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Ivan KOVA�

• >e odãn... festãvaly

• M. Mãhaclqku – 70

• Urok: Perekaz i tvir

• V novitnic derjavi Ukraîni

• «ENIGMA» – 35

• «STRAD  ART»

• �erniveþyka ºana 
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• 1710 r.: Gerb Pãlãpa Orlãka
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ЗЗ
гідно� з� рішенням� Ради� СУР,
цього� року� почалися� вибори� в
усіх� організаціях.� Так,� 17-го
вересня� ц.р.� у� залі� Повітового

музею� міста� Карансебеш� відбулося
зібрання,�на�яке�прибули�делегати,��обрані
організаціями� на� виборчих� засіданнях,
та�запрошені.

На� Конференції� взяв� участь� пан
Степан�Бучута�–�депутат�Румунського
Парламенту�і�голова�СУР.�

Конференція� встановила� такий
порядок�денний:

1.�Аналіз�діяльності�Караш�севе�рінсь�-
кої� філії� протягом� чотирьох� років
(2006-2010�рр.).

2.�Обрання�нового�комітету�на�май�-
бутні�чотири�роки�(2010-2014).

3.� Обрання� делегатів� на� VІ-ий� з'їзд
СУР.

У� присутності� 41-го� делегата� і
кількох� запрошених� почалася� робота
Конференції,� аналіз� праці.� Був
представлений� звіт� праці,� який� охопив
аспекти� сурівського�життя� і� української
активності.

Тут�визначена�праця�відносно�навчання
українською� мовою� і� відносно� вивчання
української�мови�як�предмету�в�школах,�де
вчаться� українські� діти.� З� цього� приводу
визначено,� що� протягом� чотирьох� років
викладачі� української� мови� отримали
гарні� успіхи,� які� в� багатьох� випадках
кінчалися� нагородами� і� відзнаками
наприкінці� шкільних� років,� або� на� різних

конкурсах.� Наприклад,� була� визначена
Восьмирічна� школа� села� Корнуцел,� де
кожного� року� учні� приносять� грамоти� з
олімпіади� з� української� мови� та� літе�-
ратури�та� конкурсу� читання� української
поезії.

У� деякій� мірі� і� Копашильська� школа
визначилася� у� цьому� напрямі.� Треба
додати� і� те,� що� учні� у� відплату� цих
результатів,� крім� премій,� були� наго�-
роджені� відпочинком� у� таборі� Кості�-
нешти.� Крім� цього,� визначені� і� неудачі.
Конкретно� підкреслено,�що,� хоч� у� деяких
учнів� рідна� мова� –� українська,� вони
розмовляють� як� вдома,� так� і� при� інших
нагодах,�румунською.�Дуже�добре,�що�вони
розмовляють� по-румунськи,� тому� що� це
державна�мова� і� всі� громадяни� повинні� її

знати,�але�диво�в�тому,�що�згадані���вище
діти�не�знають�українською�елементарні
речі:� дні� тижня,� числити,� краски� (ко�-
льори)� і�т.п.�Тому� годиться�підкрес�лити,
щоб�батьки�дітей�допомагали� у� вивченні
української�мови� і� вихованні� в�дусі�любові
до�українства.

Не� менші� обов'язки� повинна� мати� і
українська�церква,�незалежно�від�конфесії,
віруючих� в� дусі� любові� до� свого� укра�-
їнського�народу.

У�цей�напрям�гарним�прикладом�може
бути� покійний� парох� Української� церкви

села�Копашиль�п.�Горчинський,�у�якого
в�сім'ї�щоденна�мова�була�українська,
вся� сім'я� співала� українські� пісні,� вся
сім'я� розпов�сюджувала� любов� до
української� мови� та� українського
народу.� Тепер� не� можна� визначити
надто�багато�таких�прикладів,�тому
що� у� деяких� українських� церквах
відправи� ве�дуться� не� на� українській
мові,� здійс�нюючись� таким� шляхом
асимі�ляція�української�мен�шини.

Широкий� простір� зайняла� пробле�-
матика� про� українську� художньо-
культурну� та� виховну� діяльність,
розгорнуту�протягом�чотирьох�років.
Тут� визначені� художні� колективи
села�Корнуцел�під�назвою�«Барвінок»,

Копашильська�«Зелена�ліщина»�та�Каран�-
себеська�«Червона�калина».

За� допомогою� таких� художніх� колек�-
тивів� орга�нізації� СУР� можуть� багато
здійснити� як� із� боку� виховання,� так� і� з
боку� приємного� проводу� вільного� часу.�Це
означає�–�любов�до�рідного�краю,�любов�до
рідної�мови,�любов�до�рідної�України.

ВИБОРИ�В�ОРГАНІЗАЦІЯХ�СУР
БАНАТСЬКОГО�КРАЮ

1.� Михайла� МИХАЙЛЮКА (1� жовтня� 1940� р.)� –
відомого� поета,� прозаїка,� літературного� критика� і
головного� редактора� «Українського� вісника»,� члена
Спілки�письменників�Румунії.�

2.� Івана� ВОЛОЩУКА (4� жовтня� 1950� р.)� –� вікарій
Вікаріату� української� греко-католицької� церкви� в
Румунії.

3.�Ананія�ІВАНОВА (14�жовтня�1946�р.)�–�колишнього
депутата�Парламенту�Румунії,�який�був�причетний�до
проблематики� так� званої� «війни� полонин»� на� Мара�-
морощині� 1990� р.,� одного� із� засновників� філії� СУР� в
Добруджі,� керівника� дитячого� гуртка� «Дунавецькі
козачки».

4.� Степана� БУЧУТУ (23�жовтня� 1944� р.)� –� колиш�-
нього� голову� Марамороської� філії� СУР,� випускника
Сігетського� українського� ліцею,� Інституту� електро�-
механіки�та,� з� 2008� р.,� –� юридичного� факультету� при
Бухарестському�Екологічному�Університеті.�

З�2005�р.�і�по�сьогодні�–�депутат�Парламенту�Румунії
від�української�меншини.

Від� щирого� серця� бажаємо� усім� Вам� довголіття,
вічної�молодості!�

З�роси-води�Вас!

НА�МНОГАЯ�ЛІТА!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ�ПРОВІД�СУР

З�ДНЕМ�НАРОДЖЕННЯ
ВАС,�ДОРОГІ�ЮВІЛЯРИ!

(Закінчення на 10 стор.)

Іван ЛІБЕР
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ММ
ихайла Михайлюка,
«молодшого» від мене
на п’ять років, якому, як
і мені, круглі роковини

припадають того ж року, тільки не
одного місяця, мені у травні (і він
протягом довгого мого 75-літнього і його
70-літнього віків досі спромігся
«порадувати» мене при різних нагодах
тільки гострими відкритими усними
«словечками» і «завуальовано» пи -
саними), а йому – у жовтні (і мені щиро
захотілося по-дружньому його поз -
доровити), спізнав я добре ще з часів
його студентства, коли я тільки-що почав
працювати асистентом на кафедрі
славістики Бухарестського університету,
з його групою лекцій не мав, а,
принагідно, тільки супроводжував її на
педпрактиці в одній з бухарестських
шкіл, запримітивши тоді, може, «в
зародку» (якщо воно  не від народження)
його нахил до різкого безкомпромісного
(може, і з відтінком терибілізму) до
всього йому дотичного. Це зауваження,
надіюсь, не зіпсує настрій шановному
ювіляру, як не нагнівались на мене
канадські університетські управителі (їм
навіть сподобалось, і вони зраділи), коли
1992 р. я їм сказав, що вони гірші від
наших комуністів, бо строго слідкують
за працею викладачів і кожного
оцінюють... по заслузі, декого навіть
дуже строго.

Михайло Михайлюк – справжній
зразковий інтелектуал, яких нам зараз
дуже-дуже потрібно і які не те, що коли-
не-коли появляються, а майже зовсім не
появляються, бо в наш час не такі, яким
був він у молодості, а значно менш
обдаровані, не пристають до нас як
молода зміна.

Інтелектуальні потенції сьогод -
нішнього ювіляра запримітила ще в
Сереті у його письмовій роботі на
атестаті зрілості голова екзаменаційної
комісії, нині покійна Магдалина Ласло-
Куцюк, і порадила йому поступити на
українське відділення Бухарестського

університету. А нині покійний ви -
пускник Київського університету
Михайло Бодня, тоді лектор нашої
кафедри, головний редактор г. «Новий
вік», доручив Михайлюкові-студентові (і
добре поступив) писати до газети статті
про україномовну літературу, яка в
Румунії тоді почала поставати. Ми -
хайлюк вповні оправдав надії головного
редактора, його статті, написані
обмірковано, «виважено» (читабельні й
корисні для історика літератури й зараз),
появлялись почергово як своєрідна
поточна оглядова хроніка.

З тих часів, мабуть, україномовна
література Румунії стала постійним
зацікавленням Михайла Михайлюка.

Призначеним будучи, після закінчення
факультету, на роботу до редакції
«Нового віку», Михайлюк, паралельно з
газетярськими завданнями (а їх було
чимало!), продовжував цікавитись нею,
більше того, жити нею, адже ж і сам
писав літературні твори, належачи до
молодого обдарованого покоління, яке
прибуло в нашу україномовну літературу

з новим часовим віянням (в дусі того, що
відбувалось в тодішній румунській
літературі, в материковій українській і,
взагалі, в європейській), надійно заре -
комендувало себе справжніми ху дожніми
здобутками. Сам же Михайло Михайлюк
– автор віршів для дітей (його «Білий кіт
упав з воріт» – зразок такого виду
композицій, зазнав досі кілька реві -
зованих перевидань), віршів для
дорослих, написаних в баладному
«ключі» («Мати продає синову шинель»,
наприклад), автор романів цікавого
задуму, оригінальної конструкції й
потрактовки («Міст без поручча», «Не
вір крику нічного птаха»), автор великого
числа оповідань (недавно появилась його

збірка «Криниця під каменем»),
нарисів, есе.

Правда, наш загаль но виз -
наний критик оправдано декого
безпощадно і «роз громив» (мо -
же, навіть і злов тішно радіючи
своєю дією), але щонай голов -
ніше це те, що декого і «вивів у
люди», тобто, збагнувши літе -
ратурні мож ливості того чи
іншого, увів його в літературу,
«зробив» його письменником. 

У нашій літературі він наче
сейсмограф. Йому належить
перша підсумкова книжка про
україномовну поезію Румунії
«Слово про слово», йому ж
належать і наступні статті-
додатки до «Слова про слово»,
друковані почергово в «Обріях».

Михайло Михайлюк – дос -
коналий знавець кількох

функціональних стилів сучасної
української літературної мови, що дало
йому можливість визначитись і в інших
ділянкак інтелектуальної діяльності
високого професіоналізму.

Одна з них – це перекладацька
діяльність. Він автор численних пе -
рекладів класичних і особливо
провідних сучасних румунських поетів
на українську мову. Мені особисто

імпонують його переклади з творчості
Міхая Емінеску, особливо твори
складної поетичної структури і місткого
ідейного змісту, як поетові послання і
інші композиції.

Інша його галузь діяльності – це
редакторсько-видавнича справа. Ми -
хайло Михайлюк дав «зелену дорогу»
багатьом критеріонівським виданням
(включно і моїй збірці величальної
народної поезії «Ой у саду-винограду»,
за що я перед ним в боргу і зараз), подає
і тепер «зелену дорогу» багатьом
окремим творам і численним збіркам
художньої літератури Румунії, упоряд -
кованим ним збірникам фольклору,
літературознавчим монографіям тощо.
Як тільки Михайлюк візьме на себе
справу редагування якої-небудь книги,
то її автор може бути зовсім спокійним,
бо справа завершиться терміново і
книжка виглядатиме престижно зі всіх
точок зору, в декого навіть і стосовно
змісту й інших аспектів, по суті –
авторських.

Зовсім нічого не сказав я про працю
шановного ювіляра в редакції «Нового
віку», але ні не наважився б, бо не знаю
цього. Скажу лише те (адже ж інколи і
думка збоку не без толку, бо, може, усе
видніше), що то було газетярство,
сповнене до 1989 р. відповідним
змістом. 

Михайло Михайлюк – головний ре -
дактор друкованого органу СУРу
«Український вісник» від його
заснування і по цей час. У потрактуванні
того чи іншого питання він – без -
компромісний, інколи гострий, без -
церемонний чи дошкульний, прис -
кіпливий, шпич куватий (деколи – аж
самозадоволений цим), але зовсім
потрібний, бо всяке лихо (а в нас його
багато, або чимраз більше!) слід
розколихнути, знайти йому причини і
старатися про їхнє запобігання.

Усе досі сказане – це тільки нагода
побажати шановному ювіляру міцного
здоров’я, Божої благодаті, а ніяк не
спроба показати його у «кривому
дзеркалі», бо яим він є, таким і
останеться – на нашу загальну користь,
адже ж все досі ним заподіяне – тільки
заради нашої користі здійснено.

