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Молітесь Богові одному,

Молітесь

       правді на землі,

А більше на землі нікому

Не поклонітесь.
Тарас ШЕВЧЕНКО
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ВШАНУВАННЯ

Нещодавно на 5-му каналі
телебачення виступив народний
депутат України Я. Кендзьор. Коли
його запитали про ставлення до
судилища над Юлією Тимошенко,
він висловив своє обурення її
поведінкою на цьому процесі. Сам
суд, ставлення судді та проку-
рорів до підсудної, багато свідків
із боку звинувачення і вкрай обме-
жена кількість їх з боку оборони
в народного депутата не виклика-
ють жодних заперечень. Словом,
пан Кендзьор виступив у повній
згоді з недолугими репліками
прокурорки Л. Фролової, стиль
якої є блідою копією філіпік полу-
м’яної викривальниці й яскраво
вираженої антипатріотки України
І. Богословської.

Далі депутат нагадав про «коа-
ліцію» БЮТу з Партією реґіонів
восени 2008 року. Насправді то
була не коаліція, а лише ситуативна
домовленість, проте вона, поза
всяким сумнівом, не прикрашає
Юлії Тимошенко та її політичної
сили. Але хто з помаранчевої
команди спричинив таку домов-
леність? Хочу нагадати панові
Кендзьору й іншим (не вельми
численним) фанатичним захисни-
кам колишнього Президента деякі
факти, що про них вони чомусь
забувають.

Віктор Ющенко дуже багато
обіцяв на схвильованому Майдані
під багатоголосе вигукування свого
прізвища: «Бандитам – тюрми!»,
«Після виборів Президента ви про-
кинетеся в іншій країні!», «Україна
повернеться до кола європейських
держав!», «Україна буде в НАТО й
Європейському союзі!», «Ми не за-
криємо жодної російської школи!»
і т. ін. За час свого президентства
В. Ющенко зробив три варті подяки
справи: вшанував жертви голодо-
мору – геноциду українського наро-
ду в ХХ столітті, відродив Батурин
(у якому, на жаль, діє антиукраїнська
церква Московського патріархату)
і підтримав грузинський народ під
час московської інвазії. Але на шаль-
ках терезів переважає його найбіль-
ший гріх – зрада ідеалів Майдану
2004 року. Маючи вісім місяців нео-
бмеженої влади, спираючись на
беззастережну підтримку переваж-
ної більшості українців, згуртувавши
навколо себе висококваліфікованих
інтелектуалів-патріотів, новообра-
ний Президент мусив би почати
виконувати свої обіцянки. Йому
й Україні випала неабияка нагода
подолати негаразди, нагромаджені
впродовж кількасотлітньої бездер-
жавності України. Проте більшість
обіцянок залишилися цяцянками,
виконана одна: жодної російської
школи не закрили (хоч більшість із
них – це колишні українські школи,
зросійщені в часи застою, а то й уже
в незалежній Україні). Натомість не
відкрили й не поновили в своєму
статусі жодної української школи.

24 серпня 2005 року Президент
у своєму виступі на Майдані Неза-
лежності серед іншого відзначив
добру роботу Уряду на чолі з
Юлією Тимошенко, а за два тижні
зняв успішну прем’єрку з посади.

ВІДВЕРТО

²ÄÅÀËÈ ÌÀÉÄÀÍÓ � ÆÈÂ²!
² ÂÎÍÈ ÏÅÐÅÌÎÆÓÒÜ І Україна, мов стара причинна,

Виходить знову з небуттям на бій…

Я тоді сказав своїм друзям: «Це
початок його кінця!» Далі заверті-
лося й закрутилося. Президент
підписав меморандум із Партією
реґіонів, чим повернув на історич-
ний кін купу кримінальних еле-
ментів, які, рятуючись од відпові-
дальності за все, що накоїли, по-
роз’їжджалися були по монаках,
кіпрах, росіях. Згодом уклали уні-
версали з тими ж таки реґіонала-
ми, відбулися призначення на
посаду секретаря РНБО однієї з
чільних постатей тієї партії Р. Бога-
тирьової, нагородження фальсифі-
каторів виборів різними званнями,
орденами, медалями й грамотами.
Був ушанований навіть найбільший
фальсифікатор виборів 2004 року
– пан Ківалов.

Плавом пливли почесні звання
й до заїжджих «зірок» естради.
Народним артистом України став
Пилип Кіркоров. А справжня зірка
української естради 60–70-их років
минулого століття Валентина Куп-
ріна досі не має звання навіть зас-
луженої артистки. Чимало стало
й Героїв України, а видатному бор-
цеві за волю нашої Батьківщини
Степанові Бандері це звання Віктор
Ющенко присвоїв тоді, коли вже
майже не був Президентом.

Власне кажучи, В. Ющенко по-
справжньому не керував країною.
За таких обставин розперезалися
антиукраїнські сили в усіх частинах
України, особливо в Криму, та ніхто
й не збирався їх приборкувати.
Світова спільнота розчарувалася
в українському лідерові. Росію він
розлючував своєю патріотичною
риторикою (на це можна було б і не
зважати, бо Росію розлючує саме
існування незалежної України), але
ж за цією риторикою не було ре-
альних кроків, спрямованих на ут-
вердження України як самостійної
держави, на розвиток економіки,
зміцнення обороноздатності, згур-
тування українців як громадян
єдиної держави.

Нещодавно народна депутатка
України Леся Оробець сказала:
«Мій чоловік часом жартує, що наш
парламент – не місце для порядної
жінки. Хто знає, може, він і має ра-
цію». Але ж становище можна було
виправити після виборів до Верхов-
ної Ради 2007 року. Тоді в неприс-
тойному парламенті склалася
досить пристойна ситуація: В. Ющен-
ко – Президент, Ю.Тимошенко –
Прем’єр-міністр, А. Яценюк – Голова
Ради, коаліція з 228 депутатів, з яки-
ми можна було проводити нор-
мальну внутрішню й зовнішню полі-
тику. Однак В. Ющенко разом із
«любими друзями» В. Балогою,
І. Плющем, кумою О. Білозір та інши-
ми петьовками зруйнували коаліцію.
До цієї компанії приєдналася й Леся
Оробець. Мені це було особливо
прикро, бо я мав честь працювати
в «Просвіті» з її батьком Юрієм (цар-
ство йому небесне!). Гадаю, він
не схвалив би такого кроку дочки.
Рейтинґ В. Ющенка падав дедалі
нижче. Люди не тільки не підтриму-
вали його бездарної політики, а й не
могли пробачити зради Майдану.

(Закінчення на стор. 2)

Відкрив урочистість й оповів про
особистість першого Президента
України голова ОО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка Степан Волковець-
кий. Про наукову спадщину істо-

²ÑÒÎÐÈÊ ² ÏÎË²ÒÈÊ
У Народному домі «Просвіта» відбулися урочистості, присвя-

чені 145-ій річниці від дня народження Михайла ГРУШЕВСЬКОГО
– видатного історика України, громадсько-політичного і дер-
жавного діяча.

рика, який не має собі рівних
в українській історіографії розповів
завідувач кафедри історії України
Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника Ігор
Райківський. Оцінюючи велику істо-
ричну спадщину М. Грушевського,
торкнувся питання відображення
Прикарпатського краю в творчості
вченого заслужений працівник
культури України, доцент Прикар-
патського університету Петро Ар-
сенич. Він же підготував і тематич-
ну виставку, присвячену ювіляру.
Цікавим і змістовним був виступ

завідувача кафедри історії і політо-
логії Національного технічного
університету нафти і газу Василя
Педича, адже свого часу він глибоко
досліджував творчість великого
історика й написав на цю тему
дисертацію.

У художній частині урочистості
присутні подивилися виступи
колективів та окремих виконавців
Івано-Франківського державного
музичного училища ім. Д. Січинсь-
кого, Народного дому «Просвіта»
й народної чоловічої хорової капе-
ли «Сурма».

Михайлина БОДНАР

За наказом головного управ-
ління освіти і науки облдержадмі-
ністрації в с. Рибне Тисменицького
району на базі спортивно-оздо-
ровчого туристичного центру
міжнародного співробітництва
дітей та юнацтва Івано-Франківсь-
кого обласного державного цент-
ру туризму і краєзнавства учнівсь-
кої молоді відбувся цьогорічний
обласний етап дитячо-юнацької
військово-спортивної патріотич-
ної гри «Сокіл-Джура».

