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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! З НОВИМ РОКОМ!

РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!
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СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС
ІЗ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ  ТА НОВИМ РОКОМ.

Ми прожили непростий, наповнений
прикрощами для української нації, рік. Але
маємо бути певними, що будь-які труд-
нощі є подоланними, минущими. Але для
цього ми повинні об’єднуватись навколо
просвітянської ідеї, котра будить нашу
націю уже понад 140 років.

Ми – сильний, талановитий і працьо-
витий народ, який, об’єднавшись навко-
ло єдиних національних і суспільних
цінностей, збудує могутню та процвіта-
ючу Україну.

Нехай весь 2011 рік буде щасливим
і успішним для кожного з нас і всієї Укра-
їни і його дні сповнять ваші серця радістю
й новою надією, принесуть у кожну родину
мир і злагоду, добробут і затишок. Споді-
ваюсь, що він стане роком наших перемог
і досягнень у побудові сучасної демокра-
тичної та європейської держави, роком ста-
більності, національної згоди і єдності.

Голова ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка
Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

Переступили символічний ча-
совий поріг... І все ж оглянімось,
яку дорогу пройшли, які перепони
подолали, чи пожали те, що сіяли?
Зрештою, чи варто взагалі шукати
причинно-наслідкові зв’язки у ниніш-
ній суспільній ситуації. А чи просто
покладемось на сумновідому сен-
тенцію: маємо, що маємо.

Ні, для нашого складного часу
це занадто заспокійлива відпо-
відь. Бо ж сіяли одні, а пожинають
інші. Але ж і сіяли не дружно, та й
деякі видавали кукіль за зерно.
А де ж тепер оті, хто твердив, що
краще вже відкрите зло, кукіль,
аніж пшениця з куколем? Де ж усі
противсіхи, хто закликав узагалі
не сіяти? Чи усвідомлюють вони,
що нинішніх «женців» благослови-
ли й одні, й інші? Чи, може, зло-
радно спостерігають, як оцей
кукіль безжально нищить усі оті
добрі паростки, що було пробили-
ся крізь нього, нищить Україну?
І болить серце українців, стиска-
ються п’ястуки: допоки?! Та хай не
впиваються безкарністю і всемо-
гутністю внутрішні окупанти. Пру-
жина, яку вони, здається, так лег-
ко дотиснули до кінця, узурпував-
ши всі гілки влади, – виконавчу,
законодавчу, судову – таки роз-
прямиться. Антинародному режи-
мові не вдасться жорстокими
репресіями й переслідуваннями

Ç Â²ÐÎÞ ² ÍÀÄ²ªÞ!
опозиції залякати народ і морочи-
ти голову людям ідеєю покращен-
ня життя вже сьогодні. Марна віра!
Бо немає несправедливості, що
панувала б вічно. Попереджав же
наш пророк усіх сатрапів: розку-
ються заковані люди… Так буде!

А що просвітяни… Рік для нас
був таким же складним, повним
надій, розчарувань, праці, як і для
всіх українців. Івано-Франківська
обласна «Просвіта» реалізувала
концепцію відродження, організа-
ційних структур на всьому терені,
просвітянський пульс гучно бився
у селах Залуква Галицького, Борт-
ники Тлумацького, Голинь Калусь-
кого районів і інших. Запалала свіча
«Просвіти» у Маріямполі Галицько-
го району, у Галицькій академії,
у близьких і далеких місцевостях.
Просвітяни мужньо і дружно боро-
нили українську мову від пося-
гання на неї українофобів, брали
участь в акціях протесту проти існу-
ючого владного режиму. Вони з
часів постання незалежності боро-
лися й нині борються за українську
Україну. І віримо в Божу справед-
ливість: вона такою обов’язково
буде. Бо ми для цього і працюємо.
Хай ці оптимістичні думки, ця віра й
надія ідуть з нами усіма з першого
кроку у новий, хай і невідомий, рік.

З Різдвом Христовим!
З Новим роком, українці!

НОВОРІЧНЕ

ВШАНУВАННЯ

ÁÎ Â²Í � ÍÀØ ÏÐÀÏÎÐ

Вранці 1 січня у родинне село
Бандерів Старий Угринів прибули
сотні прикарпатців і гостей з інших
реґіонів. Після поминальної пана-
хиди, яку відслужили священики
українських Церков, про Степана
Бандеру як людину, провідника
українського народу і його чин
говорили голова обласної ради
Олександр Сич, голова КУН Сте-
пан Брацунь, голова ВО «Свобо-
да» Олег Тягнибок, голова ОО ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка і спів-
голова Івано-Франківської облас-
ної організації Народного Коміте-
ту захисту України Степан Волко-
вецький, заступник голови обл-
держадміністрації Роман Іваниць-
кий, голова Братства ОУН–УПА
Карпатського краю Федір Володи-
мирський та інші. До пам’ятника
Провідникові учасники урочис-
тості поклали вінки і квіти.

А в Івано-Франківську по по-
лудні відбулася урочиста хода
громадськості з Вічевого майда-
ну до Європейської площі. Свяще-
ники українських Церков під про-
водом владики УГКЦ Володимира
Війтишина відслужили поминаль-
ну панахиду за Провідника ОУН
і його соратників. До пам’ятника
Степанові Бандері лягли вінки
і квіти.

– У боротьбі за волю найвищою
ціною було саме життя, – наголо-
сив відкриваючи віче, голова міста
Віктор Анушкевичус. – І його від-
дав за волю Степан Бандера…

– Чи готові ми, українці, нині
вчинити так само? – запитав учас-
ників віча голова обласної ради
Олександр Сич. – На щастя, нині

не вимагається класти на вівтар
життя. Але потрібно мати мужність
і гідність не купитися за кілограм
гречки чи сотню гривень і біля
виборчої скриньки проголосувати
за Україну. Та, на жаль, не всі ви-
тримують це випробування…

– Якби сьогодні постав Степан
Бандера і його побратими, то по-
бачили б, що будується не та Ук-
раїна, за яку вони боролися, –
звернувся до учасників віча голо-
ва ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка, співголова ОО НКЗУ
Степан Волковецький. Прикро,
але будується російська дер-
жава з назвою Україна. Владний
режим, який повністю узурпував
владу, робить усе, аби повернути
нас в обійми російської імперії.
Тому ми зобов’язані стати плечем
до плеча…

Промовець закликав об’єдну-
ватись у Народному Комітеті за-
хисту України. Він запропонував
проголосувати пропозиції про
розпуск Верховної Ради, а також
Протест проти політичних репре-
сій. Учасники віча одностайно
підтримали його.

Про Степана Бандеру як про-
відника українського народу гово-
рили голова ОО КУН Богдан Боро-
вич, заступник голови облдержад-
міністрації Роман Іваницький, голо-
ва крайового Братства ОУН–УПА
Федір Володимирський та інші. Про-
мовці наголошували, що Українсь-
ка визвольна революція зі здобут-
тям незалежності не завершилася.
Вона триває, поки не буде збудова-
на справді українська Україна.

Богдан ВІВЧАР

ПРИКАРПАТТЯ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛО
102-гу РІЧНИЦЮ ГОЛОВНОГО

ПРОВІДНИКА ОУН СТЕПАНА БАНДЕРИ

СЕСІЇ РАД

ª Î Á Ë À Ñ Í È É ÁÞÄÆÅ Ò
Відбулася друга сесія нової об-

ласної ради. Депутати розглянули
й ухвалили обласний бюджет на
2011 рік.