Іван РЕБОШаПка

Гострослівний, авторитетний і потрібний. 
До 70-річчя Михайла МихайЛЮка

«I²ä³òü, ë³òà, â³ä ìåíå ïð³÷!
Íåñåòå ìóäðîñò³, í³âðîêó,
Òà íàáëèæàºòå ³ í³÷...». 
– Ïèøå, ïðàâäà, íå ç òðàã³çìîì,

àëå é íå áåç ëåãêîãî ìåëàíõîë³éíîãî
ïîäèõó, Ìèõàéëî Ìèõàéëþê â îäíîìó ç³ ñâî¿õ
â³ðø³â. 

Òàê âîíî ³ º – ðîêè ìèíàþòü, ÿê ÷èñòà âîäà, ³,
îñü, íàøîìó þâ³ëÿðó, ñëàâà Áîãó, âæå ñ³ìäåñÿò!
«Ñ³ìäåñÿò – òî ùå í³÷îãî!», –  ãîâîðèòü ÷àñòî ì³é
â³ñ³ìäåñÿòèøåñòèð³÷íèé áàòüêî. Âîíî òàê ³ º, àëå
ïðî Ìèõàéëþêîâ³ ñ³ìäåñÿò õ³áà-ùî éîãî âëàñí³
äîêóìåíòè çàñâ³ä÷àòü, áî ³íàêø, õòî á äàâ òàêîìó
«êîçàðëþç³» á³ëüøå ï’ÿòäåñÿòè ï’ÿòü – ø³ñäåñÿòè
ðîê³â?

Àëå, ìàáóòü, íå òàê âàæëèâî, ñê³ëüêè ðîê³â æèâå
ëþäèíà íà çåìë³, à ÿê âîíà ¿õ ïðîæèëà, ³ ùî
çàëèøèëà ï³ñëÿ ñåáå. À Ìèõàéëî Ìèõàéëþê – öå
³ì’ÿ, ùî çàêàðáîâàíå çîëîòèìè ë³òåðàìè â
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ Ðóìóí³¿, ³ íå ò³ëüêè, áî òóò
ìîâà ïðî ñëàâíîçâ³ñíîãî æóðíàë³ñòà, ïîåòà,
ïðîçà¿êà, êðèòèêà... 

Õòî íå ç³òõàâ, ÷èòàþ÷è éîãî ðîìàíè «Íå â³ð
êðèêó í³÷íîãî ïòàõà», àáî «Ì³ñò áåç ïîðó÷÷ÿ»? Õòî
íå âèòèðàâ êðàäüêîìà ñëüîçó, ÷èòàþ÷è éîãî áàëàäè,

÷è íå ðîçñì³ÿâñÿ, ÷èòàþ÷è «Áóêîâèíñüê³ òðà -
ôóíêè»?.. ×è êîòðèé ç àâòîð³â-ïî÷àòê³âö³â íå
òðåìò³â â³ä íåòåðï³ííÿ ïðî òå, ÿê â³äãóêíåòüñÿ
Ìèõàéëþê íà éîãî òâîðè? Áî «Ìèõàéëþê – öåðáåð
íàøî¿ ë³òåðàòóðè, ÿêèé ðîçìàõóº ïîíàä
ïðîñòîâîëîñèìè ãîëîâàìè ïèñüìåííèê³â çäîðî -
âåçíîþ áóëàâîþ, çàì³ñòü ãóñÿ÷îãî ïåðà...», – ïèñàâ,
íå æàðòîìà, â ñâîºìó «Ñëîâ³ ïðî ïîáðàòèì³â»
Ñòåïàí Òêà÷óê.

Öüîãî ðîêó, íàïðèê³íö³ æîâòíÿ, ÿ ìàâ ÷åñòü
ïîäîðîæóâàòè ç Ìèõàéëîì Ìèõàéëþêîì äî
Ìàðàìîðîùèíè ³ ïîáóòè ðàçîì ³ç íèì â ê³ëüêîõ
óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ. Ìåí³ áóëî íàâ³òü äèâíî, ñê³ëüêè
ëþäåé çíàëè éîãî ÿê ïèñüìåííèêà, íå ò³ëüêè
óêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ, ÿêà ïîâèííà (á) çíàòè âñ³õ
ñâî¿õ ïèñüìåííèê³â, ÿê çóñòð³÷àëè éîãî ç âåëèêèì
òåïëîì ³ ñåëÿíè, çàïðîøóâàëè â ãîñò³, äàðóâàëè (ïî-
ìàðàìàðîñüêîìó çâè÷àþ) «÷èñòî¿, ÿê ñëüîçà»,
ñëèâ’ÿíêè. 

«Ïîâ³ð, ñèíêó! – æàðòóâàâ ïàí Ìèõàéëþê, êîëè

ìè ïîâåðòàëèñü äî Áóõàðåñòà, – ìåí³
ñò³ëüêè ãîð³ëêè ïîäàðóâàëè, ùî ìîæó
æå íèòèñÿ».

Ìèõàéëî Ìèõàéëþê – ÷óäîâà ëþ -
äèíà, ÿêó, êîëè âæå ðàç ï³çíàºø, òî íå

ìîæåø íå ïîëþáèòè. ß ëþáëþ ³ øàíóþ éîãî, ÿê
ð³äíîãî áàòüêà, ³ õî÷ó ðàçîì ç³ âñ³ºþ íàøîþ
óêðà¿íñüêîþ ãðîìàäîþ Áóõàðåñòà ïðèâ³òàòè éîãî
òàêèìè ñëîâàìè:

«Ëåòÿòü ðîêè, ÿê ëåáåä³ ó âèð³,
Æèòòÿ ³äå, éîãî íå çóïèíèòü.
Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³,
Ùå äî ñòà ðîê³â çè÷èìî ïðîæèòü.
Õàé áóäóòü ïîðó÷ â³ðà ³ íàä³ÿ,
ßê äâà êðèëà, ùî âïàñòè íå äàäóòü.
Ñàì Ãîñïîäü-Áîã ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü
Ùå äîâãèõ ë³ò, ùàñëèâó, ñâ³òëó ïóòü».

Ç ðîñè é âîäè Âàì, Âåëüìèøàíîâíèé þâ³ëÿðå!

*Eheu! Fugaces... labuntur anni – (ëàò.) Îé! ÿê
ïðîë³òàþòü ë³òà?!

Ìèõàéëî ÒÐÀÉÑÒÀ

EHEU! FUGACES… LABUNTUR ANNI*EHEU! FUGACES… LABUNTUR ANNI*
(До сімдесятиріччя письменника Михайла МИХАЙЛЮКА)

Справа –  наліво на ногах М. Михайлюк,
М. Трайста, П. Романюк, Ю. Павліш.

Внизу: І. Боднар
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В
ажливе питання у цій діяльності
– науковий підхід згідно з
об'єктивними законами природи.
Насамперед треба старанно

продумати, яка наукова основа необхідна у
роботі над розвитком усної і письмової мови.

У психології вивчаємо, що мова
нерозривно зв'язана з мисленням. Учитель
повинен завжди мати на увазі, що існує
різниця у вираженні письмової і усної мови.
В усній мові, передаючи думки, можна
допомагати собі інтонацією, мімікою,
жестами, а у письмовій мові той, хто пише,
може передати свої думки тільки через
відповідний добір слів.

Під час викладання уроків учитель
свідомий того, що кожне його слово
подразник, що викликає рефлекси у дитини.
Цей фізіологічний процес виникнення
умовних рефлексів – процес створення
навичок дитини.

Ніколи не слід забувати, що при
виробленні навичок спочатку діти зустрі -
чають великі труднощі, але через бага -
торазове повторення усякі дії відбу ваються
поступово все легше, а потім вони вико -
нуються гейби самі від себе – отже це
автоматизовані дії. Навички – це авто -
матизовані компоненти свідомої діяль ності,
які виробляються в процесі її виконання.
Отже, основа створення навичок – це
закріплення-ланцюг умовних рефлексій, які
переходять у динамічний стереотип. У роботі
вчителя знання про створення динамічного
стереотипу має велике значення тому, що
якщо створений неправильно, то дуже важко
його змінити, тобто виправити помилки.
Весь час у житті безліч подразників, які
спричинюють виникнення вогнища збу -

дження. Процес збудження та гальму вання –
це закон взаємної індукції. Згідно з цим
законом, усяке вогнище збудження, яке
виникає в корі півкуль, викликає гальму -
вання навколишніх ділянок. Таким чином

збудження ніколи не поширюється рівно -
мірно по всій корі.

В кожний даний момент є в корі одна яка-
небудь ділянка, що в ній створилися
найсприятливіші умови збудження. Ця
ділянка і становить у даний момент творчий
відділ кори. З нею пов'язана найбільш ясна
робота свідомості. На уроках переказу й
твору діяльність учнів весь час творча, тому
учитель повинен вживати всі необхідні і
можливі заходи, щоб діти уважно працювали
в умовах оптимального збудження в корі
головного мозку з максимальним зосере -
дженням, – тоді висліди праці будуть високої
цінності. У творчій роботі дітей велике

значення має почуття, яке створює стан
захоплення до того, що вони творять.

Писемні перекази та твори є важливою
втратою в розвитку творчої думки і мови
дітей. Переказ – відтворення змісту
прочитаного тексту, а твір – самостійне
складання роботи з творчих елементів.
Перекази й твори бувають як в усній, так і в
писемній формі. У програмі вказано, що
робота над переказом у початковій школі має
велике значення як для розуміння про -
читаного, так і для розвитку мислення і мови
учнів.

Твори – це засіб, за допомогою якого
здійснюється найвищий рівень розвитку
висловлення учнів – розвиток логічного,
зв'язного, багатого, різноманітного, пластич -
ного і правильного висловлення. Але твори
являються і засобом морального виховання,
дають часто можливість вільного виявлення
почуттів, ставлення учнів до природи, до
суспільства, у якому живуть, до праці, а у І-
ІV кл. діяльність у зв'язку з формуванням
навичок правильного висловлення – це
головна мета, здійснення якої відбувається на
всіх предметах, а у викладанні мови –
читання, граматикa, переказ і твір – вона стає
особливою діяльністю. Tаким чином на
уроках переказу і твoру необхідно слідкувати
за тим, щоб сформувати навички учнів,
висловлювати свої думки логічно, цілісно,
систематично, правильно з точки зору
граматики, орфографії і орфоeпії.

РОЗВиТОк ПРаВиЛЬНОГО ВиСЛОВЛЕННЯ
УСНОЇ І ПиСЬМОВОЇ МОВи УЧНІВ На

УРОках ПЕРЕкаЗУ І ТВОРУ

(Далі буде)

Марія кІМПаН,
учителька с. Кричунів

повіту Марамуреш

НН
ещодавно поя -
вився переклад
книги «Нео па -
лима купина»
Сергія Пла чин -

ди та Юрія Коліс ниченка на ру -
мунську мову. Переклад був
здійснений Ольгою Андрич.
Нам відомі її статті, надру -

ковані у газеті «Вільне слово».
Ольга Андрич – дочка відомого
полковника Гната Поро хівсь -
кого, члена ОУН; вона член
Спілки жур налістів Румунії.

Під час різних походів татар
у 1520 р. на українські землі
Роксолана була захоп лена у
полон і переправлена спочатку
до кримського міста Кафа, а
опісля до Стамбулу.

День народження Роксо лани
невідомий. Згадується приб -
лизно 1506 рік, як рік наро -
дження, тому що у джерелах не
існує точнішої інформації.

У 1530 р. султан Сулейман І
одружився на Роксолані. За
короткий час султан надав їй
ранг баш-кадуш (тобто го ловної
дружини). Вона була розумною,
досвідченою люди ною і добре
розумілася у мистецтві і дер -
жавних справах.

Померла 18 квітня 1558 р.
Хоча деякі історики вва жають,

що Роксолана пікл у валася про
свою бать ківщину – Україну, –

інші вважають, що цього не
було, тому що в цей період
татари здійснювали щорічні на -
біги на тодішню територію
України.

В Україні написано про Рок -
солану роман Павла Заг ре бель ного
«Роксо ла на», опе ру Дениса Сі -
чинсь кого «Рок со лана» (1909 р.),
повісті Оси па Назарука «Рок -
солана» (1930 р.), Сергія Пла -
чинди та Юрія Ко лісниченка
«Неопа лима ку пина» (1968 р.),
драму Г. Яки мовича (1869 р.) та
роман Ми коли Лазор ського
«Сте    пова Квіт ка» (1965 р.). Між
укра їнськими істори кими пер -
шим на писав про Роксолану
Ага тангел Крим сь кий – в 1924 р.

Днями в Культурно-інформа -
ційному центрі при Посольстві
України в Румунії переклад на
румунську мову було пред -
ставлено відвідувачам центру.

