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Чорно кругом чи біло –
Не зупинити рух.
Може зламатись тіло,
Але ніколи – дух!..

  ОЛЕКСА СТЕФАНОВИЧ
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Обласна організація Комітету
виборців України у конференц�
залі готелю «Станіслав» презенту�
вала проект підвищення обізна�
ності виборців про їхні права і ви�
борчі процедури «Вебінари для
виборців», «Гаряча лінія», «Онлайн�
консультації».

На презентації, яку вів Юрій Ли�
сюк, були представлені вебінари,
з яких виборці мають змогу почерп�
нути інформацію про права ви�
борців і їхній захист, про уточ�
нення списків виборців, про ви�
борчі бюлетені й відсутність графи
«проти всіх», про голосування
«на дому», про наслідки підкупу
виборців і методи запобігання
фальсифікації…

Отже, виборець краю може
знайти інформацію, перебуваючи
вдома, отримати відповідь на
будь�яке запитання, яке стосуєть�
ся виборів. Усе це – на сайті «Ви�
бори в Україні». Виборцям нада�
дуть безкоштовні кваліфіковані
консультації і телефоном «гарячої
лінії» КВУ (044) 425�21�66, а також
– через онлайн консультації на
«Форумі» сайту. Проект реалізова�
ний за підтримки ОБСЄ. Обласна
організація КВУ має в місті і два
білборди.

На презентації були присутні
спостерігачі від ОБСЄ, громадяни
США та Канади. Пан Юрій Лисюк
сказав, що чимало виборців уже
скаржаться на фальсифікації, але
в прокуратурі є лише десять скарг.
Він повідомив, що за бюлетень
пропонують від 150 до 400 грн. На
жаль, досягнення сучасних техно�
логій не запобігають масовим
фальсифікаціям, на які здатні політ�
технологи українських владних
партій чи висуванців від них.

Незважаючи на те, що керів�
ники українських Церков вважають
підкуп виборця гріхом, краяни і
Церкви беруть гроші, не думаючи
про трагічні наслідки для України.
Спостерігачам від ОБСЄ цих тон�
кощів українських виборчих техно�
логій не зрозуміти. А жаль!

Михайло РУДКОВСЬКИЙ

«ÂÅÁ²ÍÀÐÈ»
ÄËß ÂÈÁÎÐÖ²Â

Дорогі співвітчизники!
Український народе!

8 серпня 2012 року, коли Президент Укра�
їни В. Янукович підписав сумнозвісний
юридично нікчемний мовний законопроект,
захист української мови став останнім
рубежем оборони нашої історії, нашої тра�
диції, нашої державності, а відтак – нашого
майбуття. Цей антиконституційний акт є за�
махом не лише на українську мову, а й на
мови національних меншин України, загро�
жує єдності Української держави та самому
її існуванню.

Теперішні україноненависники у Верховній
Раді й на Банковій, замість дбати про добро�
бут суспільства, грабують Україну і виконують
політичне замовлення панівного в Росії путін�
ського режиму. Розроблена в Кремлі багато�
ходова спецоперація передбачає провоку�
вання в Україні розбрату на мовному ґрунті,
організацію конституційного референдуму
для так званої федералізації, розшматування
країни і перетворення її на денаціоналізовану
губернію Росії. За всі роки незалежності
Україна ще не стояла так близько перед втра�
тою суверенітету і державності.

Всеукраїнський форум «На захист українсь�
кої мови і державності» – ініціатива громадсь�
ких організацій, творчих спілок та академічних
наукових установ України. Ця ініціатива спри�
чинена антиконституційними діями Президен�
та України і парламентської більшості, спрямо�
ваними на зміну конституційного ладу, обме�
ження прав людини, підрив демократії та руй�
націю незалежної державності України.

З огляду на перманентний характер за�
гроз, створюваних діями антиукраїнських
сил, Форум конституює себе як постійно дію�
чий майданчик для об’єднання зусиль усіх
небайдужих до долі України національно�
демократичних сил. Сьогоднішнє зібрання –
перший етап його роботи.

Всеукраїнський форум:
1. Засуджує Президента України В. Яну�

ковича за підписання антиконституційного
законопроекту Ківалова–Колесниченка та за
невиконання взятого ним 07.08.2012 р. зо�
бов’язання забезпечити ухвалення Верхов�
ною Радою України у вересні цього року
системних змін до цього законопроекту, роз�
роблених і ухвалених 22 серпня цього року
робочою групою, створеною відповідно до
доручення Президента України від 8 серпня
2012 року, № 1�1/2109.

2. Звертається до Генеральної прокура�
тури України з вимогою порушити кримі�
нальну справу проти Голови ВР України
В. Литвина та його першого заступника
А. Мартинюка за статтями розділу XVII Кримі�
нального кодексу України «Злочини у сфері
службової діяльності», оскільки їхні дії під час
всіх стадій проходження у ВР України законо�
проекту Ківалова–Колесниченка мають озна�
ки злочинів, передбачених його ст. 364–367.

3. Вимагає від Президента України В. Яну�
ковича негайного звільнення міністра освіти
і науки Д. Табачника за його антиукраїнську
діяльність.

4. Звертається до правоохоронних
органів держави з вимогою заборонити
діяльність на території України антидержав�

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ
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них, антиукраїнських партій і організацій,
які своїми діями порушують Конституцію
і закони України.

5. Вимагає від керівництва Верховної
Ради забезпечити негайний розгляд і схва�
лення законопроекту народного депутата
України Сергія Головатого «Про функціону�
вання української мови як державної та
порядок застосування інших мов в Україні»,
зареєстрованого 13 серпня 2012 року за
№ 11075, впродовж жовтня цього року
з відповідним скасуванням антиконституцій�
ного закону «Про засади державної мовної
політики» Ківалова–Колісниченка.

6. Закликає громадян України голосувати
за списки лише тих партій і тих кандидатів по
мажоритарних округах, які мають у своїх про�
грамах конкретні положення про підтримку
статусу української мови як єдиної державної.
Висловлює підтримку кандидатам у народні
депутати на виборах парламенту, які виступа�
ють проти наступу антиукраїнських сил та
на захист державної української мови.

7. Звертається до громадян України
із закликом не підтримувати тих кандидатів
по мажоритарних округах, які 3 липня у стінах
Верховної Ради проголосували за закон
Ківалова–Колесниченка.

8. Звертається до лідерів усіх опозицій�
них партій і громадських організацій з вимо�
гою організувати 14 жовтня ц. р. масові
маніфестації на захист конституційних прав
громадян та української державності під
гаслом: «Мафію геть!»

9. Пропонує лідерам опозиційних партій
налагодити конструктивну співпрацю зі
структурами громадянського суспільства
та взяти активну участь у розгортанні широ�
кої загальнонаціональної акції, спрямованої
проти антиукраїнської гуманітарної політики
нинішньої влади.

10. Звертається до громадських органі�
зацій і політичних партій України з пропози�
цією визначити кандидатури для форму�
вання постійного координаційного органу
Форуму з метою затвердження його складу
на наступному етапі роботи, складу цього
органу та визначення способу і методів його
діяльності.

11. Закликає всі політичні партії та органі�
зації організувати постійно діючі Форуми
на захист мови і державності в усіх областях
і районах України.

12. Звертає увагу Ради Європи та ОБСЄ,
що гуманітарна політика нинішньої влади
іґнорує європейські демократичні цінності,
нехтує рекомендаціями Венеціанської
комісії та Управління Верховного комісара
ОБСЄ у справах національних меншин,
порушує положення Європейської хартії
реґіональних або міноритарних мов і може
призвести до утворення небезпечної зони не�
стабільності в самому центрі континенту.

Будьмо свідомі загрози Українській
державності!

Не допустімо реалізації цього сата2
нинського задуму антиукраїнських сил!

Не відступаймо! Не корімося!
Не біймося!
Україна – наш дім! Не дамо його під2

палити нікому!
м. Київ, 25 вересня 2012 р.

У Києві «Просвіта» разом зі співорганізаторами – Українською всесвітньою коор2
динаційною радою, Світовим конґресом українців, Національною спілкою письмен2
ників України, Національним університетом «Києво2Могилянська академія», Гро2
мадським об’єднанням «Українська справа», спільнотою «Український дім. Нова хви2
ля», Координаційною радою з питань захисту української мови при КМО «Меморіал»
ім. В. Стуса та Міжнародним благодійним фондом «Ліґа українських меценатів» про2
вели Всеукраїнський форум «На захист української мови і державності».

