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Пpoчитaйте:

v До 205-ої річниці народження

v Повертається Шевченко – чи
повертаємось до Шевченка
v Шевченко і ми

v Солодка чи гірка чужина?
v Французькі трафунки
Ще тиждень тому завірюха
Ночами синіми мела.
Хапав мороз дітей за вуха,
А зараз глянь – весна прийшла!

«Весна» – С. Гордієнко

v Михайло Небиляк. У лютому йому
мало сповнитися 70
v Вшанування пам’яті
Миколи Крамаря
v Куток гумориста

IІІ-й ВИПУСК
ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ МИСТЕЦТВ
«ЮНІ УКРАЇНСЬКІ ТАЛАНТИ РУМУНІЇ»

Союз українців Румунії організовує IІІ-ий випуск Фестивалю-конкурсу «Юні українські таланти Румунії».

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ

• Відродження, збереження і розвиток української культури
в Румунії.
• Виявлення юних талантів, встановлення творчих контактів між учасниками, обмін досвідом.
• Створення умов для підтримки та розвитку дитячої та
юнацької творчості.
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ

I категорія – 6-9 років / 0-4 класи;
II категорія – 10-13 років / 5-8 класи;
III категорія – 14-17 років; / 9-12 класи;
IV категорія – 18-30 років / студенти та українська молодь
Румунії.
НОМІНАЦІЇ

Література:

1. поезія (2-4 вірші);
2. коротка проза (2-4 сторінки);
3. есе (2-4 сторінки).

Тексти на конкурс подаються на аркушах формату А4, надруковані шрифтом Times New Roman розміром 14 пунктів з
міжрядковим інтервалом 1,5 пункта. Розмір віршованого тексту повинен бути не більше однієї сторінки.
Живопис

Для участі записи подаються на цифрових носіях (USB
флеш-накопичувачі, CD-диски), чи висилаються в електронному форматі. Цифрові носії повинні містити тільки 2 конкурсних треки, обов’язково української пісні чи інструментальної
музики.
Просимо всіх бажаючих взяти участь у конкурсі надсилати
оригінали чи копії робіт з поміткою «Pentru concurs» на адресу: Uniunea Ucrainenilor din România, str. Radu Popescu, nr. 15,
sect 1, Bucureşti, а також і в електронному вигляді (e-mail:
trona2007@gmail.com), до 1. 06 2019 р.

1. Класичний живопис: пейзаж, портрет, натюрморт, акварельний живопис, жанрова картина, езотерика, естетика ню
НАГОРОДИ
(оголена натура), анімалістика, архітектурний живопис (2-4
роботи).
Перші, другі та треті місця будуть нагороджені дипломами
2. Експерементальний живопис: пейзаж, портрет, натюр- та грошовими преміями.
морт, акварельний живопис, жанрова картина, езотерика, естетика ню (оголена натура), анімалістика, архітектурний живопис
Конкурсні твори оцінює жюрі (письменники, художники,
(2-4 роботи).
артисти, діячі культури і мистецтва) за 10-бальною шкалою.
На основі результатів голосування жюрі складається рейтинг
3. Графіка (2-4 роботи)
і розподіляються місця в кожній номінації, а також по вікових
категоріях.
Всі роботи повинні мати етикетку-опис: прізвище, ім’я автоОстаточний склад жюрі затверджується Комісією з питань
ра (співавтора); назва твору; техніка створення; розмір (висо- культури Союзу українців Румунії за 10 днів до початку
та х ширина); дата створення.
Фестивалю-конкурсу.
Музика

Рішення жюрі оформляються у вигляді протоколу, вони є
остаточними і оскарженню не підлягають.
Переможці конкурсу беруть участь у гала-концерті.

1. Солісти, дуети: естрадний вокал; народний вокал; академічний вокал; джазовий вокал.
2. Інструментальна музика: скрипка, віолончель, баян,
Питання з проведення фестивалю-конкурсу надсилайте на
акордеон, гітара, фортепіано, духові інструменти.
адресу trona2007@gmail.com
3. Оригінальне мистецтво: художнє читання, естрадні мініаТелефони оргкомітету 021 222 07 37; 0751 109
тюри та ін.
(контактна особа – Михайло Гафія Трайста).
Перевага надається майстрам української літератури
(проза, поезія, уривки з вистав).
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Михайло Небиляк

У лютоМУ йоМУ МАло СПоВНитиСя 70
(1949-2003)

З Михайлом Небилякои я зустрічався
часто – у Бухаресті чи в його рідному селі
Вишній Рівні, коли газетярські дороги
вели мене на Мараморощину. та особливо
запам’яталася мені одна зустріч у Рівній.
тоді Михайло, по-змовницьки усміхаючись, сказав, що хоче щось показати мені.
А саме посаджені на батьківській ниві
сливи і повів мене у свій майбутній «сад».
Сливи були маленькі, ледве посаджені
/скільки їх було – не запам’яталося/, але
він уже наче бачив бочки з міцною слив’янкою, якою бенкетуватиме з друзями.
А до першого цвіту і першого врожаю
було, гей, далеченько...
Бо такий був Михайло Небиляк –
ладен будувати казкові замки, невиправний ідеаліст богемного кшталту. Жив він
наче не хлібом насущним, на який чесно
заробляв працею за кафедрою, викладаючи юним ронянцям рідне слово, а ще виводячи на папері рядок за рядком, з яких складалися романи і вірші, жив мріями наче
про якийсь утопічний світ, в якому його чекають «золоті гори і ріки повнії вина».
Навіть ставши сім’янином і вже маючи дітей, Михайло Небиляк не «зраджував»
себе, бо така була його душевна структура – велике серце і майже дитяча наївність,
віра у людську порядність і доброту навіть і тоді, коли життя не милувало його.
На Михайла Небиляка не можна було сердитися, він наче обеззброював кожного,
хто намагався його «отямити» від «марнотратства», дотепним словом, якоюсь
дитячою безжурністю, мовляв, все владнається.
Можливо, ота безжурність, непрактичність і вкоротили йому віку, і не можу не
подумати, що Михайло і зараз міг бути серед нас, радіти перевиданням своїх романів
і виходом у світ збірки його румунських віршів. Цьогорічного лютого міг у колі друзів і
шанувальників його таланту відзначити своє 70-річчя. Не судилося.
У некролозі про кончину Михайла Небиляка я зокрема писав:

Ще не похилився хрест в узголов’ї
Івана Негрюка, ще не заросли травою
могили Теофіля Ребошапки і Юрія
Лукана, ще не зів'яли квіти на
гробі Корнелія Регуша, як наша
література й українська громада
зазнали ще однієї непоправної
втрати: передчасно, на 54-му
році, пішов з життя Михайло
Небиляк, автор першого роману
в українській літературі в Румунії. (...)
Говорячи про Михайла Небиляка, треба насамперед виходити саме з реалій сімдесятих
років, коли українська література в Румунії зазнала переломного моменту, з його внеску у її висхідну траєкторію.
Звичайно, тепер коли його прах
покоїться у землі його рідної Вишньої
Рони, можна багато дечого говорити
про Небиляка, як людину: про його
богемний спосіб життя після закін-

чення факультету, в період найвищого літературного злету, про його
непристосовність до осілого життя,

«невиліковний» епікуреїзм, про недоречні бравади неспокійної душі у
сільському середовищі, де йому бракувало літературного життя, де він
відчувався відірваним від друзів
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спорідненої душевної і духовної
структури. Можна ще назвати його
марнотратником яскравого таланту,
бо за останні десятиліття з-під його
пера не вийшло нічого значимого,
роман «Березові ранки» так і залишившись незавершеним. Справедливі чи несправедливі, ці закиди
вже нічого змінити не можуть. Чи не
справедливіше було б подякувати
долі за те, що Михайло Небиляк був і
що залишив нам свої твори.
Я знав Михайла з його студентських років. Був редактором його
збірки поезій «Криниці моїх очей»
(1972) і роману «Любов до ближнього» (1978). Читав у рукописі роман
«Лорана» (1975), який сильно мене
вразив, бо не часто юнак у 25 літ
може спромогтись на епічний твір
такої глибини. За «Лорану» М. Небиляк цілком заслужено одержав премію Спілки письменників Румунії. Ми
зустрічалися й опісля в Бухаресті чи
в Роні під час моїх журналістських
поїздок на Мараморощину. Засиджувалися за чаркою у ресторані Спілки
письменників чи у мене вдома. Навідувався він до столиці і коли вже був
обтяжений сім'єю. У Роні Михайло
водив мене у поле, де посадив садок,
в якому найбільше було слив, і ми
мріяли-гадали, коли ті сливи зародять і ми вип'ємо першу чарку горілки його власного виробництва. Тоді
Небиляк був упевнений, що почне
газдувати, а садок був першою запорукою цього. З початком дев'яностих
років ми бачилися все рідше. Як на
мою думку, у той час Михайло Небиляк був уже розчарований життям,
його все більше засмоктувала буденна сірість села, у нього, я би сказав,
відчувався вже тоді «неспокій осені»,
який, ось, перейшов у «спокій вічності».
У нього вже не було того молодечого запалу до літературної
творчості, який забезпечив йому
чільне місце у нашій поезії і прозі.
Писав він наче з інерції чи примусу, що позначилося на збірці «Неспокій весни», позначилося на
роботі над розпочатим третім
романом «Березові ранки», уривки з якого друкувалися у «Літературному додатку» «Нового віку»
та на сторінках «Обріїв».
Та я тоді ще вірив у нове літературне народження Михайла Небиляка, якому не судилося статися.
А тепер, коло його вже немає між
нами, вірю у життя його літературної
спадщини.
Михайло МИХАЙЛЮК
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А

Абести знали, шо гроші завше люб’є
рахунок тай потайник...
«Аби вам си коровочки ни переводили. А овечки си котили – єгнички чінили».
Аби позбутиси напасти ци докорів, то
траба постити 9 вивторків або п’єтниц і
класти в капличьку по 9 свічьок... Шіро
при цему вімовити «Оченаш».
Аби шош мати, то траба про свою господарьку дбати тай менчє спати.

