
Новорічне та Різдвяне  

звернення до членів нашого Роду 
 

Шановні родичі, близькі та рідні! Дозвольте мені щиросердечно привітати кожного з 

Вас: і старого, і малого, і близького й далекого потомка нашого Великого Роду Туцканюків, 

Дячуків, Ключівських та багатьох інших родин, з Новим Роком та Різдвом Христовим! 

 

Завершується 2012 рік. Рік, коли ми усі, хто побажали та змогли, з’їхались на II-у 

Зустріч Родини, яка відбулась 10-12 серпня цього року, в селищі Ясіня, Рахівського району. 

Приємно, що із більше, як 240 нині живих родичів, на Зустріч Родини - прибули 80 гідних її 

представників, практично з усіх куточків Закарпаття, з Вінницької та Рівненської областей 

України, з Російської Федерації, з Чеської та з Естонської Республік.  

Цьогорічна Зустріч Роду, була практично, першим масштабним форумом нашої 

Родини, метою якого було, не стільки організуватись, скільки... познайомитись, взагалі! Усі 

присутні на Зустрічі Роду стали свідками зворушливих сцен, коли зустрічались, обнімались 

та плакали ті, хто 20, 30, 40 років, а то й взагалі ніколи – не бачились! Пам’ятаю, що майже 

усі просили мене, щоб їх представили іншим присутнім. Однак це було складно й для 

організаторів Зустрічі... Єдине, що можна було зробити у цій ситуації, це оголосити: 

«Знайомтеся та сміло цілуйтеся, бо ми тут – усі родичі»!  

Знаю, що багато із членів Нашого Роду прожили завершення цього року під впливом 

серпневої Зустрічі Родини. Про це постійно читаю у листах, які отримую від багатьох членів 

Роду, в тому числі й тих, хто по різним причинам не зміг, або не захотів (про що жалкує!) 

приєднатись до II Зустрічі Роду.    

Ба більше того, саме цьогорічна Зустріч Родини, спонукала до обміну контактами та 

спілкування багатьох членів Роду. Так, на моє прохання, переслати підготовлені нами CD-

диски з фотографіями Зустрічі Роду - нашим родичам до Тячева (гілка Туцканюка Степана 

Юрійовича), їх ужгородські, двоюрідні близькі, чи не вперше – відвідали тячівців. Коли ж 

мені, без коментарів, просто переслали фотографії зустрічі в Тячеві, пам’ятаю, що сказав 

своїй мамі таке: «Ось, саме цього випадку й достатньо, щоб виправдати усі зусилля по 

формуванню Родинного Дерева та організації II Зустрічі Роду»...      

Відрадно, що лише за 2012 рік, Наша Родина розрослась на 5 (нам відомих) 

новонароджених членів Роду. 

Приємно констатувати й те, що у вересні цього року Рада Старійшин Роду 

збільшилась, а її п’ятим членом, яким стала Тулайдан (Дячук) Василина Василівна, якій 

виповнилось 80 років! Уже у січні 2013 року, матимемо ще одну ювілярку – Стеблюк 

(Туцканюк) Олену Василівну, яка також вступить до клубу Старійшин Роду... 

 

Але час – не зупинити. Зовсім скоро почнеться Новий 2013 Рік! Для багатьох із нас: рік 

нових сподівань, надій та звершень. У цю годину, хочу побажати усім членам нашого 

Великого Роду: міцного здоров’я, сімейних гараздів та родинного щастя! Нехай усі мрії, 

кожного з нас – здійсняться... 

Нехай для усіх віруючих нашого Роду, доля яких розкидала по різних конфесіях, але не 

дала забути своє релігійне коріння – Різдвяні свята (по Юліанському, чи по Григоріанському 

календарю) будуть веселою, щирою та сповненою любов’ю згадкою про традиції Святого 

вечора наших прабатьків. Нехай свічка, запалена кожним членом нашого Великого Роду, у 

Святвечір, стане великим, світлим та теплим полум’ям в честь наших предків, які дали нам 

життя, любов до своєї батьківщини та вірність нашому Великому Роду...      

Нехай Бог оберігає кожного з нас та дасть нам кріпость й надію на майбутнє... 

  

З повагою до кожного з Вас,  

Юрій Ключівський       

Прага, грудень 2012 року 