Насамперед кошти обласного
бюджету будуть акумульовані на
потреби медицини, проектування
та будівництво дитячих садків.

За словами Михайла Виши-
ванюка, цьогорічний обласний
бюджет Івано-Франківщини «не
гірший від минулорічного, а навпа-
ки: в державному бюджеті перед-
бачені кошти на продовження
вирішення екологічних проблем
Калуша і приблизно 500 млн. грн.
– на будівництво комунальних
доріг в області.

Загальний обсяг доходів
обласного бюджету на 2011 рік
становить 2 004 376,1 тис. грн.;
видатків – 2 003 247,1 тис. грн.

Обсяг доходів загального фон-
ду бюджету визначений у сумі

1 950 124,8 тис. грн.; спеціально-
го фонду бюджету – 54 251,3 тис.
грн., у тому числі бюджету розвит-
ку – 4576,8 тис. грн. Обсяг Резерв-
ного фонду обласного бюджету
затверджений у сумі 1 млн. грн.

На освіту області буде скеровано
266 153,0 тис. грн.; на охорону здо-
ров’я – 332  270,4 тис. грн.; на куль-
туру і мистецтво – 43 020,8 тис. грн.;
на соціальний захист та соціальне
забезпечення – 37 438,8 тис. грн.;
на будівництво – 20 576,8 тис. грн.

На сесії після гострих дискусій
поіменним голосуванням було ух-
валене звернення до Президента
В. Януковича, Генерального про-
курора В. Пшонки з приводу полі-
тичних репересій в Україні, а та-
кож звернення з приводу обме-
ження культурних та національних
прав українців у Російській Феде-
рації (Чит. 2 стор.).

З Різдвом Христовим,
          з Новим роком!

Вітаєм нині щиро вас.
Хай з кожним днем

    і з кожним кроком
Міцніє ваш щасливий час.
Бажаєм радості й любові,
Щоб ви й ваш рід були здорові,
Щоб разом ми сумлінно й згідно,
Свідомо, стійко і свобідно
Прийшли до спільної мети,
Щоб в Україні жить по-свому
І не скорятися нікому
Та лад найкращий завести.
Хай Господь Бог вам допоможе
І дасть усім нам все, що гоже!
Хай нашу Вітчизну

            весь світ прославляє,
Слава Вкраїні! Христос ся рождає!

Хай це Різдво у вишиванці
Зустріне вас щасливо вранці,
Принесе вам у вашу хату
Щастя й усмішок багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям хай зігріє!

Ð²ÇÄÂÎ Ó «ÏÐÎÑÂ²Ò²»Ð²ÇÄÂÎ Ó «ÏÐÎÑÂ²Ò²»Ð²ÇÄÂÎ Ó «ÏÐÎÑÂ²Ò²»Ð²ÇÄÂÎ Ó «ÏÐÎÑÂ²Ò²»Ð²ÇÄÂÎ Ó «ÏÐÎÑÂ²Ò²»
У ПРОГРАМІ:

коляди, щедрівки,
віншування, вертепи, Маланка,

які представляють художні колективи
обласного Народного Дому «Просвіта»:
народна чоловіча хорова капела
«Червона калина» (кер. А. Козоріз);
фольклорний гурт «Просвітяни»
(кер. Н. Гаріджук);
вокальний ансамбль «Квіти ромену»
(кер. О. Турок);
Клуб обдарованих дітей
(кер. Р. Денега);
Обласна організація «Жіноча громада»
(голова – М. Боднар);
Союз українок (голова – У. Швидюк);
Товариство «Бойківщина»
(голова – Д. Петречко);
Фольклорний гурт села Витвиця
(кер. А. Мельникович);
Польське товариство
(голова – В. Рідош);
Молодіжний хор «Осанна»
(кер. Л. Терлецька).

14 Ñ²×Íß 19.00
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ÍÀØÎÃÎ ÏÎËÊÓ ÏÐÈÁÓËÎ
Як ми уже повідомляли, у день

відзначення 142-ої річниці «Просвіти»
у наші лави влилась когорта молодих
просвітян, які створили первинний
осередок у Галицькій академії.

Серед молодого поповнення:
Микола Ілиняк – голова осередку,
Ліля Дзядик – заступник, Юлія
Грицюшко, Марина Кабаль, Олег
Калачов, Леся Канюс, Олександр

Миргородський, Олександр Миш-
ко, Василь Обідняк, Ганна Пижів,
Ірина Прокоп’юк, Уляна Проців,
Віктор Рудик, Іванна Турик, Світла-
на Феркаляк, Іванна Череміська,
Андрій Шлосер, Інна Яхневич, На-
зар Яшан, Олексій Бутін, Вікторія
Дзяпко, Ірина Лончина.

Тож вітаємо юнаків і юнок із
вступом у просвітянське товари-

ство й бажаємо їм щедро засіва-
ти громадську народну ниву до-
бірними зернами знання, добра,
злагоди, українства. Бо ж сказав
поет: «Блажен, хто сіє у народі
зерно «Просвіти» на землі. Зерно
любові, миру, згоди в громаді,
в хаті і в сім’ї». А ще запрошуємо
до просвітянського коша всіх
молодих і юних. Бо ж говорить гімн
«Просвіти»: «Прапор «Просвіти» –
це знак наших найкращих бажань.
Старець чи молод юнак – з нами
під прапор наш стань!»

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Товариство української мови ім. Т. Шевченка (ТУМ)

щиро вітає вас і ваших рідних з Різдвом Христовим та
Новим 2011 роком і бажає вам усього найкращого –
особливо витривалості в такий тяжкий час!

Вісток від «Просвіт» з України приходить до нас
не багато, але ми знаємо, що нинішня ситуація
в Україні вимагає багато праці й не дуже лишається
часу на листування. З преси та з Інтернету ми
отримуємо найновіші місцеві вістки й стараємося
зі свого боку чимось допомагати.

Протягом 2010 року ми вислали кошти на видав-
ничу працю осередкам «Просвіти» в Луганську,
Донецьку, Харкові, Севастополі, Чернігові, Києві,
Хмельницьку і Рівному. Також вислали кошти на сти-
пендії здібним студентам з бідних родин, які будуть
студіювати україністику в університеті «Острозька
академія», та для студентів з різних областей Украї-
ни, які студіюють у Києві чи Львові, через видав-
ництво «Смолоскип».

Наше товариство також склало датки на фільм про
Чорнобильську трагедію, на фільм «Береза Картузь-
ка» (англійською мовою) та на Фонд голодомору
1932–1933.

Просимо писати нам про вашу просвітянську пра-
цю, а ми зі свого боку будемо повідомляти через
пресу громаду діаспори. Наша адреса в Інтернеті:
drdanvira@yahoo.com; просимо подати свої коорди-
нати Інтернетом.

Бажаємо якнайкращих успіхів у вашій праці на ко-
ристь українського народу й української держави.
Спільними силами можна дуже багато осягти!

З Різдвом Христовим!
З Новим роком!
За Управу ТУМ-Чикаґо

проф. Віра БОДНАРУК, голова

ÐÀÇÎÌ
ÎÑßÃÍÅÌÎ ÁÀÃÀÒÎ

ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
ÄËß Â²×ÍÎÑÒ²

Кожна жива істота з’являється на світ не випадко-
во, не сама по собі, не за власним бажанням,
а народжується за законом, вкладеним у її природу
Творцем. Отже, Творець усього живого – Господь Бог.
Про яке ж тоді народження говорив Ісус? Ось його
відповідь Никодимові на це запитання: «Істинно,
істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з води
і духа, не спроможен увійти у Царство Боже».

