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Є такі злочини, яких
всюди і завжди, згідно
зі всіма можливими
законами від початку
світу, уважається без
жодного сумніву
за злочини. І їх будуть
вважати такими
так довго, допоки
людина буде людиною.
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ШАНОВНІ КРАЯНИ! ДОРОГІ ПРОСВІТЯНИ!

1 грудня він і новообрані депутати
міської ради складуть присягу на чесне
служіння громаді.

Нагадаємо, що на вибори мера у дру�
гому турі прийшло 68 790 виборців,
37 714 франківців висловили свою
довіру Русланові Марцінківу. Це 56,47
відсотка виборців.

Новообраний голова – свободівець,
його добре знають містяни. Після опри�
люднення результатів голосування він
висловив подяку. В ній мовиться:

«Шановні іванофранківці! Дорогі
виборці та побратими!

Щиро дякую за висловлену мені
довіру очолити громаду Івано�Фран�
ківська. Це спільна перемога моїх
виборців, команди «Свободи», моїх
побратимів, кандидатів та спостерігачів
від ВО «Свобода», членів дільничних
виборчих комісій, представників засобів
масової інформації, які висвітлювали
виборчі перегони й доносили до людей
мою виборчу програму.

Я і побратими зі «Свободи» спробуємо
реалізувати програму розвитку «Івано�
Франківськ – 2020». Адже чимало зроб�
лено, але ще більше належить зробити
спільно з вами, шановні іванофранківці.
Щоб Івано�Франківськ був містом,
в якому хочеться жити!

З повагою Руслан Марцінків».

* * *
На післявиборній прес�конференції

Руслан Марцінків розповів про перші
кроки на посаді мера.

Він подякував іванофранківцям за
підтримку і розповів, у яких напрямках
буде працювати. Марцінків готовий спів�
працювати з усіма політичними силами,

РУСЛАН МАРЦІНКІВ – МЕР ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА:
ПЕРШІ КРОКИ І ОБІЦЯНКИ

які представлені у міській раді. Він з коман�
дою хоче реалізувати «Програму роз�
витку Івано�Франківська 2020». Будуть
надалі облаштовувати двори, ремонту�
вати дороги й відкривати садочки.

«Роботи всім вистачить. Є багато
напрямків, потрібна праця», – прокомен�
тував свободівець.

Першим кроком на посаді буде
відкритий онлайн�бюджет, щоб кожен
мешканець міста побачив доходи
й видатки. Також буде здійснюватися
робота над новим міським бюджетом,
де будуть закладені речі, які обіцяли
свободівці перед виборами.

Також Марцінків заявив, що планує змі�
нити структури виконавчого комітету.

Першим заступником буде людина,
яка працюватиме з інфраструктурою,
комунальним господарством і капіталь�
ним будівництвом. Адже програма роз�
витку Івано�Франківська здебільшого
передбачає саме ці напрямки, – сказав
він. Також буде заступник з архітектури,
будівництва і земельних питань.

Марцінків нагадав, що ВО «Свобода»
має 14 депутатів у Івано�Франківській
міській раді, а цього недостатньо, щоб
сформувати більшість. Тому ведуться пере�
говори про співпрацю з усіма політичними
силами, які представлені у раді.

Новообраний міський голова також
зізнався, що буде й далі працювати
з фаховими керівниками комунальних
підприємств.

Зокрема, Марцінків наголосив, що запро�
понував Миколі Саєвичу, екс�керівникові
ВЕТП, повернутись на підприємство.

Новий мер також вважає неправиль�
ним крок екс�мера щодо виділення пів�
мільйона гривень на придбання житла
начальнику уравління культури МВК
Мирославу Петрику – з цим чиновником
він попрощається.

Команда нового мера не буде припи�
няти боротьбу проти незаконної забудови
навколо міського озера. Фракція «Сво�
боди» й далі наполягає – забудова на
Мазепи, 35А – незаконна. Її подальшу
долю вирішить суд.

«Консультуватимуся із юристами.
Треба, щоб процес у галузях архітектури
та земельних питань був відкритий
для громади», – сказав він. Нарешті має
бути затверджений генеральний план,
щоб забезпечити місто від незаконних
забудов.

«Заради громади я готовий до конст�
руктивної роботи, у тому числі з опонен�
тами», – наголосив Руслан Марцінків.

ДУШЕВНЕ

Івано/Франківське обласне об’єднання
ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Є такі злочини, яких всюди і завжди,
згідно зі всіма можливими законами

від початку світу, уважається без жодного
сумніву за злочини. І їх будуть вважати такими

так довго, допоки людина буде людиною.
Ф. Достоєвський

26 листопада, 17.00, НД «Просвіта»
Літературно/музична композиція,

приурочена річниці голодомору
1932–1933 років.

Івано/Франківські обласне та міське
об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

29 листопада, 15.00,   Вічевий Майдан
Пора благовісна – зродити Людину

На тих попелищах, де дух вільний гинув!
Н. Крісман

ЗАПРОШУЄМО
віддати честь нашим Героям

Небесної сотні
У програмі: спогади очевидців,

тематичні вірші та пісні.

Тут кожен звук – жива струна,
Ану ж вслухайтеся ревно, браття…
Людського серця глибина
Не зможе, щоб не заспівати.

           Ярослав Дорошенко
А співали на презентації книжок

«Українські пісні в записах та аранжуванні
Мирослава Пастернака» та «З Україною
в серці»  відомі й не зовсім виконавці,
заслужені й народні артисти, вокальні
ансамблі та хори.

Що підвищилася увага останнім
часом до цього композитора, хорового
дириґента, викладача хорових дис�
циплін, свідчив переповнений глядаць�
кою аудиторією у звичайний робочий
день великий зал НД «Просвіта».

Олег Смоляк – доктор мистецтвознав�
ства, професор, член Національної
спілки композиторів України з Тернополя
відзначив, що композитор є добрим знав�
цем місцевої народно�пісенної твор�
чості. Він глибоко розуміє їхню природу
творення і виконання. Це підтверджують
аранжовані ним пісенні зразки.