Б

Гуцульські
ПриПовідки
старі Повір’я
влучні вислови

Баба з фіри – кобилі лекше.
Брат би рад урвати побирше, а сестрінка д’собі тєгне.
«Без гноїуки нима узірцевого гірского
ґаздівства».
Бог би з тебе говорив!
Без єдного Василє обійдеси весілє.
Бузьки відлітают – година си змінит...

тертев на столі – до прибутків и статків у
хаті.
Добре, єкшьо конче траба, зичіти
гроші в людий шірих и ни заздрісних.
«Доки гуцули мут ґаздувати на своїх
полонинах, доти житиме Гуцульщина».
Де дві ґаздини в хаті, то там згуста ни
прибрано, повно пометків.

«В горбах ґаздувати, шо скалу лупати».
В доброго мужа йго жона, єк ружа, а в
пустого драба за рік – за два – баба.
Виглідає чилідина така мила та лагідна, шо в іглу иї мож всилити.
Вид улюбленої роботи ни варт тікати
за великими грішми, бо мож фист утратити.
Вівця – то кожух, свита і душя сита.
Вид усєчєного прибутку гуцула голова
ни болит.
Вогонь – то цар, а водиця – цариця.

Єк Бог розум відбере, то йго коваль ни
вкуйи...
«Єк гори горами, єк світ світом, і ни
чував ніхто, і ни видів такого чудного!».
Єк мине 60, то вже тихо сєдь...
Єк спушшений пес ни має свої буди, та
и лайдака – ґаздівки.

В

Г

Говорила-балакала, сіла тай заплакала.
Голод – нікому не брат.
«Гуцул без коня – їк образ без рамців».
Гуцул любит показатися на людех,
подивитиси на инчі звичаї, пригостити
єкнайліпше чужинцє, але у свій край господарювати ни пускає.
Гуцул – твердий, бо й земня йго носит –
тверда.
Гуцулска мудрість – то є вічьне жерело...
Гуцулский світ із старовіччіни крутивси навколо вивці.

Д

Дай, Боже, шьоби прауда пишла з рота
в рот.
...Де бик напасси, там і випорожнивси.
Добрий ґазда николи ни виходит з
роботи. Ци вліті, ци взимі.
Добрий чьоловік – дурневи брат.
Добрий чоловік сам своєв добротов
собі шкодит.
Добре паперові гроші тримати під ска-
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Є

Ж

Жди, псе, поки кобила здохне!
«Жєль ми України, бо в’на – і берег, і
повінь».
Жиймо – єк брати, а рахуймоси – єк
жиди.
Житє гуцулів коротке, а їх мистецтво –
вічьне.

З

Задурно добрий сир... у мишоловці.
З великої хмари – малий дощ.
Згадала баба тото, єк дівков була.
З єдного дерева роб’ї хрест и лопату.
З кєлавими помоганниками хіба жіби
різати, а ни вгодовані свині.
З поліційов ни дружи, а жинці всу
правду ни кажи...

Ї

Їке дерево – такий клин, їкий дєдя –
такий син.
Їк ни на спаню, то на вбованю найде.
Їв би лінивий таи спав би, спав тай їв
би – головні йго болі.
Їст и біда йго їст...

Й

Йго лиш по смерть посилати.
Йке коріні, таке й насіні...

Йке їхало – таке здибало.
Йорданцку воду годитци наперед
кушєти ґаздам тий їх дітем. А витак нев
кропити хату. За кропило слугуватиме
свєчєне зілє. Свєчєну водичьку, шьо
лишєєси, добав’єют до ранішної води з
кірниці и кладут про запас на цалий рік.
Дают троха маржинці, кроп’ют: садовину,
город (аби ни били їх громи), бжьоли (аби
ни тікали рої).
Йму хоть ків на голові теши...

К

Кажут, шо гуцули вирожуютси, шо
мову стратили. Теперішна молодіж мало
говорит ріднов, а по-літературному, але
ни зрікаєси свого коріня. Нас віками розкєгали, єк кутюги, чужі держави, але ми
трималиси купи.
Ківайтеси троха борше, ни ідіт єк би на
страту.
Кілко вовка ни годуй, а вин усе в ліс си
дивит.
Кожда рука д’собі крива.
Колачь за колачь, а бринза – за гроші.
Коли бідний си женит, то й ніч мала.
Котра корова богато ричє, то мало дає
молоко.
Крутит, єк циган сонцем...

Л

Лайдака ни тримаєси свої ґаздивки, єк
спушений з ланца пес.
Ласе телє дві корови ссе.
Ліпше з розумним загубити, аніж з дурнем найти.
Любіт, єк душу, а трісіт, єк стару грушу.
Люб’ю тя, єк сіль в оці, а кольку в боці.

М

Малі діти – малий клопіт, а великі діти
– великий клопіт.
«Маржинка – це Божя раса».
Мовчи, ротику, їстимеш кашку.
Молодість даєтси людині, аби забезпечіти старість.

Н

Най буде сорочька и фустка пірвана,
але пранка (віпрана).
Напрауду, кінь фист велика помічь
гуцулови, вин зашшібає здоров’ї усій
родині.
На согодни вна так себе почювае, єк
ніби післіть того, єк упала з циганскої
фири.
Ни бажай комус зла, а побажай, аби
вин (вна) зачев будуватиси.
Ни біжи поперед свого дєді!
Ни кажи «гоп», поки їс ни перештрик...
Ни плюй у кірницу, з икої п’єш воду.

Зібрав і впорядкував ПЕТРО ГАВУКА
м. Косів

/З «Гуцульського календаря», 2019 р./
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Вшанування пам’яті
МИКОЛИ КРАМАРЯ (1944-2018)
Любов Миколи Крамаря до пісні
взагалі, до української зокрема, перетворила в часі його душу у живий
музикальний інструмент, а серце у
нестихаюче бриніння струн. Вібраційна сила цих складових
його єства надала йому
неабиякої вну трішньої та
зовнішньої красоти, стала
джерелом любові та шани
всіх тих, котрі мали привілей пізнати таку людину чи
заслужити її дружбу, забезпечила йому шанобливе
незабуття, принаймні в
українському культурному
просторі.
Окрім викладацької праці,
яку віддано розгортав у
Педагогічному коледжі «Міхай Емінеску» м. Сучави, із
багатогранних аспектів його особистості не можна не визначити окрему пристрасть до створення вокальноінструментальних колективів як молодого, так і дорослого поколінь. Особливо хочемо звернути увагу на диригентську працю Миколи Крамаря на
чолі вокального колективу «Негостинські голоси» на Сучавщині. Понад
десять років він прибував з м. Сучави
до с. Негостини, долаючи нелегку і
неблизьку дорогу – коло 100 км до і
назад –, щоб проводити репетиції, які
постійно вважав ключовим секретом
успішних виступів на сцені.
Відзначався пунктуальністю, був
завжди у доброму настрої, якого з шляхетністю, тільки йому притаманною,
зичив усім, безупинно шукав нових
шедеврів чи то народної, чи авторської
української пісні. Співав не тільки своїм
благим голосом, диригував не тільки
диригентською паличкою, грав не тільки на улюбленім інструменті – скрипці.
Микола Крамар співав, диригував і грав
цілим своїм єством, а це легко було
спостерігати в його очах, на устах,
рухах у динаміці тіла. Це так відбувалося тому, що він був не тільки фахівцем
з музики, викладачем чи диригентом, а
ще тому, що він був щирим другом пісні,
щирим другом кожного виконавця, щирим другом кожного пісенного заходу
чи то на Буковині, чи на його отчій
Мараморощині, чи в Бухаресті або в Банатах, бо всюди його запрошували і
шанували, бо виступи на сцені були
для нього завжди хвилюючим святом
душі і духовною насолодою та збагаченням.

Заслужено посяде Микола Крамар,
як людина шляхетного характеру, як
відданий фахівець, як невтомний
культурний діяч, почесне місце в галереї українських особистостей у про-

сторі освіти та культурної діяльності.
З такого погляду Сучавська міська
організація СУРу, в особі першого
заступника голови Борислава Петрашука, відомого українського громадсько-культурного діяча, зробила перший крок – вшановано пам’ять Миколи
Крамаря з нагоди першої річниці від
його відходу до вічних предківських
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лук. Вокальний колектив «Негостинські голоси», виконавцем і диригентом
якого є викладач Петро Шойман, культурний діяч та наставник ансамблю
«Козачок» с. Балківці, прибув до міста
Сучави, зупинився на цвинтарі, де
спочиває вічним сном незабутній наш
друг і, разом з дочками усопшого в
Бозі, Марою та Сімоною, поклонились
його світлій пам’яті, спом’янули його
«незлим тихим словом», поставили
вінок і благочестиво проспівали Отче
наш.
Наступний момент вшанування відбувся у приміщенні Сучавської повітової організації СУРу, де у присутності родини (дружини,
дочок і внуків) та друзів
Миколи Крамаря преподобний отець Йоан Берсан відправив панахиду спочилому.
Висвітлили різні грані
особистості пом’янутого у
Господі як щирого віруючого, як почесного професора, як незрадливого шанувальника української пісні,
як людини виїмкового ставлення до
ближнього, преподобний отець Й.
Берсан, Борислав Петрашук, Євсебій
Фрасинюк, М. Варварян та Фелічія
Григораш.
Глибокі емоції, важко стримуваних
хвилювань, що в очах більшості присутніх викликали неприховані сльози,
викликали внуки Миколи Крамаря,
діточки його дочки Мари, Дарія та
Лука. Богом обдаровані талантом до
музики, напевно за молитвами їхнього
дідуся, подарували йому і всім присутнім два ліричні моменти. Дарія зіграла на скрипці, улюбленому інструменті дідуся, звісну Баладу румунського композитора Чіпріяна Порумбеску, а внук Лука виконав на органі
кілька фрагментів з класичної музики.
«Негостинські голоси» заспівали
кілька улюблених пісень Миколи Крамаря, репертуар котрих був значно
ширший. В кінці відбулося неймовірне. Преподобний отець Йоан Берсан,
румун за національністю, раптом
попросив наш вокальний колектив
виконати одну із українських колядок,
бо вони йому надто подобаються. Я
миттєво пригадав собі, що останній
виступ Миколи Крамаря на сцені у
ролі диригента нашого колективу,
місяць перед його передчасною кончиною, відбувся у Балківцях, з нагоди
Фестивалю зимових свят та обрядодіянь «Коляда Небесному двору»!
І тихосумним спільним голосом піднялась у небесну синь коляда «Вчора
із вечора»
Євсебій ФРАСИНЮК
Фото автора
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СВІТЛИНИ ОБ’ЄДНУЮТЬ
ОБИДВА БЕРЕГИ ТИСИ