А це, за наукою Євангелія, може осягнути кожен, хто
покається, омиється від гріха у воді хрещення, отри-
має спасенні дари Святого Духа й житиме в Божій
правді та любові. Заради цього і прийшов на землю
Христос, як сам про це свідчив: «Бог бо так полюбив
світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто
вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним».

Прихід Христа у світ – це вияв Божої Любові до
грішної людини. Заради її спасіння Ісус добровільно
прийняв на себе хресні муки й смерть. І, воскреснув-
ши, воскресив ту первісну людину й дарував їй мож-
ливість спілкування з Ним у любові саме тому, що «Бог
є любов». Тож дорога любові є дорогою досконалості,
яка починається від народження з висоти й приводить
до єднання з Богом. Ця дорога є здобутком тільки хрис-
тиянства, як Богооб’явленої релігії любові. Тільки в
християнстві Бог зі своєї великої любові стає Другом
людини. Але щоб людина стала Його другом, повин-
на сповняти веління Господа. «Ви – друзі мої, якщо
сповняєте те, що я заповідав вам», – говорить Хрис-
тос. Сповняти заповіді Христа – це йти за Ним, спов-
няти закон так, як сповнив його наш Господь. І тут хрис-
тиянська мораль, яка випливає з виконання заповідей
Христа, є найвищою, де зло повністю перемагається
добром. Приклад цього – сам Христос.

Християнство – це єдина найдосконаліша релігія,
яка дає правильне розуміння Бога, а без цього не може
бути й мови про правильну мораль. Християнство дає
завершений морально-життєвий світогляд. Воно вка-
зує на Божу волю, об’явлену в заповідях і Євангелії, як
на санкцію моральності, воно вчить про свідому вільну
волю людини й відповідальність за свої вчинки, воно
вірить у безсмертя душі, а це – основа моральності.

Християнська мораль ще й тому стоїть вище всіх
інших моральних систем (інших релігій і світських), що
не задовольняється зовнішнім учинком, але вимагає
внутрішнього переконання, волі розуму й серця, вима-
гає чистих внутрішніх намірів. Тільки християнство во-
лодіє повнотою моральних засобів, таких як молитва,
Святі Тайни, Пресвята Євхаристія, Богослужіння, які фор-
мують духовний бік людини, її почуття, розум і волю.

Особливе значення має також християнський ідеал
як духовний образ, прототип (взірець), у якому в най-
досконалішій формі проявляються ідеї добра, правди і
краси. І в цьому християнство є найдосконалішою релі-
гією і найвищою формою моральної освіти, бо тільки
воно пропонує ідеал, який виконує всі найдосконаліші
умови, і цей ідеал – конкретна особа: «Христос прийшов
у плоті». Богочоловік Ісус як «другий Адам», або ідеаль-
на людина, повинен бути метою людських прагнень,
згідно якої кожен «бере зріст на будування самого себе
в любові», як говорить св. апостол Павло. У Христі бачи-
мо найвищий і найкращий ідеал чесності, максимально
реалізований і наслідуваний мільйонами людей. Тому що
душу людини може обновити тільки Бог, як Христос про
себе говорить: «Я – Дорога Правди і Життя! Ніхто не
приходить до Отця, як тільки через мене».

Але чи можливо осягнути образ Богочоловіка? Чи може
смертна людина сповнити високий моральний заклик:
«Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий»?
Чи зможе вона досягнути того, щоб «бути подібною до
образу Сина Його», – як сказав святий апостол Павло?

Ідеал завжди є тільки критерієм, якого ніхто й ніко-
ли не зможе досягти, тому що в цьому випадку той,
хто прагне ідеалу, сам став би ідеалом. Справді мо-
ральна людина знає, що всю дорогу моральності їй
ніколи не пройти, але вона цього мусить прагнути.

Святкуючи Різдво Христове, пам’ятаймо й ніколи не
забуваймо, що ні строге дотримання наших традицій і
найкраще виконання всіх обрядів, ні ревне відвідування
храмів і навіть прийняття Святого Причастя не свідчать
про нашу спасенну віру, якщо в душі й серці не народить-
ся Спаситель світу. Він перебуває тільки у святині. Тому
мусимо стати живими храмами Божими, а наші серця –
яслами для Ісуса, й тоді Він замешкає у нас. Це обов’яз-
ково відбудеться тоді, коли щиро покаємося, очистив-
ши свої серця сльозами жалю за гріхи, приймемо Ісуса
як свого особистого Спасителя і всюди все своє життя
думками, словами і вчинками будемо свідчити про те,
що Христос жив у нас і ми живемо в Ньому. Це і є народ-
ження для щасливої вічності.

Христос народився!
Славімо Його!

Михайло МЕЛЬНИК, протоієрей

Ñ Ï ² Â Ï Ð À Ö ß
ÇÀÄËß ÐÎÇÂÎÞ
У Києві відбулась Міжнародна конференція

«Співпраця державних інституцій та громадських
організацій щодо забезпечення роботи українських
громад за межами України: спільна дія та взаємо-
допомога», присвячена 50-річчю Товариства зв’язків
з українцями за межами України «Україна–Світ». Під
час зустрічі розглядались питання стану співпраці
державних установ і громадських об’єднань Украї-
ни з реалізації державної політики щодо закордон-
ного українства, узгодження спільних планів, а також
визначення шляхів їх виконання та координації діяль-
ності з громадськими об’єднаннями українців зару-
біжжя.

У конференції взяли участь представники цент-
ральних органів виконавчої влади, народні депута-
ти, керівники громадських організацій України та
зарубіжжя, відомі громадські діячі, зокрема Святій-
ший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.
Відкрив конференцію Іван Федорович Драч – голо-
ва товариства «Україна–Світ». Гарний мажорний лад
своєю піснею «Ой, роде наш красний» створила на-
родна артистка України Ніна Матвієнко. Відбулося
вручення почесних відзнак «Світова зірка України»
громадським діячам за вагомий особистий внесок
з пропаґанди українського мистецтва у світі.

Нашу область представляли: заступник голови
обласного відділення товариства «Україна–Світ» –
відомий історик, заслужений працівник культури Ук-
раїни, краєзнавець Петро Арсенич і кандидат мис-
тецтвознавства Зорина Валіхновська. За вагомий
обистий внесок у розвиток співпраці України із за-
кордонним українством, за єднання українських сил
у світі П. Арсенича нагородили грамотою.

Представники реґіональних відділень товариства
нарікали, що місцева влада їм не допомагає. А Тер-
нопільська та Івано-Франківська області внесли по-
зитивні корективи. Отож було запропоновано: «Якщо
тернопільці та франківці нас приємно здивували, –
то наступне зібрання має відбутися в одній із цих
областей», – заявили учасники конференції.

Наш кор.

Міський голова Івано-Фран-
ківська Віктор Анушкевичус на ос-
танній прес-конференції заглянув
у новий рік. Серед пріоритетів
міської влади у 2011 році, питан-
ням номер один буде міський
бюджет. Також вирішуватиметься
питання з будівництвом моста

ÁÞÄÆÅÒ ² ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
через річку Бистрицю Солотвин-
ську, вестиметься підготовка до
350-річчя Івано-Франківська. На
меті в Анушкевичуса – споруджен-
ня нової дамби, щоб захистити
мікрорайон Пасічна від майбутніх
повеней і комплексна модерніза-
ція водомереж міста.