Кожен твір, що представляє різні жанри,
максимально наближений до місцевих
виконавських традицій і таким чином
зберігає їхню первісну природу.

Збірка відкривається календарно�
обрядовими піснями, до яких увійшли
народні колядки, народні щедрівки,
Маланка, гаївки, великодні забави. Усі
вони мають прадавнє коріння, дійшли
до нас із глибини століть.

Багатим розмаїттям пісень представ�
лене народне весілля з його чудовими
традиціями і звичаями. Широко й зво�
рушливо оспівана доля дівчини в любов�
них піснях. Піднесено, з ліричним опти�
мізмом представлені пісні про щасливе
родинне життя, але їх небагато, числен�
нішими є твори про важке життя у сіль�
ських родинах і сім’ях.

НАРОДНЕ – ТО Є ВІЧНЕ

(Чит. 3 стор.)

Розумно�гірким видалося відзначення
другої річниці Революції гідності. Плакало
небо, щеміли наші душі. А суспільну атмо�
сферу пронизували запитання: «Чому?
Чому досі не покарані винні за вбивство
Небесної сотні? Чому так і не реалізо�
вано суспільні вимоги Майдану: боротьба
з корупцією, реформи судової, право�
охоронної систем і, насамперед, еконо�
мічної? Чому людям стало так важко
жити, що від цифр у платіжках за кому�
нальні послуги вони позбавляють себе
життя?» І таких «чому» багато.

Чи задавали його собі очільники дер�
жави, покладаючи квіти до святих місць
пам’яті героїв Революції. І що думав, ска�
жімо, Президент, прочитавши на Інсти�
тутській в Києві як послання з небес напис:
«Ми все бачимо і не пробачимо!».

Запитань більше як відповідей. Їх не
дали навіть керівники силових відомств
– Генпрокуратури, СБУ, МВС напередодні
річниці Революції ніби�то звітуючи
перед суспільством про розслідування
злочинів попередньої влади. Словом,
перефразовуючи слова поета, все зво�
дилось до такого: одних нема, а інші
втекли. Прикро. Прикро, що Генпроку�
рори Махніцький, Ярема і вже нинішній,
третій, Шокін так нічого і не зробили для
відкриття правди про жорстоку кривду
Майдану.

А тим часом через тиждень звітува�
тиме Уряд «камікадзе» про зроблене.
Як на мене, навіть під мікроскопом
важко знайти якісь реальні позитиви його
діяльності. Протягом цього періоду як
переможні звитяги він подає чергові
транші фінансових запозичень у між�
народних кредиторів чи так і не побачені
успіхи в боротьбі з олігархами.

Хоч, зрозуміло, за нульової довіри сус�
пільства до Уряду, звітувати ніби і не ви�
ходить. У демократичній Європі, до якої
ми так прагнемо, він би вже давно пішов
у відставку. У нас же навпаки. Почалася
кампанія пошуків і представлення його
міфічних успіхів і навіть залякування
суспільства. Зокрема, неможливість
відставки А. Яценюка обґрунтовується
тим, що це, мовляв, мало не державний
переворот.

Агій на вас! Спам’ятайтесь! Жодне
чиновницьке крісло не вічне: посидів –
не дав собі ради – пішов… Поступись
місцем іншому, який таки розбереться
бодай із надмірними тарифами на кому�
нальні послуги для населення. Зреш�
тою, я б оцінював діяльність Уряду і всієї
влади згори донизу не за тим, скільки
позичили грошей і продали державних
підприємств, а скільки відкрили нових,
скільки створили робочих місць, скільки
українців започаткували свою справу.
Гадаю, що саме про це мова і не йтиме.
Говоритимуть про труднощі часу, про
війну, яка заважає здійснювати реформи,
принесуть у жертву кількох міністрів
і все. Коаліція на шпагаті і навряд чи
спроможеться на рішучий крок. І знову
нам подадуть справу так, що в 45�міль�
йонній Україні немає кому замінити одне
високопосадове місце. Сміх та й годі.
Щоправда, гіркий.

А я все запитую себе: чи бачили й
читали наші очільники отой напис�попе�
редження на Інститутській: «Ми все
бачимо і не пробачимо!». Втім, це не
лише застереження Небесної сотні, а й
тисяч, а то й мільйонів, які два роки тому
вийшли на Всеукраїнський Майдан. Про
це варто пам’ятати владі.

Богдан ВІВЧАР

МИ ВСЕ БАЧИМО…
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ГЕНОЦИД

1 січня 2016 року стає чин�
ною Угода про асоціяцію між
Україною та Европейським
Союзом. Факт знаменний.

То чим Україна порадує і Ев�
ропу, і саму себе? Що зроб�
лено і що не зроблено? Про
зроблене скажуть без мене.
А про не зроблене мусимо
говорити ми з вами.

Мене турбує одне запитання.
Коли ж ми позбудемося анти�
державної, антиукраїнської та
антиевропейської спадщини
«пахана». Закон Кивалова–
Колісниченка, спрямований
проти державности української
мови, протягав у Верховній
Раді не хто, а «сам» Янукович.
Пообіцявши своїм «уркам» за�
провадити в Україні московську
мову як другу (насправді першу)
державну мову і не змігши вико�
нати своєї обіцянки, Янукович
хотів «новим» мовним законом
підважити статус української
мови – зробити шахрайський хід
проти статті 10�ої Конституції,
статті, за яку поклали голови
мільйони українців.

Новий «зі старими колоніяль�
ними дірками» мовний закон
виправдав надії Януковича:
«українські Азарови» воскресли
духом і пішли в атаку на укра�
їнську мову. І Верховна Рада,
і Уряд стали частково перехо�
дити на московську мову, хоч
«новий» мовний закон цього
й не проголошував. Діяли по�
сталінськи – написано одне,
а на ділі було друге.