У п’ятницю, 1-го лютого поточного року, у місті Тячів
(Закарпатської області України) у галереї імені Шімона Голлоші відбулося відкриття дебютної виставки світлин фотомайстра з міста
Сігету-Мармацієй (Румунія) Васіле Тимура Кіша. У заході взяли
участь Віце-консул Консульства Румунії в Солотвині Георге Ангел,
директор Музею архітектури і побуту Сігету-Мармацієй Георге
Тодінка, начальник відділу культури Тячівської районної державної
адміністрації Василь Гудак, керівник апарату районної державної
адміністрації Богдан Макусій, голова Обласного товариства румунів
Закарпаття імені Іона Мігалі де Апша Василь Йовдій, директор
Музею історії та етнографії румунів Закарпаття в селі Нижня Апша,
керівник культурного товариства румунів Закарпаття «Дачія» Іон
Ботош, творчі люди, фотоаматори та школярі міста. Перед присутніми виступив і автор світлин – Васіле Тимур Кіш, який розповів про
себе (працює він музеографом у Музеї Мараморощини та є доктором наук університету в місті Орадя (Румунія), про своє захоплення
фотографією, яка була і залишається одним з найбільш доступних
для сприйняття видів мистецтва. А захоплюється митець і науковець красою неповторного краю – Мараморощини. Отже і намагається зафіксувати на своїх фотографіях народні звичаї, архітектурні
творіння (особливо дерев’яні церкви), моменти місцевих етнографічних фестивалів колоритних мешканців регіону, унікальні природні об’єкти і ландшафти краю. Фотомитець поділився і деякими своїХто не чув, цуйка – національний напій
Румунії, так би мовити, алкогольний бренд
цієї країни. Як правило, її варять зі слив. Так
само може бути із груш чи яблук. Дистилюється 1-2 рази, відповідно, виходить
цуйка різної міцності.
Люб’язно погодився розповісти про технологію варіння цуйки Йосип ҐОДИНЧУК з
Вишавської Долини, що в комуні Бистрий
повіту Марамуреш.
У нас можна для своєї родини зварити 50
літрів цуйки – каже пан Йосип. – Ми варимо
з яблук. Збираємо літні яблука, їх млинкуємо. До того добавляємо води і кладемо у
бочки на відстій. Через три тижні, а як май
холодно, то через чотири, з того робиться
боргот (квас).
Май добрі яблука на цуйку – йони, котрі
солодкі і дают богато дзями. Зимові яблука
готовимо на горілку у березні-квітні.
Аби зробити цуйку, маю великий мідяний
котел на 250 літрів, в якому посередині є
одно веретено – вісь. На нім прикріплено

У Румунії за її варіння, як різновиду самогону,
ніхто не карає. Цуйка удостоєна бути на
столах на офіційних урядових фуршетах.
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ми задумами. Зокрема він пробує сфотографувати всі дерев’яні
культові споруди Правобережної (Закарпатської) Мараморощини,
які ваблять цінителів своєю красою, досконалістю та автентикою.
Експозиція триватиме упродовж місяця, вхід вільний. На виставці
представлені близько 70-ти фотографій на етнографічну тематику
про традиції, побут і вірування жителів румунської Мараморощини.

Мені особисто не вистачало інформації по кожній світлині (авторська назва, де і коли зроблена, опис події, імена учасників тощо).
Автор обіцяв усунути цю організаційну прогалину.
Отож, вітаємо фотомайстра з його першою експозицією!
Бажаємо йому нових творчих звершень.

ЦУЙКА

Ярослав ОДОВІЧУК
спеціально для часопису «Український вісник»

здолини дві лопатці, які рухаются і втерають
дно, аби ни пригорів боргот.
Кладемо ватру під котлом. З того борготу
здоймається пара, котра йде через цівки
(трубку) до студила – бочки з студенов
водов, почерез крученик, і відти виходить
перша горівка, яка звется сусла. М’яка,
правда, має лиш 30 градусів.

Витак казан треба вимити і ту суслу висипати в котел. Знов нагріти і пропустити через
крученика у студилі. Тогди відтив виходить
фест люта горівка – 60-70 градусів. Але до
питя розводиться до 52 градусив.

Знимкував, записував і кушєв
Віталій ДМИТРЮК

(З «Гуцульського календаря», 2019 р.)

Аби зварити добру цуйку, не обов’язково використовувати електрику (фото ліворуч).
У допомозі стають дідівські методи: приміром, за допомогою водяного млина Федір Ґодинчук
приводить у рух веретено, щоб не пригорів боргот.
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* Французькі трафунки * Французькі трафунки *
Паризькі «бандерівці» і
«мельниківці»

Париж, 1995 рік. Ми з дружиною приїхали
до столиці Франції на весілля дочки.
Водночас я хотів зустрітися з головою української громади Франції, паном Косиком, а
зв’язати з ним мене міг Юлій Лазарчук,
колишній колега по редакції «Нового віку»,
який волею обставин після повалення комуністичної диктатури в Румунії 1989 року опинився у Парижі, працював у в газеті, яку
видавали французькі українці.

По телефону ми домовилися, що зустрінемося у скверику, де стоїть погруддя
Тараса Шевченка і де поблизу є церковця,
до якої ходять українські вірники.
Сиджу на лавочці у скверику, чекаю Юлія
Лазарчука. Між часом з церковці починають
виходити прихожани – по одягу видно, що
вони не парижани, такі собі «підтоптані»
дядьки немолодого віку. Декілька зібралися
купкою і про щось гостро сперечаються, розмахуючи руками. Юлія ще немає, а мене
дуже зацікавили дядьки-полемісти. Встаю з
лавочки, підходжу до них, вітаюся і питаюся:
«Пробачте, панове, а про що ви так запально дискутуєте?»
«А ви хто такий? – запитують насторожено дядьки, яким я перебив суперечку.
Пояснюю хто я і звідки, кажу, що чекаю
пана Лазарчука.
Дядькам байдуже, що я українець з Румунії, їх не цікавить, чому я опинився у Парижі,
натомість навперебій починають пояснювати причину суперечки.
Виявляється, що оті підтоптані літні дядьки поділені на два табори – на «бандерівців»
і «мельниківців», прибічників двох колишніх
українських лідерів в Екзилі, Степана Бандери та А. Мельника, а причиною гарячої
суперечки є чия найбільша заслуга у здобутті Україною Державної Незалежності. Кож ний з «таборів» має свої аргументи – ніяк не
можуть дійти згоди. Такі словесні «баталії»
відбуваються кожного разу, коли, після того
як помолилися Богу, «бандерівці» і «мельниківці» обов’язково зчеплюються у скверику,
де стоїть бюст великого Кобзаря – пояснив
мені згодом Юлій Лазарчук.
Мені ці запальні дядьки здаються анахронічними – невже і тепер, коли Україна вже

незалежна, мають значення чиїсь реальні
чи ілюзорні заслуги? Не применшуючи ролі
українських організацій в Екзилі, мені здається, що незалежість України найбільше
завдячуються горбачівській «гласності» і
перестройці», які підірвали основи більшовицької імперії і привела до її розпаду, а на
її розвалинах появилися незалежні національні держави, серед яких і Україна.
Звісно, ілюзії підтримують бойовий дух до
певного часу, але їх розвіюють історичні
реалії...

«Гірка доля»

Щоранку ходимо на каву до кав’ярні, що
через вулицю від нашого готелю. Кав’ярню
«тримає» подружжя пенсійного віку – вона
«варить» ароматний збуджуючий напій, без
якого тепер не уявляємо наших ранків, а він,
кривий на праву ногу, розносить каву замовникам і при тому постійно бурчить під ніс,
мовляв , йому би дома сидіти, а нe обслуговувати клієнтів, та дружина вперлася накопичувати гроші для своєї донечки. А вперта
«мадам», мабуть, звикла до того бурчання і
тільки зрідка ліниво покрикує на свого «кельнера».
А він бурчить і далі шкутильгає від столика до столика, іноді переплутуючи замовлення: замість чорної кави приносить каву з
молоком чи навпаки і скаржиться, скаржиться на свою гірку долю...

кілька франків і, прислухаючись, зрозумів,
що казав серб собаці: він казав, що вони
таки заробили собі на вечерю...

Українського цвіту...

Коли говоримо про українську діаспору,
часто вживаємо усталений вираз «Українського цвіту – по всьому цвіту». Себто українські громади є на всіх континентах – від
обох Америк до протилежного кінця світу –
до далекої Австралії, куди доля, найчастіше
гірка, закинула українців. Вимовляємо ці
слова з подвійним почуттям: із затаєним
сумом, бо наші предки змушені були покидати рідну землю, шукаючи кращого життя за
морями-океанами, або рятуючись пізніше
від катів українського народу.
Та подорожуючи з дружиною і кузенами
1995 року по Нормандії, я натрапив і на
інший український цвіт на французькій
землі, точніше – у французькій землі.
В 1944 році на нормандське узбережжя
висадилися союзні війська, відкривши в
Європі так званий Другий фронт проти
фашистської Німеччини. На морських пляжах тоді пролилося багато крові. Свідченням цього є великі кладовища з тисячами
білих кам’яних хрестів, є на прибережних
мілинах іржаві каркаси суден, з яких висад-

Серб-емігрант, пес та їхній
«заробок»