ПЛАНИ

УКРАЇНА І СВІТ

ВІТАННЯ

ПОПОВНЕННЯ

ДУХОВНЕ

ЗВЕРНЕННЯ

ÇÀÕÈÑÒ²ÌÎ ÏÐÀÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â!

Ми, депутати Івано-Франківсь-
кої обласної ради, стурбовані тими
проявами антиукраїнської внут-
рішньої політики, які останнім часом
демонструє керівництво Російсь-
кої Федерації, та відсутністю належ-
ної реакції на них вищого керівниц-
тва Української держави.

Ліквідація Федеральної націо-
нально-культурної автономії укра-
їнців у Росії та закриття єдиної на
території цієї держави Бібліотеки
української літератури у Москві є
красномовним свідченням того,
як у Російській Федерації свідомо
й організовано здійснюється об-
меження культурних і національ-
них прав українців. Зважаючи
на це, будь-які заяви вищого ро-
сійського керівництва про нібито
дружню до України політику, стра-
тегічне партнерство та «братні»
взаємини з українським народом
слід сприймати як фальшиві дек-
ларації, які слугують лише при-
криттям для його імперської по-
літики.

Викликає подив, що вище дер-
жавне керівництво України не
вживає адекватних заходів на такі
недружні кроки сусідньої держа-
ви й належно не захищає права
та інтереси етнічних українців, які
проживають на території Російсь-
кої Федерації. Звернення укра-
їнського МЗС до влади Росії вида-
ються кволими й безсилими на тлі
того, як в Україні безборонно
функціонують численні російські
політичні та громадські організації
на зразок Російського культур-
ного центру в Києві, що займають-
ся відвертою антидержавною
діяльністю й брутально порушу-
ють Конституцію та законодав-
ство України.

Натомість поєднання мовчанки
вищого українського керівництва

Президентові України В. Януковичу
Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України
Посольству Російської Федерації в Україні

на такі факти ущемлення прав
українців у Російській Федерації
із нагнітанням українофобії та
україноненависництва у внутріш-
ній українській політиці й з масо-
вим тиражуванням в українсь-
кому інформаційному просторі
брехні про нібито «ущемлення
прав російськомовних» в Україні
дає українському суспільству під-
стави стверджувати про несамос-
тійність української влади і її про-
кремлівський характер.

Вважаємо таку ситуацію небез-
печною для подальшого розвитку
Української держави й, відобра-
жаючи волю мешканців Прикар-
паття, заявляємо, що ніколи не
згодимося із постколоніальною
залежністю вищої української вла-
ди і з її неґативним ставленням до
справи захисту цінностей та інте-
ресів Української нації.

Вимагаємо від Президента, Вер-
ховної Ради і Кабінету Міністрів
України вжити рішучих заходів
щодо захисту прав і свобод ук-
раїнців, які проживають у Російській
Федерації, забезпечити дотриман-
ня міжнародних договорів та угод,
якими ці права та свободи ґаран-
туються, та припинити функціону-
вання російських центрів, які зай-
маються антиукраїнською діяльні-
стю на території нашої держави
та відверто порушують Конституцію
і закони України.

Звертаємося до Посольства
Російської Федерації в Україні із
застереженням, що, продовжую-
чи практику ущемлення прав
українців на своїй території, ро-
сійське державне керівництво
негуманно ставиться й до рос-
ійської етнічної меншини в Україні,
оскільки робить її заручником
такої політики й наражає на симе-
тричну реакцію з боку українсько-
го суспільства.

Ухвалено на другій сесії Івано-
Франківської обласної ради

шостого демократичного
скликання 4 січня 2011 року

Í² � ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÌ ÐÅÏÐÅÑ²ßÌ!

Ми, депутати Івано-Франківсь-
кої обласної ради, вважаємо, що
ті показові репресії, які сьогодні
в Україні здійснює чинний політич-
ний режим, мають на меті нейтра-
лізувати політичну опозицію, по-
сіяти в суспільстві страх перед
державною карально-репресив-
ною машиною та зневіру українсь-
кого суспільства у своїх силах й під-
готувати ґрунт для повної монопо-
лізації влади прокремлівським
кланом донецьких олігархів.

Прикриваючись боротьбою з
корупцією та наведенням поряд-
ку в державі, режим Януковича–
Азарова–Табачника вже тривалий
час ініціює масове притягнення
до відповідальності учасників
акцій протесту проти підписання
принизливих «харківських угод»,
арешти членів колишнього Уряду
Юлії Тимошенко, відкриття на них
кримінальних справ, влаштовує
масове й показове побиття на-
родних депутатів у залі Верховної
Ради України, організовує полі-
тичне полювання на неугодних
після знищення пам’ятника
совєтському диктаторові Сталіну
в Запоріжжі.

Цим вищі органи державної
влади демонструють яскраво

виражене намагання придушити
будь-який опір антинародному
та антиукраїнському режимові й
побудувати в Україні каґебістсько-
путінську модель авторитаризму.
Цим вони не тільки протиставля-
ють себе українському народові,
але й провокують недовіру укра-
їнських громадян до самого інсти-
туту власної національної держа-
ви, а отже, діють на догоду крем-
лівському керівництву та чинять
найбільший злочин проти Укра-
їнської держави.

Івано-Франківська обласна
рада усвідомлює ту суспільну за-
грозу, яку несе для Української
держави вибіркове й політично
мотивоване переслідування та
закликає Президента України й
Генерального прокурора України
припинити політичні репресії. При
цьому звертаємо увагу, що Пре-
зидент України як найвища поса-
дова особа та гарант дотримання
Конституції й прав та свобод гро-
мадян, несе всю повноту персо-
нальної відповідальності за мож-
ливі наслідки вчинення в державі
антиконституційних дій і встанов-
лення авторитарного режиму.

Ухвалено на другій сесії Івано-
Франківської обласної ради

шостого демократичного
скликання 4 січня 2011 року

Президентові України В. Януковичу
Генеральному прокурору України В. Пшонці
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З нагородами із Всеукраїнсь-
кого дитячо-юнацького конкурсу
«Бурштинові нотки», який прохо-
див у місті Рівне, приїхали учні
старшого викладача Тетяни Дани-
лик із ДМШ № 1. Тетяна Михай-
лівна – теж випускниця ДМШ № 1.
Закінчила Львівську консервато-
рію, магістратуру при Прикар-
патському національному універ-
ситеті ім. В. Стефаника. Стала
дипломанткою загальноміського
культурно-мистецького проекту
«Маестро» в номінації «найкра-
щий викладач по класу струнно-
смичкових інструментів». Завжди
наполеглива в праці, творча. І до
цього привчає своїх учнів. З
підтримки батьків, учні Тетяни
Михайлівни разом із концертмей-
стером, володаркою багатьох
дипломів численних конкурсів Іри-
ною Гречанюк, беруть участь у
різноманітних концертах і конкур-
сах. Бо ж змагатися із сильними –
це також велика школа.