Роман ПЕТРаШУк

РОКСОЛАНАРОКСОЛАНА

Портрет Роксолани. 
Невідомий художник, 

Венeція, XVIII століття
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ІІ
ван Адрелян уже давно
відомий нам як з наших
газет, де він публікує
свої вірші і де про нього

було написано статті, так і
завдяки книгам, виданим з
підтримкою СУР. Але його
творчі досяг нення не завер -
шуються на цьому. Він як
професор фізич ного факультету
Клузь ко го університету ім.
Бабе ша-Бойой впродовж своєї
профе сійної практики видав 11
нау кових книг та підручників,
надрукував понад 260 наукових
статей в іноземних журналах,
понад 60 статей в національних

та уні вер ситетських журналах,
а ще багато інших наукових
пові домлень, представлених на
нау кових конференціях як за
кордоном, так і в Румунії. Ta
його творча уява не обме -
жується лише на цьому – з 1974
по 1988 рр. він винайшов 6
винаходів, які запатентувaв.

Як видно, наукових досяг -
нень у нього немало. Та нез -
важаючи на це, поетична муза
не була витіснена його любов’ю
до фізики, вона гар монійно
співжила в його душі з самого
початку. Почавши писа ти вірші
українською мо вою ще з 18
років, він, під спону куванням
Івана Ковача, як висловився
поет, надрукував впро довж
років 9 збірок укра їнською
мовою. Поет згадує, що пер -
шим, хто побачив його, пишучи
вірші, був  професор російської
мови поет Василь Марущак,
який радив, що коли він хоче
писати, треба багато працювати

над собою. Після того, коли
його вірші почали друкуватися
на сто рінках укра їнських газет,
вида них Союзом українців Ру -
мунії, його підтри мали їх
працівники. 

У вересні цього року поба -
чила світ найновіша збірка
Івана Арделяна «Ностальгія
вікон», яка належить до серії
відповідних, зокрема, трансіл -
ванських видань «Пись мен ники
у себе вдома» клузького ви -
давництва «Дачія ХХІ», серед
яких два українці. (Також і
Олекса Бевка). Тут можна
знайти вірші про кохання, про
життя та сум, про ностальгію за
ди тинством та за батьківською
оселею. Іван Ко вач щодо
видання висло вився так: «Си -
нівський дар по ета до рівнює
поклику до рідної землі,
промовистому об ра зу її під -
несення до рівня серця і рідної
мови, до рівня пам’яті свого
родоводу».

На моє запитання про плани
на майбутнє на письменницькій
ниві Іван Арделян відповів, що
бажав би видати ще одну збірку
віршів з нагоди свого 70-ліття,
яке виповниться через 2 роки... 

Людмила ДОРОШ

Нова�збірка,�нові�планиНова�збірка,�нові�плани

СС
получені Штати Америки, як і
решта членів міжнародної спіль -
ноти, високо оцінили рішен ня
нашої держави позбавитися влас -

них залишків високозбагаченого урану. Цим
кроком Україна черговий раз зробила внесок у
зміцнення світової системи безпеки. Пожвав -
лення контактів на високому рівні між Києвом
та Вашингтоном свідчить про обо пільне
бажання сторін поглиблювати спів працю
на всіх напрямках. 

Нового імпульсу набуває взаємовигідна
співпраця України з ключовими партне -
рами в Азії, Африці та Латинській Америці. 

Важливим кроком у напрямку
оновлення дипломатичного курсу нашої
держави стало прийняття Верховною
Радою Закону «Про засади внутрішньої та
зовнішньої політики України», внесеного
Президентом В. Януко вичем. 

Згідно з цим Законом, гармонійне поєд -
нання внутрішньої політико-економічної
стабільності та прагматичного зовніш ньо -
політичного курсу України має стати пере -
думовою її сталого розвитку як демок -
ратичної європейської країни на основі
верховенства права та дотримання консти -
туційних свобод громадян. 

Інтеграція в європейський політичний,
економічний, правовий простір з метою
набуття членства в Європейському Союзі
визначена однією з ключових засад зовнішньої
політики. Цим забезпечується послідовність
зовнішньої політики, що необхідна для
встановлення серйозних, довготривалих взає -

мовигідних стосунків зі всіма зацікав леними
партнерами України. 

У безпековому плані позаблоковість нашої
держави визначена головним орієнтиром,
оскільки саме цей статус найбільш повноцінно
відповідає сучасним геополітичним реаліям у
світі та відображає бажання України розвивати
інтенсивне партнерство з НАТО. 

Враховуючи унікальне місце України на
карті Європи, наша держава здатна стати
каркасом нової архітектури європейської

безпеки в Чорноморському регіоні і на
континенті в цілому. 

Дипломатія України й надалі залиша -
тиметься засобом утвердження України у
якості надійного партнера, держави, котра
прагне до взаємовигідних конструктивних
відносин та здатна зробити свій вагомий
внесок у розбудову стабільної Європи.

Відзначаючи 19-ту річницю незалежності,

Україна з упевненістю дивиться у майбутнє та
вірить у те, що її невпинний прогресивний рух
вперед стане запорукою миру, щастя та
добробуту її громадян.   

Україна розвиває різнобічні відносини
добросусідства з Румунією як на двосто -
ронньому рівні, так і у рамках міжнародних та
регіональних структур.

Історія багатовікового українсько-румунсь -
кого співжиття пронизана прикладами плід -
ного взаємозбагачення двох народів куль -

турно-духовними цінностями та обміну
видатними духовно-просвітницькими
поста тями. 

Зміцнення та розвиток стабільних
добро сусідських відносин з Румунією є
одним з важливих зовнішньополітичних
пріоритетів України. 

За два неповних десятиріччя двос -
торонніх взаємин сучасної доби Київ та
Бухарест досягли помітних успіхів у
налагодженні партнерського співро біт -
ництва в усіх сферах суспільного життя.
Дедалі міцнішає українсь ко-ру мунське
партнерство в торговельно-економічній,
культурно-гуманітарній та інших галузях.
Активно працюють фор мати прикор -
донного і транс кор донного співро -
бітництва.

Україна та Румунія – дві європейські
держави, що мають схожі стратегічні орі -
єнтири і демонструють відданість сучасним
демократичним принципам. Подальше пог -
либлення і розширення взаємовигідних
партнерських відносин між нашими дер -
жавами, безумовно, відповідає інтересам
українського і румунського народів, сприяє
процесам їх зближення в об’єднаній Європі.   

Начальник Генерального штабу збройних сил 
Румунії адмірал Георге Марін і Головнокомандувач

Збройних Сил України генерал-полковник 
Григорій Педченко

««УУккррааїїннаа   ррооззввииввааєє   рріі ззннооббііччнніі   
вв ііддннооссииннии  ддооббррооссуусс ііддссттвваа   зз   РРууммуунніієєюю»»

= Прес-реліз Посольства України в Румунії з нагоди 19-ї річниці Незалежності України

(Zakin™ennx. Po™. v n-r 15-18/ 2010 r.)

НОСТАЛЬГІЯ ВІКОН

Поезії

Іван 
АРДЕЛЯН
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кк
олишній «Новий вік» (тепер –
«Вільне слово») напи сав про
учнівський гурток «Еніґма»,
заснований мною в загальній

школі села Пергівці Сучавського повіту
(20.09.1975), в номері 3(599) з 1.02.1977 р.

Треба сказати правду, що про гурток
«Еніґма» та про діяльність учнів і, взагалі,
про село Пергівці «Новий вік» опри -
люднював цікаві матеріали багато разів.
Дуже Вам гарно дякую!

Коли в часописі «Новий вік» (н-р
21(641) з 1.11.1978) була заснована
рубрика «Для вас, учні й піонери»,
де друкувалися дуже цікаві задачі, то
перші учні, які відгукнулися на її
появу, були члени гуртків «Албіна»
(Тодірешти) та «Еніґма» (Пергівці),
– це їх дуже зрадувало.

Роки минули і після 20 років від
заснування гуртка відбулася при -
ємна зустріч.

Минуло ще 15 років, й ось члени
гуртка «Еніґма»: Анна Лягу, Віорел
Боканча та Дойна Лягу задумали
зорганізувати зустріч з нагоди 35
років від заснування гуртка. Треба
сказати, що для організування
зустрічі взяла на себе всі труднощі Дойна
Лягу, яка 8 років прожила в США.

Так сталося, що на 17.07.2010 в
загальній школі села Пергівці зустрілися
багато з колишніх членів гуртка «Еніґма».

Зустріч почалася хвилиною мовчання на
пам'ять померлих членів гуртка: Маріани
Грігорян, Йона Преліпчана і Константіна
Ігнатеску.

Після цього секретар гуртка Анна Лягу,
нині унів. професор, прочитала каталог.

Одні з членів гуртка не змогли приїхати,
знаходячись в Австралії, Італії, Іспанії,
Франції і навіть на Берегу Слонової Кості; а
Дмитро Балан – льотчик.

Учасники цієї події нагадали собі ті
давні часи і розказали про своє життя,
кожний з них нагадав деякі трафунки з тих
часів, коли учасники зустрічі були ще
учнями.

Як і в давні часи, учасники цієї події
мали нагоду розв'язати цікаві тесту вання,
ребуси та розважальні задачі.

В кінці зустрічі було встановлено, щоб
члени «Еніґми» зустрічалися чи не кожного
року.

І так, протягом 6 годин, включаючи і
другу частину, тобто вечерю, розв'язалися

язики...
Всі були вражені, що в ті давні часи

їх відвідували журналісти з таких
журналів, як: «Албіна», «Магазін»,
«Пентру патріє». І про них писалося
навіть і в журналі «Новий вік»!

Члени гуртка «Еніґма» бажають
редакції «Вільне слово» багато успіхів,
міцного здоров'я і «На многая літ!».

Нагадаємо, що викладач Мігай Бо -
канча вручив усім учасникам по
одному примірникові «Монографії
шко ли Пер геуць». Автори монографії
– профе сори Мігай та Марія Боканча.

З пошаною, 
Микола кУРиЛЮк,

керівник гуртка

П.С.� В� свою� чергу,� редакція� «Вільного
слова»� (продовжувача� «Нового� віку»)� від
щирого� серця� вітає� гурток� «Еніґма»� та
його�членів�з�35-літтям!�На�дальші�многії
літа�і�теплі�річниці!�(І.�К.).

«ЕНІҐМа» – 35
Слідами опублікованих матеріалівСлідами опублікованих матеріалів

ВВ
же стало тра ди ці -
єю, щоб кож ного
разу, коли свят ку -
ють дні бра тсь ких

міст Негрешт Оаш - Румунія і
Тячів - Україна, одним із членів
делегації, був представник
Союзу укра їнців Румунії – з
філії Сату Маре.

Таким чином нещодавно
делегація міста Негрешт Оаш
брала участь у святкуванні
«Днів міста Тячів – Україна»,
міста, якому сповнилось 683
роки від першого докумен -
тального засвідчення. Впер -
ше згадує в своїх документах
про це Іоан Мігалі де Апша.

Делегацію міста Негрешт
Оаш очолював перший зас -
туп  ник мера Чічіо Іоан, а –
Філію Сату Маре СУР –
перший заступник голови
Проданюк Павел.

В цьому святі брали участь
також делегації братських
міст Бардієв – Словаччина і
делегація з Угорщини.

Делегацію міста Негрешт
Оаш зустрів перший заступ -
ник голови міста Тячів Клебан
Іван Ярославович.

На цім святі були присутні і

регіональні представники держ -
адмініс трації регіону Закар -
паття.

З цієї нагоди представник
філії Сату Маре СУР подарував
місцевим представникам держ -

ад міністрації, які бра ли участь
на відкритті погруддя украї -
нського поета Тараса Шевченка

в місті Сату Маре, DVD і
книжку, присвячену цій події.

Урочистість, присвячена дням
міста Тячів, відбулася на цен -
тральній площі, біля мерії міста,
а програму відкрив уч нівський

хор міста, який виконав пісню
«Ода місту».

В програму, присвячену цій

події, ввійшли культурно-спор -
тивні змагання, в яких взяли
участь жителі міста. В рамках
цієї програми отримали наго -
роди «наймо лодший» і «найс -
тарший» житель міста та  біль -

шість одружених пар, які
про жили разом 50 або більше
років.

В кінці програми священи -
ки, які пред ставляють культи
міста, – пра вославні, греко-
католики і реформати – зро -
били моле бень.

З цієї нагоди відбувся
футбольний матч між вете -
ранами клубу Динамо Київ і
ветеранами місцевого фут -
боль  ного клубу.

Програма, присвячена по -
дії, за кінчилася концертом, в
якому взяли участь народні
артисти України та Росії.

Делегації двох братських
міст зустрілися кілька разів,
де пунктуально обгово рю -
вали проекти, які розроб -
люються в рамках північно-
західного Єврорегіону, а
також і майбутні проек ти.

Михайло МаЧОка,
голова Сатумарської філії СУР

ПаРТНЕРСТВО З НаГОДи «ДНІВ МІСТа ТЯЧІВ – УкРаЇНа»ПаРТНЕРСТВО З НаГОДи «ДНІВ МІСТа ТЯЧІВ – УкРаЇНа»

Учні м. Тячів співають «Оду місту»

35-річні «еніґмісти»
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Як наша мова поєднує нас
із далекими предками і
дозволяє зберігати інакшість
у глобалізованому світі? Чому
двомовність може призвести
до психічних розладів і
роздвоєння особистості?