МОЛОДЕ – НЕЗЕЛЕНЕ

«ÑÎÊ²Ë-ÄÆÓÐÀ» � ÒÎ ÊÎÇÀÖÜÊÀ ÍÀÒÓÐÀ
Участь в обласному етапі гри

«Сокіл-Джура» взяли 17 команд
з міст і районів області. Під пильним
оком судді гри Ярослава Довгана
учасники гри «Сокіл-Джура» зма-
галися в багатьох вправах.

Зокрема, впоряді (стройовій
підготовці), в якому оцінювалася
зорганізованість і якість виконан-
ня впорядових вправ, маршова
патріотична музика та пісня. На
смузі перешкод із використанням

козацької леґенди юнацтво долало
перешкоди, а ще – вправлялося
в стрільбі з пневматичної зброї,
змагались у наданні першої долі-
карської допомоги, знанні історії
України доби козаччини, українсь-
ких військових формувань різних
епох, сучасних Збройних сил Укра-
їни, вмінні таборуватись акуратно
й чисто, з дотриманням усіх сані-
тарно-гігієнічних норм.

Учасники мали змогу не тільки
помірятись силами й витрива-
лістю у змаганнях, але й ближче
познайомитись. Програма перед-
бачала тематичний вечір «У колі
друзів» з представленням творчо-
мистецького звіту рою.

Усі учасники старалися, як могли.
Але в комплексному заліку найкра-
щими стали: команда Сваричівсь-
кої ЗОШ І–ІІІ ст. Рожнятівської район-
ної ради (зайняла перше місце),
команда Росільнянської ЗОШ І–
ІІ ст. Богородчанської районної
ради (друге місце), команда Рож-
нівського навчально-виховного
комплексу «Гуцульщина» ім. Ф. По-
гребенника НаУКМА Косівської
районної ради (третє місце).

Наш кор.

Московський патріарх РПЦ
Кіріл наїжджає в Україну, як у свою
вотчину. За останні два місяці вже
втретє він приїздив до нас. Цього
разу – на Буковину. Побував
у Чернівцях та освятив новозбудо-
ваний храм у селі Банчинах, роз-
ташованому за 27 кілометрів від
обласного центру.

Влада зустрічала його біґ-бор-
дами, як рідного, хоча серед
буковинців налічується орієн-
товно лише до 20 відсотків вірян
УПЦ МП.

Натомість буковинські жінки
з чернівецьких осередків Союзу
українок, Ліґи українських жінок,
Всеукраїнського товариства імені
О. Теліги у заяві, переданій голові
Чернівецької облдержадмініст-
рації, висловилися так: «Якби мос-
ковський гість їхав до нас із добром,

з наміром вибачитись і покаятись
за всі злочини, заподіяні Україні
й українському народові його спів-
вітчизниками у попередні роки,
визнати УПЦ Київського патріар-
хату й українську мову богослужбо-
вою, ми б вітали його так, як зустрі-
чали й вітали Вселенського патрі-
арха Варфоломія I та папу римсь-
кого Івана Павла II. Господін же Кіріл
унадився в Україну будувати, як він
каже, «русскій мір», тобто російсь-
кий, в Україні. Просимо Вас: зу-
пиніть цю біду, не дайте Московсь-
кому патріархату знущатися над
почуттями буковинців! У нас є кому
святити чи благословляти створе-
не й збудоване нашим народом, є
кому піклуватися буковинськими
сиротами. Мир і спокій серед лю-
дей дорожчий за все, навіть понад
«русскій мір» гостя з Москви».

Візит патріарха Кіріла «має на
меті розколоти українську націю,
що може призвести до розпалю-
вання міжнаціональної ворож-
нечі», – так оцінив подію облас-
ний Комітет опору диктатурі.
Пригадали чернівчани Московсь-
кому патріарху про Заяву Пен-
тархії – Собору п’яти найдавні-
ших Апостольських Православ-
них Церков, який засудив нама-
гання РПЦ розглядати Україну як
територію власної юрисдикції,
і назвав такі претензії неканоніч-
ними та необґрунтованими. Оці-
нюючи дії та слова патріарха
Кіріла, митрополит Чернівецький
і Буковинський УПЦ КП Данило
(Ковальчук) був не менш катего-
ричний: «…Як Українська Церква
мирно заявляємо, що ми є на цій
землі, тому російському патріар-
хові тут нема що шукати».

Н. К.

АГІЙ!

Ê²Ð²Ë ÊÈÐÈÍÈÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
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ВІДВЕРТО

ТАК ДУМАЮ

ÐÀÖ²ÎÍÀË²ÇÌ ÒÀ ²ÐÐÀÖ²ÎÍÀË²ÇÌ
ÍÀÏÐßÌÍ² Â ÁÎÐÎÒÜÁ² ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÍ²ÑÒÜ

Якби ти знав! Та це знання правдиве відчути треба, серцем зрозуміть, що темне
для ума, для серця ясне, явне, і іншим би тобі вказався світ! Ти б серцем ріс. Між
бур життя й тривоги була б несхитна, ясна путь твоя. Як Той, що в бурю йшов
по гривах хвиль розлогих, так ти б мовляв до всіх плачучих, скорбних, вбогих:
«Не бійтеся!» Іван Франко

ПОГЛЯД

ÍÅÉÒÐÀË²ÒÅÒ
×È ÑÒÀÍÅ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÍÅÉÒÐÀËÜÍÎÞ

Нейтралітет походить від латинського слова й означає «ні той, ні інший». А в
міжнародному праві означає – не брати участі у війні, а в мирний час відмовлятися
від участі у військових блоках. Сьогодні у світі є три нейтральні держави і всі вони
розташовані на території Європи. Це: Швейцарія, Швеція і Австрія.

У падінні авторитету свого кумира
його любі друзі звинувачували Юлію
Тимошенко, рейтинґ якої зростав.
Що менше було тих друзів, то запек-
лішою ставала критика на адресу
Ю. Тимошенко. З піною на губах із
будь-якої нагоди прем’єрку крити-
кували згаданий Ярослав Кендзьор,
Лілія Григорович, Богдан Соколов-
ський і ще невеличке коло осіб. На
антиукраїнські витівки реґіоналів
вони майже не звертали уваги.

Під час виборів 2010 року Віктор
Ющенко поводився особливо
ганебно. Він знімав з посад голів
обласних адміністрацій, які не
хотіли підтримувати В. Януковича.
Напередодні другого туру по-
знімав послів України, де в пер-
шому турі отримав нуль голосів.
Але найгірше – очолив кампанію
«противсіхства», закликаючи
голосувати проти всіх або не йти
на вибори. Таку політику засудили
чільники всіх релігійних конфесій,
крім попів Московського патріар-
хату. Ось що писав з цього приво-
ду вельмишановний кардинал
Любомир Гузар: «Голосуючи про-
ти всіх, ми віддаємо іншим право
обирати нам Президента. Хтось
міг би голосувати проти всіх, аби
не брати відповідальності за на-
слідки виборів, щоб потім казати:

я, мовляв, ні за кого не голосував.
Але в тому й полягає громадянсь-
ка зрілість, щоб узяти на себе
відповідальність» (День. – 2010. –
10 лютого. – С. 6).

В. Ющенко гарячково підписав
зміни до виборчого закону, чим
відкрив шлях до фальсифікацій.
Попри всі ці заходи за Юлію Тимо-
шенко проголосувала половина
України, але кілька відсотків (навіть
більше, ніж потрібно) В. Януковичу
підкинули противсіхи, які спочатку
не бачили різниці між ним та Ю. Ти-
мошенко. Через півтора року після
виборів вельми активна противсіш-
ка О. Забужко в московському
журналі «Огонек» заявила, що
«В. Ф. Янукович – це менше зло по-
рівняно з Ю. В. Тимошенко» (День.
– 2011. – 19–20 серпня. – С. 20).

Тепер, як кажуть, маємо те, що
маємо. Переслідування опозиції
як у 30-ті роки ХХ століття. Пере-
орієнтація з Європи на Азіопу. За-
криття українських шкіл на Донеч-
чині й Луганщині, російщення укра-
їнських освітніх закладів в Одесі,
міський голова якої ще кілька років
тому, балотуючись кудись, писав
на своїх біґ-бордах: «С нами Бог
и Россия». А чого варті харківські
угоди про здачу ще на 25 років
української землі під військову

базу сусідньої держави? Майже
цілковите вилучення української
мови з виступів міністрів, депу-
татів, урядовців. Поміж инших
образ, якими в останні роки свого
президентства В. Ющенко обси-
пав Ю. Тимошенко, була й така:
«Вона – не український прем’єр».
Тепер ось маємо «українського»
прем’єра М. Азарова.