І цього разу з-поміж 330 учасників
пройшли два тури змагань, яке оці-

ÏÅÐÅÌÎÃÈ ÞÍÈÕ ÑÊÐÈÏÀË²Â
нювало високопрофесійне журі
(завідувачі кафедр, директори інсти-
тутів, академій), наші юні скрипалі.
Семикласник Андрій Дмитренко
отримав другу премію, а Оля Гірник
– диплом, четвертокласниця Хрис-
тинка Соловка – другу премію, а пер-
шокласник Сергій Семчук – третю
премію. Гала-концерт відбувався
в обласній філармонії в Рівному, де
переповнена зала аплодувала юним
скрипалям. Але на цьому юні музи-
канти не заспокоюються. Щойно
повернулися додому – і знову до
праці, адже незабаром конкурс
ім. М. Лисенка. Їхні вчителі також
задоволені, адже журі відзначило
з-поміж усіх шкіл скрипкової гри
і школу індивідуальної підготовки
скрипалів-виконавців Тетяни Дани-
лик, а це вже висока оцінка. Тетяна
Михайлівна дійсно може гордитися
своїми випускниками, які грають в
оркестрах, продовжують навчатись,
гастролюють за кордоном. Вітаємо
переможців і бажаємо їм успіхів.

Любов ЗОРІНА

матичні й віддані. А це дає надію
на розсудливість і уважність. Вони
романтичні, а це дає привід
вважати, що шлюби, укладені в рік
Металевого Кролика, будуть міцні
і щасливі. Символ 2011 року
за східним календарем – дуже
розумний і знаючий у багатьох
сферах життя.

За китайським (східним) кален-
дарем рік розпочнеться 14 люто-
го, а це – День усіх закоханих!
Подивіться навколо й полюбіть
ближнього – саме це буде основ-
ним лейтмотивом року!

Щодо здоров’я, то 2011 рік обі-
цяє бути сприятливим. Не дарма ж
кажуть, що у кішки дев’ять життів!

У питаннях кар’єри й бізнесу
2011-ий обіцяє бути стабільним.
Незважаючи на те, що 2011 рік
здається відносно спокійним, він
не позбавить проблем і питань,
що накопичилися в 2010-му. Якщо
ж вчасно закінчити раніше розпо-
чаті справи, вони можуть принес-
ти значні успіхи. Потрібно тільки
думати позитивно й відкрито.

Найбільш виграшний спосіб
мислення – спокій, умиротворен-
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Рік Білого (Металевого) Кроли-
ка за східним календарем, який
вступить у свої права 14 лютого,
в Китаї вважається роком Кота.
Роком Кролика його вважають
японці. Проте в обох випадках
символом року стане тваринка
з пухнастою м’якою шерстю, що
звикла оберігати себе від небез-
пек. Східні повір’я свідчать, що
саме цей рік вважається найбільш
щасливим роком з усього місяч-
ного циклу. Він має принести ба-
гато успіху і щастя. Кіт завжди
падає на чотири лапи – йому
щастить! Кожен день нового року
стане символом змін в особистіс-
ному й психологічному аспеках.
А отже, всі люди повинні стати
вельми і вельми успішними, хоча
деякі астрологи вкрай стурбовані
розташуванням зірок у 2011 році,
пророкуючи природні катаклізми
і безліч інших проблем (хоч, який
рік не обходиться без них!).

У рік Кролика, властивість по-
ведінки якого – обережність, дії
простих людей і політиків повинні
нести на собі відбиток пережи-
вань за наслідки. Кролики дипло-

ня, життя теперішнім моментом.
Знаходьте радість у роботі, гуляй-
те, ходіть у ресторани, кіно,
театри, зустрічайтеся з друзями,
родичами, читайте книги. Даруй-
те рідним любов і ласку. Відкинь-
те страхи й забобони, не зацик-
люйтеся на минулому чи май-
бутньому, а просто майте тверду
впевненість у тому, що все буде
добре.

Що ще цікавого чекати від
нового року? Відомі астрологи
обіцяють, що цей рік буде торже-
ством справедливості, той, хто
незаконно заволодів чужим май-
ном, у цей рік може легко втрати-
ти його. Криза, швидше за все,
наступного року ще триматиме
нас у своїх обіймах. Але кінець
майбутнього року, принесе сер-
йозне полегшення. Сподіваймо-
ся, друзі, на краще!

Якщо ви народилися в рік Кози,
Коня (особливо Вогняного Коня),
Собаки, Бика або Дракона, то цей
рік для вас буде особливо вдалим.
Користайтесь моментом! Запо-
чатковуйте нову справу і з успіхом
здійсните її!

Складніше доведеться тим, хто
народився в рік Тигра, Півня або
Мавпи. Цей рік зажадає від цих
людей напружитися, щоб досягти
поставлених цілей і не розгубити
накопичене благополуччя. Для
решти «тварин східного кален-
даря» 2011 рік Кролика обіцяє
бути нейтральним.

Астрологи пророкують 2011-ий
важким для таких знаків зодіаку:
Козерогів, Овнів, Близнюків, Раків
і Риб. Набагато легше, згідно з
прогнозами, доведеться Тельцям,
Дівам, Стрільцям і Терезам.

А втім, не беріть усе близько до
серця й живіть своїм життям.

Учні і їхні наставники після виступу на конкурсі.
У першому ряду: Тетяна Данилик, Христина Соловка, Сергій Семчук,
Ірина Гречанюк. У верхньому ряду – Оля Гірник, Андрій Дмитренко

Мова – це та категорія,
що «визначає національність
людини, її приналежність до окре-
мого етносу. Людина народжуєть-
ся з незапрограмованими мізками
(окрім інстинктивних). Інші про-
грамні файли – відсутні. Немовля
– це чорнова заготовка на майбут-
ню особистість. Немовля – як ком-
п’ютер без програмного забезпе-
чення. З часом батьки й учителі,
середовище, як дискету в комп’ю-
тер, вводять у мізки дитини мову,
звички, правила й заборони, куль-
туру, ідеологію. Введення мови
перетворює немовля на представ-
ника нації (етносу). Введення куль-
тури й історії перетворює її на
громадянина-патріота. Введення
правил і заборон перетворює
людину на представника традицій,
звичаїв, привчає до слухняності.
Введення спеціальних знань пере-
творює її на фахівця.

На уроках математики й фізики
можна підготувати доброго фахів-
ця, але це не виховає в ньому гро-
мадянина України. Громадянин
створюється при вивчанні історії
України, її мови й літератури.

Нині, на двадцятому році незалежності, у своїй, здавалося б, вільній державі, українська
нація стоїть перед загрозою втрати своєї мови. А це значить – втрати своєї ідентичності. Цим
переймаються українці як в Україні, так і за її межами. Ось що повідомляє ТУМ-Чикаґо, що
в США: «Турбують невтішні новини з України про занепад державної української мови, тотальне
впровадження російської: зросійщення парламенту, знищення цінних культурних надбань,
втручання московського патріарха Кирила в українські справи».

Нікому не потрібно зайвий раз доводити, що мова – інструмент розуму, а звідси – запорука
добробуту й щастя. Як говориш, так і мислиш, так і живеш.

Без корінної мови не може бути держави. Вона забезпечує нації самобутність, гідність, інфор-
маційний суверенітет, суспільну цілісність, згуртованість і єдність, творчий потенціал і поступ.