Форум заафішував себе як постійно діючий майданчик для об’єднання зусиль усіх
небайдужих до долі України національно2демократичних сил. Після дискусії він
ухвалив Звернення до співвітчизників. Після першого етапу Форуму дискусії за
окремими напрямками визначення наших дій із порятунку України продовжились
6 жовтня у різних громадських інституціях.

НАШІ СВЯТА

Завжди у важких обста�
винах життя, перед загро�
зою біди, у хвилини душев�
них мук чи переживань
відчуття фізичного болю,
волею�неволею з глибини
серця взиваємо: Мати
Божа, Матінко наша Не�
бесна, допоможи, захисти,
порятуй, спаси… Тисячі
людей по всьому світу
у всі часи християнства
і в наш час свідчать про
поміч Пресвятої Богоро�
диці. За це Її називають
Небесною Заступницею,

Покровителькою, Скорою Помічницею, Прибіжищем
і Пристановищем у всіх бідах.

Їй віддають під опіку й заступництво себе, своїх
дітей, сім’ї, родини, села, міста і навіть цілі країни.
Історики згадують подію віддання князем Яросла�
вом Мудрим у церкві Благовіщення, що на Золотих
Воротах у Києві, в 1037 р. всього українського на�
роду під опіку Матері Божої. Під Її покров прибігав
князь Мстислав, що княжив у Тьмуторокані, князь
Володимир Мономах, князь Ігор Святославович та
інші князі зі своїми дружинами. Особливо вшанову�
вали Богородицю запорізькі козаки і завжди бла�
гали у Неї помочі. А УПА 30 травня 1947 р. проголо�
сила празник Покрови своїм офіційним святом.

Проте мусимо чесно визнати, що не завжди Бого�
родиця являла своє заступництво. А причиною
цього були княжі міжусобиці, братовбивчі війни
і зради. А це є відвернення і втеча від заступництва
Богородиці. Внаслідок цього Київська Русь потра�
пила в 500�літню неволю Золотої Орди.

 Та й визвольні війни запорізьких козаків через
зради і боротьбу за владу не могли увінчатися успі�
хом. Як мала допомагати Богородиця тим хто не
змагав до братньої любові і єдності, а сіяв роз�
дори, розколи і ворожнечу між своїми. На жаль,
і визвольні змагання у ХХ ст. супроводжувалися
тими ж внутрішніми протистояннями.

А сьогодні, коли вже маємо незалежну і вільну
Україну, хіба можемо сказати, що ми – християни�
українці – є під Покровом Богородиці? Звичайно,
ні! А чому? Може бути тільки одна�єдина відповідь.
Її знаходимо у відомих словах Спасителя, які, пере�
фразовуючи, безпомильно можна передати й
сприйняти також як звернення і заклик Богородиці
до всіх християн: «По тому пізнають усі, що ви – мої
діти, якщо матимете любов між собою». Оце і є
єдина умова Покрову Пресвятої Богородиці.

А яка ж нині любов між нами? На жаль, така, яка
була завжди. Нас не покидають, а невідступно і по�
стійно супроводжують протиріччя, протистояння,
роздори, розколи, ненависть і ворожнеча.

І тільки маленькими промінчиками через густу не�
проглядну пітьму наших взаємовідносин зрідка про�
биваються голоси поодиноких духовних і світських
провідників, які закликають до любові.

Та чекаємо, що нарешті хоч хто�небудь із наших
високодостойників запропонував би всім, кому не
байдужа доля України, для широкого обговорення
тему: «Любов між українцями – запорука дружніх,
жертовних і рятівних взаємовідносин». Бо тільки
справжня любов до своїх ближніх братів і сестер
примирює, єднає, будує і спасає.

Тільки така любов може захистити і врятувати
державу, мову нації, її культуру, традиції, духовні
й матеріальні цінності. І тільки вона є запорукою
Покрову Пресвятої Богородиці, який сьогодні най�
більше потрібний Україні.

Пресвята Богородице, спаси нас!
Михайло МЕЛЬНИК, священик

ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

14 æîâòíÿ –
ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ² –

ÑÂßÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÎ¯ ÀÐÌ²¯.

Оголошення
До відома колишніх
політичних в’язнів

і репресованих.
21 жовтня                   2012 р.

у приміщенні
Народного дому «Просвіта»

(вул. М. Грушевського, 18)

обласна організація Всеукра2
їнського товариства політичних
в’язнів і репресованих проведе
конференцію на тему:

«Не помилімся у виборі
народних депутатів».

Запрошуються репресовані
й усі охочі.

Початок о 14.00.
Оргкомітет
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ЗЛАМАЛАСЬ ТИША
Зламалась тиша, як тонка стеблина,
І запищала зраненим пташам...
Знайша у лісі мати свого сина,
Який колись був братчиком УПА.

Вона знайшла його
 в могилі темній,

А там лежали всі такі, як він...
Та не даремний, знаю, не даремний
Був світлий подвиг дочок і синів!

Упала тиша просто у безсмертя
І заридала стомленим дощем,
Вони упали серцем в хащі терня
І розцвіли калиновим кущем.

Зламалась тиша, як суха ялина,
І закричала скривдженим дитям...
Вшануй їх подвиг, мамо�Україно,
Вони за тебе віддали життя.

Вшануй їх подвиг гордим обеліском
І на коліна стань без зайвих слів…
Зламалась тиша

з тим коротким тріском,
Який бува при зведенні курків.

СТЯГ
Чорно�червоний стяг
В юначих міцних руках –
Символ тяжких боїв...
Хто ж потоптати смів.

Наше святе полотно?..
Ті, кому все одно!
Мова для них – чужа,
Рідна земля – чужа.

Совісті в зайд нема!
Всохла б у них нога!..
Совість у зайди спить,
Серце й душа не болить.

Чорно�червоний стяг!
Він майорів в боях

Кров і земля – на нім,
З прапором цим святим.

Гордо йшла в бій УПА:
Кров і земля свята...
Бились за землю ту,
За неї, свою, святу.

Їх пролилася кров!
Стяг наш – палка любов!
Чорно�червоний стяг
Міцно тримай в руках!

ЗАМЕТІЛЬ...
У КРИЇВЦІ...
Заметіль...  Криївка –

             мінус тридцять...
Раненому сотнику не спиться
Болять нестерпно рвані рани,
Від втрати крові, майже п’яному,
Йому калина коло хати сниться.

Заметіль... Так зовні урочисто...
Покрив все сніг найперший,

              чистий,
Та скоро тишу прожене граната –
Остання сотника відплата
Впаде на сніг калиновим

        намистом.

Розкотяться по снігу намистини,
Немов криваві вимерзлі

        краплини...
І знову сніг покриє все, мов саван,
Невже він вкриє навіть

  нашу пам’ять,
Невже даремно сотник

  той загине?..

Невже забудуть про усе онуки,
Дозволять легко свої юні руки
Скувати знову ланцюгами,
Невже повториться те саме,
Ті самі муки?..

Лідія ПІДВИСОЦЬКА,
м. Івано!Франківськ
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Ода2реквієм, присвячена героєві України Степану Бандері

(уривок)
МОНОЛОГ ВІТЧИЗНИ
Що ти скажеш, сину,
Я не згину?
Чи, либонь, і – душу заберуть
Та покладуть голу в домовину
Й буком двері в хаті підіпруть.
Все роздерибанили до глуму
Та по норах спритно рознесли,
А питають в п’яного розуму...
Роздувають полум’я хули.
Крайній буде!
Вигадають!
Знайдуть!
Вони вміють крайнього знайти.
– Яничара?
– Ні!
– Чи жлоба�зайду?
– Крайній знову й знову будеш ти.
Запрацює швидко дратва чорна,
Й – нова латка на старі штани...
Від «закона» знову до «закона»
Припасує ниточка червона
Нові аплікації вини:
Ось, мовляв, це істини Бандери,
Його дій сьогоднішній врожай...
Спам’ятайтесь, кляті мародери,
Час – вогонь! Терпінню буде край!
А іще скажу отій бриґаді,
Що кидала з натовпу яйце:
Подивіться нині, Бога ради,
Чи штани вдягли ви на лице?
Думаю, навиворіт і –
Баста.
Так от у дві ніздрі й сопете,
Бо тепер ви вже  в держави

вища каста
Й правду батогами женете.
А підкову «наші» перегнули
І – в бігах, як миші, дотепер.
Чи згадати б, може, як забули,
Штефановим хлопцям, де їх ґвер?
Ні,
Не треба досягати краю –

Мир життю!
Vivat життю! Vivat!
Синку, спи, я, ліпше, заспіваю
Колискову з гомінких Карпат:
...Чи летіла зозуленька сива?
То шукала стара ненька сина.
Натомилась – опустились крила...
Нема сина, нема сина! Лиш могила.
Чорний ворон сумно солом кряче.
Сіла мати край могили, плаче.
Кожна днина – мамі домовина,
Бо украла кривда в неї сина.
Спить синочок, мило спить,

        дитинно…
Поклонися низько, Україно.
Він хотів для тебе в пеклі раю...