А противсіхи, які привели цю
команду до влади (ніби й не зна-
ли, що вона робитиме!), патетич-
но обурюються. Шановний Євген
Сверстюк пише про «національ-
ний сором», про те, що «Віктор
Федорович зайняв позицію мало-
російського генерал-губернато-
ра», обрав «погибельний шлях
повернення від незалежности до
імперської колонії» (День. – 2010.
– 27 квітня. – С. 1). Найаґресивні-
ша противсішка Оксана Забужко
вигукує: «Табачник – людина мало-
освічена. Такі люди в нормальних
країнах не бувають міністрами,
а вже міністрами освіти – й по-
готів. Табачник з “освітою” в руках
– це як мавпа з гранатою» (День.
– 2010. – 4–5 червня. – С. 10).
Табачник на такі характеристики,
навіть на студентські ляпаси буке-
том по фізіономії не звертає жод-
ної уваги і зі згоди Президента

В. Януковича активно допомагає
найголовнішому попові сусідньої
держави творити в Україні «рус-
скій мір». Між іншим, в Уряді Юлії
Тимошенко міністром освіти
й науки був високоосвічений
інтелектуал Іван Вакарчук.

Далі всіх і тут пішов В. Ющен-
ко. Посвідчивши в Печерському
судилищі проти Ю. Тимошенко,
він заявив, що не бачить жодної
політики в цьому процесі. Отакої!
Увесь світ бачить, а він – не бачить.
«Тимошенко судять аж ніяк не за
газові угоди 2009 року. Вірити, що
тут лише газові проблеми, це все
одно що вірити, ніби радянська
влада судила В’ячеслава Чорно-
вола за “спробу зґвалтування”.
Тимошенко політично знищують,
використовуючи суд як юридичну
сокиру (і це добре зрозуміли
в США, Канаді, Британії, Іспанії,
Швеції, Польщі, Чехії й багатьох
инших країнах, про що й було за-
явлено). І ті, хто виступає в Україні
на її захист, захищають країну
й себе» (День. – 2011. – 19–
20 серпня. – С. 20).

А життя триває. Донецький
юрист, який іґнорує українську
мову, позбавляє звань Героїв Укра-
їни Степана Бандеру та Романа
Шухевича, обіцяє позбавити ще й
Василя Стуса та Володимира
Івасюка. На 20-ту річницю Неза-
лежності скасували військовий
парад у столиці, бо, як заявив

один україноненависник-депутат,
«нема чого святкувати». Росій-
щення набуває обертів. Уже й бу-
ковинський соловейко, народна
артистка України, майже не співає
українських пісень. Відомий поет,
автор чудових пісень «Дикі гуси»,
«Чарівна скрипка», «Зелен-клен»
та інших до Дня Незалежності
створив для Й. Кобзона «шедевр»,
у якому є такі слова: «Мама моя –
Украина, отец мой – Донбасс».
Щось протиприродне. Якщо Дон-
бас – невіддільна частина України,
то він – її син. А в пісні виходить,
начебто Донбас є одночасно й си-
ном, і чоловіком України (бо вдвох
породили Йосипа Кобзона). Про-
сто як у давньогрецькій міфології:
цар Едіп виявився одночасно
й сином, і чоловіком Іокасти, що
спричинило низку нещасть у тій
родині та в їхньому місті.

Талановитий поет-шістдесят-
ник Грицько Тименко (що без-
слідно зник у нетрях комуністич-
ного тоталітаризму) писав в одно-
му зі своїх віршів: «І Україна, мов
стара причинна, виходить знову
з небуттям на бій». Проте двад-
цять років Незалежності не мину-
ли марно. Україна виграє цей бій
і попри все залишиться Українсь-
кою соборною державою.

Олександр ПОНОМАРІВ,
доктор філологічних наук, заступник

голови ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

²ÄÅÀËÈ ÌÀÉÄÀÍÓ � ÆÈÂ²!(Поч. на 1 стор.)

Тут Іван Франко доводить, що цим «знан-
ням» інтуїції пізнали, без арґументів і людсь-
кої логіки, вічну Правду два апостоли –
Андрій і Петро в Ісусі. Кинувши все, пішли
за Ним для здійснення благородної мети
в людському розвитку, на яку надихали
Ісуса Божі сили, а не людський розум…

В природі, часткою якої є людина, визна-
чальними напрямами в теорії пізнання є ра-
ціоналізм і ірраціоналізм. Раціоналізм виник
з інстинкту самозбереження, а ірраціоналізм
– з інстинкту збереження роду. Але людина
наділена ще й таким захисним засобом, як
розум, який посилює інстинкт самозбере-
ження і вступає в протиріччя з інстинктом збе-
реження свого роду, тобто з ірраціональним
підходом. Історія нам підказує таке: ті, що
схилялися до самозахисту – раціонального
підходу, або безслідно зникали в імлі віків,
відпрацювавши своє на чийогось пана, або
ставали на шлях угодовства, холуйства, яни-
чарства, та продажництва. А ті, що нібито без-
глуздо підкорялися родовому інстинкту, тоб-
то йшли за ірраціональним підходом, твори-
ли нашу національну історію, продовжували
існування нації в часі. У пам’яті народу вони
житимуть вічно, бо залишилися його взірця-
ми, заслужили славу, стали уособленням
свого часу, а в історії національно-визволь-
ної боротьби стали борцями за свободу
і справедливість української нації. Це були
козаки, гайдамаки, воїни Української Народ-
ної Армії, січові стрільці, воїни Української
Галицької Армії, вояки УПА та члени ОУН,
воїни Дивізії «Галичина», шістдесятники.

Раціоналізм – латинське слово, яке озна-
чає розумний. Це напрямок у теорії пізнан-
ня, де людський розум є єдиним джерелом
і критерієм. Так, за минулі, може, два століття,
людський розум зробив величезну працю.
Він запряг до послуг людини пар, електрику,
атомну енерґію, винайшов телеграф, теле-
фон, радіо, телевізію, літаки, ракети і сягнув
допитливим оком у мікро- та макрокосмос.
Цей геніальний успіх пробудив у людині впев-
неність у собі, віру у всемогутність людсь-
кого розуму. Запаморочена успіхами в про-
ґресі життя, людина оголосила себе паном
природи, відкинувши Творця Всесвіту з Його
одвічними премудрими законами, а на їхнє
місце поставила свої штучні вигадані теорії,
доктрини, догми і закони. І з’явилися соці-
алізм, комунізм, анархізм, большевизм,
нацизм, інтернаціоналізм та космополітизм.
Увесь цей бандитизм завдав людству вели-
чезної шкоди, через жорстокі бойні, голодо-
мори, репресії і своєю мораллю привів до
деґрадації людства.

У 1964 р. я виконував дипломний проект,
тема якого була частиною науково-дослідної
роботи кафедри електропривода і автомати-
ки Томської політехніки. Тому мене допустили
у фундаментальну бібліотеку для збору мате-
ріалу, і щопонеділка на засіданні кафедри
я зобов’язаний був доповідати про результати
пошуку. В бібліотеці серед наукових робіт

американських, англійських, німецьких уче-
них, конструкторів були результати їхніх до-
сліджень, у яких вони доводять, що в основу
дії літаків, вертольотів, підводних човнів та вза-
галі того всього, що винайдено людством, по-
кладений принцип побудови комах, птахів,
риб. Теперішні інженери дослідники не вірять
своїм очам, коли вимірюють будову комах,
риб і птахів, бо вони точно збудовані за тими
формулами, що їх люди не так давно встано-
вили. Лише за тими формулами можна побу-
дувати найшвидше, найміцніше, з найменшою
втратою матеріалу й праці. Та ніхто не нава-
жувався тоді згадати про того конструктора,
який створив ці природні істоти мільйони років
тому, – про Всевишнього.

Закарбувалося в пам’яті і поняття про
ірраціоналізм із повоєнних лихоліть на за-
хідних землях України, коли червоний оку-
пант з азійським хижацьким інстинктом
кинувся на ліквідацію українського визволь-
ного руху. Комуністичний окупант запере-
чував не тільки свободу і справедливість,
але заперечував і Бога, на споконвічній
українській землі чинив хижий розбій над
українським народом, який відстоював
ідеали західної християнської демократії.
Хіба можна було тоді це збагнути розумом,
коли горіли українські села, грабували селян,
ґвалтували дівчат і жінок, розстрілювали
без суду, везли ешелонами в Сибір.