Брутальними методами указів та циркулярів століттями вбивали душу українського народу.
Свідченням цього є невизначене у часі панування російської мови в Києві, Харкові, Донецьку,
Полтаві, Одесі тощо. У багатьох сферах присутність української є вкрай низькою або тяжіє до
нуля, наприклад, у бізнесі, Інтернеті, сфері послуг, виробництві телесеріалів тощо. Російсько-
мовними залишаються найрейтинговіші програми, які збирають найбільшу аудиторію, а саме
телесеріали, гумористичні передачі, концерти, які транслюються переважно російською –
навіть ті з них, які вироблені в Україні…

Отож і запитуємо: «Що з тобою, мово калинова?..» Саме політичний аспект мовної проблеми
і війну з нею наших «друзів» по дузі «Москва–Київ–Тель-Авів» і аналізує колишній народний депутат
України 1-го та 2-го скликань від нашого краю ВОЛОДИМИР ПИЛИПЧУК. Починаємо публікацію
його роздумів, які чітко й часом незвично висвітлюють проблему, над якою стоїть українство.

Â²ÉÍÀ ÖÈÂ²Ë²ÇÀÖ²É

А результат введення в мозок
дитини ідеології неоднозначний і
залежить від типу отриманої ідео-
логії. Якщо запрограмувати ідеоло-
гію, що сьогодні іменується як
«європейські цінності» – виростає
не лише національно свідомий, мо-
ральний, високопрофесійний фахі-
вець, але й чуйна людина, яка має
свою гідність, яка не посягне на
гідність іншого. Якщо дитина про-
грамується тоталітарною ідеоло-
гією, то в ній виросте маленький
гітлер, пол-пот, сталін, салазар, ча-
ушеску, симоненко, грач, цеков,
марков, затулін, табачник. Якщо
така людина очолить партію, дер-
жаву чи владну інституцію, тоді вона
стає великим фюрером, товари-
шем Гітлером, Пол-Потом, Сталі-
ним, Салазаром, Чаушеску, Симо-
ненком, Грачем, Цековим, Марко-
вим, Затуліним, Табачником.

Способи дій, методи їх реалі-
зації і наслідки діяльності теж за-
лежатимуть від типу запрограмо-
ваної ідеології. Офіційно немає
людиноненависницьких чи дефект-
них націй, релігій, рас, але є де-

фектні ідеології, якими керуються
вожді воюючих чи протиборчих
сторін. Має значення, скільки лю-
дей повірить в очільників і в гіпер-
болізовану ними загрозу. Має зна-
чення «точка кипіння», після якої
починаються зіткнення в брато-
вбивчих баталіях.

Мета ідеології тоталіта-
ризму – підпорядкувати, поне-
волити, іншого (інших) й отрима-
ти від цього моральну сатисфак-
цію, матеріальну вигоду, за раху-
нок поневолених, а потім і за ра-
хунок рабськи підпорядкованих
прибічників.

Якщо ви думаєте, що в Україні
точиться війна мов, то ви помиляє-
тесь. І якщо ви думаєте, що в Україні
відбувається протистояння двох
національних культур, то ви теж по-
миляєтеся. В Україні точиться
війна двох цивілізацій. І якщо
ви думаєте, що я скажу «точиться
війна між російською і українською
цивілізаціями», ви теж помилитесь.
Якщо ви скажете що точиться війна
цивілізацій лише на терені України
– теж не матимете рації.

Війна цивілізацій охопила весь
світ, просто підстави виникнення
й форми прояву кожного конкрет-
ного конфлікту в тих чи інших реґі-
онах і державах різні. Війна, навіть
національно-визвольна, не но-
сить національного характеру, бо
всі люди й нації рівні в правах пе-
ред Абсолютним Розумом. І навіть
якщо предметом війни є релігійні
догмати, вона не носить релігій-
ного характеру, бо всі люди рівні
перед Богом (гітлерівці-надлюди,
з надписами на пряжках «Бог з
нами» винищували не лише «не-
долюдей» (за Геббельсом), але й
«богообраних» – євреїв).

Війна не носить і правового ха-
рактеру, бо всі люди рівні в пра-
вах. Війни, що нав’язуються тота-
літарним мисленням, тоталітар-
ною ідеологією, тоталітарними
політиками й тоталітарними дер-
жавами завжди несправедливі. Дії
людей, націй, держав, що оборо-
няються, що відбивають напад, не
бажаючи бути приниженими, по-
неволеними тоталітаризмом –
визнаються справедливими. Істо-
рія знає чимало прикладів мирно-
го співіснування держав з різною
мовою, релігією, національністю,
як і навпаки. Історія має приклади
мирного співіснування людей
різних національностей, рас, кон-
фесій у межах однієї держави,
як і навпаки. В історії розвитку ви
знайдете приклади конфліктів між
державами з однаковими мовами
і релігіями, але з різними ідеологі-
ями (Австрія–Німеччина, ФРН–НДР,
Іран–Ірак, приклад двох Корей,
приклад двох В’єтнамів).

ІДЕОЛОГІЯ ЗАХІДНИХ
ЦІННОСТЕЙ

Постійні вороги в минулому –
Франція і Англія, Франція і Німеч-
чина, Німеччина і Чехія, Німеччина
і Польща – сьогодні друзі, бо роз-
робили, опанували і втілили в жит-
тя ідеологію ЗАХІДНИХ цінностей.
Сьогодні існують дві ідеології, що
визначають характеристику двох
цивілізацій: людиноненависниць-
ка, людинофобська, або тоталітар-
на, і людиноцентрична, або люди-
нофільська, або сучасна західна.

Кажу сучасна західна, бо такою
вона не була в минулому. Ембріо-
нальним початком епохи сучасної
західної цивілізації я вважаю
відміну рабства. Подальша транс-
формація ДИКОГО Заходу в сучас-
ну західну цивілізацію має етапи,
на яких була ліквідована політика
сегрегації, забезпечена рівність
прав жінок і чоловіків, проведена
деколонізація світу, запроваджена
система соціального забезпечен-
ня для всіх, а особливо для тих, хто
ЩЕ або ВЖЕ не може працювати,
введення восьмигодинного робо-
чого дня, обмеження нижньої межі
мінімальної зарплати, перероз-
поділ національного доходу на
користь працюючих, ухвалення
й реалізація Декларації прав люди-
ни, Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні і культурні права,
Міжнародного пакту про грома-
дянські й політичні права, Хартії
про захист мов національних мен-
шин для мов, яким загрожує від-
мирання (зникнення) та ін.

СРСР доволі довго відмовляв-
ся від ратифікації і виконання
багатьох із цих угод, в результаті
відстав у гуманітарному, еконо-
мічному розвитку, розвалився під
натиском нездатності вирішити
внутрішні проблеми – і зник із полі-
тичної карти світу. Зник як носій
тоталітарної ідеології. Право-
наступником СРСР визнала себе
лише Росія. І стала одночасно
правонаступником тоталітарної
ідеології. Нинішня ситуація з пра-
вами людини в Росії і ситуація з
українською мовою в Україні, кон-
флікти з Прибалтійськими країна-
ми, Польщею, Грузією, Білоруссю
– результат панування тоталітар-
ної ідеології і тоталітарної психо-
логії російського керівництва,
російської влади як у внутрішньо-
державних справах, так і в міжна-
родних стосунках. Де можна
«нагнути» – нагнуть, де залякати
– залякають, де підкупити – під-
куплять, де – обіцянками, де і за-
граванням... так і живуть.

(Далі буде)

Володимир ПИЛИПЧУК,
народний депутат України

1-го та 2-го скликань

ЗНАЙ НАШИХ ГОРОСКОП

ЗОНА ТРИВОГИ

ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ ПРОБЛЕМИ НА ДУЗІ «МОСКВА–КИЇВ–ТЕЛЬ-АВІВ»
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Як у січні тріщать морози,
влітку від хліба тріщатимуть вози.