Наша мова - мова
калинова...

На ці питання ще в XIXст.
давав відповідь український
вчений Олександр Потебня.
Сучасні мови творилися віками.
Звісно, є штучна мова еспе -
ранто, комп’ютерні мови, що
люди не вважають їх рідними,
бо не вчаться сприймати світ
крізь призму цих мовних
систем. Такі видатні учені, як
Вільгельм фон Бенджамін, Лі
Гумбольдт, Олександр Потебня,
Мартін Хайдеггер, Едвард

Сепір, Уорф, переконані, що
кожна мова несе в собі
своєрідну картину світу. Чому
так? 

Слово – як
мистецький твір

Існує гіпотеза, що слова наші
прапращури творили як казку,
пісню, тобто на основі асо -
ціацій. Тому в кожному слові є
прихований символізм. Ці
первісні символи одним із
перших почав досліджувати у
XIX ст. український філолог
Олександр Потебня. Відтоді
«розшифруванням» прихованих
значень «знаків», якими є й
слова будь-якої мови, займа -
ється семіотика (або семіо -
логія). Так, Потебня вважав, що
слово «калина» вказує на жар,
колір такий яскравий, як
розпечене залізо. Тому «ка -
лина», на думку Потебні, пер -
вісно пішла від дієслова
«калити». 

Поступово поетичні, образні
значення слів відходили на
другий план, слово чіткішало й
ставало поняттям. Зараз лише
поети інтуїтивно намагаються
повернути образні значення
слів. Так, кажуть, що «веселка»
– від слова «весело», що хмара
первісно означала «гору», а такі
словосполучення, як «темна
нічка», «зоря ясная», «крутий

берег», раніше були тавто -
логічними і звучали, як «діло
робити», чи «масло масляне». 

Крім того, на своєрідність
системи мислення кожного на -
роду вказує структура його
мови. Історики мови вважають,
що перші речення містили лише
одне слово. Ставлення до пред -
метів і явищ проглядає у тому,
хто як формує думку. «Я був
народжений», – скаже англієць,
а українцю природ ніше сказати:
«Я народився». У тому, які асо -
ціації викликає те чи інше
слово, які слова можна поста -
вити поруч (згадаймо хресто -
матійний приклад: в українській
мові «дружина» асоціюється зі
словом «друг», а в російській
«жена» – з наро дженням), прог -
лядає народ на традиція, ставле -
ння предків до того чи іншого
явища. 

Двомовність

Якщо кожна мова пред -
ставляє собою певну картину
світу, то чи не краще досконало
знати багато мов? Як сказав
колись Гете, «скільки мов ти
знаєш – стільки разів ти лю -
дина». Це справді так, якщо
йдеться про вивчення іноземних
мов як можливих систем.
Проте, якщо людина постійно
живе в середовищі двох мов чи
має «дві рідні мови», це поз -

начається негативно на її
психіці та інтелектуальному
розвитку. Мови конфліктують
між собою. А людина витрачає
вдвічі більше часу на засвоєння
лексики обох «рідних мов», тож
у результаті має менший слов -
никовий запас. Потебня вва жав,
що в жодному випадку не варто
дітей з пелюшок навчати
іноземній мові. «Так із дітей з
«порядними» здіб ностями роб -
лять ся напівідіоти, живі пам’ят -
ники безглуздя і душевного
холопства батьків», – емоційно
пояснював він. 

Сучасні дослідники, наприк -
лад, Сіган та Макей, більше
того, висло влюють думку, що у
білінгвізмі закладено пере ду -
мови шизоф ренії – роздво єння
особистості. 

Потебня був також свідомим
противником ідеї злиття мов і
націй, адже це неодмінно збід -
нило би світ. «Якби об’єднання
людства за мовою і взагалі за
народністю було можливе, —
пише він в «Естетиці словесної
творчості», – воно було б згубне
для загальнолюдської думки, як
заміна багатьох чуттів одним,
хоча це було б не дотиком, а
зором». Денаціо налізація, вва -
жає вчений, «зво диться на
погане вихо вання, на моральну
хворобу: на непов не корис -
тування наяв ними засо бами
сприйняття, засво єння, впливу,
на послаблення енергії думки,
на мерзоту спустошення на міс -
ці витіс нених, але нічим не за -
мінених форм свідомості, на
дезорга нізацію суспільства,
спід   лення».

анастасія БОГУСЛаВСЬка

Олександр�ПОлександр�ПОТЕБНЯОТЕБНЯ –�про�нашу�–�про�нашу�
мову�калинову�та�двомовність...мову�калинову�та�двомовність...

ВВ
період 15-16-го жовтня 2010
року голова Філії Сату Маре
Союзу українців Румунії Ми -
хайло Мачока, разом із першим

зас тупником Павлом Проданюком, відві -
дали місто Ужгород Закарпатської області
України.

З цієї нагоди були вручені DVD-диски і
книги, які були видані з нагоди відкриття
погруддя Тараса Шевченка в місті Сату
Маре, особистостям Регіо нальної адмі -
ністрації, Обласної Ради, Ужго родського
Університету, регіо нальним і універси -
тетським Бібліотекам, а також Радіо-
Телебаченню для націо нальних меншин,
Канал Тиса.

Так само були подаровані книжки для
відправки до Київського парламенту,
Міністерства Культури, Міністерства
Закордонних Справу, а також особисто
депутатові Парламенту України Ста ніславу
Аржевітіну.

Також була передана названа книжка і
DVD для двох сопрано, популярних

артистів, які брали участь кілька разів на
день пам’яті Тараса Шевченка в місті Сату
Маре, а саме – Оксані Ільницкій та Ользі
Зубанич.

У цілому було вислано і передано 29
екземплярів книжки і 58 DVD.

Варто відзначити, що більшість із цих
особистостей були частиною делегації
Закарпатської області, яка була присутня на
відкритті погруддя Тараса Шевченка в місті
Сату Маре. 

Філія Сату Маре Союзу українців Румунії
дуже вдячна викладачу української мови
Ужгородського Націо нального Універ ситету
Анастасії Вегеш за її внесок у виданні
книжки, а також і панові Михайлові Зану за
ту саму діяльність.

Делегація була прийнята старшим віце-
президентом Закарпатської обласної ради
Андрієм Сербайлом, який подя кував СУР за
його зусилля і результати щодо підтримки і
розвитку українсько-румунських відносин,
зокрема, щодо культурного і духовного
розвитку цих двох етнічних груп, а саме

румунської меншини в Закарпатській
області України та української меншини в
Сату-Маре – Румунії, підкреслив, що
відкриття погруддя Тараса Шевченка в
Сату-Маре має історичне значення,
висловив щире бажання співробітництва у
всіх областях, взаємної поваги між повітом
Сату-Маре і Закарпатською областю, між
Україною і Румунією.

Так само були передані примірники газет
«Укра їнський Вісник» та «Вільне Слово»
Союзу Українців Румунії, в яких опри -
люднено статті, присвячені події, яка
відбулася в Ужгороді на тему «талий
розвиток Карпат та інших гірських регіонів
Європи», головою СУР і депутатом
Румунського Парламенту Степаном Бучу -
тою, який висловив подяку голові Закар -
патської обласної ради Михайлові Кіч -
ковському за його внесок у проведенні цієї
події, а також побажав йому багато успіхів у
майбутній праці.

Михайло МаЧОка
голова Сатумарської філії СУР

Щире бажання співробітництва між Сатумарським повітом
Румунії і Закарпатською областю України

Олександр Потебня
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НН
а святих Петра і
Павла в при мі -
щенні Сучавського
СУР відбулися три

події.
Перша – відкриття галереї

мистецтва ім. Тараса Шевченка.
Собор священиків, на чолі з

панотцем Михайлом Мадяром,
що веде Богослужіння на укра -
їнській мові в церкві з храмом
Св. Петра і Павла в Сучаві,
освятили кімнату, де зна -
ходиться 51 фотографія за
роботами графіки та живопису
українського Кобзаря.

З цієї нагоди пан депутат
Валерій Карбашевський з
Чернівців розказав про історію
портрета Тараса Шевченка,
який знаходиться на вході в
галерею. Над портретом зну -
щалися якісь-там солдати, та
він був реставрований, і нині
знаходиться в пошані тут, у
Сучаві.

Всі клопоти здійснити  га -
лерею випали на пана Івана
Боднаря, голову Сучавської
організації СУР, й він це зробив
знаменито. Хвала йому!

Про Тараса Шевченка як
художника говорив поет Юрій
Павліш, і так сталося, що
присутні почули дуже цікаві
дані з життя Тараса Шевченка.

Виступив зі словом славний
сучавський карикатурист Міхай
Пинзару-Пім і художник Кон -
стан тин Унгуряну-Бокс.

З блискучою промовою
виступив пан консул Василь
Неровний.

Друга подія – це ХІV-та
річниця Дня Конституції
України, встановленого Верхов -
ною Радою України 28 червня
1996 р. Були представлені

матеріали на цю тему і мала
виставка книг з української
літератури, і тут брали слово
пани Василь Неровний та Іван
Боднар.

Третя подія – це презентація

книги історика Данієля Грин -
чука «Виклики сусідства:
українці Буковини». Про книгу
говорив унів. проф. д-р Раду
Бруя від сучавського універ -
ситету «Штефан Вели кий». Він
сказав: «Ми знаємо багато
більше про історію Франції та
Англії, ніж про наших сусідів, і
це буде крок для зближення між
українцями та румунами».
Також обговорював книгу поет
Йон Козмей, який кожний раз
підтверджує, що в його жилах
тече і кров українська. Від імені
письменника і публіциста пана
Йона Маноле багато щирих слів
почули учасники цієї події.

Пан Іван Боднар сказав, що
незабаром в галереї буде орга -
нізована виставка зі Львова.

Наприкінці треба нагадати,
що число учасників було досить
велике, і українців, і румунів,
між якими, само собою, знахо -
дилися педкадри: Аспазія Ре -
гуш, Дми тро Шведуняк, Іван
Кідещук та інші.

Микола кУРиЛЮк

ГАЛЕРЕЯ�«ТАРАС�ШЕВЧЕНКО»�В�СУЧАВІГАЛЕРЕЯ�«ТАРАС�ШЕВЧЕНКО»�В�СУЧАВІ

ВВ
Тімішоарі поступово входить в
традицію свято «Наша вулиця».
Звичайно,  почалось це свято на
вулицях, що носять якесь

історичне забарвлення, чи на яких жили
визначні митці, учені, політики і т. д. А вже
3 роки організовуються і фестивалі «Strad
Art». Так, протягом трьох днів на таких
вулицях панує графіті і музика гіп-гоп.

Цього року на одній зі старинних вулиць
(Piata Traian) організували це свято Фран -
цузький культурний центр, Мерія і жителі
вулиці. В таких святах беруть активну
участь діти і молодь. Вони виходять на
вулицю, чи на площу (якщо існує), і з
ентузіазмом переймають майстерство гра -
фіті і танці гіп-гоп від старших та від учнів,
що навчаються в школі мистецтв. Цього
року демонстрували танці учні з ліцею ім.
Шекспіра. А щоб надати уро чистості таким
святам, на початку вулиці вхід позначений
прикрашеними воротами.

І вулиця, на якій живу, д-ра І. Мурешана,
в майбутньому відзначить своє свято. До-
недавна наша вулиця називалася д-ра Шт.
Стинка. Тому, коли змінилася її назва, нам
довелося замінити всі документи, що надало
всім чимало клопоту (і витрати грошей).
Думаю, що воно буде цікавим тому, що тут
живуть, крім переважної більшості румунів,
серби, мадяри, словаки, болгари, українці,
євреї і мусульмани (араби). Так що свято
повинно бути багатоетнічним, із
специфічною культурою кожної етнічної
групи. Цікаво бачити щоп'ятниці після обіду
мусульманів в їх подовгому одязі і сандалях
на босу ногу (це влітку), що направляються
на молитву. Бо тут, на нашій вулиці, їх мечет.

Хоча наша вулиця, на якій я живу вже 30
років з гаком, невелика і не знаходиться в
центрі Тімішоари, зате вона затишна,
машини мчаться лише в один напрям.
Колись ця вулиця належала тільки німцям.
Жили вони в невеликих чепурних будинках,
біля яких на просторих городах вирощували
різні овочі і фрукти. Починаючи з '70 років,
хати зруйновано і, натомість, побудовано
чотириповерхові будинки. В одному з них
живу і я в чотирикімнатній квартирі. В той

час (70-80 рр.) представники мерії слідили
за тим, щоб в кожному будинку жили сім'ї
різних етнічних груп і різних соціальних
станів. Для цього існувала при мерії
спеціальна комісія. Так, в нашому будинку
закупили квартири 7 сімей румунів, одна
українців, одна словаків і одна мадярів.
Гуртом ми садили квіти і дерева перед
будинком, за чим уважно наглядав секретар
партії з кварталу і міліціонер. Поступово
сформувались у нас певні навички
поведінки в будинку і на вулиці. На нашій

вулиці живеться спокійно, без особливих
подій, як: бійки, крики, нічні гуляння. Буває,
що тільки теплими ночами молодь
засиджується до півночі на вулиці, забуває
про відпочинок.