А европейські цінності, як
твердила Венеційська комісія,
стояли за те, щоб усі меншини
опановували державну мову:
в Україні – українську мову.

То ми з цим досі не скасова�
ним вуркаганським законом
хочемо зайти в Европу?

Як може проукраїнський Уряд
і проукраїнський Президент так
поблажливо ставитись до спад�
щини Януковича, яку україн�
ський нарід перекинув на Май�
дані? Чи не за це загинули Герої
Небесної сотні?

Небесній сотні хочуть при�
святити меморіял, а із законом,
проти якого боролась Небесна
сотня, мають намір зайти в Ев�
ропу. Це «великі ножиці», і з
ними треба розпрощатись.

Московська мова і корупція
– це в Україні синоніми. І це під�
твердив Янукович своєю бандит�
ською партією. Партія реґіонів
була суцільно москвомовною.
Єдиного україномовного члена
цієї партії – сина В’ячеслава
Чорновола – Янукович вичис�
тив. Члени цієї ж партії й уклали
закон, націлений проти україн�
ської мови, закон, не скасова�
ний і сучасною владою.

То яких ще треба доказів, що
закони, ухвалені за часів Януко�
вича, треба негайно скасувати.
Зокрема, треба укласти новий
мовний закон, щоб жоден міністр
і голова державної адміністрації
не посилався на бандитський,
антиукраїнський і антиевропей�
ський закон Януковича.

Закликаю Уряд, Верховну
Раду і Президента вжити най�
рішучіших заходів, щоб зло�
дійські закони Януковича здати
на смітник історії, слідом за
їхнім творцем.

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ

*Зберігаємо правопис автора.

ТАК ДУМАЮ

ДО ЕВРОПИ ЗІ СТАРИМ
БАГАЖЕМ*28 листопада, в останню

суботу осені, українці вшанують
пам’ять жертв голодоморів
1921–1923, 1932–1933 та 1946–
1947 рр. О 16.00 у віконцях
помешкань наших співвітчиз�
ників запалають свічки пам’яті
як символ скорботи за тими,
хто став жертвою організованого
комуністами голодомору.

Серед найбільш трагічних
сторінок історії українського
народу особливе місце займає
голодомор 1932–1933 років. Унас�
лідок зумисних дій комуністич�
ної влади впродовж декількох
років Україна втратила близько
десяти мільйонів життів.

З огляду на масштаби, жор�
стокість і цинізм здійснення
голодомору, історія сучасної
Європи не має аналогів подіб�
них злочинів. У мирний час і за
сприятливих природно�кліма�

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

тичних умов від голоду поми�
рали мільйони людей.

Тотальне винищення міль�
йонів українських хліборобів
штучним голодом стало свідо�

мою терористичною акцією
політичної системи сталінізму.
Було поруйновано соціальні
основи української нації, її вікові
традиції, підірвано духовну куль�

туру й унікальну етнічну само�
бутність.

Трагедія голодомору 1932–
1933 років в Україні впродовж
багатьох десятиліть не просто
замовчувалася, а й офіційно
заперечувалася правлячою вер�
хівкою СССР. Її причини, харак�
тер, механізм організації і масш�
таби ретельно приховувалися
не тільки від міжнародного спів�
товариства, а й від кількох поко�
лінь наших співвітчизників.

Лише зі здобуттям Україною
Незалежності правда поверну�
лася до народу, стає його болем,
реквіємом і водночас символом
незнищенності. Якими б силь�
ними ми були нині, якби з нами
були діти, внуки, правнуки убієнні
голодом.

Українцям не можна забу�
вати про ті випробування, адже
і сьогодні ми боремося з аґре�
сією того самого окупанта, який
безжально вбивав наших попе�
редників. Пам’ятаймо!

ЧИН І ЧЕСТЬ

Урочисто відзначили другу річницю
Революції гідності у с. Бортники.
У місцевій залі «Просвіти» 21 листопада
відбулась година пам’яті «Революція
гідності – велична сторінка української
історії». Урочисту програму підготував
директор Народного дому Володимир
Слободян. Отець�декан Петро Третяк
Господньою молитвою за душі розстрі�
ляних Героїв Майдану розпочав уро�
чистість. Перед присутніми виступили:
заступник директора Бортниківського
НВК, вчитель історії Люба Гарасимів,
сільський голова Галина Слободян,
вчитель початкових класів Оксана
Ватилів, яка у час Революції гідності була
на Майдані в Києві.

Під сумну мелодію пісні «Пливе кача
по Тисині» члени «Молодої Просвіти»
проголошували імена загиблих Героїв
Майдану – уродженців Прикарпаття
і запалювали свічки пам’яті.

У народному історико�краєзнавчому
музеї оформлена викладка документаль�
ної літератури, світлин про буремні події
Революції гідності. А у Бортниківському
НВК проведено урочисту лінійку, присвя�
чену Дню Гідності та Свободи, яку органі�
зувала і провела заступник директора
Люба Гарасимів.

Рефреном на всіх акціях, присвяче�
них Революції гідності, звучала думка,
що наші новітні герої навічно викарбувані
в пам’яті бортниківчан і їхніх нащадків.

Іван КАРП’ЯК, директор музею
с. Бортники Тлумацького району

На світлині:
Отець/декан Петро Третяк

з учасниками години пам’яті до річниці
Революції гідності

КАРБ У ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ

ІДЕЯ – І/ДЕ/Я?

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка відбулась презентація
книжки Мирослава Давидіва «Орієнтири українського шляху: інструкція».

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПОШУКОВЦІВ,
або ВОЛОНТЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Обставини російсько�української війни,
зокрема інформаційної та ідеологічної, вима�
гають від нас, творчої інтеліґенції, вироблення
та утвердження базових світоглядних, ідео�
логічних орієнтирів, адекватних складним
історичним процесам українського націо�
і державотворення.

«Зрілість української еліти передусім виз�
начається вмінням послуговуватися інтелек�
туальним потенціалом наших співвітчизни�
ків, узагальнювати ідеї і підтримувати пози�
тивні рухи, започатковані ними, з метою
використання для загального добра», –
написав у «Передньому слові» до книжечки�
брошури академік Володимир Качкан.