Проти тієї комуністичної чуми повстала виб-
рана молодь Західної України. Озброївшись
національною ідеєю Т. Шевченка та ірраціо-
нальною ідеєю Д. Донцова, йшла на смерть,
щоб урятувати українську націю від загибелі.
Вона не перемогла ту величезну озброєну до
зубів комуністичну тиранію, але її дух ірраціо-
нальної волі розбудив західну християнську
демократію, яка вивела, за велінням Господнім,
поневолені народи з неволі. Україна також
прийшла до своєї Незалежності, але хворою
і обкраденою. Її хворобливість відчуваємо
і на двадцятому році Незалежності. Спитаймо
себе, скільки державних прапорів вивісила під
час свята незалежності громадськість міста?
А постать основоположника української націо-
нальної ідеї Т. Шевченка і далі винесена на
марґінес. Про національну ідею можна почути
тільки зі святочних трибун, від представників
влади, які намагаються владарювати, спеку-
люючи національною ідеєю.

Але в природі, створеній ірраціональним
духом, усе рухається, все змінюється, ніщо
не стоїть на місці. Таке Боже веління. Ми
маємо повірити не розумові, яким нині
керує лихий, що привів нас до смертельної
хвороби – корупції, а духові, як підказує нам
І. Франко, матір наша Україна, не Гуцуль-
щина чи Бойківщина, а Україна – у великій
біді. Для її порятунку мусимо об’єднатися
не тільки розумом і серцем, а й душею.
Об’єднатись усупереч амбіціям вождів
і лідерів, які одні вважають себе найголов-
нішими і непомильними…

Степан ПРИЙМА

ШВЕЙЦАРІЯ
Першою нейтральною державою у світі

стала Швейцарія – конфедеративна держава,
розташована у центральній Європі, яка по-
сідає територію площею 41,3 тисячі кілометрів
квадратних з населенням 6,4 млн. осіб.

Мови різні й багато, але офіційна держав-
на мова – німецька, якою розмовляє 65
відсотків населення, а 18 відсотків населення
розмовляє французькою.

Столиця – Берн. Глава держави – президент.
У XIV–XV століттях Швейцарія була голов-

ним постачальником найманих військ для
країн західної Європи, але Віденський конґ-
рес, який відбувався у столиці Австрії з черв-
ня 1814 р. по вересень 1815 р. установив
Швейцарії кордони, близькі до сучасних,
і ґарантував країні вічний нейтралітет. Нейт-
ралітет зобов’язав Швейцарію не тільки
не брати участі у війнах, але й не постачати
військових найманців до інших країн.

А тому в Першій і Другій світових війнах
Швейцарія повністю зберегла нейтралітет,
якого дотримується досі. Звичайно, Швейца-
рія сьогодні у найкращому становищі бо її
нейтралітет ґарантований Віденським конґре-
сом 1814–1815 років, у якому брали участь
і підписали всі Європейські держави за винят-
ком Туреччини.

ШВЕЦІЯ
Швеція – королівсько-монархічна держава,

розташована у Північній Європі на Сканди-
навському півострові, й посідає територію
площею 450 тис. квадратних кілометрів
з населенням 8,5 млн. осіб. Офіційна дер-
жавна мова – шведська. Шведи становлять
96 відсотків усього населення, переважаюча
церковна віра – лютеранська.

Столиця – Стокгольм. Глава держави – король.
У Першій і Другій світових війнах Швеція

заявляла про нейтралітет і дотрималась його.
Після Другої світової війни у зовнішній політиці
Швеція дотримується неучасті у військово-
політичних блоках.

АВСТРІЯ
Держава Австрія розташована у центрі

Європи в басейні ріки Дунай та посідає тери-
торію площею 84 тис. км квадратних із насе-
ленням 7,6 млн. осіб. Австрійців – 97 відсотків,
державна мова – німецька, за віросповідан-
ням – більшість католиків. Столиця – Відень,
глава держави – президент.

З 1804 року Австрія стала імперією і брала
участь у війнах, а в 1867 році Австрійська імпе-
рія перетворилася у двоєдину імперію –
Австро-Угорську. У Першій світовій війні була
в союзі з Німеччиною та вела війну з Російсь-
кою імперією. У кінці 1918 року Австро-Угор-
ська імперія розпалася, а на її розвалинах
утворилося багато держав, у тому числі,
й сама Австрія 12 листопада 1918 року
проголошена республікою.

У березні 1938 року німецько-фашистські
війська окупували Австрійську Республіку

і проголосили її приєднаною до Німеччини.
Навесні 1945 року Австрія була визволена від
німецько-фашистської окупації, але тимчасо-
во окупована військами СРСР, США, Велико-
британії і Франції. І ця тимчасова окупація три-
вала десять років. Кінець їй поклав Держав-
ний договір про поновлення незалежної
й демократичної Австрії, підписаний 1955 року
у Відні СРСР, США, Великобританією, Фран-
цією, з одного боку, і Австрією – з іншого.
Договір вступив у силу 27 липня 1955 року
і включав у себе зобов’язання великих дер-
жав поважати незалежність і територіальну
цілісність Австрії в кордонах на 1 січня 1938
року, забороняє приєднання Австрії до Німеч-
чини, зобов’язує уряд Австрії не допускати
діяльності фашистських організацій і забезпе-
чити демократичні свободи.

26 жовтня 1955 року австрійський парла-
мент ухвалив конституційний закон про
постійний нейтралітет Австрії.

На той час Австрія була у дуже складній
політичній ситуації, вона була немов буфер між
двома могутніми військово-політичними бло-
ками – щойно створеним 14 травня 1955 року
Варшавським договором, у який входили
Чехословаччина і Угорщина, що межують
з Австрією зі сходу і створеним ще 4 квітня
1949 року НАТО, в який входять ФРН і Італія,
що межують з Австрією із заходу і півдня.

Чи може бути нейтральною Україна?
Ми знаходимося у центрі Європи. Із заходу
межуємо з країнами колишнього соцтабору
і Варшавського договору а нині – членами
НАТО, а з півночі і сходу – з сателітом Росії –
Білоруссю і з самою Росією. Остання є супро-
тивником Євроатлантичного альянсу і на про-
тивагу йому формує азійський військовий
блок, намагаючись будь-що втягнути туди й
Україну. При цьому постійно висуваючи тери-
торіальні претензії то на Крим, то на Тузлу,
то на Керченську протоку. У такій ситуації чи
може бути Україна нейтральною? Чи може
самостійно захистити свої національні інте-
реси, оборонити державний суверенітет?

Якби ми були членом НАТО, таке питання
взагалі не виникало б, бо у статті 5-ій Північно-
атлантичного договору записано, що напад
на одну або кілька країн вважається нападом
на всіх і всі 28 країн, які нині є в альянсі, стають
на її захист. Чи не тому Росія так аґресивно
не дає Україні навіть можливості наблизитись
до НАТО?

З усього вище сказаного випливає, що
Україні в такій ситуації нейтралітет не
потрібний, бо він для нашого північного сусіда
нічого не означатиме. І на випадок захоплення
частини території України Україна опиниться
в такому становищі, в якому опинилася Гру-
зія. Тому вкрай потрібно приєднатися до Євро-
союзу і Північноатлантичного договору.

Лише так український народ ніколи не
допустить того, щоби Україна стала колись
васалом Росії.

Петро ГАЙВАНЮК,
колишній політв’язень
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ДОРОГА В НЕВІДОМЕ.
ЗАБАЙКАЛЛЯ –
ЧИТИНСЬКА ОБЛАСТЬ
СТАНЦІЯ ПРИІСКОВЕ,
СЕЛИЩЕ БАЛЕЙ
Радість нашої зустрічі зіпсував

наглядач, який уже довідався про
мій приїзд і прийшов у формі нака-
зу повідомити, щоб я негайно з до-
кументами явилася в спецкомен-
датуру. Там начальник цієї устано-
ви, прискіпливо оглянувши мій пас-
порт, вкинув його до шухляди і взяв-
ся писати довідку про моє довічне
поселення на цій території.  Такі
довідки мали всі наші переселенці,
яких силою і погрозами загнали
в далекі чужі місця. Ба більше, ці
імперські хижаки буквально під
дулом автомата примушували
людей підписувати собі вирок –
начебто вони з доброї волі бажають
поселитися на цих землях. Який же
то драконівський фарс! Наші пере-
селенці, іронізуючи цей метод сва-
вілля, так і визначили його суть –
примусово-добровільно.