На нашій вулиці якимсь дивом уціліло
кілька старих будинків, які нагадують (ще)
про пройдене. В останні роки сірі постарілі
будинки оновлюють і їх перебілюють в ясні,
веселі кольори, а тепер ремонтують дорогу
й тротуари,  так що незабаром збудемось ям.
Тому що число машин сильно збільшилось і
на нашій вулиці занятий кожний метр ними,
важко проходити пішоходам, бо часто
залишають їх і на тротуарі, на траві. Ще
забагато на нашій вулиці дротів і реклам.
Явище специфічне для великих міст.
Сподіваємось, що, разом із закінченням
ремонту будинків і дороги, загальний вигляд
нашої вулиці покращиться.

Аж тоді й наша вулиця святкуватиме
себе. Гадаю тільки, що зробиться це не за
старою звичкою, коли викопували ями й
забували їх закривати, або закривали, а за
короткий час хтось інший копав знову...

Неприємне й те, що часто бачиш людей,
які нишпорять в контайнерах, хоча ця
практика строго заборонена, але, разом із
зниження рівня життя, боюсь, що число
таких людей збільшиться.

Поки-що, ми проводимо вільний час у
трьох парках, що недалеко від нашої вулиці. 

Приємно бачити багато дітей в цих
парках, а також учнів, що спішать ранком до
школи, бо тут, недалеко, восьмирічка і 2
ліцеї...

Василь аРДЕЛЯН

«Strad�Art»�–�в�традиції�свята�«Наша�вулиця»«Strad�Art»�–�в�традиції�свята�«Наша�вулиця»

Виступ мера м. Тімішоаре Г. Чуганду
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есять років тому, з нагоди 135-річчя від заснування Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича, Вчена рада цього
престижного Університету України удостоїла д-ра філологічних наук, професора
Бухарестського університету Івана Ребошапку високого звання почесного

доктора.
Цього року, з нагоди 75-річчя професора Івана Ребошапки, керівництво Чернівецького

національного університету ім. Юрія Федьковича направило ювіляру слідуюче поетичне
віншування.

Вельмишановний�пане�професоре!
Якнайсердечніше� вітаючи� Вас,� відомого� Вченого� і� виняткової

порядності� Людину,� почесного� доктора� Чернівецького� національного
університету�імені�Юрія�Федьковича,�із�славним�ювілеєм�–�75-річчям�від
дня�народження�–�хочемо�відзначити�передусім�Ваш�величезний�внесок�у
розвиток� румунської� україністики.� Завдяки� Вашій� винятковій� науковій
енергії�народжується�і�втілюється�в�життя�чимало�фундаментальних
проектів,� спрямованих� на� всебічне� вивчення� української� народної
творчості� й� літератури.� Шануємо� Вас� за� особливий� дух� національної
свідомості� й� громадянської� відповідальності,� любимо� Вас� як� Людину
високої�культури�й�душевної�доброти.

З� нагоди� Вашого� славного� ювілею� прийміть� у� подарунок� поетичне
віншування,�написане�в�стилі�українських�коломийок,�для�вивчення�яких
Ви�зробили�дуже�багато.

І.
Гей, чи чули, люди добрі,
Знаменну новину?
Добра звістка облетіла
Усю Буковину!
Гей, чи чули? В Бухаресті
Пісню скрипка грає,
Що професор Ребошапка
Ювілей справляє!
Грає скрипка і сопілка,
Люд складає шану!
Най дає пан Бог здоров'я
Панові Івану!

ІІ.
Заспіваймо пісню славну,
Повіншуймо щиро,
Як велить народний звичай,
Усім чесним миром.
Заспіваймо на півсвіту,
Щоби усі знали,
Як професора Івана
В Чернівцях вітали!
Грає бубон і цимбали,
Люд складає шану!
Най дає пан Бог здоров'я
Панові Івану!

ІІІ.
Та й вітали, прослявляли,
Як рідного брата!
Піднімали срібні чари
На честь ювілята.
Гей, вітали, віншували
За працю важливу,
Що культуру українську
У Європі ширив!
Грає скрипка і сопілка,
Люд складає шану!
Най дає пан Бог здоров'я
Панові Івану!

ІV.
За велику чесну працю –
Вам уклін і шана!
Величають добрі люди
Славного Івана!
Та й співаєм усім миром:
«Многая вам літа!!!»,
Щоб зоря на небі сяла,
А душа щоб квітла!!!
Грає бубон і цимбали,
Най дає пан Бог здоров'я
Панові Івану!

Зі щирою повагою,
Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  професор Степан МЕЛЬНиЧУк
Декан філологічного факультету професор Борис БУНЧУк
Зaвідувач кафедри української літератури професор Володимир аНТОФІйЧУк

Віншувальна коломийка на честь славного ювілею професора Івана Ребошапки

Чернівці: Вітання проф. Івана Ребошапки
з нагоди його 75-річного ювілею

Чернівецький національний університет 
ім. Юрія Федьковича

2011�р.�буде�оголошений�в�Україні
роком� вирішення� проблем� Чор�-
нобиля.� Про� це� заявив� пре�зидент
Віктор� Янукович� в� інтерв'ю
журналістам� Нью-Йорку� після
зустрічі� з� генеральним� секретарем
ООН� Пан� Гі� Муном.� «Тільки� що
закінчилася� зустріч� з� генеральним
секретарем�ООН,� і�ми�домовилися,
що� під� егідою� ООН� буде� в� Києві
проведена� міжнародна� конфе�-
ренція,� присвячена� 25-річчю� проб�-

лем� Чорнобильської� катас�трофи»,
–�сказав�він.�За�словами�Януковича,
річниця� Чорнобиля� –� це� трагічна
дата� для� України,� і� Україна
зобов'язана� не� тільки� підводити
підсумки�того,�що�трапилося,�але�і
зобов'язана� зро�бити� все� для� того,
щоб�чор�нобильська�територія�була
без�печною.� «Ми� зобов'язані� зро�-
бити� певні� кроки� зараз,� і� 2011� рік
має� бути� присвячений� вирішенню
чорнобильських� проблем� в� Україні.
Ми� будемо� його� оголошувати� саме
таким� роком»,� –� підкреслив� пре�-
зидент.�

(Інтерфакс-Україна)

2011 р. БУДЕ ОГОЛОШЕНИЙ 
РОКОМ ЧОРНОБИЛЯ
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онфлікт між
Йоном Ністо -
ром та Янку
Фл о н д о р ом

мав значний негативний
вплив навіть і на діяльність
„Товариства румунської
куль тури і літератури у
Буковині”, націонал-лібе -
раль ний уряд та газета
„Гласул Буковіней (Glasul

Bucovinei)”, постійно кри тикуючи це провідне
товариство румунської культури у
Буковині.

Процес інтеграції етнічних
громад на територіях, що об’єд -
налися з Румунським коро лівством
у 1918 році (в Бессарабії, Буковині,
Трансіль ванії, Банаті, Крішані та
Марамуреші) під синтагмою „на -
ціональні меншини” у Великій
Румунії – був проіг норований
кому ністичною істо ріог рафією та
розміщений під знаком тріум -
фалізму, з яким важко погодитися
справжнім істо рикам та дослід -
никам. Еволюція міжвоєнної Буко -
вини була тісно пов’язана із супе -
речкою між Янку Флондором та
Йоном Ністором, підтримана інте -
ресами - скоріше політи канськими
- репрезентативних постатей у цьому
поліетніч ному та поліконфесійному прос торі.
Вихід зі сцени Янку Флондора - який помер 20
жовтня 1924 року - став для націонал-ліберала
Йона Ністора втратою сильного противника,

якого поважала вся буковинська еліта. Смерть
Янку Флондора призвела, з іншого боку, до
прискорення процесу інтеграції Буковини в
Румунське королівство - що закінчилося з
адмініс тративного погляду у 1925 році -
викли кавши значні наслідки для долі
відповідного краю.

Якщо відносно модернізації Буковини
більш чи менш виправдано було чимало
критик щодо розвитку культури, преси,
формування та утвердження духовних цін -
ностей, можна стверджувати, що в між -
воєнний період було досягнуто пік. Події,

специфічні кінцю Першої світової війни, яка
закінчилася чіткою перемогою Антанти над
Троїстим союзом (політико-військовим альян -
сом, до якого входила й Австро-Угорська

імперія), схилили терези (і) на користь
Румунського королівства, що пройшло крізь
тяжкий період після виходу царської Росії із
війни, а потім, внаслідок укладення „ганеб -
ного миру” у Буфті-Бухаресті (24 травня 1918
р.). Українці боролися за перейняття контролю
над Східною Галичиною, а також північчю
Буковини, територіями, що вважа лися спо -
конвічно українськими, і стали „укра їнським
П’ємонтом”, та через які вони увійшли в
конфлікт з поляками та руму нами. Об’єднання
Буковини з Румунським королівством (15/28
листопада 1918 р.) було проявом націо -
нального духу - схожим з іншими проявами по
сусідству в цен тральному та східноєвро -
пейському просторі – заохочені сучасними
ідеями амери кансь кого президента Вудро
Вільсона.

Буковинські українці, найчисельніша націо -
нальна меншина у краї, не взяли участі у
Генеральному конгресі національних меншин
краю (15/28 листопада 1918 р.), що пройшов у
залі засідань Священного синоду Резиденції
Буковинських митрополитів у Чернівцях,
виступаючи, таким чином, проти Об’єднання з
Румунським королівством. На відміну від їх
буковинських братів, русини (українці) з
Мараморощини проголосували демократично
за об’єднання цього стародавнього румунсь -
кого краю із Румунським королівством. Орест
Іль ницький, русинський депутат від вибор -
чого округу Хуст, заявив „від імені свого
народу в Мараморощині, що „русинський
народ у Мараморощині бажає і закликає
вжити всіх необхідних заходів для його
остаточного приєднання, у відповідності до
нинішньої демаркаційної лінії, і назавжди до
Великої Румунії”. Історіографія проблеми
русинів (Паул Роберт Могоші, Андраш
Бенедек, Гьорге Фірцак та інші) наполягає на
припустимій приналежності русинів не до
української нації, а до іншої, твердження, що
з наукової точки зору мало б бути обов’язково

підтримано адекватними аргументами.

Переклад на українську мову
Василя КАПТАРА

(Далі буде)

ВикЛики СУСІДСТВа: ВикЛики СУСІДСТВа: 
УкРаЇНЦІ БУкОВиНи УкРаЇНЦІ БУкОВиНи 

В СкЛаДІ РУМУНСЬкОГО В СкЛаДІ РУМУНСЬкОГО 
кОРОЛІВСТВа (1918-1940 рр.). кОРОЛІВСТВа (1918-1940 рр.). 

< КОРОТКИЙ�ВИКЛАД�АВТОРА

Данієль ГРиНЧУк

«У трембітоньку заграю, заграю, загуду...»

(Продовження з попереднього числа)

ПП
ротягом� чо�ти�-
рьох років�худож�-
ні�ко�лек�тиви�пра�-
цю�вали� без� пере�-

риву,� ведучи� постійну� під�-
готовку� і� виступаючи� на
різних�подіях.�Вони�виступали
нa� подіях� різ�них� міісцевостей
країни:� Ка�рансебеш,� Копа�-
шиль,�Кор�ну�цел,�Решіца,�Аніна,
Тімі�шоара,� Лугож,� Оравіца,
Мол�дова� Нове,� Верхня� Рівна
(Мараморощина),� Тирнова
(Арад)�та�ще�в�бага�тьох�місце�-
востях.�Годи�ться,�щоб�за�таку
наполегливу�пра�цю�щиро�подя�-
кувати� усім� ху�дожнім� колек�-
тивам�та�орга�нізаціям�СУР�за
розуміння� відносно� розпов�-
сюдження� укра����їнської� мови,
української� пісні,� українських
звичаїв.

Послухавши� прочитаний
матеріал�відносно�розгорнутої
діяльності� бувшого� комітету,
присутні� додали� у� свої� словах
деякі�деталі,�необхідні�доброму
ходу� нашої� організації.� Треба
оцінити�і�відвагу�присутніх�на
конференції,� і� питання,� які
цікавлять� членів� СУР.� Між
іншими� питаннями,� було� і
питання� розгортання� спор�-
тивних�занять.�Інше�питання
було� заснування� драма�тур�-
гічного� гуртка� для� поштовху
діяльності� відносно� поезії� і
театру.� Інше� питання� було:
допомога�місцевій�організації�в
Решіці�в�художній�діяльності�з
новим�колективом.