Високі в січні замети –
важкі в серпні снопи.

1 СІЧНЯ
Новий рік.
Народився Степан Бандера (1909–

1959), Провідник ОУН.
115 років від дня народження Василя

Касіяна (1896–1976), українського худож-
ника-графіка, професора Київського
художнього інституту, уродженця с. Мику-
линці (тепер – у складі м. Снятин).

80 років від дня народження Уляни
Скальської, інженера, громадської діячки,
організаторки та очільниці Клубу українсь-
кої інтеліґенції ім. Б. Лепкого.

75 років від дня народження Степана Ґени-
ка, доктора медичних наук, професора Івано-
Франківського національного медичного універ-
ситету, автора 350 наукових праць та 9 книг на
морально-етичну й історичну тематику, члена
Ради обласної «Просвіти», члена НТШ.

2 СІЧНЯ
85 років від дня народження Віри Вовк

(Селянської), української поетеси, пере-
кладачки і літературознавця в Бразилії, яка
дитячі роки прожила на Косівщині.

4 СІЧНЯ
195 років від дня народження Осипа

Шухевича (1816–1870), українського пись-
менника, уродженця с. Раковець Городен-
ківського району.

100 років від дня народження Володими-
ра Макара (1911–1993), громадсько-політич-
ного діяча, члена ОУН, автора спогадів «Сім
літ визвольних змагань. 1938–1945», «Береза
Картузька. 1934–1935», «Бойові друзі», урод-
женця м. Станіслав (тепер – Івано-Фран-
ківськ). З 1951 р. проживав у Канаді, де очо-
лював різні українські організації.

5 СІЧНЯ
50 років від дня народження Любові

Ґеник, кандидата педагогічних наук, до-
цента кафедри релігієзнавства і теології
Прикарпатського національного універси-
тету ім. В. Стефаника, уродженки с. Нижній
Березів Косівського району.

6 СІЧНЯ
Навечір’я Різдва Христового. Багата

кутя.
Народився Василь Стус (1938–1985), ук-

раїнський поет і перекладач, правозахисник.
100 років від дня народження Степана

Климишина (1911, с. Верхня Калуського
повіту – 2000, США), громадсько-культурно-
го діяча, голови Калуської філії «Просвіти»
(1935–1937), в’язня Берези Картузької, який
за кордоном видавав українські книги.

7 СІЧНЯ
Різдво Христове.
50 років від дня народження Орислави

Білої, майстра художньої обробки дерева,
члена Національної спілки майстрів народ-
ного мистецтва України, уродженки с. Чер-
нятин Городенківського району.

9 СІЧНЯ
Первомученика й архідиякона Стефана.
10 СІЧНЯ
190 років від дня народження Антона

Петрушевича (1821–1913), історика, архе-
олога, філолога та етнографа, дослідника
стародавньої історії Галичини.

13 СІЧНЯ
Преподобної Меланії Римлянки.

Щедра кутя.
130 років від дня народження Антона

Лотоцького (1881–1949), письменника
й педагога, викладача Рогатинської і Сня-
тинської гімназій.

95 років від дня народження Василя Тка-
чука (1916–1944), українського прозаїка,
уродженця с. Іллінці Снятинського району.
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Підготував Петро АРСЕНИЧ

(Далі буде)1 січня – Новий рік.
6–8 січня – Різдво Христове.
З 13 на 14 січня – Василеве новоріччя.
19 січня – Богоявлення Господнє (Йордан).
22 січня – Утворення УНР.
22 січня – День Злуки УНР і ЗУНР.
15 лютого – Стрітення Господнє.
21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
9–10 березня – Шевченкові дні.
7 квітня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
17 квітня – Квітна (Вербна) неділя.
24 квітня – Воскресіння Христове.
8 травня – День Матері.
22 травня – День Героїв.
2 червня – Вознесіння Господнє.
12 червня – Зіслання Святого Духа.
28 червня – День Конституції України.
30 червня – Акт відновлення української

державності.
16 липня – Проголошення Декларації про

державний суверенітет України.
19 серпня – Преображення Господнє.
24 серпня – День незалежності України.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
1 вересня – День знань.
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21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста.
14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Свято УПА.
1 листопада – День державності

на західноукраїнських  землях –
утворення ЗУНР.

9 листопада – День української писемності
та мови.

4 грудня – Введення у храм
Пресвятої Богородиці.

8 грудня – День народження «Просвіти».
19 грудня – Свято Миколая Чудотворця.
22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці.

ПОСТИ
Великий піст: 7 березня – 23 квітня.
Петрівка: 20 червня – 11 липня.
Спасівка: 14–27 серпня.
Пилипівка: 28 листопада – 6 січня.
Щоп’ятниці, крім загальниці.
Строгий піст: 6 січня, 18 січня, 7 березня,

22 квітня, 11 вересня, 27 вересня.
Звільнення від посту: 1 січня – Новий рік,

24 серпня – День незалежності України.

ÏÎÐßÒÓª ÌÅÄ
Група британських учених з Королівської

хімічної спілки стверджує (а українські бджо-
лярі – вже багато століть переконані), що пе-
режити тривалі застілля допоможе мед. Цей
солодкий натуральний продукт чудово ви-
водить з організму токсини, навіть якщо у
святкові дні ви забагато вжили алкоголю.

Якщо ж вживати спиртні напої з медом,
до цього ланцюжка додається калій та
натрій, які також сприяють швидкому пере-
роблянню алкоголю. Лікар Емелі (і автор
цих рядків) стверджують: мед зможе суттє-
во скоротити час похмілля. Також він радить
перед споживанням міцних напоїв випива-
ти склянку молока, яке нейтралізує в орга-
нізмі токсичні речовини, а звичайна вода
сприятиме швидкому виведенню алкоголю.
Раджу переконатися.