Моя реакція на це самочинство
була бурхливою. Підписати довід-
ку відмовилася і погрозила, що на-
пишу скаргу на ім’я М. Хрущова.
Повернулася в барак схвильована
і зла, почувалася скривдженою.
Мама мене заспокоїла й вислухала,
а подумавши порадила взяти атес-
тат зрілості і з цими документами
звернутися до начальника спец-
комендатури, щоб дозволив мені
поїхати в Читу ІІ продовжити навчан-
ня. На цей раз розмова була про-
дуктивнішою, обґрунтована моїми
серйозними намірами вчитися,
щоб здобути професію. Начальник
обіцяв домогтися на це дозволу
з управління МВС м. Чити ІІ. Дізна-
лася від нього, що в цьому місті на-
ходяться численні військові штаби
і не кожному дозволяється в ньому
проживати. Сказав чекати його
відповіді на запит і просьбу.

За цей час познайомилася з де-
якими нашими галичанами-пересе-

(Продовження. Поч. у № 21–39)

ÓÑÅ ÏÅÐÅÆÈÒÅ � Ç ÍÀÌÈ�
ПРО ЖИТТЯ ПІД ОКУПАНТОМ І БОРОТЬБУ З НИМ ЗГАДУЄ ІРИНА СТРОЦЬКА

(Далі буде)

ЮВІЛЕЇ ДОЛІ

Шановний Дмитро Тимофійо-
вич народилися і виріс у багато-
дітній релігійній патріотичній
селянській родині. Навчався
в Олешівській семирічній школі,
в ремісничому училищі, Стані-
славському учительському інсти-
туті (1946) та Львівському педаго-
гічному інституті (1950). Працював
директором школи в с. Вікторів,
завпедом у с. Блюдники Галиць-
кого району, завпедом Конюш-
ківської середньої школи, де на
основі результатів педагогічної
та учнівської гурткової роботи
вийшла його книжка-посібник на
допомогу вчителям з питання полі-
технізму в позакласній роботі.

А потім була праця у Івано-
Франківську – у СШ № 16 і № 2,
на кафедрі фізики Івано-Франків-
ського медичного інституту. Тут він
пише дисертацію на тему «Вплив
імпульсного магнітного поля (ІМП)
на розвиток курячих ембріонів»,
яку успішно захистив 1978 р. Вод-
ночас спільно із завідувачем
кафедри фізики доцентом Ю. Па-
далкою готує посібник для студентів
– «Фізика – програмовані завдання
до лабораторних робіт».

У 1973 р. виступав з науковою
доповіддю в Дніпропетровському
університеті, при чому, попри
заперечення організаторів, про-
читав її українською мовою. Зал
уважно слухав і аплодував.

Великий вплив на його націо-
нальне становлення мали твори
Богдана Лепкого «Мазепа», пісні

ÍÀ ÍÈÂ² ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊ²É
² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊ²É

Педагог, громадський діяч, викладач фізики і математики,
почесний член товариства «Просвіта», голова Івано-Франківсь-
кого міського осередку «Відродження» ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка та член Клубу української інтеліґенції ім. Б. Лепкого
ДМИТРО БОРОДАЙКЕВИЧ відзначає 85-річний ювілей.

«Чуєш, брате, мій», «Журавлі»
та інші, які підбадьорювали
до праці  задля згуртування нашого
народу в боротьбі за незалежність
України.

В 1990–1991 роках Д. Боро-
дайкевич виїжджав із групами
українських патріотів у східні об-
ласті України – Київ, Чернігів, Дніпро-
петровськ та інші міста для зустрі-
чей, де проводив роботу з утверд-
ження самостійності й незалеж-
ності Української держави.

В 1997 р. Д. Бородайкевича оби-
рають головою Івано-Франківсь-
кого міського осередку «Відрод-
ження» ВУТ «Просвіта» ім. Т. Г. Шев-
ченка. Під його керівництвом члени
осередку активно взялись за про-
світянську роботу серед громадсь-
кості, учнів шкіл, організували збір
коштів на побудову Тарасової церк-
ви в Каневі.

За сумлінну патріотичну ро-
боту Всеукраїнське товариство
«Просвіта», обласне і міське
об’єднання неодноразово наго-
роджували його Похвальними
грамотами за вагомий внесок у
справу українського національного
відродження, розвиток українсь-
кої культури та самовіддану пра-
цю на теренах духовного утверд-
ження рідного слова.

З нагоди такого поважного
ювілею просвітянська громада
краю бажає своєму побратимові
сил, натхнення, здоров’я для праці
на ниві утвердження української
України. На многії і благії літа!

Канада… В сотні томах історичних, краєзнав-
чих, політико-соціальних нарисів не описати цю
далеку для нас країну. Але світ знає, що канадсь-
ка земля – це начебто справді дарована Богом
земля для райського життя людей. Такою Канаду
зробили своєю працею люди, зокрема, українці.
І домінуючим у цьому є принцип – у цій країні
Богом є Закон. Він для всіх канадійців непоруш-
ний і святий – від звичайного фермера (слово
«селянин» там не існує) до президента.

Є дуже цікава книжка «З рідного гнізда» – діас-
пора» (Київ: Довіра, 1992), яку варто б мати якщо
не всім галичанам, то хоча б бібліотекам. Книжка
видана до 100-річчя так званої першої хвилі
української трудової еміґрації до Канади. Так-от,
першими з українців, хто приїхав з Європи на
пароплаві «Орегон» до Монреалю були Василь

Ілиняк та Іван Пилипів із села Небилова Калусь-
кого повіту нашого Прикарпаття. Це було 7 ве-
ресня 1891 року. За якихось кілька років галичан
прибуло вже понад тисячу осіб, бо канадський
уряд роздавав безкоштовно землю – беріть, об-
робляйте, розвивайте господарство, примно-
жуйте своє багатство, яке ніхто ніколи від людей
не відбере. На сьогоднішній день українців
у Канаді понад два мільйони і, що красномовно,
українська мова є третьою, після англійської
і французької офіційних, загально вживаною
мовою в цілій державі.

Про неординарного галичанина родом із села
Тур’я Велика Долинського району Івано-Фран-
ківської області, визначного лікаря-ортопеда,
мецената і громадського діяча д-ра Романа
Цурковського наша розповідь.

ÌÀÂ ÙÀÑÒß ÒÂÎÐÈÒÈ ÄÎÁÐÎ
Життя батька і сина Цур-

ковських, попри численні
негаразди та складні історичні
моменти впродовж цілого
XX століття, врешті склалося
з Божої волі нормально і навіть
славно, але не на рідній укра-
їнській землі, а в далекій
Канаді – рідній також, до якої
кожен із них ішов своєю страд-
ною стежкою майже в одному
часі, не маючи жодної звістки

один про одного. Друга світова війна зі своїми бідами
й страхами розлучила сотні тисяч рідних людей, а «виз-
вольна місія» Червоної армії новітнього Чингізхана Ста-
ліна погнала з рідних домівок не одну родину свідомих
галичан – навесні 1944 року з дружиною та дітьми (най-
старший син Роман з 1935 року здобував лікарську ос-
віту в університеті Карла Франца в Ґрацу (Австрія))
подалися до Західної Європи. Як священик, що був ру-
коположений ще в березні 1916 року вірменським архі-
єпископом Йосифом Теодоровичем у Львові (митропо-
лит Андрей Шептицький перебував у російському по-
лоні), о. Маріян-Роман Цурковський був душпастирем
у різних місцевостях Франції і Швейцарії. До Канади
переїздить, як і тисячі українських еміґрантів тодішньої
пори, в 1951 році. Оселився в Торонто. В тому часі при-
їхав до батька син Роман, вояк Дивізії СС «Галичина»
з 1944 року, що був у 1945 році інтернований англійцями
і перебував у таборі для полонених в Ріміні (Італія).

Батько Романа, о. Маріян-Роман Цурковський, маю-
чи великий досвід душпастирської і громадсько-про-
світянської діяльності в 20–30-их роках XX ст. на Стрий-

щині, в Жидачівському та Долинському повітах, в Канаді
так само здобуває славу неординарної людини: працює
парохом у Гвелф (Онтаріо), будує церкву, засновує
«Рідну школу» і молодіжну організацію. Згодом його
переводять душпастирем при церкві Покрову Пречис-
тої Діви Марії в Торонто, а в 1968 р. – парохом церкви
Матері Божої Неустанної Помочі в тому ж славному
і неповторному красою місті. Про о. Маріяна-Романа Цур-
ковського пишуть в канадських газетах, його показують
по телевізії, ним захоплюються віряни. А його Марійські
проповіді, які він виголосив упродовж травня 1966 року
в радіопередачах Василя Шарвана-Бофдоало (США),
відкрили в ньому мислителя-богослова, неординарного
письменника й великого українця-патріота. Отож синові
Романові Цурковському було на кого рівнятися.