Багато� було� розгорнуто.
Між� іншим,� треба� підкер�-
слити� культурне� ставлення
усіх� присутніх� на� конференції

відносно�розгор�нутих�і�рішених
питань,�що�стосуються�різних
організацій� повіту.� Треба� від�-
зна�чити�ставлення�до�питань
різних� організацій� голову� орга�-
нізації� СУР� міста� Аніна
інженера� Володю� Вершигору,
голову� Корнуцельської� орга�-
нізації� СУР� Цилю� Шушко,
голову� організації� СУР� міста
Бокша� проф.� Василя� Мали�-
новського,� голову� Решіцької
організації� СУР� проф.� Василя
Шийко,� бувшого� голови� Капа�-
шильської� організації� СУР
учительки� Марії� Лібер� та� ще
багатьох� інших,� які� своїми
словами�стали�на�допомогу�для
майбутньої� всієї� повітової
організації�СУР.

У� продовженні� діяльності
пан� Степан� Бучута� оголосив
друге� питання� програми� кон�-

ференції,� а� саме� вибирання
нового� комітету� на� майбутні
чотири�роки.�Присутні� запро�-
понували� із� самого� початку
мою� особу� для� Караш�севе�-
рінської� філії,� яку� одноголосно
було�вибрано.�Потім�були�обра�-
ні� всі� члени� комітету� і� при�-
ділена�функція�для�кож�ного.

На� третій� частині� конфе�-
ренції�були�обрані�11�делегатів
для�з'їзду�СУР.

На� другий� день,� тобто� 18
вересня,� така� ж� подія� від�-
булася�у�Тіміськім�повіті,�а�на
третій� день,� 19� вересня,� у
Тирнові�Арадського�повіту.

Можна� надіятися,� що� на
з'їзді�СУР�виникнуть�питання
і� відповіді,� корисні� для� май�-
бутнього� періоду� діяль�ності
Союзу�українців�Румунії.

ВИБОРИ�В�ОРГАНІЗАЦІЯХ�СУР�БАНАТСЬКОГО�КРАЮ
(Zakin™ennx. Po™. na 2 stor.)



СС
вято Покрови Пресвятої
Богородиці, або, як звичайно
кажуть, – “Покрова”, чи
“Святої Покрови”.

Празник Покрови завжди був і є для
нашого народу днем великого вияву любові
і вдячності для Пресвятої Бого родиці та
днем радісної прослави і звеличення Її
покрови й заступництва.Воно відзначається
нашою церквою 1/14 жовтня щорічно.

Головний мотив, який спричинився для
установлення цього празника, – це ведіння
св. Андрія Юродивого. Царгород (Констан -
тинополь), столицю Візантії, облягли араби.
Ціле місто й народ були у великій тривозі. 

За християнськими пере казами, 1/14
жовтня 910 року у Влахернському храмі, що
носить ім’я Богородиці (західне передмістя
Константинополя), під час всеношної, о
четвертій годині ранку, св. Андрій і його
учень Єпіфаній побачили «чудо» -
«Царицю Небесну». Царицю всього світу,
покровительку – Пресвяту  Діву Марію-
Богородицю, що стояла в повітрі і
покривала людей сонячним світлом, яке
проливалося з її омофора – широкої стрічки
на плечах. У християнстві - омофор, або
покрова, - символізує високу архієрейську
відзнаку. Серед тих, хто оточував Бого -
матір, св. Андрій побачив св. Івана Хрес -
тителя і св. Івана Богослава. Св Андрій і
Єпіфан, які бачили це видіння, зрозуміли,
що Пресв. Богоматір прийшла, щоб ряту -
вати місто. Наступного дня про це диво
розповідали у всіх церквах Констан -
тинополя. 

Історики приймають, що св. Андрій
Юродивий  своїм походженням був скитом-
слов’янином з південних земель Руси -

України. Він з іншими невільниками
опинився в Цариграді в одного багатого
пана. Тут він пізнав і полюбив хрис -
тиянську віру. Діставши від пана свободу,
він багато часу проводив на молитві й
читанні св. Книг. 

В Україні владичиця наша Богородиця та
Приснодіва Марія була Покровою славних
перемог Запорізької Січі над воро гами.
Наші славні запорожці мали на Січі церкву
в честь Покрови Пресвятої Бого родиці з
іконою Її Покрова, і запорізькі козаки
вважали святу Покрову своєю покрови -
телькою.

З цим святом пов’язано чимало згадок і
повір’їв. Покрову в народі вважають
початком зими, вона снігом землю
покриває: «На Покрову – до обіду осінь, а
після обіду – зима».

За давніми звичаями, у цей день
розпочинали на зиму топити піч: «Батечку,
покров, - натопи хату без дров».

В козацькій думі про Самійла Кішку
співається:

А срібло-золото на три части паювали:
Первою часть брали, на церкви

накладали,
На святого Межигорського Спаса,
На Терехтемировський монас тир,
На святую Січовую Покрову давали –
Котрі давнім козацьким скорбом 

будували,
Щоб за їх, встаючи і лягаючи,
Милосердного Бога благали...
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ПОкРОВа –  1 /14  жовтня

(Далі буде)

Віргілій РIЦЬкО

У�безмежному�смут�-
ку� в� душі� ми� до�-
відались,�що�22�вересня
2010� пе�редчасно� ві�дій�-
шла�до�Бо�жої�віч�ності
добра,� щира� людина� –
ЮРА�АРДЕЛЯН

Народився� покійний� 57� років� тому� у
гарному� українському� марамороському
селі� Кричунів� в� ба�гатодітній� сім'ї� -� 8
братів,� 7� з� яких� здобули� вищу� освіту.
Початкову� освіту� покійний� закінчив� у
рідному� селі,� а� опісля� ліцей� -� українську
секцію�при�Сігетському�ліцеї�ім.�Драгоша
Воде.� А� далі� були� універ�ситетські� роки.
Покійний� закінчив� Клузький� Універ�-
ситет� Агрономії� та� Ветеринарної
Медицини� і� вісім� років� працював
ветеринарним�лікарем�у�Верхній�Рівні,�а
опісля�–�у�рідному�селі.�

Покійний� був� одружений,� мав� одного
сина-студента�на�5�курсі�стоматології.

Колектив� газети� «ВС»� передає� щирі
співчуття� сім'ї,� рідним,� колегам,� близь�-
ким�з�приводу�такої�несподіваної�смерті,
яка�приголомшила�нас�усіх.�

Похорон� відбувся� 26� вересня� на� кла�-
довищі�в�селі�Сепинці.

Прийшли�попрощатися�і�відправити�в

останню� дорогу� покійного� рідні,� колеги,
близькі�та�всі�ті,�які�шанували�його.

Хай�буде�легкою�земля�покійному!

колектив газети «ВС»

Марамороська� філія� СУР� передає
щирі,� сердечні� співчуття� сім'ї,� рідним� з
приводу� несподіваної� смерті� ве�тери�-
нарного�лікаря�Юри�АРДЕЛЯНА.

Хай� Бог� скріпить� сім'ю,� рідних� пере�-
нести�велике�горе.

Вінок� квітів� на� могилі� покійного� хай
буде� нашим� поклоном� перед� доброю,
щирою�людиною.

Мирослав ПЕТРЕЦЬкий,
голова Марамороської філії СУР

У� безмежному� смутку� повідомляємо
однокласників� Сігетського� ліцею� ім.
Драгоша�Воде,�що�22� вересня�ц.р.�на�57-
ому� році� трагічно� обірвалася� нитка
життя� нашого� колеги,� друга� Юри
АРДЕЛЯНА.

Ті� чотири� роки� ліцею� зблизили� нас
всіх,�тих,�які�вчилися�разом�із�покійним,

дали� нам� нагоду� здружитися� і� не
думаючи� в� ті� гарні� молоді� літа,� що
наших� однокласників� буде� все� менше� і
менше�з�кожним�роком.

Пам'ять�по�тобі,�дорогий�наш�друже�і
колего,�буде�вічною!

Хай�буде�тобі�легкою�землиця!

За однокласників,
проф. Павло РОМаНЮк

Колеги� ветеринарного� диспансеру
Верхньої�Рівни�Мараморощини�з�болем�у
душі� прийняли� вістку� про� несподівану
смерть�–�приступ�серця�–�чудової�молодої
людини,� з� якою� пропрацювали� 8� гарних
років,�–�Юри�АРДЕЛЯНА.

Щиро� співчуваємо� дружині� Марії,
сину�Крістіану,�студенту�п'ятикурснику
Стоматології,�та�всім�рідним�покійного.
Хай�скріпить�їх�Всевишній� і�дасть�сили
перенести� таку� велику,� непоправну
втрату.

Наш�вінок�квітів�на�могилі�покійного
хай� буде� нашим�щирим� поклоном� перед
його�добрим,�щирим�серцем.

Хай�з�Богом�спочиває!
Вічна�Йому�пам'ять!

За колег ронянців,
ветеринарій Василь РОМаНЮк
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дехто, вирядившись у подорож з
власної потреби чи бажання,
примушують городових і сільських
отаманів справляти собі невластиві

почесті: підносити дари й забезпечувати харч,
напої, транспорт, супровід і варту. Ще інші,
головно слуги, чинять безсовісні здирства,
вимагаючи без конечної потреби незліченну
кількість підвід з кіньми. Якщо ж городові чи
сільські отамани не в змозі задовольнити ті
забаганки, то вимагачі таки правлять свого,
вдаючись до брутальної лайки і нагайки, щоб
змусити урядовців для зала -
годження справи влас кавити їх
грошовими дарами. Декотрі за -
бирають із собою в’ючних
коней, а потім їх або привлас -
нюють, або продають. А поміж
генеральними старшинами, пол -
ковниками й іншими зверх -
никами, світськими і духовного
стану, повелося змушувати
городових отаманів лагодити за
громадський кошт свої карети, а
також справляти для слуг
різноманітний одяг. Понадто не
встидаються турбувати міські
ради, домагаючись через спе -
ціально вишколених слуг розваг
і задоволення потреб своєї
кухні.

Між тим і самі отамани, жадаючи собі
похвали й намагаючись заручитися милістю і
прихильністю сановних подорожніх, - на -
самперед у своїх приватних, а не у громадських
справах, – всіляко догоджають зверхникам і
їхнім слугам. А нераз оті городові й сільські
отамани і самі чигають на можливість
полакомитися під приводом гостинності:
раденько запрошують подо рожніх, котрим
достатньо і пригорщі харчу й питва, на пишну
гостину. Там доволі напиваються різноманітних
напоїв, а харчі розподіляють поміж собою,
долучаючи усе це в облікові книги поміж
видатки, і таким чином не лише обтяжують
посполитим повинності і збільшують їм чини, а
допроваджують таки до крайнього зубожіння.

Тому по визволенні нашої Вітчизни з
московського ярма, коли у ній нарешті запанує
мир по нинішнім лихолітті, найясніший гетьман
повинен у всіх підвладних йому містах
запровадити такий лад, щоб народ не
пригнічувався недоречними повинностями в
міру поліпшення стану держави. Для того у

громаді кожного міста треба обрати і привести
до присяги підскарбія, підлеглого полковому
підскарбію, який мав би під своєю орудою і
опікою усі військові прибутки і видатки і
правдиво вносив їх у облікові книги. Якщо по
щорічному обрахунку тих видатків буде
поміченим у боргах і незаконних розтратах, - то
їх слід відшкодувати з власних коштів того
підскарбія, щоб повернути місту. Тому повинен
вносити в облікові книги лише ті випадки, що
пов’язані з поїздками у конкретній справі: хто з
чиєю подорожною відбував подорож та якими
вигодами користувався.

А насамперед нехай найясніший гетьман
виявить спасенну турботу, аби
скасувати у нашій Вітчизні
повинності поштову і надання
супроводу та випадки насиль -
ного вимагання підвід і пода -
рунків, налагодивши справу так,
як у сусідніх країнах, - там ніде
нема такого проклятущого і
обтяжливого для посполитих
звичаю. А для перевезення
листів нехай найясніший
гетьман введе за прикладом і
зразком чужоземних держав
пошту за військовий кошт у
відповідних полках підвлад ної
йому території, попередньо
докладно і всебічно обгово -
ривши, вирішивши і затвер -

дивши цю справу на Генеральній раді.

XV

Орендна плата, призначена на щорічну
платню компанійським і сердюцьким полкам та
на інші військові видатки, вважається всією
людністю роксоланською - козаками і
посполитими - надто обтяжливою, а постій
компанійців і сердюків - нестерпною завадою.

Отже, і від тої оренди і від згаданого постою
треба відмовитися і зовсім їх скасувати.

Розглянути і вирі -
шити на Генеральній
раді, з яких джерел
поповнити і відновити
для видатків занепалу
військову скарбницю,
вичерпану на прове -
дення воєнних дій, а
також - яку кількість
кінного і пішного війсь -
ка доцільно залишити
по завершенні війни
при боці найяснішого гетьмана для війсь кової
служби.

