– Подивися на фото, – почув Андрійко
голос. Це ангелик вирішив усе розповісти. –
Його розбила людина, зображена на світлині. Її дуже любила твоя мама.
– Та це ж я! Але я не зачіпав його!
– Усі твої погані слова робили на серці
тріщинки, а коли ти ще й ударив свою маму,
воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити
поруч із тобою. Вона вміло куховарить,
прибирає. Зробить усе це, як належить,
тільки любити не вміє. А мамине серденько
ти розбив.
/кінець у наступному номері/
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(Відповіді на 15 стор.)
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дитячi сторінки
Степан ОЛІйНиК

Ірина жиЛеНКО

Пам’ятаймо, милі діти,
Пам’ятаймо завжди з вами,
Що для нас в усьому світі,
Найдорожчі – наші мами!
Нам маленьким і дорослим –
Все дають вони з любов’ю:
Ніжне серце, світлий розум,
Сили нашому здоров’ю.
Як ставали ми на ноги,
Перший крок наш був – до мами!
Радість маєм чи тривогу –
Серце мами завжди з нами.
Де сини її та дочки –
Завжди там вона думками.
Пишем в класі ми на дошці
Наше перше слово – мама!
Найдорожчі мамі діти,
Дітям мама їх – так само.
Треба вчитись і робити
Так, щоб радувати маму!
А як вивчитесь з літами,
Вдячні мамі за турботу,
І поїдете від мами
В інший край десь на роботу –
Хай усі запам’ятають:
І листи, і телеграми
Шліть туди, де їх чекають,
Виглядають ваші мами!

Березень. Подув ласкавий вітер.
Засиніли оченята квітів.
Котики муркочуть на вербичці,
І не спиться під снігами річці.

НАШІ МАМи

ВеСНА І МАМА

І ведмедик вже не хоче спати
Там, під снігом, у ведмежій хаті.
Він штовхає маму волохату:
– Вже весна, мамуню. Можна встати?
І малому проліску не спиться.
Поспішає пролісок родиться:
– Ой, матусю, кучугура тане.
Вже весна. Хутчіше проростаймо!

І листочку в брунечці обридло,
З бруньки ж нічогісінько не видно.
Він товчеться в бруньці і бурмоче,
Він на волю, непосида, хоче.
Знову закрутились каруселі.
Засурмили слончики веселі.
Розчихався коник кольоровий,
А Весна сказала: – Будь здоровий!
Якось я спитала у Весни:
– Ти чому приходиш, поясни?
І Весна мені сказала прямо:
– Поспішаю я на Свято Мами!

МІСЯЦІ РОКУ

/Продовження з попереднього
числа/

ЛИПЕНЬ

Зважує усе докладно,
Щоб не прогадати.
Аби людям урожай
Рясний передати.

Сонечком він цілу днину
Землю нагріває
І дощем з небесних хмар
Щедро поливає.
Аби росли буйні трави,
Жито і пшениця.
Аби хліба достигали
Та й до косовиці.

СЕРПЕНЬ

Серпень місяць – то господар,
Він добре ґаздує.
Дивиться він пильним оком
Що і де хибує.
Ось косарі косять трави,
В копиці складають.
А вівчарі в полонинах
Овець випасають.

Як у лісі гриби ростуть,
Афини, чорниці,
Їх у кошики збирають
Пишні молодиці.

За всім треба наглядати,
Все допильнувати,
Бо літечко проминає –
Все треба зібрати.

ВЕРЕСЕНЬ

Вересень – місяць осінній,
Та ще не суворий.
Плоди він землі збирає,
Завозить в комори.
Він пильнує, би картопля
На зиму стояла,
Аби до весни худоба
Досить паші мала.
Аби діти йшли до школи,
Про науку дбали,
А вдома на господарстві
Батькам помагали.

Опустіли полонини,
Десь сопілка грає.
Темні хмари небо вкрили –
Осінь наступає...
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Поспішають квіти проростати,
Поспішають журавлі вертати,
Поспішає сонечко теплішать,
Поспішають діти розумнішать.
В Африці далекій, пам’ятаю,
Говорив мені Премудрий Слон,
Що якби на світі мам не стало,
То й Весни на світі б не було!

Ще сказав: – Ви помічали, може, –
Кожна Мама із Весною схожа? –
І відкрив мені він таємницю,
Що Весна із Мамою – сестриці…

Роман ЗАВАДОВиЧ

КАЗОЧКА ВІД МАМи

Як настане вечір, тихо і злегенька,
українську казку каже мені ненька.
Я тоді до неньки тілом всім тулюся –
бо цікаво слухати і боюся…
Ось князівна-краля у неволі в змія,
лицар побиває змія-чародія.
Ось і чарівниця, згорблена бабуся –
ох, цікаво слухати і боюся…
Як настане вечір, тихо і злегенька,
українську казку каже мені ненька,
каже мені казку рідними словами –
ох, яка то люба-мила казочка від мами!

ЖОВТЕНЬ

Місяць жовтень – то багач,
Все в коморі має.
Бо він часу не марнує –
За всім доглядає.

Треба тільки дровець з лісу
На зиму придбати,
Аби можна в теплій хаті
Перезимувати.
Вже сумують полонини,
Пташки не співають.
Відлетіли вони в вирій –
Там весни чекають.