Розуміється, у нас немає грошей відвідувати паризькі ресторани /вони дорогі/, тому
снідаємо, обідаємо і вечеряємо у готельному номері продуктами, купленими у продовольчих магазинах. Зазвичай купуємо їх у
невеликому магазині поблизу готелю. А біля
дверей того магазину сидять на тротуарі
зранку до вечора серб-емігрант з чорною собакою вуличної породи, мабуть, також приблудою, як і її господар.
Серб не жебрак, не простягає руку і не
просить милостині, він утікач від міжетнічної
жорстокої війни, що вибухнула у колишній
Югославії, особливо між Сербією і Хорватією, між православними і католиками почали зводитися давні рахунки, які накопичилися особливо під час Другої світової війни.
На тротуарі стоїть тарілочка, вона красномовніша від слів, і покупці, заходячи чи
виходячи магазину, кидають у тарілку дрібні
монети.
Видно – звикли до серба-емігранта та
його терпеливої собаки, яка сидить чемно
біля свого господаря цілий день. І невідомо
кого парижани жаліють більше – досить
молодого серба, охайно одягненого, не схожого на жебрака, чи симпатичного пса, який
дивиться на світ добрими очима і виляє хвостом, коли хтось з перехожих скаже йому
добре слово, а то й погладить.
Одного підвечір’я, коли ми прийшли до
магазину, серб лічив «заробок» і ласкаво
щось говорив собаці. Я кинув у тарілочку
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жувалися десантні війська. У канадському
секторі на хрестах кладовища я прочитав
багато українських імен – під ними лежать у
французькій землі канадські воїни українського походження, які зголосилися добровольцями на фронт, вважаючи, що цим
допомагають Україні, з якої подалися за
океан їх діди і прадіди.
У містечку Сен-Мало, яке зітерла з лиця
землі союзна авіація, на обеліску, присвяченому героям французького Резистансу,
викарбовано і кілька українських імен, які
полягли у боротьбі проти німецьких окупантів. Національним героєм Франції є легендарний Василь Порик, член Руху Опору,
якого схопили фашиста і стратили. Його ім’я
може стояти поряд з іменем сина козацького
гетьмана Пилипа Орлика, котрий став генералом французької армії. Коли він загинув в
одній з битв, король Франції писав вдові полеглого генерала: «Мадам, ви втратили му-жа, а Франція втратила великого генерала.

Михайло МИХАЙЛЮК
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Повертається Шевченко – чи

Відповідь на дилему, висловлену у
заголовку можна скласти і коротко, і
спрощено: І те, і те! Але застерігаємо,
що такий висновок далеко від мудрого
повчання народного прислів’я «І капуста
ціла, і коза не голодна», бo таким чином
можемо знову попасти у сіть упереджених стереотипних поглядів про творчість
та «революційну» роль Шевченка – талановитого сина кріпака у смушевій шапці
та зимовому кожусі!...

Для правильного ставлення до геніального українського митця (і до кожної
людини зокрема) потрібно ставити за
підложжя загальновідомий силогізм:
Кожна людина – це унікальна особа/особистість. Шевченко – людина. Шевченко
– унікальна особа/особистість.

Наближаючись до біографії і творчості
Шевченка упереджено протоптаними
«стежками», ризикуємо створювати
штучні сльози в «окраденій» душі та
притоптати світло його духовних дороговказів. Час зняти з першого плану елегійне похитування головою над долею
«малого хлопчика в селі», правда – не
забувати, що він «бачив пекло в тім раї»,
що «його там сльози пролились/ найперші сльози», і наполягати на тому, що одинадцятирічний хлопчик, наймитуючи,
уперто вчиться, малює та шукає вчителямаляра у навколишніх селах – Лисянці,
Стеблеві, Тарасівці, Хлипнівці, щоб знайти свою життєву дорогу. І він долав ці
випробувальні дороги і, подібно казковому герою, що перемагає та підкоряє змія,
ці дороги почали служити йому. І привели його до майстрів-малярів – Рустемаса
у Вільно та Ширяєва у Петербурзі, до
Академії Мистецтв потім, а що найголовніше – до ВОЛІ.
Відкрити таємницю цих доріг неможливо без правильного та глибокого
осмислення вагомості появи 1840-го року
Шевченкової збірки поезій «Кобзар». Це
восьмиліричне сузір’я порушило серйозно релятивну рівновагу тодішнього
російського літературного небосхилу.
Царські прислужники та його «привосходительство» Микола І нервували з причини антицарського ставлення поета,

ШЕВЧЕНКО І МИ

Кожного разу, коли святкуємо річницю з дня народження
Тараса Шевченка, я хотів би повірити у диво. У диво, що в хаті
кожного українця з великої України, української діаспори, є
священна книга нашого народу – «Кобзар». Поруч з Біблією.
Бо зараз, після десятиліть, протягом яких у нас намагались
відібрати все, включно свободу совісті, людина повертається
до віри, до великої книги, з якої насамперед черпає засади
моральності. Шлях цей нелегкий, він пролягає через подолання брехні, облуди через очищення сумління, розкуття духу. Не
можна сказати, що серед українців немає багато таких, котрі не
вірять у Боже Слово. Та значно болючіше признати, що є українці, які не тільки не вірять у віще Шевченкове слово, не
повертаються до нього, як до національної релігії – вони
навіть не знають його. Не виключно з їхньої вини. А з вини
тих, хто тримав те слово під «замком» – а це означає тримати
на припоні і під контролем духовність цілого народу, – з вини
тих, хто спотворював це слово. Про Шевченка написано гори
літератури – правдивої, напіввигаданої і фальшивої. На жаль,
правдивої менше, як і про історію України. Кожний з фальсифікаторів рвав його до себе, шматував, намагаючись вкласти
нескориме Кобзареве слово в ідеологічне прокрустове ложе.
Багато було тих, хто намагався одягти Шевченка у кожух,
селянську свиту, зробити з нього суцільного атеїста чи революціонера, нав'язати йому різні химерні історичні та політичні
доктрини.
Та всупереч цим духовним пігмеям Шевченко стоїть у пантеоні української та світової культури – земний, близький і
святий для людей з чистою совістю і недосяжний для лицемірів. Бо правдиве поетичне слово має подвійну і потрійну
магію, як сказав хтось на відзначенні роковин Кобзаря в
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але майже ніхто не вбачав, що появилась
людина, котра ставить «Слово Правди»
на сторожі свого народу, і не тільки!...

Ніхто ще не збагнув, що Богом призначеного сина кріпака з українського села
Кирилівки дороги Долі, Музи і Слави привели у саму серцевину імперського
царства, щоб cаме там таврувати самодержавство, сатиризувати покірних царських плазунів, щоб там його звільнити з
кріпацтва, а дорогами заслання підняти
на п’єдестал Поета-Пророка-Праведного.

Євсебій ФРАСИНЮК

Фото автора

(Закінчення на 9 cтop.)

Україні. Мовлене генієм, цитую,
воно здатне жити століттями і
впливати своїм дивним чаром на
серце і уми нових і нових поколінь. Його, Шевченкове слово,
вже розгадують друге століття,
але наближаються до його таїни
лише в міру того, що підказує з
цього приводу сам Кобзар. Бо це
слово великої Правди:
Німим отверзуться уста,
Прорветься слово, як вода,
Із дебр-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита
Прокинеться.

Силу Слова Тараса Шевченка його недруги збагнули відразу після появи поезії великого сина України. Так, кажуть, що
цар Микола І, прочитавши поему Котляревського «Енеїда»,
розреготався і сказав, що «єто умная шалость». Та коли прочитав Шевченкову поему «Сон», в якій так нещадно розвінчано
Петербурзький Олімп, гідний наслідник «скаженого» Петра І
заслав його в солдати в азіатські степи із забороною «писати
і малювати».
«Обніміться, брати мої» і «Борітесь, поборете!» закликав
великий Кобзар «дітей нерозумних» трагічної і величної в
своїх і муках і боріннях України, за яку поніс тяжкий хрест
мученика. Та як виконуємо ми цей заповіт сьогодні, як розсіваємо невмируще слово, щоб воно проросло в душах всіх
українців і дало плоди?

Михайло МИХАЙАЮК

(Закінчення на 9 cтop.)
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Повертаємось до Шевченка...
(Пpoдoвження з 8 cтop.)

З Петербурзького перебування Шевченко повертається на рідну Україну
чотири рази. Подорож 1843-го року сприяє ознайомленню з чільною частиною
української інтелігенції, розширенню
кола знайомих і друзів. Пише вірші на
історичні теми, задумує видати серію
малюнків «Живописна Україна» (здійснив перші шість офортів).
Отримавши звання некласного художника, 1845-го року знову повертається до
рідного краю та роду. З нагоди прийняття
посади співробітника Київської археологічної комісії подорожує багато по Україні,
спілкується з селянами. Збирає етнографічні і фольклорні шедеври. Змальовує
багато пам’яток архітектури та історичної
минувшини. Вхід до Кирило-Мефодіївського братства призводить або стає
приводом, на основі доносу, для його
арешту, а потім десятирічного заслання.
Після повернення з заслання 1847-го
року найпалкішим бажанням його душі і
серця було повернутись до неньки
України, побудувати хатину коло батька
Дніпра і знайти серед рідних спокійне
життя. Дозвіл дано Шевченку через два
роки, влітку 1849-го року. Безпощадний
осуд самодержавства у написаних віршах в цей період відкрив царським прислугам очі і вони нарешті збагнули небезпеку залишити поета-пророка між своїми,

арештують його і вирішують примусово
вислати до Петербурга, де легше було
слідкувати за кожним кроком невтомного
борця за Правду.
Підірване здоров’я у нелюдських умовах десятирічного заслання спричиняє

Дороги в житті Шевченка були шляхами випробування, але й пізнання, а
постійне пізнання подарувало йому мудрість. В свою чергу, цей Праведний мудрець дарує свій духовний скарб всім
читачам світу, але блисне яскравий промінь весни та повіє таємний вітерець з
України і Шевченко знову повертається
до свого роду/народу, щоб знайти там
«щире серце, щиру Правду і слово ласкаве». Тільки повертаючись постійно до
творчих шедеврів Шевченка, ми виходитимемо йому назустріч!...
*

передчасну кончину титана українського
духу 10 березня 1861-го року. Його похованo у Петербурзі на Смоленському кладовищі, але через кілька місяців тіло
Великого Сина України знову подорожує
до отчої землі для вічного спочинку на
Чернечій горі над могутнім Дніпром.
Але дух Шевченка невтомний. Він
почав «подорожувати» по багатьох країнах та мовах світу. Кобзар перекладено
на понад 100 мов світу, а пам’ятників
начислено до 1.390 у 36 країнах (в
Румунії – 5).