Спи, мій сину:
Гойда�баю�баю...
...Нехай ворог в злобі одуріє –
В нашім полю жито половіє...

МОНОЛОГ ГЕРОЯ
Чом сумуєш, мамо,
Я – не зрадив.
Кожен подих в істині прожив
Навіть коли падав –
Ґонором Вітчизни дорожив:
Щоб лицем – до неба,
Лиш – до неба!
У безхмар’я недосяжних зір.
Так було, бо так герою треба.
У пісок ховається лиш звір.
Ворог сподівався, торгувався...
Виставляв за Тебе надціну.
– Не продався?
– Рідна, не продався.
Лиш за всіх на себе взяв вину.
– Ворог сподівався? Торгувався?
Долю мою правив?
Ну, а ти?..
– Не вагався, Мамо, я ж поклявся,
Хрест борні геройськи пронести.

...Куля, котру випустив диявол,
Переможно свиснула:
– Умри�и�и!
Не зігнувся! Ні на йоту не злукавив:
– Ось моя душа, – сказав,
– Бери!
Це – моя душа,
Бери, вдавися!
А Вітчизна те, що – над усе!
...Як би густо дим брехні не вився,
Правда лжу розкришить й –
Розтрясе.
Знов прийшли часи –
Брехня волає,
Викликає на ганебний бій,
Хтось у бубен похоронну грає,
Хтось – рахує статки й утікає,
Хтось – байдужжям мовчки потакає...
Україно! Вибратись умій.
А мене зацьковано собаками:
Без лиця, немовби без душі...
Декотрі, що наді мною плакали,
Поплакали, й –
Сховалися в кущі.
Поміняла масть червона фана
І – не більше! Древко те саме
У руках вгодованого Йвана
Знову вітер з Московії дме.
Та не холод залітає з вітром,
Страх несе не стужа, не мороз.
Добивають скрито, хитро, підло
Те, що нам довершить не вдалось.
Бо Іван пішов собі з майдану
З наміром набити кишені
Не вдалось здійснитись його плану
Й – інша фана при його вікні.
І нащо йому біданка�матір –
Жирувати хоче. Все, кінець!
Ти не знаєш, що у рідній хаті
Завтра з тебе – не господар, мрець.

Анна КОСМАЧ,
Детройт–Білоберізка

ДО 702річчя УПА

ÆÈËÈ, ÁÎÐÎËÈÑÜ, ÇÀÃÈÍÓËÈ ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
Минуло двадцятиліття як український народ став вільним і незалежним госпо2

дарем своєї землі. Часто ми можемо почути не тільки від людей, далеких від полі2
тики, але й від лідерів української нації, що Україна здобула волю без жодного
пострілу, без краплі крові, як це відбувалося по інших республіках колишнього
Радянського Союзу. Але таке твердження фальшиве. За цю волю, яку здобули
24 серпня 1991 року, Україна заплатила величезну ціну: за неї пролились ріки крові
найкращих синів і доньок українського народу. Найкращий цвіт української нації
поклав свої буйні голови за волю і Незалежність України.

Члени юнацької ОУН с. Церківна, 1943 р. Сидить у першому ряду другий справа – Ілько Дзеса (Богдан)

ровід УПА організовує все нові й нові
повстанські загони. Із села Церківна до

них долучилося ще кілька свідомих добро�
вольців, а разом з ними – другий син Ми�
хайла Дзеси – Ілько (Богдан). Тепер життя
Михайла, його дружини стало ще тривож�
нішим. Щодня батько зі своїми діточками
просили Матір Божу, щоб берегла синів від
німецьких куль.

Великі зміни відбулись у селі з приходом
червоних окупантів. У перші дні почалися
арешти свідомої молоді, набір у совітську
армію. Сталін видає надсекретний наказ СП
№ 0047 від 12 січня 1944 р. Згідно з цим
наказом беззбройних і не вишколених сол�
датів із Західної України гнали на передову
лінію фронту під німецькі кулі й снаряди.
Щоб не стати гарматним м’ясом, молодь
масово вступає в ряди УПА.

Провід УПА призначає Залізняка рефе�
рентом районної Служби безпеки УПА, а
пізніше – комендантом окружної боївки СБ.

У селах Долинщини до сьогодні пам’я�
тають, як у ті далекі роки комендант СБ За�
лізняк, Дзвін зумів бути розсудливим, коли
йому доводилося вирішувати долю бага�
тьох людей не впродовж тижнів, місяців,
а й тоді, коли все вирішували години, хви�
лини. Ставалися зради, НКВС влаштовував
провокації, смерть постійно загрожувала
багатьом чесним, невинним. І багатьох
невинних урятував від смерті Залізняк. Він
загинув у бою з московськими окупантами
в одному із сіл Калуського району.

1947 року, одного із осінніх вечорів, по�
стукали непрохані гості у вікно Михайла
Дзеси. Коли він відчинив двері, в хату увір�
валися п’яні енкаведисти і спитали:

– Гдє твоі сини Іван і Ілько?
– Забрали їх німці на тяжку роботу до

Німеччини, – відповів Михайло Дзеса.
– Ми знаєм, гдє оні. Собірайтєсь все. Поє�

дєтє на стройкі комунізма. Нашвидкуруч, що
було під руками, зібрала мати щось із одягу.

– Бистрєй, бистрєй собірайся, бандє�
ровская сволочь, – скомандував офіцер
і штовхнув матір прикладом автомата
у плечі. – Поднімай етіх бандєровскіх
щєнков, – показав на постіль, де спали сини
Юрко, Петро і донечка Ганна.

Мати холоднокровно підійшла до гостей
і шепнула синові Юркові на вухо:

– Тікайте через задні двері до вуйка на
Станківці, а ми удвох якось дамо собі раду,
най береже вас Господь Бог і Матінка Божа.
Тікайте, діточки!

Обняла їх, притиснула до грудей і міцно�
міцно поцілувала. Скориставшись тим,
що московські зайди порались у коморі,

троє дітей через задні двері вислизнули
у нічну пітьму й городами подались до
вуйка у Станківці.

Довго поневірялася сім’я Дзесів по
станціях і товарних вагонах, поки нарешті
довезли їх у Караґанду.

Юрко, залишивши на свого вуйка Дмитра
молодшого брата Петра і сестричку Ганну,
третім із родини пішов у ряди УПА. Служив

у кур’єрській службі Крайового Проводу УПА.
Його командир Михайло Штурмак (Крук)
беріг свого улюбленця. Його як наймолод�
шого з бійців назвали Наймолодший.

Ілька Дзесу (Богдана) Провід також
посилає на кур’єрську службу Крайового
Проводу УПА. Важка і відповідальна була
його служба. Не раз потрібно було за одну
дощову нічку долати 20 км, щоб вчасно
доставити термінове донесення. На кожному
кроці чигала небезпека, смерть. Командир
Крук довіряв своєму побратимові й завжди
доручав найбільш відповідальні справи.
Вони разом ділили усі радощі й злигодні
партизанського життя.

Настав 1948 рік. Більшовицька аґен�
тура робить усе можливе, щоб знищити
боївку Крука. Майже щодня командирові
доводиться міняти місце постою, рейду�
вати з одного району в інший. Він – невло�
вимий.

Одного вечора вся боївка прибула до
Церківни, щоб забрати продукти і медика�
менти. Снідали в лісі.

Після обіду стійковий доповів команди�
рові, що він помітив двох чекістів з автома�
тами, які, маскуючись, побігли лісом вниз
до дороги, що веде у село.