XVI

Нераз нужденний люд нарікає, благаючи
спасу, і висловлює свої образи й обурення тим,
що орендарі, а також ярмаркові комісари щокрок
переслідують силою-силенною незвиклих і
непомірних здирств. Через ті утиски убогому
чоловікові незмога й приступити до ярмарку, аби
продати яку дрібницю для порятунку від нужди
чи що для домашньої потреби пристарати без
ярмаркового мита. А як трапиться попастися на
якійсь дрібній провині, то вже оберуть оті
ярмаркові комісари до нитки.

Отже, орендарі і їхні підлеглі нехай стягають
мито до військової скарбниці з ввозу і вивозу
лише певних товарів і лише в точно визначеному
універсалами розмірі, не вимагаючи від купців
нічого зайвого і не чинячи ані найменшого
здирства вірним убогим людям.

Рівно ж і ярмаркові комісари нехай стягають
мито лише з тих осіб, які зобов’язані його
сплачувати, а не з убогих людей, котрі
приїжджають на ярмарок, аби щось дешево
продати чи прикупити для власних потреб.

Також нехай утримаються заводити будь-які
судові справи - не лише кримінальні, а й інші
поточні - та не завдають непомірних утисків і
здирств посполитим і містам.

За всім тим нехай ясновельможний гетьман
проникливо слідкує, використовуючи з належ -
ним старанням свою владу.

Його доброї волі уряду і проводу довірено усі
права і вольності у Вітчизні для непорушного
дотримання і охорони та для успішного
виконання оцих угод і конституцій, котрі його
ясновельможність владна ствердити власно -
ручним підписом, військовою печаткою і
відповідною присягою.
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1710 рік: Герб гетьмана Пилипа Орлика 
та Українські прапори часів Орлика

300-річчя�КОНСТИТУЦІЇ�ПИЛИПА�ОРЛИКА
•�5�квітня�ц.р.�виповнилось�300�років�з�дня�прийняття�Консти�туції

України�гетьмана�Пилипа�Орлика.�
Конституція�Пилипа�Орлика�побачила�світ�на�77�років�раніше�від

американської�і�на�81�рік�раніше�від�польської�Конституцій.
Подаємо�текст�Конституції:

(Закінчення. Поч. в н-р 7-8/2010.)
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ТТ
акі ж самі труднощі були і з
виходом її роману у віршах
“Маруся Чу рай”, у якому
йдеться про долю незви -

чайної “дівчини з легенди” з періоду
повстань козацтва проти шляхти й
великої визвольної війни 1648-1654 рр.
Роман відкинено видав ництвом через
ідеалізацію козацтва, давнини; вихід
роману став предметом численних
обговорень у пресі, але про нього
критика писала як про досяг ненння
сучасної епічної поезії.

Тепер тяжко навіть уявити укра -
їнську літературу без цього вершин ного
твору Ліни Кос тенко, де на повну силу
виявився її талант ліро-епічної поетеси,
котра вміє зосе реджувати в слові
духовну міць і велич свого народу,
передати в образах одвічні пошуки лю -
диною щастя й долі, свого призначення
на землі.

У поезії Ліни Костенко, як не раз
відзначала критика, відчу вається до
болю пронизливо перебіг часу, його
невблаганна проминальність.

Глибоко національна поетеса вільно
почувається і в різних епохах і країнах,
шукаючи пос тійні паралелі та асоці ації
(наприклад, її драматичні поеми
«Скіфська одіссея» і «Сніг у Фло -
ренції»).

Поетесу більше всього ціка вить
універсальна картина світу. Також і
деякі головні константи буття, у яких
розкривається людина - любов і
ненависть, стосовно різних епох та
різних історичних постатей /”Маруся
Чурай”, “Дума про братів неа -
зовських”/.

Ніколи не полишала поетеса свою
улюблену історичну тема тику.
Протягом багатьох років вона
дописувала ство рений ще у 1966-1967
рр. історичний роман “Берестечко”.

Ліричний герой Ліни Кос тенко -
надзвичайно діяль ний, окрилений
прагненням до удосконалення себе
самого й довколишнього світу, ним
керує вічна нестримна спрага
перемін.

Громадянська напруга, влас тива
віршам Л. Костенко, про буджує в
читачеві почуття само поваги. Сло во
поетеси, націлене в майбутнє,
заперечує розпов сюдженій в Україні
концепції меншовартості, застерігає
проти пошуку деструк тивного нега -
тиву в ментальності української нації.
Весь її поетичний доробок несе
українцям усвідом лення власної
гідності, без чого не можливе
усвідомлення себе нацією, без чого не
може постати вимріяна українська
держава.

Про це нам говорять її книжки, –
від першої “Проміння землі” /1957/ і
далі «Вітри ла”/1958/, “Мандрівка

сер ця /1961/, “Над берегами бічної
ріки”/1977/, “Маруся Чу рай” /1979/,
“Неповтор ність/1980/, “Сад нета -
нучих скульптур “/1987/, “Вибра -
не”/1989/ і аж до “Берестечка” /1999/.

Відчуження між людиною і
природою, апофеозом чого й став
Чорнобиль, - провідна нині тема Ліни
Костенко, тому так багато в її поезії
розпачливих нот.

Широко відома ії гостра доповідь
на Другому Міжна родному Конгресі
Україністів у Львові, де вона говорила
про необхідність виробляти якісь
механізми гуманітарного про тис -
тояння усім майбутнім мож ливим
нуклеарним катастрофам.

Ліна Костенко стала духов ним
наставником співробітників істо рико-
культурної експедиції Мініс терства з
надзвичайних ситуацій - музейників,
філологів і інших науковців у Чорно -
бильській зоні, де вона працює
нарівні з усіма.

Костенко віддається повсяк денній
копіткій праці, без розрахунку на
славу. На її думку, митцю не треба
нагород. Його судьба нагородила!
Вона зробила свій вибір і сповна
усвідомлює свою високу місію на
землі.

Треба додати дещо і про її
материнську гордість. Ліна Кос тенко
виховала чудову, достойну поваги
дочку - Оксану Пахльов ську, авторку
унікаль ного обся гом понад тисячі

сторінок видання: книжка «Укра -
їнська літературна цивілі зація»,
написана італійською мовою.

1 вересня 1999р. Ліні Костенко
було вручено диплом і мантію По -
чесного професора Націо нального
Університету “Києво-Могилянська
Ака демія”. Від тоді почала провадити
цикл лекцій для студентів цього
навчального закладу.

Державна премія ім. Тараса
Шевченка, якою Ліна Костенко була
відзначена 1987 р. за історичний
роман “Маруся Чурай” та збірку
поезій “Непов торність”, - це лише
офіційне визнання, яке фак тично
прий шло до неї значно раніше від
народу, бо вона, як і Маруся Чурай,
якраз і стала таосом народу, його
піснею, його душею. Ліна Костенко
лауреат інших премій: премія Фун -
дації Тетяни і Омеляна Анто новичів,
премія ім.Олени Теліги, премія ім.
Франческо Петрар ки. Від Світового
Конгресу Українців Ліна Костенко
отримала високу нагороду: медаль
Святого Володимира Вели кого за
цінний вклад в українську літературу.

Усім своїм безкомпромісним
життє діянням та подвиж ниць ким
трудом Ліна Костенко по-праву
заслужила особливе місце в
українській літе ратурі XX століття.

Славні ювілеї 2010 року

80-річчя аРиСТОкРаТа80-річчя аРиСТОкРаТа
ДУхУ ЛІНи кОСТЕНкОДУхУ ЛІНи кОСТЕНкО

Ольга аНДРиЧ

(Закінчення. Поч. у н-р 15-18/2010р.)

П
ротягом трьох днів (1 – 3 жов -
тня) місто Сату Маре повинно
було продемон струвати, що є
верховною столицею палинки.

Мета проекту «Між народ ного
фестивалю палинки в Сату Маре» –
підвищення турис тичного потенціалу і
створення необ хідної інфрас труктури
для збільшення приваб ливості Румунії
в туристичному приз наченні з види -
містю повіту Сату-Маре на турис -
тичній карті Румунії та просуванням
традиційних та спе цифічних про дуктів
повіту.

Ціль фестивалю полягає у збіль -
шенні кількості туристів, які від -
відують повіт Сату-Маре, шляхом
прямої взаємодії з місцевим насе -
ленням в рамках багато національної і
багатокультурної події, надання
додаткових приваблень до вже
існуючих та пізнання повітових традицій і
культур.

Фестиваль спільно фінан сується Євро-
союзом через Європейський Фонд
Регіонального Розвитку.

Крім інших специфічних дій, про -
ведених організаторами, були концерти
колективів місцевих артистів, а також
гостей з інших регіонів країни, які

представляли свої артистичні програми на
відкритій сцені в місцевому парку
Римський Сад (Градіна Ромей).

Народні колективи з повіту Сату-Маре

та з інших регіонів привернули увагу до
народних традиційних пісень і танців
румунської, угорської, німецької, укра -
їнської та циганської культур.

У зв’язку з цим місцева преса
виставила ряд художніх груп, які
зосередили увагу мешканців міста
Сату Маре; музичний гурт «Мику -
лянка» згадується між пер шими, які
виступали ус пішно на сцені і були
винагородженні бурхливими оп лес -
ками.

«Микулянка» складається з укра -
їнських учнів у супроводі двох
учителів з гітарами. Це – пані Ігаз
Джеорджета і Морар Лоредана.

Варто відзначити, що ця група
постійно розвивається завдяки без -
перервної підго товки під про водом
викладача української мови Наді
Корсюк і, звичайно, з підтримкою

шкільної адмініс трації та Со юзу українців
Румунії, зокрема, філії Сату Маре.

Михайло МаЧОка,
голова Сатумарської філії СУР

Міжнародний�фестиваль�палинки�в�місті�Сату�Маре

«Микулянка» Наді корсюк



JOVTENY 2010 r.14

¨̈ S T O R I N K A   D L X   D I T E CS T O R I N K A   D L X   D I T E C ¨̈

А З Б У К А � Д О Р О Г ИА З Б У К А � Д О Р О Г И
Олексій кОНОНЕНкО

Пішохідний
перехід

Підземний
пішохідний

перехід

Переходити нам слід
Тільки там, де перехід.
А доріжку пішохідну,
Наче зебру, добре видно.

Ось велике перехрестя,
Ген за ним до школи вхід.
Брате, тут для пішоходів
Є підземний перехід.

Малюнки Віктора кОНОНЕНка

99
листопада 2010 року в
День української пи сем -
ності та мови стартує хІ
Між народ ний кон курс знав-

ців української мови імені Петра

Яцика. Урочисте відкриття відбу -
ватиметься на Дні про петров щині,
яка цього року перейняла естафету
у Ми колаївщини.

конкурс проводиться з метою
утвердження державного статусу
української мови, піднесення її

престижу серед молоді, вихо вання
поваги до культури і традицій
українського народу. а його зав -
данням є підвищення рівня знань з
української мови, ви ховання у
молодого покоління українців лю -
бові до мови, свого народу, усвідом -
лення того, що українська мова є
генетичним кодом української
нації.

У конкурсі беруть участь більш,
ніж 5 млн. школярів та студентів.

За традицією конкурс про ходить
у чотири етапи за олім пійською
системою - шкільний, районний,
обласний та загаль ноукраїнський.
Нагородження переможців, які
займуть перші три місця на
останньому етапі, відбувається в
середині травня в Українському
театрі імені Івана Франка в києві.

Довідка. конкурс започат ковано
Міністерством освіти і науки Укра -
їни, Лігою укра їнських ме ценатів
та Освітньою фундацією Петра
Яцика (ка нада) у 2001 році як
дитячий конкурс для учнів 3 (2)-11
класів загальноосвітніх нав чаль -
них закладів.

Відкриття хІ Міжнародного
конкурсу знавців української 

мови ім. Петра Яцика

Леся ВОЗНЮк

Я�МАЮ�ПРАВО

Я�–�українець.�Є�у�мене�право
на�рідну�мову�та�свою�державу,
на�гордий�прапор�золотисто-синій,
на�щастя�жити�у�такій�країні.

Я�–�українець.�Право�знати�маю
про�тих,�кого�героями�вважаю,
що�людство�рятували�від�руїни,�–
синів�і�дочок,�гідних�України.

Я�–�українець.�Хочу�право�мати
завжди�усе,�що�думаю,�казати,
на�незалежну�та�міцну�державу,
на�все,�що�гарантовано�по�праву.

Я�–�українець.�І�моє�це�право
любити�землю�горду�й�величаву
та�дух�свободи�набирати�в�груди.
Я�–�українець.�Був�ним,�є�і�буду!

= Київ� був� найбільшим� містом
Європи� у� ХІ� ст.,� в� п'ятдесят� разів
більшим�за�Лондон,�в�десять�разів�–�за
Париж.� Досяг� свого� розквіту� за
Ярослава� Мудрого (1010-1054� н.е.),
який� поріднився� з� королівськими
родинами� Франції,� Норвегії,� Румунії
та� Польщі.� Німецький� церковний
діяч� ХІ� ст.� єпископ� із� Саксонії
Титмар� Мерзебурзький у� своїй
«Хроніці»� у� 1012-1018� роках
характеризує�Київ�як�«велике�місто,�у
якому� більш� 400� церков,� 8� ринків,
незліченна� кількість� жителів».� На
початку� ХІ� ст.� теперішня� столиця
України�мала�50�тисяч�жителів.�Для
порівняння� у� Лондоні� на� той� час
мешкало� 20� тисяч� жителів.
Німецький� хроніст� ХІ� ст.� Адам
Бременський назвав�Київ�«суперником
константинопольського� скіпетра,
найчарівнішої�прикраси�Греції».