Вироблення цих орієнтирів має прохо�
дити через погодження з суспільством
і через українське законодавство. На жаль,
у ст. 15 Конституції України написано: «Жодна
ідеологія не може визнаватися державою як
обов’язкова». На думку М. Давидіва, норма
помилкова, бо через те, що в українському
законодавстві не закладено просування дер�
жавної української національної ідеології,
ми і маємо два Майдани і війну на Донбасі.
М. Давидів передрікає, що олігархи хочуть
створити в Україні третій Майдан. Та не дай
Боже, бо тоді вся Україна перетвориться
на суцільний Майдан. «Цією книжечкою
я намагаюся зупинити ці процеси», – наго�
лосив на презентації М. Давидів. Боюсь, що
такі прогнози автора «Орієнтирів…» мають
реальне підґрунтя, бо вороги не тільки очіку�
ють, але й прискорюють такий хід подій.

Про нинішню ситуацію і шлях нашого
поступу говорив голова Всеукраїнського
Братства ОУН–УПА і голова Івано�Франківсь�
кої ОО КУН Богдан Борович, який зазначив,
що цією тематикою мали б займатись нау�
ковці і це мала б бути широка дискусія. Власне,
потрібно виховувати будівничих України зі
школи. На жаль, державних кроків у цій сфері
немає. Попри те, що міністром освіти є ніби
патріот Сергій Квіт, видано наказ про скоро�
чення в університетській освіті вивчення
української мови, історії України, філософії, про
вилучення з освітніх програм творів Василя
Барки «Жовтий князь» та Уласа Самчука «Ма�
рія», в яких висвітлено найтрагічнішу сторінку
в історії людства – голодомор в Україні 1932–
1933 років. Це недопустимо.

А голова Івано�Франківської обласної
організації «Союз українок» Уляна Шведюк
нагадала, що поляки ще з часів СССР готу�
валися до виходу з колоніального стану
й утверджували польський патріотизм. По�
перше, геніальний папа римський Іван
Павло ІІ кинув клич, що Польща має бути
незалежною. Цю ідею, яка визріла в народі,
він поширював через священиків, а ті, в свою
чергу, впливали на виховання народних мас…
«Практично виховання справжнього поляка�
патріота здійснювалось із дитинства. До
Першого Причастя кожен священик був зобо�
в’язаний підготувати мінімум десятьох дітей
віком до десяти років. Основою підготовки
були 80 запитань, на які треба було правильно
відповісти. Більше третини цих запитань були
релігійного характеру, решта – історико�
патріотичного. Тобто, готуючи дитину до Пер�
шого Причастя, священик водночас готував
її до громадянської зрілості. Поляка�патріота
готував! Незалежною Польща стала 1989

року. Тобто вже було виховане й готове до
побудови національної держави ціле поко�
ління. І ця держава сьогодні є процвітаючою.
Чи є у нас подібні методи виховання? Якщо
нема, то треба запровадити!», – наголосила
пані Шведюк.

Але чи не найгостріша дискусія зав’язалась
із приводу питання «національної диктатури».
М. Давидів проголосив, що він поставив собі
за мету сказати людям, яку Україну і як буду�
ємо, що кінцева мета – налагодження гар/
монійних стосунків між інтересами людини,
держави і громадянського суспільства, бо
цей світ – це світ інтересів. І якщо ми навчи�
мось враховувати ці інтереси, тоді у нас не
буде панування олігархів, недолугих керівників
і недолугої Верховної Ради. На це Б. Борович
зауважив, що українські інтереси можуть бути
утверджені лише національною диктатурою,
яка піднесе українців до рівня творців дер�
жави, а не виборювачів для себе маленького
права: ще ложечку капніть мені… Саме ці риси
вони і проявили на Майдані. І нині влада
і суспільство повинні реалізувати проголошені
на ньому ідеї.

Йшлося також про утвердження в сус�
пільстві християнських цінностей у розумінні
одвічної боротьби добра і зла. Автор зазна�
чив, що у Посланні апостола Павла до римлян
мовиться: «Ніч минула, а день наблизився,
тож відкиньмо вчинки темряви й зодягнімось
у зброю світла». «Що таке зброя світла?», –
запитав М. Давидів і продовжив. – Христия�
нин зобов’язаний боротися зі злом. Немає
іншого виходу, як брати до рук зброю і захи�
щати Донбас; немає іншого виходу, як надіти
на руки злочинців наручники й посадити
їх до тюрми…». Цю думку учасники дискусії
підтримали, але заперечили пропозицію
М. Давидіва взяти за державницьку «ідео�
логію персоналізму». Адже персоналізм –
це лише літературно�публіцистичний чи
історико�документальний жанр. Тобто скільки
б ми не описували персоналій, ідеології з цих
описів не витиснеш.

Натомість державницькою і національною
самостверджуючою, чіткою і дієвою, науково
вивіреною і перевіреною в боротьбі за дер�
жавність України є ідеологія українського
націоналізму. Цю ідеологію ми не можемо іґно�
рувати, як не можемо не розуміти, що вона
базується на ідеях Шевченка, Франка, Грушев�
ського, Міхновського, Петлюри, Коновальця,
Шухевича, Мельника, Бандери, Чорновола,
Плав’юка... На противагу «русскому міру».

«Волонтером національної ідеології» на�
звав я на презентації Мирослава Давидіва
тому, що його пошукова праця на основі нау�
кових джерел, в тім числі націоналістичного
змісту, не тільки не шкодить ідеології україн�
ського націоналізму, а навпаки – допомагає
краще вивчити цю рятівну ідеологію і впро�
ваджувати її у всі ділянки нашого життя, перед�
усім – у діяльність громадських організацій.
Книжечку М. Давидіва корисно прочитати
кожному українцеві, бо вона спонукає замис�
литись над тим, «чиїх батьків чиї ми діти»
і ставить перед Верховною Радою України кон�
кретну вимогу – відредаґувати ст. 15 Консти�
туції України відповідно до потреби запровад�
ження в Україні державної національної ідео�
логії. Давно на часі!