Крук наказав стежити за тереном, а
іншим – готуватися до відходу. Ілько Дзеса
(Богдан) разом із побратимом Степаном
Дружинцем (Максимом) пішли у той керу�
нок, куди побігли чекісти. Вони не знали, що
зрадник видав місцезнаходження криївки.

Пригинаючись, обидва вийшли на
дорогу назустріч господареві, який віз
дрова у село.

Але щойно вони ступили на дорогу, з�за
кущів вискочили московські кати. Поклав�

ши кількох московських зайд, Богдан упав
на дорогу смертельно поранений. Максим
ще пробіг кілька кроків і також був скоше�
ний енкаведистською кулею.

Так у нерівному бою впав за Україну дру�
гий син Михайла Дзеси – Ілько (Богдан),
а разом з ним – його побратим Степан
Дружинець (Максим), уродженець села
Конюхів Стрийського району.

Звістку про смерть свого брата Ілька
Юрко одержав наступного дня. З великим
болем у серці сприйняв її, бо брат був для
нього не тільки другом по зброї, але й опі�
куном�батьком, який узяв на себе всю
відповідальність за здоров’я і життя Най�
молодшого.

Через кілька місяців після загибелі Бог�
дана псевдобоївка енкаведистів у селі
Нежухів Стрийського району наскочила
на хату, в якій перебували друзі Юрка, Най�
молодшого. Довелося прориватися з кільця
ворога. Завдяки правильному рішенню
командира Крука група повстанців вийшла
з оточення, але був важко поранений Наймо�
лодший, Юрчик, Юсько, родом із Грабівки.

Друзі по зброї принесли поранених
у сусіднє село Конюхів, а там підпільний лікар�
хірург зі Стрия прооперував їх. Але рани
були смертельними. Лікареві не вдалося
врятувати життя двох юних повстанців.

Не судилося Юрієві Дзесі, наймолод�
шому, побачити своїх рідних, зустрітися
з батьком і ненькою, найменшим братом
Петрусем і сестричкою Ганною.

Командир Крук і його вірні друзі з по�
честю поховали юних повстанців на сіль�
ському кладовищі біля церкви у селі Коню�
хів Стрийського району. Вночі, опускаючи
труни до ями, їм віддали останню почесть
триразовою чергою з автоматів.

Так впали у нерівному бою третій син
Михайла Дзеси – Юрчик, Наймолодший,
і Степан Опришко (Юсько) з Грабівки.

Минули роки. Наймолодшого брата Пет�
ра забрали у совітську армію, а після закін�
чення служби він одружився, створив сім’ю.
Сестричка Ганна також вийшла заміж і має
свою сім’ю. Батьки померли у Казахстані.
А хату, де народилися славні герої України,
якась лиха людина серед білого дня під�
палила, щоб і сліду не залишилося по тій
славній сім’ї патріотів.

Ворог гадав, що зітре пам’ять про синів
України, але він помилився. Хоч нині ніхто
не знає, де покояться кості двох славних
героїв і патріотів України – Івана (Залізня�
ка) та Ілька (Богдана), але пам’ять про них
житиме вічно в наших серцях.

Василь ГУК

П
(Закінчення. Поч. у  № 40)
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КНИЖНИК

ПРОСВІТЯНИ

ПОСТАТІ

ÍÀ ØËßÕÓ ÏÎÑÒÓÏÓ
(Продовження. Поч. у №№ 38–40) автором). Згодом, 1934 року, його

розвідка «Українська гімназія
«рідної школи» в Рогатині (істо�
ричний нарис з приводу 25�ліття
гімназії)» побачила світ у ч.14 жур�
налу «Рідна школа» (м. Львів).

Микола Угрин�Безгрішний –
політичний діяч. Він першим на
Рогатинщині займав становище
повітового провідника Української
Військової Організації (УВО).

У 30–40�ві роки ХХ століття ім’я
Миколи Угрина�Безгрішного –
педагога, письменника, поета,
драматурга, журналіста, видавця,
громадсько�політичного і культурно�
мистецького діяча – на овиді укра�
їнського національного життя
Галичини було добре відоме.

* * *
…З приходом у Галичину «пер�

ших совітів» у вересні 1939 року
Миколі Угрину�Безгрішному, відо�
мому у краї своїми національно�
патріотичними («українофільсь�
кими») поглядами, дивом вдалося
уникнути лабет НКВД. Хоча впро�
довж 1939–1941 рр. працював
завідувачем Рогатинського район�
ного відділу народної освіти (рай�
вно). В умовах комуністичного
терору, масових репресій і висе�
лень щодо галицького свідомого
громадянства, коли кожен день
існування ставав сторінкою однією
чорнішою від іншої… Микола
Угрин�Безгрішний не полишає
свого становища – ні педагогічної
праці, ні підпільної праці члена
ОУН. І в наступні роки (1941–1944)
у час німецької окупації Галичини
він залишався на стійці борця
за волю України.

З проголошенням у Львові
30 червня 1941 року Української
Державності він разом зі своїм
побратимом Антоном Лотоцьким
засновує і редаґує у Рогатині
часопис «Рогатинське слово» –
орган повітової управи, а фактично
– орган українських націоналістів.
З 23 липня 1941 року по липень
1942 року часопис був ідейно�
політичним смолоскипом укра�
їнців на Рогатинщині. І був забо�
ронений німецькою владою. «Ро�
гатинське слово» стояло на висо�
кому фаховому журналістсько�
видавничому рівні. Про це зазна�
чала, зокрема, газета «Краківські
вісті» у статті «Українські газети
поза Львовом», де виокремлюва�
лися часописи, редаґовані досвід�
ченими журналістами і літерато�
рами, як «Самостійна Україна»
і «Українське слово» (Рогатин)
і «Українські Перемишлянські
вісті» (Перемишль).

У «Рогатинському слові» спів�
працювали, окрім Миколи Угрина�
Безгрішного та Антона Лотоць�
кого, Роман Смик (виступав під
псевдонімом Роман С. Опільсь�
кий) – на той час – студент берлін�
ського медичного університету,
Юліан Каменецький – учитель
гімназії, колишній отаман УГА,
Петро Бігус, Роман Коритко
та ряд інших патріотів.

У часописі Микола Угрин�Без�
грішний надрукував календар
«Рідне слово», спогади «Львів–
Київ–Карпати» (сторінки з націо�
нально�визвольної боротьби),
видав друге повне видання дра�
ми «Софія Галєчко», низку своїх
поетичних творів – «Рогатинщина
з 1934 року», «Просвіта» та ін.,
репортажів і статей.

Перше число «Рогатинського
слова» від 23 липня 1941 року
відкривалося передовицею�звер�
ненням «Український народе!» з
епіграфом – словами Т. Шевченка
«Де нема святої волі, не буде там
добра ніколи!». А стаття колиш�
нього отамана УГА Петра Бігуна
закликає – «До зброї!». Друге число
часопису від 26.07.1941 р. привер�
тало увагу читачів «Листом митро�
полита Андрея Шептицького до
п. полковника Андрея Мельника» із
закликом до порозуміння зі Степа�
ном Бандерою та ліквідації «так
страшного, шкідливого для укра�
їнської справи роздору!».

Володимир МОРОЗЮК,
член НСПУ

Микола Угрин�Безгрішний,
Антін Лотоцький та інші співробіт�
ники журналу багато писали про
видатних людей – їхніх сучасників.
Зокрема, Микола Угрин�Без�
грішний у ч. 4 часопису за 1924 рік
опублікував цікаву розвідку «Про�
стен Добромисл» – про діяльність
видатного українського худож�
ника Юліана Панькевича. Сам же
митець часто виступав у «Рога�
тинці» під псевдонімом Простен
Добромисл. У ч. 2 за квітень 1924
року він, наприклад, опублікував
розвідку «Дивне село».

На сторінках «Рогатинця» поба�
чили світ: перша частина «Нарису
історії січових стрільців» Миколи
Угрина�Безгрішного, публіцис�
тичні розвідки�огляди Івана Вер�
б’яного «Пласт імені Пилипа Ор�
лика», «Довоєнний Пласт в Рога�
тинській гімназії» (ч. 2, 1924 р.),
нарис А. Лотоцького (під псевдо�
німом Лотан) «Роксоляна» і його ж
поетична посвята «Поклін Великому
Каменяреві» (ч. 5–6, 1924 р.) та
велика віршована сатира під крип�
тонімом МУБАЛ.

Журнал «Рогатинець» проісну�
вав (з перервами у 1923 р.) до
кінця 1924 року.