«Українська хата...» Чи не про рідну хату в селі Тур’я
Велика, що в Долинському повіті на Станіславщині, де
народився першим із багатьох дітей син Роман (15 січня
1917 року), згадував у своїй радіопромові о. Маріян-
Роман Цурковський. Чи не рідна хата уособлювала цілу
Україну? І чи не кожен християнин-українець, слухаю-
чи промову, бачив в уяві свій рідний край і батьківську
хату? Мудро, образно й емоційно розповідав свяще-
ник про Пресвяту Богородицю (Їй і був присвячений
цикл із 26 проповідей, виголошених у травні 1966 року
по радіо), про українських матерів і їхній святий обо-
в’язок виховувати українських дітей в християнському
дусі та національних традиціях.

СПОГАДИ

ленцями, які прихильно і доброзич-
ливо підтримували стосунки з моєю
мамою. Але найбільш близькою
і приязною до мами була пані Бра-
нець зі Львова. Також відвідала свою
колишню товаришку ще з «Рідної
школи» Марійку Строцьку, яка за
свого брата Мирослава, що був
в УПА, зазначала репресій від боль-
шевицької влади. Її забрали з пед-

інституту, де вона вчилася, і вивезли
тим же етапом, що і мою маму,
в Балей. Вона тяжко працювала
в шахті й пережила тут, на засланні,
велике горе. Втратила розумного,
доброго чоловіка Петра Бойчука,
який був талановитим актором
Львівського драмтеатру ім. М. Зань-
ковецької. Він був великим патріо-
том, організував концерти з участю
української молоді, що була на
засланні, а також сам виступав. Але
комусь це не подобалося, і 6 серпня
1953 року його вбили, мотивуючи
трагедію нещасним випадком.
А щоб закрити цю справу, винесли
більш оправдуючий вердикт: «заги-
нув при невідомих обставинах»
і шукай вітра в полі. Марійка зали-
шилася з маленьким синочком Ігор-
чиком. Тут, у Балеї, її вже ніщо не за-
тримувало, тому на мою пропозицію
поїхати разом у Читу, вона радо
погодилася. Ще декілька хлопців
виявили бажання вступити на
навчання в Читинські навчальні за-
клади. Отже, всі ми чекали дозволу
з Чити ІІ. Через два тижні ми одержа-
ли позитивну відповідь і зібралися
в дорогу. Знову – розлука з мамусею
на невизначений час, але з надією
з’єднатися при першій можливості
й сприятливих обставинах.

МІСТО ЧИТА ІІ
Обласне місто Чита ІІ видалося

мені досить великим. Була ще Чита
І – значно менша. Забудова й ву-
лиці не мали європейського вигля-
ду, поміж мурованими будинкам

знаходилися дерев’яні хати –
«избы». Тільки центральна частина
з площею ім. Леніна і п’ятиповер-
ховими будинками нагадувала
справжнє місто. Тут знаходилася
центральна пошта, військовий
штаб, «городской» парк і будинок
офіцерів. Для нас усе було чуже:
і люди, і звичаї, і мова. Ми з Марій-
кою почувалися самотньо, ніхто

нас не чекав, нічого не обіцяв,
не було знайомих, які могли б
допомогти з житлом. Становище
було критичне, хоч сядь та й плач.
Однак вихід з цього становища
треба було шукати терміново, і ми
подалися за місто, в так званий
район «за горбатый мост». В одній
із дерев’яних халуп ми знайшли
притулок у татарки Зої.

 Вчитися не задумуючись всту-
пила в лісотехнічний технікум,
де була непогана стипендія – треба
було за щось жити. До того ж, огля-
нувши мій відмінний атестат, комі-
сія прийняла мене без іспитів. Сюди
ж вступили і деякі хлопці, які приїха-
ли з нами з Балея. Технікум знахо-
дився далеко від того місця, де ми
жили, точніше в протилежному кінці
міста, і щодня доводилося долати
кілометри. Вчилася я  добре, одер-
жувала стипендію і ще трохи допо-
магала мені моя матуся. Здава-
лося, що життя більш-менш нала-
годжується. Та ось на другому курсі
після другого семестру, взимку,
зобов’язали нас їхати на практику
в тайґу. Виявилося, що цей відділ,
де я вчилася, готував нормуваль-
ників у «леспромхозы».

 Старшокурсники, які проходили
неодноразово таку практику, розпо-
відали нам про жахливі побутові
умови. Жити треба було в холодних
необлаштованих бараках.   Помити-
ся чи випрати щось немає де, воші
–  цілковита антисанітарія. Це мене
збентежило й занепокоїло. Подума-
ла: навіщо мені терпіти такі митар-

ства? Адже я не хочу бути норму-
вальником, вічно жити в тайзі, дале-
ко від рідної України. Вірила, що
прийде час, і ми зможемо поверну-
тися на Батьківщину. В такому разі
треба було шукати вагомі причини,
щоб звільнитися від цього обов’яз-
ку і, можливо, навіть від такої про-
фесії. Саме в цей час від мами з Ба-
лея одержала телеграму з повідом-

ленням, що вона дуже хвора й про-
сить мене приїхати,  щоб її догляну-
ти. З цією телеграмою я зверну-
лася до директора й попросила
академвідпустку. Директор поста-
вився до мого прохання з розумін-
ням і дав дозвіл, однак зазначив,
щоб я повернулася щойно мама
одужає. О ні, для себе я вже поста-
новила, що ніколи не повернуся
в технікум і рада була, що позбула-
ся тієї злощасної практики.

Коли мамуся одужала, я повер-
нулася в Читу ІІ й узялася шукати
роботу. Одного разу побачила ого-
лошення, що потрібен реєстратор
у шкірдиспансер. Взяла документи
й пішла до головного лікаря Зої
Олександрівни. Розповіла їй дещо
про себе, про становище спец-
переселенця і показала довідку
замість паспорта. Вона з розумін-
ням поставилася до мене і без ва-
гань прийняла на роботу. В реєст-
ратурі навела належний порядок
і старалася ретельно виконувати
свої обов’язки, але в душі я  відчу-
вала, що це не моє.

БОЖЕ ПРОВІДІНЯ,
ТИ – МОЄ СПАСІННЯ
Минав час, наповнений суєтою

лікарняних буднів. Я швидко адап-
тувалася до нового оточення: по-
знайомилася з медперсоналом,
з порядками й обов’язками цієї
установи, справно виконувала все,
що стосувалося безпосередньо мене.
Взагалі працювалося добре, можна

було б заспокоїтися, якби моя душа
не прагнула чогось більшого. А душа
моя жадала здобути професію, по-
в’язану з музикою, тому що музика
була не тільки моїм дитячим і юнаць-
ким захопленням, а з роками визна-
чила серйозні наміри – присвятити
їй своє життя. З кожним днем все
більше думала, як мені реалізувати
це заповітне бажання.

Довідалася, що в Читі нема
музичного училища, нема і музич-
ного відділу в педінституті, а тільки
музична школа. Та х то ж мене
прийме на роботу без диплому?
Ні, мені конечно треба ще вчити-
ся, щоб досягти мети. З таким
думками ходила в диспансер на
роботу і з роботи додому, а ноча-
ми не могла спати. Молилася й
просила в Господа допомоги, бо
ще з дитинства знала і вірила в те,
що сила святої молитви велика.
Молитва повсякденна, правдива,
щира, сердечна приносить ра-
дість, допомагає людям у житті,
в праці, в науці, в здоров’ї, в здійс-
ненні добрих задумів і бажань. Так
вчили нас, мене і моїх  ровесників,
на годинах релігії в «Рідній школі»,
а потім – у гімназії. Так вчила нас
Греко-Католицька Церква і наші
батьки. Я відчувала благодатний
вплив святих молитов моєї матусі,
які завжди охороняли мене від
усякого зла. Мабуть, тому на моїй
життєвій дорозі зустрічала більше
добрих людей, і, як кажуть, в не-
щасті мала щастя.

Отож якогось дня, працюючи
в диспансері, привернула до себе
увагу старшої медсестри –
немолодої доброзичливої жінки
Наталії Іванівни. Вона спостері-
гала за мною, а потім сказала,
що я не подібна до їхніх «дєву-
шек», після чого поцікавилася
моєю біографією, звідки я, де вчи-
лася, що закінчила та інше.

Роман ФЛИС,член НСЖУ, лауреат Золотої медалі
української журналістики, 2009 р.