Микола СИМЧИЧ, м. Івано#Франківськ

Вихованці ДНЗ № 16 «Сонечко» в Івано�
Франківську взяли активну участь у Все�
українській акції «Добро жменями» зі
збору кришок від пластикових пляшок для
виготовлення протезів воїнам АТО. Акцію
організував благодійний фонд «ОВЕС».

Упродовж двох місяців діти зібрали
майже 6000 кришок. Їх урочисто пере�
дали членам Івано�Франківської органі�
зації «Пласт», повідомляють на сайті
міськвиконкому.

«Сьогодні важлива допомога кожного
з нас! Адже для найпростішого протеза
руки треба зібрати біля 500 тисяч таких
кришок, для ноги – біля 800 тисяч. Чим
більше людей візьмуть участь у цій акції,
тим більше воїнів АТО зможуть поверну�
тися до нормального життя»,– заклика�
ють організатори.

ДОБРОТВОРЕННЯ

ДІТИ – УЧАСНИКАМ АТО
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ДОБРА СПРАВА АРХІВИ СВІДЧАТЬ

(Далі буде)

Мґр. Олег ПАВЛІВ, науковий співробітник
Національної бібліотеки ЧР – Слов’янської

бібліотеки, керівник товариства «ОЗУ»
в Празі (ЧР), спеціально для «Галицької Просвіти»

Звичка до алкоголю є більшим
злом для людства, ніж війна,

голод і чума разом узяті.
Чарльз Дарвін

16 листопада 2015 року Божого випов�
нилося чотири роки запровадження «Зо�
лотої книги тверезості» в храмі Святих
апостолів Петра і Павла села Залуква
Галицького району. «Золота книга тве�
резості» – це унікальний спосіб жертви
в намірі узалежнених. У «Золоту книгу
тверезості» не може записатися люди�
на, яка є залежною від алкоголю, але
люди, які помірно вживають алкоголь,
можуть жертвувати свою тверезість у
намірі залежних людей. Після складання
відповідної присяги робиться запис,
в якому вказується дата запису, прізвище,
ім’я, в чийому намірі та на який час. За
чотири роки більше сотні людей записа�
лися в «Золоту книгу тверезості», четверо
людей записалися до кінця життя. Тради�
ційно в цей день алкоголь у магазинах
не продається і всі свідомі мешканці

ДЕНЬ ТВЕРЕЗОСТІ В ЗАЛУКВІ

утримуються від вживання напоїв із вміс�
том алкоголю.

 У просвітянській світлиці Товариство
тверезості, яке діє при храмі Святих
апостолів Петра і Павла, спільно із ВУТ
«Просвіта» імені Тараса Шевченка, орга�
нізували лекцію�бесіду «Здоровий спосіб
життя» для мешканців села і старшо�
класників школи. На захід також прийшли
сільський голова Михайло Залецький,
парох сільської церкви Василь Завірач,
активний проповідник тверезості – свя�
щеник села Тустань Михайло Яблонь,
методист районного будинку культури

Йосип Мельницький, директор школи
Володимир Чаграк та вчителі.

Учасники мали змогу послухати лекцію
про сутність тверезого способу життя
з правової точки зору, яку прочитав кан�
дидат юридичних наук, викладач універ�
ситету імені Короля Данила, свідомий
тверезник Олег Андрухів. Пан Олег також
розповів про своє успішне молоде життя
наголошуючи, що все завдячує тверезому
способу життя. Також від гурту «Хлопці
за викликом» пан Олег зробив рекламу
про те, що гурт готовий працювати без�
коштовно на «ТВЕРЕЗОМУ» весіллі. Одне
таке вже відбулося в Івано�Франківську
цієї осені.

Лекцію доповнив та висвітлив питання
здорового способу життя з точки зору ме�
дицини заслужений лікар України, про�
світянин Євген Романишин. Він детально
розповів про руйнівну дію на організм
людини слабоалкогольних напоїв, зокрема
пива, поширеного серед молоді. Часте
його споживання є першим кроком до алко�
голізму. Наголошувалось, що здатність
мислити відділяє людину від тварини,
вживання алкоголю та інших наркотиків
відбирає в людини цей дар.

Петро ТКАЧІВСЬКИЙ
ДІЯ ЖИТТЯ ЯК Є

Незвичний
захід відбув�
ся минулої
неділі в гро�
м а д с ь к о м у
просторі й
був поклика�
ний зруйну�
вати певні
стереотипи
або упередження щодо представ�
ників тих чи інших соціальних груп –
різних меншин, людей, що ведуть
закритий стиль життя або є прихиль�
никами непопулярних ідей.

Формат роботи «Живої бібліоте�
ки» полягає в тому, що «читачі» –
люди, які завітають у «бібліотеку»,
можуть вибрати серед наявних ціка�
ву для них «книжку» для «читання».
«Книжками» є попередньо запро�
шені неординарні особистості. «Чи�
тання» – це спілкування протягом
10–30 хвилин «обличчя до обличчя»
в невимушеній обстановці двох лю�
дей – «книжки» і «читача».

Цього разу серед «книжок» були:
мама п’ятьох дітей, переселенка з
Донбасу, працівник в’язниці, волон�
тер, еко�практик, друг для тварин,
сільський голова. Кожен із них має
свою нестандартну історію та погля�
ди, якими радо готовий ділитися з
іншими. «Прикарпаття насичене
цікавими та особливими людьми,
котрим є що розповідати, навіть по�
при те, що вони часто вважають себе
звичайними, – говорить організаторка,
голова «Молодої Просвіти» Євгенія
Бардяк. – Більшість хоче знати істо�
рію та погляди таких незвичних особи�
стостей, але, зазвичай, не має нагоди
для особистого спілкування».