* * *
 …Свою видавничу діяльність

задля плекання українського дру�
кованого слова у 20�их роках роз�
ширювали й урізноманітнювали:
вони засновують у Рогатині два
нових видавництва – «Журавлі» й
«Сині дзвіночки». У видавництві
«Журавлі» побачила світ низка
художніх, публіцистичних і драма�
тичних творів дуету МУБАЛ. Тут
вийшли у світ окремими книж�
ками праці Миколи Угрина�Без�
грішного: історичний нарис
«Етапна гімназія українських січо�
вих стрільців» (1928), «Підручний
співаник української молоді»
(1923), що вийшов з приміткою
«опрацював Князь УСУСУ», збірки
нарисів Миколи Угрина�Без�
грішного «Нуся з Києва» (1924), «З
життя гімназистів» (1928) та його
ж драми на три дії «В Карпатах»
(1924), «Лицарі Залізної Остроги»
і «Софія Галєчко», присвячені
українським січовим стрільцям
(1924). До речі, останні дві драми
виставляли українські театри
Галичини. Зокрема, у червні 1934
року виставу «Залізна Острога»
у переробці і під управою Лісе2
вича та Антона Курдидика
(музичне оформлення М. Гайво�
ронського) виставив Український
народний театр ім. І. Тобілевича
у Коломиї.

Микола Угрин�Безгрішний
видав також коротку історію Чер�
ча та малий співаник, а разом
з А. Лотоцьким – «Граматику укра�
їнської літературної мови» і кален�
дарик для всіх на 1924 рік («зла�
див МУБАЛ», 1923).

Що стосується видавництва
«Сині дзвіночки», започаткова�
ного дуетом МУБАЛ у 1923 році,
то воно спеціалізувалося на
виданні маленьких книжечок�
«метеликів» для дітей із серії
«Дитяча бібліотека».

Редаґував Микола Угрин�Без�
грішний також гумористичний
журнал «Око». Він співпрацював
із рядом галицьких українських
часописів, зокрема, у Львівському
часописі «Молода Україна» за
1923 рік були опубліковані його
вірші «Сон Лесі», «Люблю книжку»,
«В Шевченкові роковини», «До
школи»; у журналі «Нова хата»
побачили світ його спогади
«Хорунжа УСС Софія Галєчко
(у п’ятнадцяті роковини смерті)».
Друкувався також у львівському
ілюстрованому журналі для дітей
«Світ молоді» і журналі «Рідна школа».
В останньому часописі, зокрема,
опублікував спогади про Григорія
Цеглинського2Копка.

Микола Угрин�Безгрішний –
автор першого нарису з історії
української гімназії у м. Рогатині.
Частина цієї розвідки була опуб�
лікована на сторінках газети
«Зоря» (але присвоєна іншим

Напередодні 702ої річниці Українсь2
кої Повстанської Армії у Івано2Фран2
ківському Видавничо2господарському
центрі «Просвіта» вийшла книга Василя
Гука «Шлях до волі».

Сам автор – учасник визвольних зма�
гань, вчитель, політв’язень, громадський
діяч, почесний член обласного товариства
«Просвіта». Його батько був учасником
визвольних змагань часів Західноукра�
їнської Народної Республіки, колишній
старшина Української Галицької Армії.

Багато років Василь Гук збирався писа�
ти про свій життєвий шлях, який пройшов
від маленької дитини до свого вісімдесяти�
річчя. Цю книгу він хоче залишити дітям,
щоб знали, що їхні предки – славний рід
Гуків, який походить з 1648 року, коли Бог�
дан Хмельницький облягав Львів, а окремі
загони козаків здобували Пнівський замок,
який у той час був неприступний для
татар, турків, а козаки його здобули.

Окремі загони козаків були і на Долин�
щині, звідки походить автор, зокрема,
у селах Станківці і Церківна. Про це
мовиться у документі, датованому 1648–
1649 роками, про те, що селяни не можуть
сплатити податок у зв’язку зі спустошен�
ням, яке сталося під час воєнних дій 1648–
1649 років.

Звідси ми дізнаємося, що національно�
визвольна боротьба українського народу
під проводом Богдана Хмельницького мала
великий вплив на Прикарпаття, яке в той
час повстало під проводом Семена Висо�
чана і священика Івана Грабівського.

Книга В. Гука «Шлях до волі» є автобіо�
графічним нарисом у контексті історії
України. Автор пережив польський, німець�
кий і совітський окупаційні режими. Про�
стежується, яку роль відіграли українські
жінки у національно�визвольних змаганнях
і перші кроки нашої незалежності.

Михайлина БОДНАР,
завідувачка культурно!масової роботи

обласної «Просвіти»

ØËßÕ ÄÎ ÂÎË²
У 1957 році після  закінчення Львівського будівельного тех�

нікуму мене скерували за комсомольською путівкою у Читин�
ську область (Нерчинський район, с. Новоцурухайтуй). За
десяток кілометрів від Чити були табори, в яких працювали
тисячі політв’язнів з усіх околиць тодішнього СРСР. Одні буду�
вали олов’яні шахти, інші – теплову електростанцію. Жили
в бараках манджурської армії та полонених японців. Воду при�
возили з річки Аргунь, а за нею простягався Китай.

За моє піврічне перебування в’язні кілька разів утікали
через глибоку річку в сусідню державу, немало їх топилось,
інших – розстрілював конвой.

У нашій львівській команді було тридцять хлопців�українців.
Ми щодня бачили, як в’язнів на побудову шахти вивозили озбро�
єні червонопогонники з собаками. На вишках чергували снай�
пери. А в селищі проживали і кілька сотень безконвойних, які
відбували поселення і щоденно відмічались у комендатурі.
Селище було закритого типу – без перепустки ні зайти, ні вийти.
Щотижня відбувалися суди, на яких в’язням за різні режимні
порушення додавали строк перебування. Відчувалося, що
антагонізм між табірною владою і в’язнями наростав.

Після того, як у шахті втопилось двадцять засуджених,
виникло повстання. Нам наказали на роботу не виходити, поки
не придушать бунт. Після кількаденних перемовин табірників
із повсталими на початку жовтня 1957 року червонопогонники
на БТР атакували табір. Вночі нападники освітили територію
прожекторами й почалася стрілянина, яка тривала і цілий день.
Трупи вивозили кілька ночей поспіль.

Серед в’язнів і поселенців були галичани, між ними – колишні
вояки УПА. Поселенці з Галичини були добре організовані, допо�
магали в’язням і нам, учорашнім учням. Коли в нашому бараку
окопалися повстанці, вони нас усіх перевели в безпечне місце.
Та невдовзі в’язнів невеликим групами почали пересилати в інші
табори. Поміняли керівництво будови, впровадили комендантську
годину. Пропали кілька виконробів (наче кидали їх у шахту з во�
дою), які проявляли жорстокість до в’язнів.

Головний інженер будови запропонував нам іти в майстри
і працювати з в’язнями. Мій земляк Зиновій Фіґоль, засуджений
на 25 років за участь в УПА на Львівщині, сказав мені: «Синку,
як станеш майстром, будеш ворогом в’язнів, можеш звідси
живим не вийти. А взагалі втікай, іди в армію – якраз твій вік…»

Зиновій не знав, що нам дали на три роки бронь від армії. Коли
ж я потрапив у лікарню в Читі, Зиновій і тут мені допоміг. Його родич
жив у Читі й працював у військкоматі. Він і зробив мені повістку.
Коли я приїхав за розрахунком, у відділі кадрів будови мені від�
мовили й завели на мене досьє, зробили запит на батьківщину.
Відповідь не забарилась. Із Золочева дали позитивну характерис�
тику (в ній було сказано, що 1947 р. батька вбили українські буржу�
азні націоналісти, а фактично лже�УПА, як ми дізналися згодом).

Я відмовився від роботи і написав лист міністрові оборони.
І в листопаді 1957 року мене призвали на службу на Тихоокеан�
ський флот. Служив майже п’ять років, побував на Кубі (Кариб�
ська криза). Достеменно знаю, що третина моїх однолітків
зі Львова в 1957–1958 роках, які не мали допомоги земляків,
загинули в шахті. Але з плином часу і через розписки про нероз�
повсюдження інформації, які ми давали на цій кривавій комсо�
мольській будові, мало що відомо про них. Єдине, чим усі гор�
дились, що сиділи в Нерчинську російські революціонери…

Степан БОЙКО, просвітянин

ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ

ÌÅÍÅ ÏÎÐßÒÓÂÀÂ ÓÏ²ÂÅÖÜ

Цьогоріч відомому українсь2
кому педагогу2просвітителю
Василеві Равлюку виповнилось
140 років.