(Далі буде)
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ЯК ПАРОСТЬ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ…

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ � ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
(Закінчення. Поч. у № 39)

НАЙТИПОВІШІ
ТА НАЙЧАСТІШІ ПОМИЛКИ
Неправильно
так як (від рос. так как)
Правильно
оскільки, бо
Оскільки часу залишилося багато, а не об-

говорених питань залишилось мало, зробімо
перерву. Доповідач не з’явився, бо його ніхто
не попередив.

Неправильно
у нас є... (час, досвід); в мене є... (від

рос. у нас (меня, него) есть)
Правильно
ми маємо...; я маю...
Ми ще маємо час. Наша група вже має

необхідні докази.
Ми маємо певний досвід у таких справах.
Неправильно
дві неділі, слідкуючої неділі (від рос. две

недели, следующая неделя)
Правильно
два тижні
через два тижні, наступного тижня
Неправильно
спасати, спасіння (від рос. спасать, спасение)

Â ² Ò À ª Ì ÎÂ ² Ò À ª Ì ÎÂ ² Ò À ª Ì ÎÂ ² Ò À ª Ì ÎÂ ² Ò À ª Ì Î !!!!!
З РОСИ І ВОДИ!..

У ці дні відзначає свій день народження
активний просвітянин, лідер чорно-
бильців краю, автор багатьох пісень
і гумористичних книжок

НЕСТОР МАРТИНЕЦЬ.
Пане Несторе! Знаємо Вас як актив-

ного краянина, який багато робить для
захисту прав чорнобильців, своєю твор-
чістю вносить вагому дещицю у духовне
просвічення народу, підносить авторитет
«Просвіти», долучаючи до неї, як досвід-
чених творчих людей, так і юних вико-
навців своїх пісень, які лунають на бага-
тьох сценах України і зарубіжжя.

Зичимо нових творчих успіхів на ниві
духовній та патріотичної стійкості у гро-
мадській праці. Міцного здоров’я на
многії і благії літа.

Від імені Правління ОО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

* * *
Багаторічного педагога і керманича

школи, історика-краєзнавця, депутата
сільської ради, учасника демократичних
перетворень, громадсько-просвітнього
і культурного діяча

СТЕПАНА СУЛЯТИЦЬКОГО
з нагоди 65-річчя.
Хай Вам і далі рясно сіється і щедро

збирається на життєвій, педагогічній,
громадській і родинній нивах.

Отож прийміть наші щирі вітання і поба-
жання щастя, радості й злагоди, козацького
здоров’я та гуцульського довголіття.

Многая і благая Вам літ, плідної праці
собі на честь, а Україні й родині – на добро
і славу.

Від імені Правління ОО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

Петро АРСЕНИЧ

Правильно
рятувати, порятунок
Як ви збираєтеся рятувати українське

село? Порятунок села – в інвестиціях!
Неправильно
рахувати, що…; рахується…; я рахую,

що…(від рос. считать, считается, что…)
Правильно
вважати (гадати), що…
Як ви вважаєте? – Я гадаю, що оскіль-

ки цей законопроект вніс Президент, то він
вважається невідкладним.

Неправильно
настоювати на… (від рос. настаивать)
Правильно
наполягати на…
Ви наполягаєте на голосуванні?
Я наполягаю на включенні мого питан-

ня до порядку денного.
Неправильно
вмішуватися в…(від рос. вмешиватся)
Правильно
втручатися в…; втручання
Верховна Рада мала би втрутитися

в суперечку між Президентом і урядом.
Проте дехто вважає, що втручатися

не слід.
Втручання тут недоречне.

ТРАДИЦІЯ

ДАРУНОК

Ó ÖÅÍÒÐ² ÄÎÇÂ²ËËß
Вже втретє муніципальний Центр доз-

вілля на свято Віри, Надії, Любові і їхньої
матері Софії запросив учнів та діток з при-
тулку для неповнолітніх. Цього разу це був
корабель із чудовою назвою «Віра, Надія,
Любов», який віз дітей із ЗОШ № 4 і притул-
ку. А досвідчені капітан Оксана Сливка
і юнга Роксолана Лучко вели корабель
по морю пісень, ігор, танців, загадок, від
острова до острова, аж до зупинки.

Із завершенням плавання і чудовою
командною роботою всіх щиро привітала
директор Центру Надія Загурська, яка вру-
чила подарунки від депутата обласної ради
Ліліани Сімонович, а Лідія Шкрібляк, дирек-
тор кінотеатру «Люм’єр», – квитки на пере-
гляд фільму. Юна співачка Діана Сапа
виконала для присутніх пісню «Давайте
творити добро», якій охоче підспівували всі
пасажири корабля і гості свята. І всім було
радісно від того, що таке свято є.

Зорина ФЕРНЕГА

ÄÍ² ÌÓÇÈÊÈ
Вже стало традицією в костелі Христа

Царя дарувати гостям свято музики.
В жовтневий вечір під куполом храму ви-

тала музика часів бароко Доменіко Циполі,
Йогана Себастьяна Баха, Йоганеса Брам-
са, Дітріха Букстехуде, Джеронімо Фреско-
бальді, Теодора Дюбу, Георга Бьома, Мак-
са Регера, Михайла Шуха.

Духовне свято органної класичної музи-
ки дарувала заслужений діяч мистецтв
України, професор Національної музичної
академії Галина Булибенко, яка приїхала
з Києва, щоб разом із асистентом – моло-
дою органісткою з Івано-Франківська Тетя-
ною Панаковою зробити шанувальникам
органної музики приємність й ознайомити
з прекрасними творами світових класиків.

Вдячні слухачі, зачаровані музикою,
високопрофесійним виконанням професора,
чистотою звуків органа, щиро дякували
духовним отцям костелу й виконавцям
за надану можливість почути твори, які
глибоко зворушують серце і розум.

Любов ЗОРІНА

Вперше в Івано-Франківську
в залі художнього музею звучала
музика світових класиків Ф. Шо-
пена, Й. С. Баха, С. Рахманінова,
М. Скорика, яку виконував струн-
ний квартет на інструментах,
виготовлених чудовим майст-
ром смичкових інструментів –
нашим земляком Романом Шмі-
гельським.

Роман Олексійович виготовив
чимало скрипок і багато з них
на конкурсах здобували призові
місця, виховав чимало учнів, які
гідно продовжують справу вчителя
і їхні скрипки високо оцінюються
конкурсними журі й виконавцями.
Але, щоб злились у гармонії
не тільки музика, не тільки вико-
навська школа, але й витвори
майстра – інструменти, таке
поєднання шкіл виконавської
майстерності й майстерності
творця відбулось уперше. Це
було чудове поєднання, яке так
нагадує Європу.

Натхненно грали на віолончелі,
яку вперше виготовив майстер,
Галина Новак, на першій скрипці
– концертмейстер Анжела При-
ходько, на другій скрипці –
Мирослав Федина, на альті –
Наталія Фіґоль.

Це було величне свято музики,
яке дарував квартет, і вшануван-
ня творця інструментів – члена
Всеукраїнської музичної спілки
Романа Шмігельського. Щирі
вітання від музикантів, від керів-
ника відомого в світі академіч-
ного камерного оркестру «Harmonia
Nobile» Олега Герети, учнів майст-
ра, шанувальників… Квіти, слова
вдячності й оплески за працю,
за любов до музики, яка легко
злітає від дотику смичка до струн,
зігрітих теплом рук і серця майст-
ра, закоханого в музику…

Ярина КАЙДАН

УПЕРШЕ

ÒÂÎÐ×ÈÉ
ÒÐ²ÓÌÔ …Обдурена, обкрадена, оббре-

хана, принижена, розп’ята не євро-
пейському роздоріжжі Україна за
різних пекельно тяжких обставин та
різнополітичних зламів і зрушень
вела довголітню криваву боротьбу за
своє визволення і державність – бо-
ротьбу збройну, політичну, культурно-
освітню, духовну. До змагу в ряди
борців ставали виразники свідомості
українського загалу – національно-
революційні діячі, письменники,
педагоги, митці, правники, лікарі,
священики, студенти, гімназисти…
При всіх колоніально-імперських
і тоталітарних режимах вони були для
найманців небезпечним елементом,
тож підлягали знищенню. Про цю
україножерну суть політики чужинців
свідчить масив документів, наприк-
лад, так звана «Секретна німецька
інструкція стосовно України», роз-
повсюджена серед окупаційних
німецько-фашистських адмініст-
рацій у листопаді 1942 року. Висвіт-
лимо з цього документу лише один
із пунктів: «Наші вороги: комуністи,
прихильники Бандери, партизани.
Потенційно найнебезпечніші –
бандерівці. За всяку ціну знищи-
ти…» (виділено автором).