Було багато охочих до читання,
тому «книжкам» доводилося спілку�
ватися одночасно з двома�трьома
«читачами». Іноді не вистачало відве�
дених півгодини, аби отримати
відповіді на всі запитання. Так, «чи�
тачка» Анжеліка Яровата поділила�
ся враженнями: «Я вперше відвіда�
ла «Живу бібліотеку». Це дуже ціка�
во і повчально. Можна почерпнути
стільки нового з уст людей, які об�
ізнані в певних темах!»

Усі «книжки» користувалися попи�
том. Так, одна з них – переселенка з
Донбасу, чий батько загинув, захи�
щаючи свій край від окупантів, Оле�
ся Архипова , каже: «Люблю я фран�
ківчан якоюсь особливою любов’ю.
Не можу навіть це пояснити. Спілку�
ючись, набираюсь від них сил і натх�
нення, віри, що все буде добре. Цікаві
люди, приємні знайомства, круті
враження!»

Н. К.

«МОЛОДА ПРОСВІТА»
ВІДЧИНИЛА

«ЖИВУ БІБЛІОТЕКУ»

Неділя. Надворі негода: сніг і дощ. Та
жителі села Джурків поспішали в Будинок
культури. Розпочали свято молитвою.
Отець Іван і присутні в залі молилися і зга�
дували День Гідності та Свободи. Згадали
тих, хто віддав своє життя за Україну два
роки тому на Майдані і в АТО. Хвилиною
мовчання віддали шану тим, хто відійшов
у вічність. Новий голова сільської ради
Павло Павлович Мигович привітав усіх
присутніх і почався концерт. Перша час�
тина була сумна. Діти читали вірші Надії
Кметюк, а жіночий ансамбль «Перлина»
співав патріотичні пісні.

Друга частина присвячена Дню праців�
ників сільського господарства. Звучали
пісні у виконанні фольклорного колективу
«Господарочка», жіночого ансамблю «Пер�
лина», чоловічого ансамблю «Калиновий
край». Чарували своїм співом солісти
Марія Гонташ, Тарас Войчук, Валентина
Мондрик і найменша учасниця – першо�

І СУМУВАЛИ, І РАДІЛИ
класниця Катруся Гуцуляк. Ведуча Хрис�
тина Гуцуляк ориґінально запрошувала
колективи до виступу, сама ж вона вдало
читала вірші. «Перлина» зачарувала зал
виступом «Хочу на море». Люди в залі оплес�
ками зустрічали й проводжали колективи
ансамблів. Гуморески читав Тарас Войчук.
Присутні зачаровано дивилися уривок з вис�
тави «Сватання на Гончарівці». Час минав
швидко, але глядачі не розходились.

Хочу від усіх присутніх подякувати
директору Будинку культури Наталі Сте�
панівні Гуцуляк, художньому керівникові
Степану Петровичу Мондрику та всім учас�
никам концерту за години насолоди, за те,
що так гарно підготували колективи. Душа
радіє, що в селі є такі таланти. Голова
сільської ради вручив премію учасникам
концерту, а депутат районної ради Микола
Миколайович Харук подарував квіти й
солодощі.

Тетяна ВЛАСІЙ, Коломийський район

Виповнилося 50 років Олегові Куцину –
командирові Окремої штурмової роти «Кар�
патська Січ» 93�ої Окремої механізованої
бриґади ЗС України. А перед тим, у жовтні,
– 25 років його громадсько�політичної діяль�
ності, зокрема участі у голодуванні сту�
дентів на граніті в жовтні 1990 року.

З нагоди цих двох дат Історичний клуб
«Холодний Яр», ВО «Свобода» та Інститут
українознавства провели урочистий вечір.
Його вів Роман Коваль. Олега Куцина
вітали директор Інституту українознавства
Богдан Галайко, вояки та волонтери «Кар�
патської Січі», лідер ВО «Свобода» Олег
Тягнибок, народні депутати різних скли�
кань Юрко Сиротюк, Юрій Левченко,
Андрій Іллєнко, Юрій Бублик, Едуард Лео�
нов, голова ОУН Богдан Червак, редактор
газети «Шлях перемоги» Віктор Рог, голова
Івано�Франківської обласної ради Василь
Скрипничук, генерал�майор Андрій Ку�
рішко, кобзарі Тарас Компаніченко і Тарас

ЮВІЛЕЙ КОМАНДИРА
Силенко, гурт «Хорея козацька», бард
Василь Лютий, лідер гурту «Тінь сонця»
Сергій Василюк, цимбаліст Василь Пала�
нюк, народний артист України Богдан
Бенюк та юна бандуристка Ганна Старі�
кова. А ще – командир 93�ої Окремої
механізованої бриґади Олег Мікац.

23 листопада святкувала день народ�
ження і Марія Чашка, заступник коман�
дира «Карпатської Січі». Присутні при�
вітати і її.

У програмі була прем’єра документаль�
ного 10�хвилинного фільму про «Карпат�
ську Січ» (автор – Ірина Гармасій).

На вечорі були присутні й Олегові батьки
– Лідія та Іван Куцини.

Учасники події щиро вітали Олега Куцина
з піввіковим ювілеєм, бажали наснаги боро�
тись і перемоги над віковічним ворогом.

Наш парад у Донецьку неминучий!

ПресBслужба Історичного клубу
«Холодний Яр»

Сам я родом з міста Долина, що на
Івано�Франківщині, тому й вирішив роз�
почати свої краєзнавчі пошуки в Націо�
нальнім архіві ЧР саме звідси. І знайшов
безліч цікавих документів та світлин
1921–1939 рр. про діяльність поперед�
ниці ОУН, а саме УВО та її членів родом
з Долинського повіту, які активно про�
явили себе на території ЧСР.