Михайло РУДКОВСЬКИЙ

НА ПАМ’ЯТКУ

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ДОБРА ПОРАДА

ДІЙОВІ ОСОБИ:
Дід, Коза, Маланка, Маланчина Сестра, Новий
Рік, Козаки – 2, Гуцули – 2, Швець, Коваль,
Циганча, Циганка, Жид.
ДІД (із-за дверей):
Ґаздуню, ґаздуню, пусти нас до хати!
Нас небагато: Маланка, Маланчина Сестра,
Два Козаки чубаті, два Гуцули дзюбаті,
Іван, що несе кубан,
Данило, що несе точило,
Швець, що несе клевець,
Та й то ще не всі – ще сімнадцятеро у вівсі.
Всі учасники на Дідові слова заходять у при-
міщення і починають співати:
Пісня:
На небі місяць вже зійшов,
Новий рік до нас прийшов.
Маланка ходить, щастя розносить
Для усіх добрих господарів.
Дід тягне Козу в інший бік, але Коза не хоче йти.
ГОЛОС: Дід іде,козу веде.
ДІД: Бодай здохла, чом не йде?
ХОР:
Гоп-гоп, Козуню, гоп-гоп, любенька.
Гоп-гоп, Козуню, моя маленька.
ДІД:
Я дідок уже старенький,
Але теж я був маленький,
І до школи теж ходив,
Вчителів своїх любив.
А сьогодні із Козою,
Та з нашою Маланкою
Ми до вас всі поспішаєм,
Многа літа вам бажаєм.
Пісня:
Вставай, ґаздо, бо ми йдемо
І Маланку тобі ведемо.
У ваших дверях чотири дошки,
Пустіть Маланку до хати трошки.
Пустіть Маланку, пустіть до хати –
Наша Маланка змерзла у п’яти.
Ой у Маланки коротка свитка –
Наша Маланка змерзла у литки.
Наша Маланка не робочая –
На ній сорочка парубочая.
Наша Маланка чорноброва,
Поїхала в ліс по дрова.
Нашу Маланку козаки знають,
Нашій Маланці дрова рубають.
Нашу Маланку козаки люблять,
Нашій Маланці чоботи куплять.
МАЛАНКА:
Я – Маланка-українка,
Сію зерном у вас нинька.
Сію, сію, засіваю, щастя й радості бажаю,
Й щоб земля була щаслива.
Дальше скаже сестра мила.
МАЛАНЧИНА СЕСТРА:
Я сестра цеї Маланки.
Люблю вечори і ранки,
А ще люблю Верховину,
Нашу славну Україну.
Пісня:
Ой нема-то краю, краю
Над ту Верховину,
Щоби дали погуляти
Хоч одну годину.
Ой нема-то краю, краю,
За гуцульські села,
Де не підеш, там почуєш
Пісеньку веселу.
ВАСИЛЬ:
Я – Василь, козак чубатий,
З Новим роком йду до хати.
З Новим роком, добрим роком,
Що ступив широким кроком,
На поріг у вашу хату,
І щасливу, і багату.
НОВИЙ РІК:
Віншуєм вас цього року на добрі події,
Хай збудуться ваші мрії і ваші надії.
Зичу досить гаразду – щоб прогнати всю біду.
Зичу урожаю в полі. Статку в хаті і вкоморі.
Не журби, але забави. Не забуття, але слави.
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Хай пропаде весь кукіль.
Хай не мучить вас кашіль.

Щоб завжди був хліб та ніж,
як голоден – сядь та ріж

Щоб діти були здорові, їсти кашу всі готові.
І щоб з них була потіха,

а нам – грошей хоч півміха.
Віншувальна пісня (якщо в колективі є Ва-
силь, Василина або Маланка, то їх виводять
на середину кімнати, одягають на шию спец-
іально сплетений ялиновий вінок і виконують
для них цю пісню):
Ти, брате (сестро), зручний (-а) зірви яблучко.
Винная, винная яблінь солодкі ябка зродила.
Зірву, не звержу миленькій (милому) держу.
Винная, винная яблінь солодкі ябка зродила.
КОЗАК 1:
Я козак із Буковини –
Звеселився тої днини,
Як учора на горі зірка засіяла.
Довгі дні і довгі ночі
Січ під гнітом спала,
Тільки блик на землю впав,
Стали ми збиратись,
Атаман мене послав
Про усе дізнатись.
КОЗАК 2:
Я пішов до Бога-сина,
Щоби Божая Дитина
Нам зіслала добру долю.
І врожай на ріднім полю.
Пісня:
Як козаки воювали на байраках вигравали,
Грали і гуляли, волю здобували (2).
ГУЦУЛ 1:
Я є гуцул з Верховини
Усім зичу цеї днини,
Щоб вас Бог в опіці мав,
Всяку напасть відвертав.
ГУЦУЛ 2: Юрочку, Юрочку, заграй ми на
сопілочку.
ГУЦУЛ 1: Годі, брате, на сопілку грати, краще
пісню заспівати.
Пісня:
Гопа, тупа, дана,
Серед хати яма.
Скільки треба грошей мати,
Щоб ту яму залатати?
Гопа, тупа, бирка,
А в чоботі дирка.
А швець сі регоче –
Зашити не хоче.
ШВЕЦЬ:
Я швець Копитко,
Мої роботи не видко,
Що зароблю, то проп’ю,
Прийду додому – жінку б’ю.
Але я все одно шию,
Бо лиш це робити вмію.
КОВАЛЬ:
Я коваль Данило,
Роблю своє діло вміло:

Кому сапу наострити,
Кому вила підточити,
Кому косу поклепати,
Чи козу вам підкувати.
ЦИГАНКА:
Я циганка молода
Не думайте, що дурна.
Не люблю злидні, люблю гроші,
Вещі маю я хороші.
Правду скажу, не збрешу.
Хочете – поворожу?
ЦИГАНЧА:
Я маленьке циганятко –
Дайте мені пилинятко.
Як не дасте, то вкраду,
А так з хати не піду.
ЖИД:
Я вінчую вам, як жид:
Най вам щісті сі держит,
Най вам гроші сі ведут,
А яйце знесе й когут.
Най дают вам молоко і корова, і бико.
Заключна пісня:
Ой чи є,чи нема, пан господар дома?
Славен єси, ти наш милий Боже, на небеси.
Ой нема, ой нема, поїхав до Львова.
Славен єси...
Поїхав до Львова ключики куповать.
Славен єси...
Ключики куповать, церковцю відкривать.
Славен єси...
А у тій церковці три престоли стоять.
Славен єси...
На першім престолі – хліб житній-пшеничний.
Славен єси...
На другім престолі – червонеє вино.
Славен єси...
На третім престолі, що сам Бог заживав.
Славен єси...
Що сам Бог заживав і нам заповідав.
Славен єси...
Фінальна повіншівка (кожен учасник по строфі):
З Новим роком вас вітаєм,
Всього доброго бажаєм.
Зичим шани і любові,
Щоб завжди були здорові.
Щоб не кашляли ніколи
Від Миколи до Миколи.
Щоб до вас ні в яку пору
Лікарі не йшли до двору.
Вам бажаєм щастя й долі,
Добра в хаті і на полі.
Вашим родичам, батькам,
Вашим сестрам і братам.
Щоби вам з роси й з води
Пішли статки й гаразди.
Щоб родило на землі,
Щоби хліб був на столі.
Щоб був хліб, було до хліба,
Обминала всяка біда.
Щоб на вашому городі
Все росло й було у моді:
І картопля, й буряки,
Часник, морква, огірки,
І капуста головаста,
І петрушка корінаста,
Кукурудза і цибуля,
Щоби все велике було.
Щоб водилися при домі
Кури чорні і червоні,
І корови, і телята,
Качки, гуси, індичата.
Щоб не було сварки в хаті,
Й на дітей були багаті.
Щоб ви статками гордились,
З сусідами не сварились.
Щоб вас люди поважали,
Щоби часто в гості звали.
Щоб ви батьків не цурались,
І з друзями щоб вітались.
Дай же, Боже, в добрий час,
Щоб добро гостило в вас.
Пісня:
Наша Маланка не горда була
До цього дому та й повернула.
Бувай, ґаздо, бо ми йдемо,
І Маланку з собов ведемо.

СЦЕНАРІЙ

Ó Ð²ÇÄÂ² ªÄÍÀÉÌÎÑÜ!..
Заплітає місяць зорям срібні коси,
Квітне диво-садом небо різдвяне,
Ангели по світу колядки розносять
І Христа-Дитятко кожен спом’яне.

Прихід Месії –
Бідних надії,
Радість в серцях.
Й цієї днини
Почавсь Дитини
Тернистий шлях.

Не знайти хатини, не знайти родини –
Господа благають у мольбі уста:
Боже вселаскавий, дай для України
Мудрість, мир, братерство і любов Христа.

У добрі єднаймось,
Зла відцураймось
І зникне біда.
У Різдві єднає
І звеселяє
Всіх коляда.

Роман ФЛИС, член НСЖУ
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