У цьому контексті цікаві «мета-
морфози» відбувалися з друкова-
ними українськими часописами, які
видавалися у Станиславові під час
німецької окупації Галичини – у часі
т. зв. «дистрикту Галичина».

Українські національно-патріо-
тичні сили, зокрема, оунівці надава-
ли велике значення друкованому
слову як дієвому засобу політичної
і духовної боротьби. Тож із приходом
«новітніх визволителів» у липні 1941 р.
запрограмували видання часопису
«Самостійна Україна». З 7 по 25 лип-
ня вийшло лише п’ять чисел часо-
пису. Вихід цього видання з чітко
вираженими українськими держав-
ницькими позиціями був забороне-
ний мадярською окупаційною вла-
дою. З цією газетою з 22 липня 1941 р.
(за німецької окупаційної адмініст-
рації) видавався тижневик націона-
лістичного спрямування «Українсь-
ке слово». Вийшло 37 чисел. Але й

ВІДКРИТЯ ІМЕНІ

ÇÎÐß ÇÎÐßÍÀ ÏÎÅÒÈ×ÍÀ
цей часопис був заборонений
німецькою владою: їх не влаштову-
вала його «українськість».

На заміну «Українському слову»
українські патріоти домоглися ви-
дання газети «Станиславівське
слово», звісно, зі значними обме-
женнями і жорстокою цензурою.

Зміна назви україномовних часо-
писів та їхніх редакторів не позбави-
ла патріотів намірів продовжувати
розповідати краянами про українсь-
ке життя на всіх теренах України, про
її історію, героїв, українську культуру,
друкувати твори українських пись-
менників. Подавалися ці публікації
різними засобами журналістики – ре-
портажами, інформаціями, оповідан-
нями, статтями, поезіями, замальов-
ками відомих і невідомих авторів.
У числі 1 за 2 серпня 1942 р. «Стани-
славівське слово», зокрема, подає
посвяту до дня іменин д-ра Володи-
мира Кубійовича – провідника Укра-
їнського Центрального Комітету;
у ч. 4 за 28 серпня розповідає про
«Гуцульський балет» Ярослава Чупер-
чука в Коломиї; у ч. 7 за 20 вересня –
про батька українського театру Івана
Тобілевича у його 35-ліття з дня
смерті; у ч. 12 за 25 жовтня – опові-
дання Володимира Бандурака «Саміт-
ня нива», надіслане на конкурс.

Значна частина публікацій,
звісно, подавалася без авторства
або ж друкувалася під псевдо-
німами чи криптонімами. Під літе-
ратурними псевдонімами друку-
валися поети Марко Боєслав,
Олесь Весняний, М. Зорян, публі-
цисти В. Кленовий і Р. Гірний,
новеліст Сава Крилач, гуморист
Панько Затирка.

У зв’язку з цензурними застере-
женнями окупаційної влади редко-
леґія часопису та її дописувачі зна-
ходили форми висвітлення українсь-
кого життя і шляхи порозуміння
з широким українськими засягом.
Поети, зокрема, своє творче горіння
і мрійливо-романтичне світосприй-
мання виражали в коротких глибоко
образних ліричних рядках, оспівуючи
красу рідної землі, природи, побуту,
пісні героїчної минувшини…

* * *
Ось хоча б в’язанка чудових

поезій М. Зоряна, які побачили світ
на шпальтах «Станиславівського
слова» у жовтневих-грудневих чис-
лах часопису, що животрепетно,
по-філософськи глибоко і яскраво
віддзеркалюють авторське розу-
міння сутності життя, сенсу праці
й буття у часи воєнної заметілі –
окупації рідного краю чужинцями.
Через призму ліричних віршованих
рядків автор (поет) немовби вихлю-
пує сокровенне – маєстат болю
і думки-мрії. У них – не кличі до бою,
не громи проклять і ненависті, не
розпач і безнадія, а полум’яно-
щире визнання глибинної закоха-
ності в рідну природу, у прадідівську
– батьківську – палітру землі – в її
ниви-доли, ручаї і луги, весну й осінь,
жовкле листя і сіру ріллю…

В поезії «Божа крівця» («Стани-
славівське слово», ч. 12, 25.10.1942 р.)
М. Зорян засобом пісні-гагілки
славить красу весни з її «полем-
роздолом», «незабудьками синень-
кими», «гаєм-розмаєм», «дарами
квітів»… Читаємо:

Ой, ішла-линула Божа Матінка
полем-роздолом, садами, лугами,

квіти рвала,
вінки плела,
ягняточка провожала.

Ой, то не ягнята – баранчики білі,
а в біленьких мережанках
українські діти-квіти
у вінках розцвілі.
– Нате вам, дівчаточка,
ой, нате вам, хлоп’яточка,
тих незабудок синеньких,

що вмовляєте,
що благаєте,
рученьками-серденьком

Небесну неньку.
Бджоли бриніли, діти лебеділи:
– Спасибі, Матінко, за дари-квіти,
а нашій земельці в рутяному вінці
дай ще калини та Божої крівці.
Ой, ішла-линула Божа Мати,
гаєм-розмаєм, дібровами, полем,
благословить землю правиця, –
за Нею веселка сяє,

                      дзвін дзвонить,
росте Божа крівця.

Цю поезію М. Зорян називає
«леґендою».

Темі закоханості у красу рідно-
го краю (темі патріотизму!) поет
присвятив ліричні посвяти «Жовк-
не листя…», «Осінь», «Сон рідних нив».
Стрижнем цього циклу є поезія
«Сон рідних нив» («С. С.», ч. 14,
08.11.1942 р.). Поет, ніби з живою,
розмовляє з землею-нивою, ця
розмова заворожує, зачаровує
своїм ліризмом, задушевністю,
щирістю, закоханістю, ніжністю:

Спочинь вже, ниво, сном імлисто,
Спочиньте, скиби сірі,
вберіте снігу чар-намисто;
з безлистим пошуком топіль
заграє вітер серед піль
колисанку на лірі.

Спочинь вже, ниво… Посів зерна
любов’ю в серці зберігай.
Весна на крилах ще поверне,
простудить сонце, луг і гай,
ромен покриє межі квіттям, –

тоді ти, ниво, хліб зрощай
трудящим нам,
голодним дням,
долоням у молитви зложеним,
усім знеможеним
і дітям.

Лірика М. Зоряна не обезду-
ховлена: у кожному творі відчу-
вається присутність живої душі,
людини – чи-то листар, стрілець,
лірник, гість, Божий Витязь… А це
– цикл поезій «Казка», «Лірники»
(дума), «Життя вам даю», «Лис-
тар», «Гість», «Ручай, порослий
мохом» (приповість).

Вірш «Лірники» М. Зорян подає
як «думу», стверджуючи цим, що
його поезія є відголосом далекої
минувшини, коли курними доро-
гами-шляхами, безкрайніми
полями, тихими, зажуреними
селами, мандрували народні
співці – кобзарі та лірники і свої-
ми чар-піснями-думами розрад-
жували-звеселяли зранені душі
й серця українського люду…

(Далі буде)
Володимир МОРОЗЮК,

письменник

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
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ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

23 ЖОВТНЯ
110 років від дня народження Михайла

Сеніва (1901–1996), активіста «Просвіти»,
вояка УГА, в’язня польських концтаборів,
полум’яного оратора, учасника багатьох
акцій відродження «Просвіти», уродженця
с. Перекоси Калуського району.

24 ЖОВТНЯ
45 років від дня народження Віолети

Дутчак, бандуристки, музикознавця,
кандидата мистецтвознавства, члена
Національної спілки композиторів України,

Підготував Петро АРСЕНИЧ

(Закінчення. Поч. у № 39)

лауреата Республіканського конкурсу вико-
навців на народних інструментах (1988),
премій ім. Марійки Підгірянки та ім. Д. Січин-
ського (обидві – 2005 р.).

28 ЖОВТНЯ
130 років від дня народження Дмитра

Макогона (1881–1961), українського пись-
менника й педагога, який учителював у шко-
лах Станіслава (1923–1956).

30 ЖОВТНЯ
145 років від дня народження Луки

Гарматія (1866–1924), українського педа-
гога, фольклориста, етнографа, культурно-
просвітницького діяча. У 1893–1912 рр.
учителював у селах Верховинського й
Косівського районів.

100 років від дня народження Григорія
Крука (1911–1988), українського скульп-
тора зі світовим ім’ям, уродженця с. Бра-
тишів Тлумацького району.

(Далі буде)