Окремі прошарки українського під�
пілля, перебуваючи в ЧСР, активно
співпрацювали з українським підпіллям
на теренах Західної України задля спіль�
ної боротьби з польськими окупантами.
Для проведення збройної боротьби, яка
в часі діяльності УВО відбувалася
шляхом експропріації державного
майна та атентатів на державних поса�
довців з метою странгуляції польського
окупаційного режиму на території Захід�
ної України, українські політичні біженці,
які еміґрували до ЧСР, надалі активно
допомагали своїм побратимам боро�
тися з польськими окупантами, поста�
чаючи їх зброєю та амуніцією.

У кримінальній справі, заведеній
25 серпня 1926 року в Німбурґу проти
Василя Дренкала, уродженця с. Старий
Мізунь (повіт Долина), 1902 року народ�
ження, та Романа Мініва, уродженця
м. Стрий, 1900 року народження, які
в той час навчалися в Господарській ака�
демії в Подєбрадах, ідеться про таке:

«24 серпня 1927 року о 16.00 жандарм
Матій Калабза на вокзалі в Німбурґу
переслідував двох чоловіків, які несли
невелику, але важку валізу, й оскільки
обоє поводилися підозріло, жандарм
запідозрив, що їхня валіза наповнена
краденими речами, тому вирішив їх
зупинити. На запитання, що знаходиться
в їхній валізі, підозрілі спочатку не
знали, що сказати і не хотіли зізнатися,
кому з них належить валіза. Відтак,
вагаючись, арештований Роман Мінів
зізнався, що валіза належить йому і що
вона наповнена книжками.

І хоч валіза виглядала так, наче вона
дійсно була заповнена книжками, жан�
дарм Калабза все ж вирішив перевірити
валізу, оскільки як на книжки валіза була
надто важкою, та після огляду знайшов
у валізі патрони для пістолета. При
співпраці з жандармом Погорським
обидва затримані були відведені до кан�
целярії, де після ретельного огляду
у валізі було виявлено 2550 одиниць пат�
ронів для пістолета калібром 7,65 мм,
упаковані до 102 коробок по 25 штук
фірми «Germany L. 6523». Під час подаль�
шого допиту Романа Мініва в присутності
вищезазначених жандармів і жандарма
Загалки, затриманий заявив, що патрони
передав йому на зберігання Василь
Дренкало. Відтак Дренкало в перебігу
слідства заявив, що йому патрони в 1926
році привіз з Німеччини Микола Перов�
сяк, теж українець, для тимчасового збе�
рігання. Василь Дренкало зазначив, що
від 1 липня 1927 року, відколи розпоча�
лися страйки робітників на будівництві
філософського факультету в Празі, де він
підзаробляв, працюючи робітником, він
втратив роботу і згадав про набої в Нім�
бурґу, по які приїхав з Праги до свого това�
риша Романа Мініва, щоб їх продати
в Празі й у такий спосіб підзаробити.

Під час обшуку квартири затрима�
ного Романа Мініва в Подєбрадах,
де він проживав зі своєю нареченою
Ольгою Стаховою, було вилучено ще
25 патронів.

З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УВО В ПРАЗІ

У 27/му та 29/му числах «Галиць/
кої Просвіти» читачі були ознайомлені
з започаткуванням розсекречення
архівів ОУН у Празі в Чеській Респуб/
ліці. Отож ми надалі ділимося з чита/
чами подальшими результатами
роботи в контексті досліджень і пере/
кладів з чеської мови матеріалів
і документів, віднайдених у Націо/
нальному архіві Чеської Республіки,
які в Україні друкуються вперше.

ВШАНУВАННЯ

Глибоке виховне значення мають пісні
козацькі, жовнярські, стрілецькі, повс�
танські. У них правдиво оспівано історичні
події в житті українського народу та його
героїчні подвиги.

Тому так тепло глядачі сприйняли мелодії
«Горить моє серце», «Спини мене, отямся
і отям» у виконанні солістки Івано�Франків�
ської філармонії Оксани Кречко, «Береги»,
«Гонив козаченько коня попасати» у вико�
нанні вокального ансамблю «Квіти ромену»
ОНД «Просвіта» (керівник – О. Турок), «Мій
рідний край», «У нашім раї на землі», «Так

сумно грала скрипка» та «Прости нас,
Боже», які заспівав жіночий хор Централь�
ного народного дому «Мелодія» (керівник –
Я. Коваль). Аматорське жіноче вокальне
тріо «Калина» Міського народного дому
(керівник – А. Якубовська) виконало пісні
«Вишила хустинку», «Білі конвалії» та
«Чистий колір весни». Задушевно лунали
пісні у виконанні начальника управління
культури міста Мирослава Петрика, народ�
ного артиста України Михайла Кривеня,
заслужених артистів України Світлани
Суховій та Михайла Попелюка.

На закінчення в’язанку пісень на слова
М. Рильського, Р. Пастернака, А. Житке�
вича, С. Дасевича та українські народні
пісні в записі й аранжуванні М. Пастер�
нака дарувала народна аматорська чоло�
віча хорова капела «Сурма» Івано�Франків�
ського національного медичного універси�
тету під керівництвом заслуженого діяча
мистецтв України Володимира Савчука.

Мирослав Пастернак, добре знаючи
потребу керівників мистецьких колективів
в оновленні репертуару, з любов’ю дарує
ці пісні всім, хто прагне напитися з чистого
джерела української музики.

Михайлина БОДНАР, завідувачка
культурно#масової роботи обласної «Просвіти»

ДУШЕВНЕ

НАРОДНЕ – ТО Є ВІЧНЕ

(Поч. на 1 стор.)
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ПОДІЯ

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО

З РОСИ І ВОДИ!..

ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!

ЗДОРОВ’Я

Підготував Петро АРСЕНИЧ

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

1 ГРУДНЯ
Річниця проведення Всеукраїнсь/

кого референдуму (1991), на якому
український народ більшістю голосів
підтримав Акт проголошення Незалеж�
ності України.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
85 років від дня народження Романа

Федоріва (1930–2001), відомого укра�
їнського письменника, лауреата Націо�
нальної премії ім. Т. Шевченка, уродженця
с. Братківці Тисменицького району.