* Український майстер Микола Сябристий змайстрував найменшу книжечку
в світі – Кобзар. За розміром вона трішки
більша за половину квадратного міліметра. Сторінки можна перегортати тільки
загостреним волоском. Обкладинки книжечки виготовлені з пелюсток безсмертника, а зшита вона павутиною.
* З нагоди 203-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, в рамках Міжна родного культурно-прсвітницького проекту «Нас єднає Шевченкове слово» у
Києві представлено найбільший у світі
Кобзар, розміри якого 2 м/1,45 м.
* В Україні існують 164 населених пунктів, названих на честь Шевченка.
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збудити і закріпити в
народі волелюбство,
національну гідність,
прагнення до духов(Пpoдoвження з 8 cтop.)
ного
відродження.
Якби
такою
вірою
Із числа людей, котрі безмежно вірили і вірять у магічну
пройнялися
всі
украсилу Шевченкового слова, людей яких я знав і знаю і від
їнці, доля нашого накотрих перейняв жаринку цієї віри, назву двох. Перший – це
роду, його майбутнє
простий, але мудрий селянин з буковинського села Него були б великими. Бо
стини Григорчук-Маник, нині вже покійний. Не перебільшуютой, хто був сином
чи, можна сказати, що старий Григорчук був справжнім
мужика, був кріпаком
феноменом. Він знав напам’ять « Кобзар»і мав цілий усний
і став володарем у
коментар до нього, з якого могли б повчитися навіть і прицарстві духа і людсьнагідні «шевченкознавці». На жаль, ніхто не подумав записакої культури за визнати мудрі і глибокі судження простого українця про нашого
ченням іншого велинаціонального поета. А вони могли стати взірцем того, як
кого сина українськотреба розуміти нам Шевченка, як керуватися в житті його
го народу Івана Франвченням про правду, справедливість, чесність, нетерпика, визначення до
мість до безликих і фарисеїв.
якого
важко
щось
додати,
залишив
нам
у
спадок заповіт, який
Друга людина, яка вразила мене своєю вірою у володаря
української душі, – це поет Павло Мовчан, нинішній голова ми повинні сповнити. Бо не для себе виборював Шевченко
культурного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка в володарювання «у царстві духа», а для тебе, для мене, для
Україні. Для Павла Мовчана – Шевченко явище космічне. Він всіх нас. Щоб ми не були безликими українцями, не були кріживий дух, що стоїть на сторожі України та її люду, допомагаю- паками у чужих, а залишалися володарями своєї культури і
чи їм у найтяжчі моменти. Це не містика, а віра, що український духовності, а в Україні своєї землі, дарованої Богом і долею.
народ, крім Всевишнього, має ще одного Бога, чий прах Кожен на своєму місці, кожен у своїй справі, з'єднуючи наші
спочиває на Канівській горі над Дніпром, а дух, безсмертний діла і вчинки у велике українське ціле. Своїм словом і ділом
дух, зорить за тим, що відбувається на землі, за яку прийняв Шевченко виборов для українського народу, для нас, його відгалужень в діаспорі, чільне місце серед народів світу. А ми
муки.
Навіть та річ, що Шевченко помер у чужій стороні, звідки повинні продовжувати його справу. Тож знайдімо, кожен у
його прах перевезено в Україну, не випадковість. Крім життє- своїм серці, місце для його могутнього і розкутого духу, щоб
вого мученицького шляху, Шевченко мусив пройти ще один він був із нами завжди, не тільки у день його роковин. Бо він
шлях з далекого холодного Петербурга на рідну землю, щоб наша слава, дух, совість і правда.
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солодка чи Гірка чужина?

добитись. Навіть телевізор не включаю.
Що буду бачити? Цирк?
Пишу у лікарні у Радівцях. Я у кімнаті
Про цей сумний для мене день я, лавці, нараз я звернула увагу на одного із двома пацієнтками. Савета із Міліможе, б не писала. Але в газеті «Край хлопчика, котрий з мамою стояв на шівців, має двох хлопців. Один із них
ноу» прочитала статті про паспорти, про черзі. Коли зайшли у кімнату для фотог- помер в Англії при аварії машини. Ще не
міграцію. Ці статті підштовхнули мене до рафії, мати його посадила на високий висохли сльози на її обличчі. Другий син
написання того, що відчула 9 вересня стілець. Він був тихий, увічливий. Я його в чужині, навіть не думає про повернення додому. Навіть діти панотця виїхали
2018. Цієї днини я пішла до Радівців запитала:
за кордон. Дівчина працює в Італії.
подати документи на паспорт. Чекаючи
– Як ти називаєшся?
Родичі їдуть в гості до одного і до другого
на черзі, мала нагоду поговорити з одні– Каталін.
і дуже тішаться успіхами дітей і вже не
єю пані з двома внучками. Вона говори– Скільки тобі років?
сумують, що вони виїхали за кордон.
ла з ними тільки по-італійськи, ані слова
– Чотири.
Румуни виїзджають тисячами. Одні
по-румунськи. Це мене дуже здивувало.
– А ти ходиш до садка?
повертаються, інші ні. Якби я не працюЯ дізналася, що вона із Гура Путней, має
– Як ні, ходжу!
вала певний час в Італії, може, б не
13 дітей. Десять із них виїхали на роботу
– А звідки ти?
написала ці рядки. Але на чужині серце
на чужину, троє ще дома, але працюють
– З Германії!
сезонно на Кіпрі з думкою виїхати назовЦе мене вразило. «Німець» говорить моє було облите сльозами і повне любосім, якщо знайдуть роботу постійну і по-румунськи, а румунки – тільки по-іта- ві до нашої країни. Туга за країною
прямо вбивала мене. За три місяці праці
вигідну. А потім, з часом, поїде і вона – лійськи?!
бабуся. Внучки були від її доньки. Дочка
Запитала його маму звідки вона. З в Італії дуже захотіла додому. Коли дійшвиїхала в Італію 12 років тому і ніколи не Радівців, але незабаром виїжджає ла до моєї внучки, яка заміжня в Італії,
приходила додому. Коли я запитала чи назовсім до Німеччини. Не мала сили мені пірвалися прямо ланцюги в серці і я
дочка не тужить за батьківщиною, за запитати причину, мимо того, що вона стала вільною, легенька, наче перо,
щаслива, що їду додому.
селом, за хатою, де народилася, чому не була прихильна до діалогу.
Моя робота була легка. Мала досить
навчила дівчат материнської мови, вона
Вийшла на коридор, мій погляд спиж одружена з румуном з Бесарабії, від- нився на жінці з малою дитиною на часу для відпочинку, але більше до
повідь мене прямо збентежила: «Навіть руках. Спитала, співчуваючи, що вона, писання. Коли виходила в неділю у парк,
не хоче чути про країну злодіїв, хабарни- мабуть, не мала з ким залишити дитину читала свої статті у «Край ноу», післані
моєм мужем.
ків.»
дома?!
Румунки слухали те, що я читала і
Пані не має пенсії. Муж помер.
Я за нею приїхала з Італії взяти з
Працював приватно, як тесляр. Діти собою, пояснила жінка. Зостаюся назов- плакали. Розмовляла з багатьма румудопомагають. Коли підуть і ті троє, поїде сім там. 30 років чекала, щоб у моїй краї- нами, українцями, росіянами, поляками.
і вона, продавши господарство. Вона ні установилась влада з людьми чесни- Всіх мучила туга за рідним краєм.
працювала в Італії багато років, а потім ми, правдивими. Але бачу, що чекала
Артемізія ҐЕОРҐІЙ,
покликала дітей.
задурно. Виїзджаю, не маю сили бачити
Бродина
Я вийшла на поверх, де чекала на і терпіти корупцію. Скрізь потрібно сунучерзі подати документи. Сидячи на ти руки у кишеню, якщо хочеш чогось
новоствореною ПЦУ або стати російською церквою в Україні.
ЯК ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ
На Об’єднавчому Соборі, що відбувся
УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ
15 грудня, були присутні лише два архієНапередодні Різдва Вселенський реї УПЦ МП – митрополит ПереяславПатріарх Варфоломій подарував Томос Хмельницький і Вишневський Олексанпро автокефалію православній церкві в др (Драбинко) та митрополит Вінницький
Україні. Документ підписали всі пред- і Барський Симеон. Вони ж перші перейставники Священного Синоду, тож укра- шли до ПЦУ. Утім, більшість архієреїв
їнські віряни нарешті отримали єдину і МП поки що залишаються під владою
канонічну установу – Православну церк- Росії.
Кількість парафій, які перейшли з
ву України. Як відбувається об’єднання,
колишньої
Української православної
дізнався Центр громадського моніторинцеркви Московського патріархату до
гу та контролю.
помісної церкви, постійно зростає. За
останньою інформацією їх уже понад
ТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ЦЕРКВИ
115. Серед них – два кафедральні собори (Спасо-Преображенський собор у
До Православної церкви України
Вінниці та Миколаєво-Успенський собор
(ПЦУ) автоматично долучились громади
у Коломиї).
Української православної церкви Київ ського патріархату та Української автокеМАЙНОВІ ПИТАННЯ
фальної православної церкви. Тим
часом російський патріарх Кирило вистуЩоб унормувати перехід церковних
пив проти помісної церкви, назвавши її
громад
і вирішити майнові питання,
«возз’єднанням розкольників». Після
появи ПЦУ глава УПЦ МП Онуфрій втра- Верховна Рада 18 січня ухвалила зміни
тив титул митрополита Київського і всієї до закону «Про свободу совісті та реліУкраїни. Українські громади МП опини- гійні організації». Зокрема, депутати
лись перед вибором: об’єднатись із визначили, що релігійна громада може
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змінити підлеглість, якщо за це на зборах проголосує дві третини прихожан і
засвідчить своє рішення підписами.
У ПЦУ кажуть, що прибічники російської церкви виступали проти ухвалення
цього закону, оскільки раніше могли
шантажувати громаду тим, що вона
позбудуться свого храму. Але у документі чітко вказано, що храм залишається у
власності громади.
«Забороняється вчиняти будь-які дії,
наслідком яких може стати відчуження
майна релігійної організації, зокрема
його продаж, обмін, застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача у
власність та управління інших осіб, до
завершення процедури зміни підлеглості
у канонічних і організаційних питаннях»,
– йдеться у законі.
Таким чином, коментують експерти,
парафіяни можуть перейти до помісної
церкви, навіть якщо їхній священик
проти. А частина прихожан, яка виступає
проти переходу, має право утворити
нову громаду. Але тоді вони повинні
укласти новий договір про користування
храмом і майном з їхнім власником.
Наразі закон направлено на підпис
Президенту України Петру Порошенку.
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ДАВНІ ВЕЧоРНиЦІ
Зима ще не минула, надворі студено, вітер повіває, кріпкий
мороз, а такі пенсіонери, як я, не мають що робити, а тільки в хаті
сиділи. Не можна сидіти лиш у кухні, шукаю собі заняття і пригадала про давні вечорниці. Хочу розказати як відбувалися вони у давні
зимові вечори, без еликтричного світлa, лиш при лампі з гасом, але
то було дуже весело і приємно.
Давно, в моїм дитинстві, жінки ніколи не сиділи без роботи. Як погрижіли
худобу в стайні, зварили їсти для сім’ї,
сідали за кожівку, клали малу дитину, у
кого була, в корито і казали, що треба
приготовляти зестру на відданє. Пряли, вишивали, виплітали, а ногою малу
дитину колисали. Як наставав вечір, то
збиралися до однієї хати всі сусіди і
починалися вечорниці. Приходили і
молоді дівчата і брали науку від старших жінок вишивати, виплітати, ткати
або іншу жіночу роботу. Пізніше приходили і чоловіки, і разом співали, жартували, часом аж до ранку. Дівчина, котра була на віддання, мала всю
зестру приготовлену: ткані скорци, лавишники, карпетки, гарні рушники з українськими моделями, подушки з гусячого пір’я, ковдри з
овечої вовни, а що найголовніше – кожна дівчина мусила мати
народний костюм.
– Жіночий народний костюм:

– вишита сорочка різними моделями або цітками;
– проста горботка, зелена або червона, з маленькими квіточками;
– окрайка або баєрки з квіточками;
– киптар з квіточками з чорним
смушком навкруги;
– на ногах носили панчохи довгі,
вбували постоли. В неділю, в свято
носили черевики з довгими холівками,
а взимку вбували чорні чоботи, літом
носили і капці;
– чорна або голуба спідниця у фалдочки;
– на голову надівали гарний український шалик, а давніше жінки клали
на голову фес – зелений, червоний із
фетру, а зверху клали спеціальний
рушник, і так завивалися;
– мали і білу пітічку, а зверха горботка була закочена збоку;
– зимою вбирали білий кожух, короткий або довгий /мінтян/ у
клош, а часом надівали і сардак;
– торбина велика або ташка, з якою ходили на ярмарок;
– торбина мала, з котрою ходили і
до церкви;
– на голові часом носили і чорну
фустку з торками;
Чоловічий народний костюм:

– біла сорочка ткана;
– взимку вбирали гачі, а влітку поркіниці;
– на ногах постоли або чоботи;
– на плечі вбирали сардак або
манту;
– кожух червоний з овечої шкіри;

– бондушка – киптар;
– на голову клали шапку, прикладали часом і пір’я з пауна, а
літом носили капелюх.
Шануймо наші гарні звичаї і традиції, бо ніхто не має такі, як
наші.

Фелічія ГРИГОРАШ
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КОЛИ ПОЇЗД У ДАЛЬ ЗАГУРКОЧЕ?

Рядок з вірша Володимира Сосюри підходить і водночас не підходить до того, про що хочу написати. Поїзди і далі гуркочуть, але
цуґ, як у нас називають поїзд по-німецьки ще за австрійських часів,
не зупиняється на по лустанку /по-нашому
галта/ у Данилі на Сучавщині.
На цій залізничній
зупинці я сходив з цyґa,
коли вертався на зимові канікули додому з
Серетського ліцею, бо
«цісарська дорога» Серет-Марицея була завіяна снігами, так що добирався автобусом до
Дорнешт, себто по тутешньому Гадіки, і ми більше підштовхули
автобус, аніж їхали ним.
З цієї зупинки у рідному селі Данилі покійний Степан Ткачук сідав
на поїзд, який віз його до Бухареста. Ще за Австрії у Данилі зупинялися поїзди, які курсували до Чернівців. Звідси я їхав поїздом до
Іцкан, коли був студентом у Сучаві.
Понад півстоліття тому тут, на зупинці у Данилі, був збудований
невеликий залізничний будинок. До грудневої революції все було
гаразд, тут зупинялися так звані місцеві поїзди – все було гаразд. Та
невдовзі ту будівлю знесли, залишилася тільки таблиця з написом
DANILA, яку прибили до стовбура липи, бо залізні стовпи, на яких
вона стояла, – украли.
Аж ось від минулого
року почали курсувати
двічі на день поїзди із
Сучави до Путни, але в
Данилі вони не зупиняються.
А може, я хотів би
поїхати до Путни, побачити там, у монастирі,
могилу Штефана Великого чи келію Даніїла Пустельника. Але, як
сказано, поїзд Săgeata albastră /Синя стріла/ у Данилі не має зупинки. Мені би треба пройтися пішки 4-5 км. до вокзалу у Дарманештах,
а звідти вже сісти на поїзд.
Отакі-то справи у нас, панове!

МАЮ ПРОПОЗИЦІЮ ДО ПЛАНУ
КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ НА 2019 РІК

Маю перед собою «План культурних заходів/проектів СУРу на
2019 рік», надрукований у січневому номері Curierul ucrainean.
Що я в ньому прочитав? Від січня до грудня – десятки заходів.
Присвячених Тарасу Шевченку, Міхаю Емінеску, Івану Франку,
Панасу Мирному, Степану Ткачуку і т.д. День малюків, День жіночий, Міжнародний день рідної мови, всілякі конкурси, фестивалі
зустрічі екскурсії, традиції.
Деякі з фестивалів вже мають десятки випусків. Так фестиваль,
«Співжиття» дійшов до ХХVІ-го випуску.
В останні роки відбуваються акції вшанування пам’яті українських письменників з Румунії, які пішли з життя. Добра ініціатива, та
чому забувають про живих письменників?
Колись, у лютому, проходив «Місячник книги на селі». А нині?
Чому пропала ця традиція, вона ж була цікава і корисна. Чому би не
відновити «Місячник?» Пам’ятає хтось, коли він відбувся востаннє?
Чи не у 1981 році?
Це означало, що з Бухареста прибували на Буковину письменники Михайло Михайлюк, Микола Корсюк та інші, до них прилучалися
місцеві письменники – Юрій Лукан, Іван Негрюк, Юрій Ракоча та ін.
Востаннє я був на такій зустрічі з читачами у селі Калинешти
Єнаке, а це було до грудневої революції 1989 року! Здається, і ви
тоді там були, пане Михайлюк, тоді ж покійний Йон Козмей познайомився там з Танею, майбутньою своєю дружиною.
Я думаю, що в нинішніх умовах демократії такі зустрічі дуже
необхідні...

Микола КУРИЛЮК

Фото автора
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Міфи про роксолану
олександрa шутко – кандидат мистецтвознавства, автор досліджень «роксолана: міфи та реалії»,
«Листи роксолани: любов та дипломатія» та роману
«Хатідже турхан». шукає відомості про султан-українок у турецьких архівах. він спростовує 7 міфів про
жінку, яку ми знаємо під цим ім'ям.

МІФ ПЕРШИЙ
ПРО ІМ’Я РОКСОЛАНА

Ім’я Роксолана вигадав посол Священної Римської імперії у
Стамбулі Ож’є Гіслен де Бусбек. Він перший назвав так дружину султана у «Турецьких листах», написаних між 1555 і 1560
роками. Де Бусбек ґрунтувався на походженні
жінки із заселених українцями земель
Польського Королівства, які тоді називали
Рутенією або ж Роксоланією.
Справжнє ім’я «Роксолани» невідоме,
адже вона сама ніколи його не називала.
Мовчать про це й османські джерела. У гаремі султана українка була названа по-перськи
Хюррем, тобто «весела», «радісна», «усміхнена».

МІФ ДРУГИЙ ПРО ПРІЗВИЩЕ
ЛІСОВСЬКА

Настею Лісовською султану охрестили в
творах українських письменників. Це не більше, ніж витвір фантазії.
Європейські посли – фламандець Ож’є
Гіслен де Бусбек, венеційці П’єтро Брагадіно
та Даніелло Людовічі – зазначали, що Хюррем була українкою. Через 30 років по смерті султани, тобто 1596-го, інформацію про «попівну з Рогатина з народу русинського» у доповідній великому канцлерові Великого
Князівства Литовського Льву Сапезі залишив секретар короля Станіслав Негощевський. Ще через 30 років про «підлого
попа з Рогатина доньку» написав у поемі
«Посольство Кристофера Збаразького»
Самуїл Твардовський, учасник польського
посольства у Стамбулі в 1621–1622 роках.
Дівчина, яка народилася у родині українського православного священика і була
для шляхти холопкою, не могла мати польського прізвища «Лісовська». На землях
Західної України у 16 столітті вживалися
здебільшого прізвиська, що закінчувалися
на -енко.

МІФ ТРЕТІЙ ПРО НАРОДЖЕННЯ В
ЧЕМЕРІВЦЯХ, ЩО НА ПОДІЛЛІ

Польський поет Мауріцій Гославський у поемі «Поділля»
(1827 рік) написав:
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«Ось та Роксоланка,
Що то трясла цілим Сходом,
Була наша подолянка
З Чемерівців родом».

Подібні згадки містить й історична повість «Роксолана, або
Анастасія Лісовська» (1882) українського історика і краєзнавця Михайла Орловського. Утім, така версія походження султани є малоймовірною, бо не спирається на авторитетні історичні першоджерела.
Можливо, з тих місць походила інша султана-українка
Хатідже Турхан, яка у 17 столітті стала матір’ю та регентшею
султана Мехмеда ІV. Відомо, що вона була родом з Поділля,
яке відвідала 1673 року, під час очолюваного сином військового походу на Хотин. Тоді османи спільно з українським гетьманом Петром Дорошенком та кримським ханом воювали проти
Речі Посполитої.