ЧИ�ЗНАЄТЕ

ВИ,�ЩО:
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10�місце10�місце:: Мабуть,�прадавнім�предком
олівця� і� ручки� була� обпалена� вогнем
паличка�–�нею�малювали�ще�«печерні�лю�-
ди».� А� першою,� вже� достатньо� офор�-
мленою� канцелярською� прина�леж�ністю,
були�стрижні�–�клини�для�листа�по�сирій
глині,� ними� корис�тувалися� в� стародавній
Ассірії.� Греки� і� римляни� користувалися
стілосами�–�загостреними�паличками.

9� місце9� місце:: Знамените�гусяче�перо.�Заз�-
вичай� при� підготовці� до� писання� перо
чистили� в� розжареному� піску,� обрізали� і
заточували.� Звичайно,� гусяче� пір'я� мало
недоліки.� По-перше,� воно� жахливо
скрипіло,� а� по-друге,� з� гусячого� крила� для
листа�годяться�тільки�2-3�пера.�Звичайно,
була�ще�крейда,�але�нею�не�можна�писати
на�білому�папері.

8� місце8� місце:: В� кінці�ХVІI� ст.� було� ство�-
рено� металеве� перо.� Слуга� аахенського
бургомістра� Янсена� настільки� піклувався
про�свого�господаря,�що�виготовив�перо� із
сталі.� Правда,� воно� не� мало� прорізу
посередині,� тому� бризкало� і� писало� без
натиску.�Потім�таке�пір'я�стали�робити
із�золота�і�срібла.

7� місце7� місце:: Перший� опис� олівця� з� гра�-
фіту� зустрічається� в� трактаті� про
мінерали,� написаному� в� 1565� р.� Графіт
(якщо� він� був� в� суцільних� шматках)
добували� як� руду,� розплавлювали� на

пластинки,� шліфували� і� тільки
розпилювали� на� палички� і� вставляли� в
трубку�з�дерева�або�очерету.

6 місце6 місце:: Перший� справжній� олівець.
Пастухи,� що� пасли� стада� навколо� озера
Борроудейл�в�Британії,�давно�помічали,�що
шерсть� їхніх� овець� стає� чорною,� якщо
вони� труться� об� скелі.� Коли� про� це
повідомили� місцевих� учених,� вони
вирішили,� що� в� Борроудейлі� на� поверхню
виходять� поклади� свинцю� або� «чорного
каменя».� Після� цього� місцеві� жителі
стали� робити� приладдя� для� письма,� яке
так� і� назвали� «чорними� каменями».� По-
тюркськи:�чорний�–�це�«кара»,�а�камінь�–
«даш».

5� місце5� місце:: Поміщати� стрижні� з� чор�-
ного�каменя�(графіту)�в�дерев'яну�оболонку
запропонував� французький� хімік� Ніколя
Конте� в� ХVІІ� ст.� –� це� дозволяло� еко�-
номити,� власне,� графіт.� Крім� того,
виявилось,� що� виготовлений� по� такому
методу�олівець�пише�навіть�краще.

4�місце4�місце:: Аристократи�зазвичай�вико�-
ристовували� срібний� штифт.� Дуже
забавна�штука.�Темносіра�межа�від�такого
штифта� ставала� коричневою� при� окис�-
ленні,�і�стерти�цю�лінію�було�не�можливо.
Срібним�штифтом�корис�тувався�Да�Вінчі.

3� місце3� місце :: Перша� кулькова� ручка.
Взагалі-то�її�винайшли�для�потреб�авіації
(на� висоті� з� такої� ручки� не� витікало
чорнило),� але� скоро� виробники� зрозуміли,
що�це�справжня�революція.�Коли�в�1945�р.
перша�партія�кулькових�ручок�поступила�в
продаж� в� Нью-Йорку,� властям� довелося
виставляти� кордон� з� декількох� сотень
поліцейських� –� такі� були� черги.� За� день
вдалося� продати� 10� тисяч� ручок,� хоча
коштувала� новинка� недешево� –� стільки
отримував� амери�канський� промисловий
робочий�за�8�годин.

2� місце2� місце:: Гумка.� Спочатку� для� сти�-
рання� написаного� користувалися� хлібним
м'якушем.� Коли� з� Латинської� Америки
завезли� каучук,� виявилось,� що� він� стирає
краще,� і� в� 1770� році� англієць� Джосеф
Прістлі�виготовив�першу�справжню�гумку.
Залишилося�зробити�останній�крок,�але�з
ним� вийшла� заминка� –� лише� в� 1858� р.
американець� Хайман� Ліпман� здогадався
випустити�олівець�з�гумкою�на�кінці.

1� місце1� місце:: Перший� в� історії� людства
фломастер� було� винайдено� в� Ста�ро�-
давньому�Єгипті.�Цей�засіб�для�письма�був
знайдений�в�гробниці�Тутанхамона:�мідна
ручка� зі� встав�леною� в� неї� свинцевою
загостреною� трубочкою:� усередині� тру�-
бочки� знахо�дилася� трос�тинка,� що� запов�-
ню�валася� чорнилом,� яке� просо�чувалося� по
волокнах� стебла,� нако�пичувалося� на
загостреному�кінці� і�при�письмі�залишало
чіткий�слід�на�папірусі.

Букви�А�та�Б

А
–�А-а-а,�засни,�Андрійку,
Прийшла нічка-чародійка.
Ангели�зайдуть�до�хати
Нам�Андрійка колихати.
–�А-а-а,�усім�малятам
Час�у�ліжечка лягати.

Б
Буйно�березень�в�берізки
Розфарбує�пишні�кіски.
Підбадьорить�борсука,
Білку,�бусла,�байбака.
Забринить�в�струмочку,
Що�біжить�з�горбочка.

Сторінки склала Ірина петрецька-коваЧ

10�НАЙПОТРІБНІШИХ
ВИНАХОДІВ

Леся ВОЗНЮк

ЧАРІВНІ�ЛІТЕРИ
(АБЕТКА) ЗЗ

араз до Європейського Союзу
входять 27 країн-членів. Відповідно
до дати вступу до Союзу – це такі
країни:

– 25/3/57р. Франція (14) Німеччина (5), Іта -
лія (9), Бельгія (2), Нідерланди (11), Люксем -
бург (10)

– 1/1/73 р. Данія (4), Ірландія (7), Вели ко -
британія (3)

– 1/1/81р. Греція (6) 
– 1/1/86 р. Іспанія (8), Португалія (12)
– 1/1/95 р. Австрія (1), Фін лян дія (13), Шве -

ція (15)
– 2004 р. Чехія (17), Естонія (18),  -

Кіпр (16), Латвія (20), Литва (21), Угорщина (1
9), Мальта (22), Польща (23), Словенія (25), С
ловаччина(24)

– 2007 р. Румунія (27), Болгарія (26)
Існують терміни: “Європейський Союз”,

“Європейське Співтовариство” і “Євро пейсь -
ка Комісія”?

Усі терміни є правильними залежно від
ситуації.

Європейський Союз виник 11 листопада
1993 року, коли набула чинності Маас -
трихтська угода. Обговорюючи події, що
передували цій даті, більш точним було би
вживання терміну “Європейське Співто -
вариство” чи навіть його попередника “ЄЕС”. 

З 1/11/93 року термін ”Європейський

Союз” витіснив із загального вжитку термін
“Європейське Співтовариство”, позначаючи в
переважній більшості випадків групу країн-
членів, що утворюють Європейський Союз. 

Європейська Комісія - це виконавчий
орган, “публічне відомство” ЄС. Європейська
Комісія має свої Представництва за кордоном,
які представляють ЄС в усіх куточках світу.

(Далі буде)

Чи знаєте ви, що...
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ПП
рофесор Александру Філі паш -
ку такої думки: якщо старо -
давня Дакія стала пер шою
заселеною землею для азійсь -

ких кочових племен, то в цьому без -
перерваному конфлікті між даками та
завойовниками частина переможених вті -
кала, шукаючи собі притулок на за хищеній
горами та віковічними лісами Мара -
морощині.

Чимраз множилися напади азійських
загарбників на Дакію, тим самим зростало і
число втіканців –
таким чином були
заселені навіть вер -
шини мара мо рось -
ких гір. Про це
свідчать безперечні
сліди тривалого зем -
ле  робства в невід -
повідних для цього
заняття місцях. Цей
період зберігся в
народній традиції
під назвою «poiede»,
що значить «по -
ходи», або «пере -
ходи» орга нізованих
груп людей.

За часів Буребісти
Родна Веке була
одним з най розви -
нутіших про мис -
лових центрів Дакії.
На її території зна -
ходилися найбільші і
найбагатші золоті
копальні. Саме тому
окупаційні римські війська не обмежились
тільки на завоюванні дакійської столиці
Сарми сегетузи (Sarmisegetusa), а також
захо пили і фортіфікаційну лінію, побу -
довану даками між столицею і фортецею
Пороліссум (сучасний Мойг рад, що поблизу
міста Залеу). Останній дакійський опір
римським військам, відбувся на межі з
Мараморощиною, поза якою знайшло
притулок не тільки цивільне дакійське
населення, а також і переможені назавжди
воїни.

Дакійські «останки» зорганізували собі
на Мараморощині нову батьківщину, яку
назвали вільною Дакією. Для захисту нової
держави побудували багато кріпостей, сліди
яких можна ще й сьогодні зустріти в

багатьох з марамороських сіл. Одним з
прикладів є сліди міцної фортифікації
(кріпості) в селі Сарасеу, яку історичні
документи з 1389 та 1408 рр. спогадують як
«Залізні Ворота». Для захисту своєї вільної
батьківщини даки побудували форти -
фікаційну лінію вздовж свого кордону. Про
це свідчить горб «Ґруюл Валулуй», що
знаходиться біля сучасного села Богдан
Воде (Воєвода).

Для спокійного добування та розробки
золотої руди римляни поблизу Салви та
Ромулі великими фортифікаціями закрили
вихід з Мараморощини на долину річки

Сомеш. Але вільні даки Мараморощини (за
прикладом бастарнів з північної Буковини,
які мали репутацію чудових воїнів. Їх
називали «найхоробрішою нацією з-між
усіх». Вони ворогували з римлянами як
союзниками царя Македонії Персея)
стали нападати і грабувати всі
долини римлянської провінції.
Таким чином, римляни були
вимушені покінчити назавжди з
вільною дакійською державочкою,
якою була Мараморощина. Її при -
лучили до територій Поро ліссіму.

Завоювавши Мараморощину,
римляни починають будувати
дороги, відремон товувати кріпості
і добувати сіль долиною Ронішори.

А також для оборини соляних копалень
збудували фортецю Кастеллум, від якої
походить назва села Коштіль, що належить
до Верхньої Рівни. Долиною річки Ізи,
засадженої каштанами, стояли розкішні дачі
патриціїв, горбами Тячева буяли виног -
радники, а печери та провалля мара -
мороських гір служили приміщеннями
римлянських оракулів.

Про римську окупацію на території
Мараморощини свідчить також знач на
кількість монет, знайдуних біля колишніх
фортець та соляних копалень, у таких
місцях, як Кричунів, Коштіль, Сарасеу,
Джулешть, Слатіна, Тячів та ін. Також в селі
Петрово було знайдено медаль з інскрип -
цією «Via Traiana», а поблизу Кричунова –
камінь заввишки 1,80 м. з інскрипцією «V B
H S V».

Понад одного з половиною століття
римської окупації для латинізації вистачило,
без жодного примушення, дакійських
елементів Мараморощини. 

Далеко вища від дакійської, римська
культура, яка поважала всі стародавні
традиції тубільних жи телів, дозволила їм
вільно наблизитись до неї. 

Саме таким (добро вільним) шляхом
жителі Мараморощини приблизились і до
латинського християнства, яке прийняли
непри мушені якимсь-то упра вителем, як це
траплялось досить часто в історії різних
народів, а прямо з уст простих людей,
робітників, вівчарів, кра марів, коло ністів і
легіонерів. 

Відомо що 170 р. в Панонії перебував ХІІ
легіон «Fulminatrix», який воював супроти
маркоманів, що жили на території сьогод -
нішньої Словаччини. Всі воїни цього
легіону були християнами: можливо, так і
проникло християнство на територію
сучасної Мараморощини.

(Далі буде)
Михайло ТРайСТа

МАРАМОРОЩИНА�–�ЗА�ЧАСІВ�
ДАКІЙСЬКО-РИМЛЯНСЬКОЇ�ЕПОХИ
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