Відомий просвітитель Снятин�
щини через усе своє життя проніс
любов і прихильність до рідного
українського слова. В умовах поль�
ського засилля на всіх зборах і вчи�
тельських конференціях патріот�
педагог говорив тільки українською
мовою, що почали наслідувати інші
вчителі. На цих засадах зростали
національний дух, свідомість, патріо�
тичні пориви краян.

Через освітні, просвітні грома�
дянські діяння мужніло Равлюкове
українство. Його селянський вишкіл
завжди був доброю опорою в житті.
Батько�хлібороб, щоб вивести сина
в люди, після закінчення сільської
школи віддав хлопця до гімназії в
Коломиї. Коломийська гімназія за�
приязнила його з Василем Стефани�
ком і Лесем Мартовичем, долучила
згодом до майбутньої просвітниць�
кої праці серед народу. Побіжні відо�
мості з рідної літератури та історії
України аж ніяк не задовольняли
передову молодь. Вона об’єдна�
лася у таємний гурток. У цьому гурт�
ку, власне, і пройшов другу школу
Василь Равлюк – школу любові до
українського слова та пісні.

Згодом краянин писав: «Стефа�
никові подобалася моя безжурна
вдача: я куди ходив, то все підспіву�
вав. У хвилини втоми чи журби про�
сив мене співати. У неділю чи свята
сходилися декілька товаришів,
співаючи хором його улюблені пісні.
Найрадше слухав думи про чайку,
що вивела діток при битій дорозі,
про Байду, Морозенка…»

Згодом Василь Равлюк став
найактивнішим збирачем фольк�
лору. Він відкрив у своєму рідному
селі Вовчківцях невичерпні дже�
рела народної творчості. Кілька
збірок пісень, приповідок, зібра�
них ним на Покутті, опис весільного
обряду в селах Орелець і Вовчківці
зберігаються у рукописах відділу
Інституту мистецтвознавства,

ÆÍÈÂÍÅ ÏÎËÅ ÂÀÑÈËß ÐÀÂËÞÊÀ
фольклору та етнографії Академії
наук України.

У гімназійні часи месією прав�
ди і честі, спонукою до пошану�
вання рідного українського слова
став для допитливого юнака Тарас
Шевченко. Шевченківські пам’ятні
вечори заворожували молодь,
його поезія стала для неї джере�
лом національного духу. Його роз�
вою і утвердженню присвятив своє
життя і Василь Равлюк.

За свої протестні пориви, що
були небезпечними для чужинської
влади, краянин змушений був
покинути Коломийську гімназію,
як і його побратими. З 1891�го він
продовжує навчання у Станіслав�
ській учительській семінарії, яку
з відзнакою закінчує 1895 року.
Але учительської посади йому на
Покутті не дали. Довелося їхати
в Радехів на посаду тимчасового
молодшого вчителя, де він створює
учнівський хор та читальню, що ще
більше розізлило владу. Шкільна
крайова рада перевела його у від�
далене польське село Щахову на
прикордонні з Галичиною.

Аж 1901 року стараннями грома�
ди села Вовчківці та його активного
громадського діяча Григорія Запа�
ринюка вдалося повернути педаго�
га в рідні краї. Він стає завідувачем
Вовчківської двокласної школи. Не�
зламний дух земляка допоміг йому
активізувати громадську діяльність
у селі. Він зібрав велику шкільну
бібліотеку, якою користувалися вчи�
телі, діти, усі селяни. Організував
шкільний і церковний хори, курси
для неписьменних селян, заклав
при школі взірцевий сад, вчив дітей
садівництва та бджільництва.

У 1905�му Василь Равлюк ра�
зом із Василем Стефаником за�
снували у Снятині окружний відділ
товариства «Взаємна поміч укра�
їнського вчительства», а 1909 року
– Снятинську філію товариства
«Просвіта», якою керував з невели�
кою перервою аж до 1939�го.

Просвітницькі ідеали стали над�
то актуальними з другої половини
XIX століття, бо нова Конституція в

Австро�Угорській імперії зміцнила
польські позиції в Галичині. Намітив�
ся спад українського національного
руху, що посилило москвофільські
настрої серед інтеліґенції. Тож на
противагу москвофілам на оборону
національних справ стала галицька
молодь, яка перебувала під впли�
вом «Руської трійці» і творів Тараса
Шевченка. Просвітницьке товари�
ство поставило собі за мету «спо�
магати народну просвіту в напрям�
ках моральнім, матеріальнім і полі�
тичнім через видання практичних
книжок і брошур… у тій мові, якою
народ говорить».

Равлюкові просвітницькі діяння не
подобалися польській адміністрації,
особливо після визвольних змагань
ЗУНР. Та й патріот�просвітитель не
міг змиритися з польською окупацій�
ною владою. Василь Равлюк з дру�
жиною Анною не захотіли скласти
присяги Польщі, за що педагога по�
збавили посади директора школи,
пенсії та житла. Але цим влада не
змогла припинити його просвіт�
ницьку активність, серцевиною якої
є утвердження національного духу,
рідної мови й української книги.

Мовне поле Василя Равлюка
і нині потребує найретельнішого
догляду. Тож і виповів пророче та
обнадійливо Марко Черемшина
при врученні просвітянину Почес�
ної грамоти товариства «Просвіта»
такі слова: «…щоб те чересло, яке Ви
викували до старого плуга, до
краю зорало народну ниву і щоб
на тій ниві Ваша праця зійшла
і буйно заколосилася».

…Кидаю поглядом у дні нинішні.
Минулого місяця відбулася зустріч
представника Президента України
у Верховній Раді Юрія Мірошничен�
ка з громадою Снятинщини. Серед
учасників зустрічі було чимале пред�
ставництво інтеліґенції краю. З
різними запитаннями зверталися
краяни до поважного столичного
гостя. Лише, на жаль, ніхто не спро�
мігся поцікавитись про болюче мов�
не питання в Україні. Дивно…

Мирослав ПОПАДЮК,
голова Снятинського райоб’єднання

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка (Далі буде)
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ІЗ КОГОРТИ БОРЦІВ

ВИСТАВКИ

«ÂÅÐÕÎÂÈÍÀ-2012»

Â ²ÒÀ ªÌÎ !Â ²ÒÀ ªÌÎ !Â ²ÒÀ ªÌÎ !Â ²ÒÀ ªÌÎ !Â ²ÒÀ ªÌÎ !
Івано�Франківське міське об’єднання

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка щиро вітає
вельмишановного пана

ГЕННАДІЯ МАРЧЕНКА –
патріота України, активіста, громадського

діяча, голову осередку товариства «Про�
світа», члена Спілки художників України
з 80�річчям!

Прийміть від нас, просвітян Івано�Франків�
ська, слова вдячності за Ваш особистий вне�
сок у боротьбу за здобуття незалежності
України, розвиток і утвердження української
мови, консолідацію патріотичних сил Дер�
жави. Велика подяка Вам за активну участь
у діяльності товариства «Просвіта».

Бажаємо Вам щасливого сьогодення,
світлого майбутнього, енерґії і наснаги на ниві
духовного відродження національної культури!

Успіхів Вам у праці на покращення добро�
буту української нації!

 Міцного здоров’я і многих благословен�
них літ!

 З роси і води!
З повагою голови ОО та МО ВУТ «Просвіта»

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, Василь БОЙКО,
друзі та колеґи: Петро АРСЕНИЧ, Наталія СИНИЦЯ,

Марія ТУРЧИН, Тетяна ФІҐОЛЬ...

З РОСИ І ВОДИ!..

До 140�ої річниці адвоката, просвітителя,
політика, міністра внутрішніх справ ЗУНР
Івана Макуха в Народному домі Тлумача
відбулася науково�практична конференція
«Він всього себе присвятив боротьбі за Ук�
раїнську незалежність і народні права».

 У конференції взяли участь педагоги, чле�
ни ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, учнівська
молодь і громадськість краю. На конференції
були присутні заступники голів облдержадмі�
ністрації та райдержадміністрації Роман Іва�
ницький та Олександра Чаплінська.

ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÍ²ÑÒÜ ² ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÀÂÀ
 З полум’яними словами про знаного

у краї адвоката, політичного і громадського
діяча першої половини ХХ століття, який
довго жив і працював у Товмачі, звернулася
до присутніх голова райоб’єднання ВУТ «Про�
світа» ім. Т. Шевченка Галина Дзьоба.

 На порядок денний науково�практичної
конференції виносився широкий спектр питань.
Про дитячі та шкільні роки, університетські
студії І. Макуха розповіла учениця Тлумацької
гімназії Аліна Рекрутяк. Ґрунтовним був
виступ завідувача юридичної консультації
у районі, адвоката Оксани Явдошак про полі�
тико�правову діяльність та адвокатську
практику Івана Макуха. Змістовно й цікаво
розкрили питання «Іван Макух і громадські
організації» краєзнавець Петро Боднарчук,
«Іван Макух – видатний діяч ЗУНР. Перша
українська влада в Тлумачі» – методист метод�
кабінету, просвітянин Ігор Мандар, «Борець
за народні права» – вчитель історії Тлумаць�
кої загальноосвітньої школи Іван Гринюк.
Говорячи про роль і місце цієї особистості
в історії краю, вчитель Тлумацької гімназії
Марія Ковбас висловила думку, що для
кращого усвідомлення його величі варто

ÂÅÐÂÈÖß Â ÏÎÃÎÍ²
У монастирі Успіння Пречистої Діви Марії

ЧСВВ, що в с. Погоня Тисменицького ра�
йону відбулася Міжнародна проща вервиці
за єдність Церков.

Участь у прощі взяли делеґації з Польщі,
Німеччини, Італії, Канади й Америки, а також –
областей України: Донецької, Дніпропетровсь�
кої, Одеської, Київської, Тернопільської, Чер�
каської, Львівської та Івано�Франківської. За�
вершився захід урочистою Архієрейською
Літургією, яку відслужили правлячий Митропо�
лит Івано�Франківської архієпархії Кир Володи�
мир (Війтишин), єпископ�емерит Софрон
(Мудрий) ЧСВВ, ректор Івано�Франківської
Теологічної академії, духовенство УГКЦ Івано�
Франківської архієпархії та різних країн світу.

У прощі впродовж двох днів взяли участь
біля 50 000 прочан. На завершення прощі
настоятель Свято�Успенського монастиря
Чину святого Василія Великого о. Никодим
Гуралюк подякував усім за участь у прощі.

ÄÎ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÓ ÌÀÒÅÐ² ÁÎÆÎ¯

Відбулася нічна піша проща родин
міґрантів до чудотворного образу Матері
Божої у с. Крилос.

У духовному спілкуванні взяли участь
представники паломницьких спільнот
краю, Дрогобича, Самбора, Нагуєвичів,
Турки, Києва, Львова, Бережан… Святу
Літургію очолив парох церкви Успіння Пре�
святої Богородиці УГКЦ отець Ярослав
Жолоб. Прочани тієї ночі молилися за всіх
онкохворих, узалежнених, за здоров’я
заробітчан і єдність їхніх родин.

І. Л.

ДУХОВНЕ

ПЕРЛИНИ

×È ÄÀÑÒÜ ÞÍÅÑÊÎ
ÎÕÎÐÎÍÍÓ ÃÐÀÌÎÒÓ

ЧИ СТАНУТЬ ПРИКАРПАТСЬКІ
ЦЕРКВИ СВІТОВИМ НАДБАННЯМ?
У липні 2013 року в Камбоджі відбудеться

37�ма сесія ЮНЕСКО, на якій розглядати�
муть транскордонний українсько�поль�
ський проект, зокрема щодо долі двох цер�
ков Прикарпаття і шести інших претен�
дентів від України. Йдеться про церкву
Зіслання Святого Духа в Рогатині та церкву
Благовіщення Пресвятої Богородиці в Ниж�
ньому Вербіжі на Коломийщині – перлини
української дерев’яної архітектури.

Лише недавно львівський науковець
Андрій Кутний, що працює в Мюнхені, вия�
вив, що рогатинський храм насправді на сто
років старший, ніж вважалося донедавна.
Інформація про це з’явилася, щоправда,
не в Україні, а в Німеччині. І сьогодні, коли
дві церкви від Прикарпаття мають реальні
шанси ввійти до престижного реєстру істо�
ричної спадщини ЮНЕСКО, ця інформація
стає особливо цінною.

Отож загальноприйнятий факт про те,
що церква Зіслання Святого Духа належить
до XVI століття, спростований. Храм у Ро�
гатині зведений у XV столітті. Найсучасні�
ший на сьогодні метод дендрохронології –
вимірювання відстані між кільцями – арґу�
ментовано засвідчив те, що деревину на
церкву зрубали в межах 1494–1498 років.
(з кожної церкви брали пробу деревини, за
якою і визначали її вік).

Потребує уваги і добрих рук дерев’яний
храм Благовіщення Пресвятої Богородиці
у Нижньому Вербіжі Коломийського району.
Зведена вона 1808 року. На сьогодні вона
оббита бляхою, що не лише псує її автен�
тичність, а й шкодить деревині. Отож церква
потребує реставрації. Є надія, що до сесії
ЮНЕСКО її відреставрують.

Теодор ДРОВНИЧ

ДОРОЖНІ НОТАТКИ: НАВІЯНЕ

Ó ÊÐÀÞ ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ ² ÀÑÒÐ²Ä Ë²ÍÄÃÐÅÍ
ÅÑÅÉ

організувати поїздки на малу батьківщину
Івана Макуха – у село Дорожів на Львівщині.

Михайло Дземан, автор книги «Іван Макух,
адвокат із Товмача – міністр ЗУНР», розповів
про останні роки життя адвоката і зауважив,
що потрібно докласти усіх зусиль, щоб пере�
везти його прах із Австрії, де він похований,
на рідну землю – у Тлумач, на міському цвин�
тарі якого похована його дружина Павлина
Макух. Ганна Яців, поетеса, член Національ�
ної спілки майстрів мистецтв України, присвя�
тила тлумацькому адвокату вірш.

 На завершення конференції присутні
переглянули документальний фільм Романа
Рибчина, голови «Просвіти» села Буківна,
«Повернення із забуття».

 Учасники поклали квіти до меморіальної
дошки І. Макуха, встановленої на його
будинку – архітектурній пам’ятці, у якому
зараз розташована міська рада.

1 листопада в Тлумачі відкриють пам’ят�
ник Іванові Макуху – доктору права, адво�
кату з Товмача, міністру ЗУНР, послу Галиць�
кого сейму і Польського сенату, який всього
себе присвятив боротьбі за Українську дер�
жавність і народні права.

Оксана СОЛОВІЙ, просвітянка
Від редакції: Окремі повідомлення, які

прозвучали на конференції, подамо у наступ�
них числах тижневика «Галицька Просвіта».

Зараз думаю про Русалоньку. Ту, яку
створив Ганс Христіан Андерсен. Саме про
цю казкову істоту найбільше випадає саме
зараз писати. В оце надвечір’я, коли я сид�
жу на поромі, що прямує зі Швеції до
Ґданська. Довкола – водні простори Бал�
тійського моря. А позаду, окрім Швеції,
і данське королівство, в якому жив Андер�
сен, а в морі – його Русалонька. Андерсен
жив давно, Русалонька – ще давніше. Але
принци в Данії є і нині. І королева є. І ко�
роль, бо в «Данмарку», країні данів, – кон�
ституційна монархія.

Повертаюся зі своєї чергової подорожі
країнами Європи. Цього разу – Польщі,
а головне – Данії і Швеції. Які ж асоціації
можуть виникнути у будь�кого з нас? Данія,
звісно, там, де жив найзнаменитіший каз�
кар Г. Х. Андерсен. До речі, він створив
не одну власну казкову країну, але і Данію
знають, насамперед завдяки йому.

Це щодо різних асоціацій про Данію і не
лише. А які асоціації виникають у вас щодо
України? Які люди минулого чи нинішнього
дня уособлюють її? Клички? Андрій Шев�
ченко?.. На якомусь етапі – можливо. Десь
більше – Тарас Шевченко. Але чи аж до такої
міри, як у випадку з Андерсеном? Я не всту�
патиму з вами в полеміку. Навіть у близькій
Європі не так багато людей знають про
Україну. Бо ніхто для цього не працює.