МІФ ЧЕТВЕРТИЙ ПРО
КОРОЛІВСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ

Якось султан Сулейман у посланні польському королеві Сигізмунду ІІ Августу
зазначив: «Посол Твій Опалінський скаже
тобі, в якому щасті бачив Твою сестру, а
мою Дружину…»
Версію, що Роксолана була королівною
підхопив і популяризував польський письменник Бартоломей Зіморович. Утім, вона
не має під собою реальних підстав. Приписуючи дружині королівське походження,
султан намагався легітимізувати в очах
польського монарха свій шлюб з Хюррем,
яка не належала до шляхетного роду.
Сулейман І Пишний – султан з 1520 до
1566 року. Носив титули Цар царів, Тінь
Бога на Землі, Цезар усіх земель Риму.
У його часи Османська імперія досягла
піку могутності, розширивши кордони до
Північної Африки, Угорщини, України, Вірменії, Ірану та
Персидського півострову. Війська Сулеймана взяли Белград і
Багдад, тримали в облозі Відень, вдиралися до Баварії та
воювали з португальцями в Індії.
«Пред’являти права на титул абсолютного
правителя може лише османський султан.
Тільки він законно може претендувати на
титул наступника Римського імператора», –
писав французький юрист і філософ Жан
Боден 1560 року.

МІФ П’ЯТИЙ ПРО НАРЕЧЕНОГО
ТА КОЗАКІВ, З ЯКИМИ ТОЙ
ХОДИВ ЇЇ ВИЗВОЛЯТИ

До султанського гарему Хюррем потрапила 1520 року з Криму. Українці переповідають легенди, як дівчину намагався розшукати коханий з Рогатина. До цього нібито
були залучені й українські козаки на чолі з
гетьманом Дмитром Вишневецьким-Байдою.
Але до татарського полону майбутня султана потрапила в
малому віці. Тривалий час її виховували у палаці кримського
хана в Салачику (нині околиця Бахчисараю), а потім подарували султанові Сулейману на честь сходження на престол.
Дмитро Вишневецький з’являється у Стамбулі та біографії
Хюррем, але значно пізніше – 1553 року. Про це нам відомо з
листа князя Радзивіла до польського короля Сиґізмунда ІІ
(Закінчення нa 13 стор.)
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* Куток гумориста * Куток гумориста * Куток гумориста *
ВОСЬМЕ БЕРЕЗНЯ, ЛЮДИ ДОБРІ!..
/Чоловікам присвячую/

Ну і нагородив мене Господь!
Нагородив й обгородив - ЖІНКАМИ!!!
Дружина – жінка, дочка – жінка, а
теща... так, ви вгадали, теж жінка... Слава Йому вічна, що коханками не обдарував! Бо сьогодні восьме березня...
Восьме березня, люди добрі!
Прокидаюсь у шостій, та яке то прокидання, як цілу ніч ока не стулив?.. Цілу
ніч перекидався з одного боку на інший і
ткав, мов той павук павутиння, план за
планом, як би то вийшло найкраще, найдешевше й най...
«Та вже засни раз!..», – сердилась
дружина.
«Ні подумати не дасть, та я для неї,
для них, для їхнього свята свої бухгалтерські думки мучу, а вона... Та почнемо
знову: три букети квітів по двадцять леїв
за букет, то буде шістдесят леїв, плюшовий ведмедик тридцять, то буде дев’яносто, шарф для тещі теж приблизно двад-

цять, срібний браслет для... Ні, не вийде, в мене всього сто леїв, а вечеря в
ресторані, а таксі... не вийде! Рахуйте й
самі, може, вмієте краще...»
«Та як Бог дасть, так і буде», – думаю,
направляючись потихоньку до ванної, та
враз відчуваю під ногою пухнасту спину
Білика.

«Мя-я-я-у-у-у!» – жахливо рознеслося
по квартирі, а за ним хрустальний тріск
вазону і тещене «Ой, Господи!..»
З переляку лежу горілиць на підлозі, а
наді мною три жіночі голови: «Води!»,
«Лимону!», «Оцету!», «Подушку!», і тягнуть в ліжко...

Міфи про роксолану
(Продовження з 12 стор.)

Августа. Вишневецький півроку прожив в османській столиці,
де його пишно приймали і піднесли коштовні дарунки.
Невідомо, чому турки так тепло прийняли гетьмана. Можна
лише припускати, що султана-українка допомагала чоловіку
створювати коаліцію проти Габсбургів, куди мали увійти кримські татари, поляки і козаки.

МІФ ШОСТИЙ ПРО ТЕ, ЩО РОКСОЛАНА
ПАМ’ЯТАЛА І ЗАХИЩАЛА УКРАЇНУ

Існує легенда, ніби Хюррем-султан, попри неймовірний
кар’єрний злет в Османській імперії, піклувалася про свою
батьківщину. Як доказ, наводять інформацію про зменшення
кількості людоловських набігів кримських татар на українські
землі за часів перебування українки в Стамбулі.
Але ці відомості не є переконливими, адже припинення набігів було вимогою мирної угоди між султаном Сулейманом і польським королем. Ба, більше! В одному з ранніх своїх послань
чоловіку, який був тоді на війни з угорцями, Хюррем писала:
«…Хай допоможе Вам Аллах, щоб із своєю щасливою зіркою і
царським знаменом здобували завжди перемоги над нікчемними й мерзенними невірними».

МІФ СЬОМИЙ ПРО НЕЙМОВІРНУ ВРОДУ

За популярною версією, улюбленою серед 300 наложниць
султана Хюррем стала через неймовірну красу. Утім, сучасники були скромнішими в епітетах. Венеційські посли називають
фаворитку милою і згадують про делікатність статури. Про це
свідчить й довжина гаптованих золотою ниткою надбрівних
пов’язок-кашбашти султани – 53 сантиметри.
В одному з листів до чоловіка Хюррем написала: «…при-
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– Він цілу ніч не заснув, а я... – картає
себе дружина.
– Мабуть, грип, – міркує доня.
– Точно грип! – підтверджує теща. – І
гарячка, ось як почервонів, – витирає
моє почервоніле і спітніле від зусилля,
щоб не розсміятись, чоло.
Якщо грип, то хай буде грип! Хіба
гарно сперечатись з трьома жінками та
ще на їхнє свято?..
«Не розкривайся!», «Не піднімайся!»,
«Не забудь!», «Приймай!», «Пий!» – і
пішло собі.
А я... ось, лежу собі на м’яких подушках, як турецький паша, біля мене чай,
компоти, соки, таблетки й косий погляд
Білика...
Раз у раз дзвонить телефон: «Як тобі,
коханий?..», «Вам полегшало, татусю?..», «Ти приймав таблетки, синку?..».
А я, щоб не розчарувати їх, стогну в
трубку, як біблійний Йов, а потім знову
солодко засинаю...
Ну і нагородив мене Господь!
Нагородив й обгородив ЖІНКАМИ!!!
Михайло ГАФІЯ ТРАЙСТА

кладаю своє негарне обличчя до Ваших благословенних ніг».
Чому вона себе так недооцінювала? Можливо, тому що першою красунею у гаремі до того вважали чорняву черкеску
Махідевран, матір старшого сина Сулеймана.
Збереглося з десяток портретів султани, серед яких полотна Тіціана і Веронезе. На кожному вона виглядає інакше, адже
малювати з натури забороняли норми ісламу. У найкращому
випадку, художники творили за словесними описами євнухів.
Попри несхожість, портрети мають спільні риси: руде волосся,
білу шкіру обличчя, гостре підборіддя, світлі очі й продовгуватий із горбочком ніс. Дивлячись на них, виникають сумніви, що
Сулеймана могла полонити сама лише врода.
Турецькі вчені не можуть збагнути, як жінка-чужинка могла
вивчити надскладну османську мову на такому рівні, аби писати любовні листи і оздоблювати їх віршами, що за художньою
цінністю не поступаються поезії султана (мав літературний
псевдонім Мухіббі, тобто «закоханий»):
Гей, ранковий вітерцю, ти султана про сум та муки сповісти,
Без нього вона – як соловейко в клітці, розкажи.
У розлуці немає ліків від душевного болю,
Ніхто не в силі зцілити від страждання, сповісти.
Десниця смутку її серце ранить гострою стрілою,
Мов флейта, вона стогне в розлуці з тобою, сповісти.
(переклад Олександри Шутко)

Сулейман більшу частину життя провів у військових походах. У листах Хюррем повідомляла йому про справи у столиці, палаці та в родині. З послань зрозуміло, що вона прекрасно
знала Коран, перську поезію та давньогрецьку міфологію.
Османи, дивуючись любові султана, звинувачували українку в
чаклунстві. Але, імовірно, почуття пояснювалися не чарами, а
розумом і вмінням зацікавити султана своїми думками.
Олександрa ШУТКО
Джерело та фото – WAS
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дитячi сторінки
Монгольська народна казка

Неслухняне козеня
Було це навесні. Паслися разом козел із малим козеням. Скрізь ходили
вони удвох, і старий вибирав для маленького видолинки з м’якою ранньою
травою – баранячим вушком. Квіти її,
мов цяточки снігу, біліли в рудому ще
степу.
Коли всю травичку поблизу вони ви скубли, мовив тоді козел козеняткові:
– Почекай мене тут, піду я доброго
пасовиська пошукаю. Ось тобі дзвіночок. Якщо трапиться з тобою лихо,
тоді ти ним і подзвони.
Почепив козел на шию козеняткові
мідний цяцькований дзвіночок та й
рушив, попрощавшись.
Недалеко відійшов, як почув калатання дзвіночка. Налякався козел, що
маленьке вовки схопили, і гайда визволяти.
Прибіг, дивиться, а ніяких вовків
немає.
Що трапилося? – питає, задиханий.
– Чого це ти кличеш?
Та муха ось мені на ногу сіла, вередує козенятко.– Прожени її!
Насварився на нього старий і пішов.
– Даремно не дзвони! – звелів на

прощання. Не встиг відійти, як знов
калатання почулося.
Довелося повертатися. Прибіг, а
мале стоїть, око заплющивши.
– Що з тобою? – питає козел.
– Око запорошило!..– кривиться
козенятко.– Вийми порошину!
Вийняв старий порошину та й каже:
– Піду я, а ти ж дивися, не дзвони
знічев’я!.. Тільки-но зайшов за най-

Переклад Тамари КОЛОМІЄЦЬ

ближчий пагорб, як дзвіночок знов
калатає. Спочатку думав не повертатися. А далі таки не витримав – і назад.
Прибігає, а козенятко спокійнісінько
торішню травицю смиче.