ЛИСТОПАД

Не журиться листопад,
Навіть не сумує.
Бо дерев пожовкле листя
Його не турбує.

Незабаром вітри буйні
Листя обірвали.
Лишилися гілки голі
Та й засумували.

ГРУДЕНЬ

Тут і грудень білим пухом
Хоче всіх накрити,
Наче просить він природу
Трохи відпочити.
Спи спокійно, не журися,
Бо ся натрудила.
А цей тихий відпочинок
Чесно заслужила.

Старший брат над місяцями
Заставив все спати,
Господу він помолився,
Щоб весни діждати.

Артемізія ҐЕОРҐІЙ

КРОСВОРД –
(Відповіді з 14 стор.)

1. Шепче.
2. Море.
З. Водою.
4. Човен.
5. Вишневий.

6. Вечірня .
7. Соловейко.

Ключове слово –
ШеВЧеНКО.
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Cтopiнки cклaлa Tepeзa ШEНДPoЮ

БЕРЕЗЕНЬ у НЕгостиНІ
Бюст Тараса Шевченка стоїть перед
культурним домом в Негостині. Україна
подарувала його нам в 1999 р. Щороку його
святкують і обкладають квітами негостинці

і українці з повіту Сучави. До Негостини
завжди прибувають гості, делегації з
України, Бухаресту та інших міст. Говорять
про рідну мову, про українські звичаї, про
українську культуру, співають, декламують
вірші, презентують книги українських письменників. Учні Негостинської школи приходять до погруддя, покладають квіти, декламують вірші, співають пісні. Є і такі люди,
що як минають попри бюст, знімають шапку
з голови і хрестяться як перед Ісусом
Христом і дякують Богові, що у Негостині
стоїть Тарас Шевченко і охороняє всіх
українців Буковини.

СиНУ, ВеРТаЙСЯ На БУКоВиНУ!
На Буковині у рідному краї
Бук опадає, сохне трава.
В бідній хатині батько вмирає –
Мати голосить, чути слова:

Український вокальний гурток «Негостинські голоси» співає пісні на слова
Шевченка, пан Михайло Волощук з Негостини написав вірш про Шевченка і поставив на ноти.
Тараса Шевченка дуже любив і покійний професор Микола
Крамар, котрий був керівником
нашого гуртка і відійшов від нас
у місяця січні минулого року. Ми
ходили до Сучави до його могили, коли сповнився рік, поставили квіти, заспівали молитву
«Отче наш» по-українськи і
пісню про Шевченка. Потім зібралися у приміщенні СУРу і відправив панахиду отець, котрий
сповідав і законив його останній раз. У цій
справі нам допоміг інж. Борислав Петра шук, а ми йому гарно дякуємо. Разом з
нами була і його сім’я, дочки, внуки М.
Крамаря і немало українців. Багато з них
пригадали, як Микола Крамар любив музику, як любив людей, як любив дітей. З сльозами в очах гурток заспівав пісні церковні:
«За все тобі я дякую», «О Маріє Мати
Божа» потім заспівали «Думи мої, думи
моїї» і одну колядку. Внуки його, обдаровані
талантом до музики, заграли дві гарні
мелодії.
Тарас Шевченко народився і помер місяця березня, а я пригадала і про мого
професора української мови Юрія Ракочу, котрий також народився і помер
місяця березня. Він дуже любив Тараса
Шевченка, любив українську мову і
боровся за неї. Написав і багато поезій,
зібраних в книзі «Доробок літ». Любив
розповідати учням про українських ге роїв – Довбуша, Богдана Хмельницького
і про генія України Тараса Шевченка.
Дуже любив природу, ходив щоденно в
ліс, котрий був близько його хати. Брав

«Сину, дитино, чуєш, мій сину,
Батькове серце скоро згорить.
Сину, вертайся на Буковину!
Батькові очі треба закрить».

Свічка сльозою на пальці стікає,
Мати як місяць стала бліда.
Мати у безвість ночі гукає:
«Сину, вертайся! В нас вдома біда.»

Подаємо нову адресу по інтернету нашої редакції:

E-mail: ukrainskyi.visnyk@gmail.com
Застереження

* За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших
відомостей відповідають автори підписаних матеріалів.
* Редакція може не поділяти точки зору авторів.
* Надіслані до редакції матеріали не повертаються.
* Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати
надіслані матеріали, не порушуючи їхнього основного змісту.
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Михайло Крамар

стільчик, сідав в лісі і розмовляв з буками, з
пташками, з квітами, а потім приходив до
школи і розповідав учнням як треба любити
і охороняти природу.

8 Березня святкуємо Жіночий день,
материнський день, а я хочу побажати всім
здоров’я, щоб прожили літ багато в мирі і в
дружбі. Щастя, мирного неба, благополуччя та всього світлого у житті. Нехай завжди
супроводять всіх у житті віра, надія і любов.

Фелічія ГРИГОРАШ
Фото авторки

На Буковині у рідному краї
Бук опадає, сохне трава.
А в бідній хатині батько вмирає –
Мати зіниці йому закрива...

Михайло ҐеОРҐІй
Бродина
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