Та менше з тим – повернімось до подо�
рожі. Вона розпочалася з Польщі, з Ґдансь�
ка. Мене особисто це приморське місто
приємно вразило. Може, більше ніж Краків.
В ньому багато давньої міської культури, де
співіснує польське, німецьке, голландське
життя, де переплелися міжнародна історія
і культура. А ще тут цікава набережна з суд�
нами різних часів, велелюдна і мальов�
нича. І всюди панує бурштин (це так
польською і українською називається
янтар). Я навіть потрапив до майстерні,
в якій шліфують бурштин. Майстер цікаво
оповідав про свою роботу, аж саме зайш�
ла група німецьких туристів, які особливо
цікавляться янтарними прикрасами. Була
неділя, тож я зайшов до костелу, де служили
Літургію. З насолодою послухав божест�
венні звуки органу.

На жаль, у Ґданську перебували недовго,
бо ще очікувала екскурсія до Мальборку. Хто
не знає, Мальборк – колишня фортеця, та,
власне, столиця Тевтонського ордену
хрестоносців. Ця фортеця вражає могутністю
і неприступністю, а ще – суворою величчю,
в якій вистачає і лицарської гідності й муж�
ності, і середньовічної стриманості, але й
королівської пишності. Звичайно, за мірками
того часу. Найбільш спокусливим об’єктом
тут є велике дерев’яне крісло, власне, трон,
великого маґістра. Кожному кортить у ньому
посидіти. Я теж – не виняток. Чи думав
я колись, ще в дитинстві, переглядаючи
фільм «Хрестоносці», в якому присутній
замок Мальборк, що колись побуваю тут.
А під час служби в армії прочитав роман
Генрика Сенкевича «Хрестоносці»...

Та я почав про літературу, тому й нотат�
ки подаватиму крізь призму літератури,
книжності, трохи, може, і кіно.

…Далі була мандрівка Балтійським мо�
рем. Величезний (завдовжки 176, завширш�
ки 30 метрів, на десять поверхів) пором
відчалив о восьмій вечора із Ґдині, щоб
о восьмій ранку пришвартуватися до
шведського причалу. Пором чомусь ризи�
ковано порівнювали з «Титаніком».

Вже здалека замріли острови, врешті –
берег, які належали Швеції.

Некоротка дорога просторами Швеції,
які не дуже відрізняються від прикарпатсь�
ких, і автобус в’їхав на довжелезний (8 км)
міст через море. Згодом – тунель, штучний
острів і – Данія.

Копенгаген зустрів похмурою, більш осін�
ньою (+150), аніж літньою погодою, від чого
сприйняття столиці Данії було не найкраще.
Першим, кого я зустрів відразу після того,
як автобус зупинився, був бронзовий
Г. Х. Андерсен. З ним я і зробив свій
перший фотознімок у Копенгагені. А другим
став пам’ятник андерсенівській казковій
Русалоньці, де постійно багато людей
і її самотній образ зливається із сірою
картинкою прохолодного Північного моря
й копенгагенського берега.

Екскурсія Копенгагеном. Ось парламент.
Що це? Жодного автомобіля, натомість –
самі велосипеди. Виявляється, ними їздять
депутати данського парламенту. Навіть
спікер. Уявляєте наших депутатів без доро�
гих «важкою працею» зароблених авто�
мобілів? Нонсенс.

У Копенгагені мене зацікавив пам’ятник
відлюдькуватому Сьорену Кіркегору. Зелено�
мідна фігура нагадує, що цей чоловік був
батьком екзистенціалізму. Гарно у міський
ландшафт вписується засновник Копенга�
гена єпископ Абсалон на коні. В єдине зли�
вається мідь пам’ятника й високого шпилю
собору. Того ж таки дня на зацікавлених
очікувало ще одне диво – катедральний
собор в Роскільде, заввишки 105 метрів.
У ньому знаходиться королівська усипаль�
ниця. Ніколи не бачив такої кількості кош�
товних саркофагів, у яких спочивають
данські королі й королеви. В Роскільде
є також музей вікінгів. Не забуваймо, що
в давнину Скандинавія – країна суворих,
грізних і мужніх воїнів – вікінгів, які причетні
й до історії Русі.

Ще одне літературно�історичне місце
відкрилося мені другого дня мандрів. Це був
суворо�величний замок Кронборг. Цікавий
він тим, що сюди поселив свого Гамлета,
принца данського, Вільям Шекспір. На стіні
замку встановлена дошка з іменем якогось
Амлета, що й став прототипом героя все�
світньовідомої трагедії. Щороку тут, у Крон�
борзі, на замковій площі з фонтанчиком

відбувається вистава «Гамлет». Маленька
деталь з нинішнього замкового життя: на
водному просторі каналу під мурами пла�
ває пара білих лебедів із виводком сірих ле�
бедят, що нагадує казку Г. Х. Андерсена «Гид�
ке каченя». Дух Андерсена в Данії – невми�
рущий. До речі, екскурсовод не забула роз�
повісти біографію цього фантастичного
казкаря, чиї твори читають у всьому світі.

І знову була дорога восьмикілометровим
мостом через море. Погода – благодатна,
сонячна. Природа в Швеції мало відріз�
няється від нашої. Ростуть берези, сосни,
ялини, дуби, липи…

Стокгольм вразив і зачарував. В центрі
міста – озеро, розтягнуте, як широка ріка,
тому багато простору, світла, блакиті води.

Історично Швеція близька Україні. На�
самперед кольори їхнього й нашого прапо�
ра однакові. Тут є зв’язок вікінгів і давньої
Русі. Про менш віддалену історію взаємин
України і Швеції нагадує пам’ятник Карлу ХІІ
на коні. Можливо, це той кінь, що на ньому
король гарцював під Полтавою. І тут літе�
ратура, від Байрона – до Пушкіна, від
Карла – до Мазепи.

Швеція через Астрід Ліндґрен дала каз�
ковому світу Карлсона, Пеппі Довгу Пан�
чоху. Тут, у Стокгольмі, – пам’ятник відомій
письменниці. А ще у шведів була Сельма
Лаґерлеф (хто не читав її «Чудової манд�
рівки Нільса з дикими гусьми»). Вона – Но�
белівський лауреат. Мені пощастило побу�
вати у міській ратуші, де щороку відбува�
ються бали на честь Нобелівських лауреатів
(не забули, що Нобель – винахідник вибу�
хівки, теж швед).

А як дивно було їхати Швецією і диви�
тися в автобусі по телевізору фільм про
«АББУ». Це ж вони звідси. Пощастило
потрапити на зміну варти біля королівсь�
кого палацу. Вояки у формі ХІХ століття під
барабанний бій, духовий оркестр крокують
бруківкою, попереду – двоє вершників,
один з них – жінка.

А потім ходиш вузькими вуличками ста�
рого міста. Надибуєш найменший пам’ят�
ник у світі – металевий хлопчик на 9 см. Як і
десятки людей, гладиш його по голівці,
загадуючи бажання. Є одне бажання – не так
швидко покидати Стокгольм. Проте мусиш
їхати до порому, який 18 годин везтиме тебе
Балтійським морем до Ґданська. А звідти –
до Варшави. Дорогою – будівельний бум:
Польща готується до «Євро�2012».

У Варшаву прибуваємо увечері. Місто
несподівано вражає красою. Це поляки,
як фенікса з попелу, відродили Варшаву
з суцільних руйновищ, завданих фашис�
тами в 1945 році. Часу тут мало. Але всти�
гаємо побачити пам’ятник безсмертному
Фредерику Шопену. Я відзняв і пам’ятник
Юзефу Пілсудському. Тут – двояке став�
лення. Мій хресний батько, племінник Лева
Бачинського, жонатий на маминій сестрі,
розповідав про стосунки вуйка Лева і поль�
ського провідника.

Тут чути імена відомих письменників:
Болеслава Пруса, Ернеста Гофмана, Ольги
Токарчук, Януша Вишневського, Адама
Міцкевича. А ось костел, в якому похований
Генрик Сенкевич. А тут – кафе «Під кроко�
дилом», де бували Ф. Кастро (він подару�
вав крокодила), і президенти багатьох
країн. А  на майдані – пам’ятник сирені –
символу Варшави.

До відзеня, Варшаво!
Літературно�історична подорож вдалася.

Читати й бачити, бачити й читати, пізнава�
ти світ, людей, книги…

Василь БАБІЙ