Прийди, весно, з радістю!

КРОСВОРД

1. Є така у лісі птиця:
Світла денного боїться,
Дзьоб гачком, великі очі
І не спиться їй щоночі.

2. Балакуча скрекотуха
Все почує, все підслуха,
Ліс швиденько облетить
І про все розкаже вмить.

3. День у день працюю в гаї
По корі дерев я б’ю
Та не цвяхи забиваю
Шкідників я дістаю.
4. Бідовий хлопчина
Сіра свитина,
По дворах стрибає
Крихти збирає.

5. Чорні фраки,білі сорочки,
На дротах сидять рядочком.

6. Навесні пташки носаті
Оселились в нас на хатi
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1. Качка важить 2 кг, коли стоїть на двох
ніжках.
А як стане на одну, скільки тоді важитиме?
Відповідь: ...

3. Сума 10 цифрових знаків 1, 2, З, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0 дорівнює 45. Спробуй розставити між цими цифрами знаки додавання
і віднімання так, щоб в результаті вийшло
9. Одна умова: змінювати порядок цифр
не можна.
Відповідь: ...

4

7

4. Відомо, що Оля не в зеленому платті,
Люда не в салатовому, Світлана не в
зеленому.
Хто в якому?
Відповідь: ...

Довгоногі, довгошиї
Жабенят ловити вміють.

7. Біла пташка понад морем
Плаче, ніби в неї горе,
І далеко від землі
Проводжає кораблі.

Ëîã³÷í³ çàäà÷³
2. Галки і гілки
Прилетіли галки і почали моститися на
гілки.
Якщо на кожну гілку сяде по галці, не
вистачить однієї гілки.
А якщо на гілку сяде по дві галки, то
одна гілка буде зайвою.
Скільки було гілок і скільки галок?
Відповідь: ...

1

2

6

– Що таке? – питає козел.– Невже
знов абичого дзвониш?
– Та ось до боку суха травина вчепилася,– показує козенятко.– Обтруси її!
– Само обтруси! – розсердився
козел.– І не мороч мені голови дурницями!
Та й пішов.
Довгенько він мандрував поза
горою, шукав пасовиська. Натомився,
ходячи, і відпочити приліг. Тільки-но
заплющив очі, аж чує – дзвенить!..
Подумав козел, що знову те калатання
абичого, та й задрімав собі.
А дзвіночок тим часом усе тривожніше калатає, і собаки завалували.
Тут уже козел сполохався. Підхопився та бігом.
Прибіг, дивиться – собаки вовка відганяють, а козенятко стоїть і тремтить.
Ще трохи – і з’їв би його звір.
– Подякуй собакам, що близько
були!.. А то поласував би тобою сіроманець.

Ключове слово – найкращий співак серед
птахів.
(Відповідь на 15 стор.)

5. Вздовж алеї ростуть 10 дерев. Між
ними стоять лавки.
Скільки їх усього?
Відповідь: ...
(Відповідь на 15 стор.)
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дитячi сторінки

С

вято рідної мови за рішенням ЮНЕСКО го відродження української нації, духовного
відзначають 21 лютого всі народи Землі. світу людини.

Рідне материнське слово для кожного є обере-

Бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки

гом. Воно таїть у собі надбання віків, пам'ять гомін лісів, шепіт трав, а й високий дух праусього народу, оберігає й передає всі виміри щурів, сила нашого сьогодення і поступ майдуховних скарбів поколінь.
Поет Володимир Сосюра, пророчо мовив:

бутній.
Щастя, добра, нових здобутків в ім’я

«Без мови рідної й народу рідного нема». Повер- «Українського вісника»!
таймо українській мові роль творця духовно-

МІСЯЦІ РОКУ
СІЧЕНЬ

Місяць січень – новорічний.
Всі його чекають.
З Новим Роком, новим щастям
Люди ся вітають.
Всюди ходять віншувати
І старші, і діти,
Бо всі хочуть рік новий
В радості зустріти.

Сходиться уся родина,
Веселяться люди,
Бо як рік новий зустрінуть,
Такий для всіх буде.

Йдуть до церкви християни
Господа просити,
Щоб дозволив їм щасливо
Рік оцей прожити.

ЛЮТИЙ

Місяць лютий – вередливий,
Любить жартувати.
Не раз так мете снігами,
Що не вийдеш з хати.
Люди знають його вдачу,
Дрова запасають
І маржину в теплій стайні
Добре доглядають.

Нехай лютий мете сніґом,
По усіх задвірках,
Гуцул сидить собі в хаті
Грає у сопілку.
А гуцулка, як та пава,
Сидить, вишиває
І своїми вишивками
Край весь прославляє.

Кросворд – (Відповідь з 14 стор.)
1. Сова.

5. Ластівка.

2. Сорока.

6. Лелека.

3. Дятел.

7. Чайка.

4. Горобець.

Ключове
слово –
СоЛовей.
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БЕРЕЗЕНЬ

ТРАВЕНЬ

А березень то зрадливий,
Нема йому віри.
То тепленько-холоденько,
То мете без міри.

Травень місяць, як той князь –
Ним лиш любуватись.
Любить він, як ту дівчину,
Землю заквітчати.

Хочу я вам, гуцулики,
Ось таке сказати:
Із березнзм не пробуйте
Собі жартувати.

Заспівали пташки в лісі
Зозуленька кýє.
Теплий дощик миє землю,
Ґазда плуг готує.

Щоб березень норовистий
Вдало пережити,
Треба всюди із собою
Кожушок носити.

Від березня до лікарні
Лиш декілька кроків,
Бо цей місяць, як дівчина
У п’ятнадцять років.

Христос воскрес, земля божа
Із сну пробудилась,
Сади й поля квіточками
Усюди покрила.

ЧЕРВЕНЬ

КВІТЕНЬ

Червень місяць гоноровий,
Він пильно пантрує
І все бачить, і все знає –
Хто і як ґаздує.

Бо частенько квітень милий
Гріє нас тепленько,
Аби собі сподівались,
Що літо близенько.

Громами він будить землю,
Щоб вона не спала,
Би людина святу землю
Добре обробляла.

Квітень місяць довгожданий –
Весна наступає.
Але вдачу, як березень,
Він частенько має.

Аж тут нараз чорні хмари
Сонце заступили
І людей необережних
Усіх застудили.

Гордиться, що Бог йому
Дав найдовшу днину
І дощиком поливає
На полях рослини.

/Далі буде/

Артемізія ҐЕОРҐІЙ,
Бродина

Логічні задачі – (Відповідь з 14 стор.)

1. теж 2 кілограми

2. Чотири галки і три гілки
3. 1+2-3+4-1-5+6-7-8+9-0=9

4. Люда – в зеленому,
Світлана – в червоному,
оля – в салатовому.
5. 9
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Cтopiнки cклaлa Tepeзa шeНДPoю

Повітова сучавська рада нагородила олімпійців
серетського технічного коледжу ім. лацку воде

31 січня 2019 року Адміністративний палац у Сучаві
був заповнений учнями з шкіл повіту у супроводі вчителів. Повітова Сучавська Рада виділила грошові нагороди учням, командам і вчителям повіту, які отримали

підготовку учнів із медалями. Призи для 86 учнів, які
виграли Національні медалі, були також грошові.
Грошові премії одержали
і вчителі учнів, які зайняли
перше місце.
55 шкіл, з яких прийшли
медалісти, отримали Почесні Грамоти.
Серед учасників цього
прекрасного заходу, організованого паном Георгієм
Флутуром, головою Сучавської Повітової Ради, були і
8 олімпійських учнів з
Серетського Технічного коледжу ім. Лацку Воде на чолі з проф. Дойною Пую –
директором коледжу, проф. української мови Антонетою
Крайнічук і священиком Доріном Пуюлиц – професором
призи та медалі на міжнародній, національній та повіто- релігії.
вій олімпіадах 2018 року.
З Серетського коледжу була нагороджена професорка
Загальна сума, виділена з бюджету, становила 110.000 української мови Антонета Крайнічук, а нагороджені учні
леїв, тобто 23.000 євро. Хочу підкреслити, що у святково- олімпійці були наступні:
му залі ім. Штефана Великого були 268 учнів, а також 31
– На Міжнародній Еллінській олімпіаді Анамарія
викладач, члени трьох команд, які отримали нагороди.
Аіоаней – перше місце.
У цьому заході взяли участь і директори 55 шкіл, звід– На Національній олімпіаді з української мови Чезара
ки прийшли лауреати. Нагороджені
Ніколета Скіпор, перше місце; Деніса
учасники – п’ять міжнародних олімпійЛорена Козачук, друге місце; Емануєла
ців, встановлених відповідно до праКурилюк, третє місце, Меланія Мосвил Міністерства освіти. Це були: Давід
калюк, третє місце. Слід підкреслити,
Корнел Туртурян, золотий медаліст на
що Антонета Крайнічук щороку має
Міжнародній олімпіаді з Астрофізики та
дуже добре підготовлених учнів на
Астрономії /світовий конкурс/, Едуард
національній олімпіаді, які займають
Валентін Думітреску – срібна медаль
перші-треті місця. Наприкінці цього
на Міжнародній олімпіаді з Інфоргарного заходу Георге Флутур, голова
матики /балканський рівень/, Теодора
Сучавської Повітової Ради, був вражеЮліана Жунку, срібна медаль, на
ний великою кількістю учнів, які вистуМіжнародній олімпіаді з французької
пають на шкільних змаганнях, і сказав,
мови /європейський конкурс/, Паул
що він високо оцінює те, що СучавФлорін Рибинчук, срібна медаль на
щина є таким джерелом інтелекту. Я
Міжнародній олімпіаді з Астрономії
сподіваюсь, сказав Георге Флутур, що
/світовий конкурс/ і Анамарія Аіоаней,
ви будете тими, хто сприятиме реальбронзова медаль на Міжнародній олімній модернізації Румунії.
піаді з Еллінізму /Elenistica/ /обласний
конкурс.
Микола МАЙДАНЮК
Вчителі міжнародних олімпійців буФото автора
ли нагороджені грошовими преміями за

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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