2 ГРУДНЯ
170 років від дня народження Алої/

зія Шарловського (1845–1911), профе�
сора Станіславської гімназії, автора
книжки «Станиславів і Станиславівський
повіт з погляду історичного та геогра�
фічно�статистичного».

4 ГРУДНЯ
Введення у храм Пресвятої Богоро/

диці.
5 ГРУДНЯ
135 років від дня народження Ми/

хайла Ганушевського (1880–1962), греко�
католицького священика і громадського
діяча. Похований в с. Угорники тепер
Івано�Франківської міськради.

80 років від дня народження Сергія
Сандюка, івано�франківського худож�
ника, члена НСХУ.

60 років від дня народження Михайла
Андрусяка, письменника, журналіста,
публіциста, краєзнавця, засновника
і директора видавничо�поліграфічного
товариства «Вік» у Коломиї, лауреата
Національної премії ім. Т. Шевченка,
автора трилогії «Брати грому», «Брати
вогню», «Брати просторів», уродженця
с. Вербівці Городенківського району.

6 ГРУДНЯ
День Збройних сил України.
7 ГРУДНЯ
День місцевого самоврядування.
9 ГРУДНЯ
90 років від дня народження патрі/

арха УПЦ КП Володимира (Василя
Романюка) (1925–1995), уродженця
с. Химчин Косівського району.

10 ГРУДНЯ
Міжнародний день прав людини.
195 років від дня народження Олекси

Бахматюка (1820–1882), визначного
гуцульського гончара, уродженця
м. Косів.

115 років від дня народження Яна
Бжози (1900–1971), польського пись�
менника і перекладача, який писав про
гуцулів.

60 років від дня народження Яро/
слава Гретчука (1955–2010), журна�
ліста, члена НСЖУ, віце�президента
Асоціації спортивних журналістів, урод�
женця с. Хриплин Івано�Франківської
міськради.

11 ГРУДНЯ
125 років від дня народження Миколи

Матіїва/Мельника (1890–1947), січо�
вого стрільця, галицько�українського
письменника, уродженця с�ща Яблунів
тепер Косівського району.

12 ГРУДНЯ
125 років від дня народження Андрія

Мельника (1890–1964), Голови Проводу
ОУН, полковника УСС, політв’язня.

110 років від дня народження Манеса
Шпербера (1905–1984), відомого німець�
кого та французького письменника,
уродженця с�ща Заболотів тепер Сня�
тинського району.

85 років від дня народження Ігоря
Кічака (1930–2014), мовознавця, публі�
циста, уродженця м. Коломия.

ÃÐÓÄÅÍÜ
Вітаємо з ювілеями голову зразко�

вого осередку «Просвіти» патріотичного
села Кадобна

Марію КАЖУК/СІКОРУ
і заступника осередку

патріотичного села Грабівка
Наталію СРІБНЯК,

Героїв війни на Донбасі –
Володимира ДАНИЛІВА (с. Кадобна),

Олега ІВАХНЮКА (м. Калуш),
завдяки яким живемо в мирі

й над нами чисте небо.
Щиросердечно дякуємо вам за

героїзм. Слава вам, слава Україні!
Хай доля ваша піснею зліта,
Розцвітає калина у лузі,
Хай будуть щедрії літа
На щастя, на здоров’я і на друзів!
Щасливого вам патріотичного

дозвілля на радість Україні, батькам,
родичам, друзям.

Многая і благая літ!
Від просвітян Калущини

Ігор КОТИК, голова

ВТРАТИ
Просвітяни с. Новиця, провід «Про�

світи» Калущини сумують з приводу
передчасної смерті просвітянина�енцик�
лопедиста, голови одного з найбільших
осередків ТУМу краю, завдяки якому
в с. Новиця постав один із найкращих
пам’ятників Тарасові Шевченку на Бой�
ківщині, – Івана ДУТЧИНА.

Висловлюємо щире співчуття рідним
і близьким.

Вічная пам’ять і пухом українська
земля.

 (Далі буде)

Музей історії церкви ім. Григорія
Хомишина, блаженного владики,
відкрили у Богородчанах. Місце
музею – у колишній резиденції
Григорія Хомишина.

Ініціатива його створення належить
заступникові голови ОО НСПУ, голові
Богородчанської районної організації
ВУТ «Просвіта», членові Національної
спілки краєзнавців України Василеві
Бабію. Велику участь у створенні музею
взяв парох місцевої церкви Івана Бого�
слова о. Іван Мачкодера, голова молодіж�
ної спільноти імені Г. Хомишина, вчитель
історії школи № 1 Віра Кочкодан, її сестра
Богдана, член спільноти Віталій Ля�
тишевський, старший брат Михайло
Сем’янів та інші.

Приміщення музею освятив о. Іван
Мачкодера. Новообраний селищний
голова Богородчан Ростислав Заремба
у своєму виступі подякував за працю,

ПЕРШИЙ МУЗЕЙ В БОГОРОДЧАНАХ
пообіцяв допомогти у розширенні при�
міщення.

В експозиції представлені матеріали
життя і діяльності відомих діячів Церкви:
А. Шептицького, Г. Хомишина, І. Ляти�
шевського, С. Лукача, О. Заклинського,
А. Могильницького, І. Галавая, життя
парафії, церковні речі, вишивки, багато
світлин із храмами Богородчанщини,
соборами Європи, Святої Землі.

Тепер у музеї можна проводити
науково�дослідницьку роботу, відзна�
чати ювілеї відомих діячів Церкви, про�
водити презентації книжок на релігійну
тематику. Музей має стати центром
духовності для богородчанців, місцем
для екскурсій.

Це другий такий музей на Богородчан�
щині. Ще один – кімната�музей історії
Церкви є у Хмелівці.

Василь ЗАГАРОВСЬКИЙ

НАВІЯНЕ

ОГОНЬ І ВАТРА
Старовинна леґенда опо�

відає, що вогонь викрав Про�
метей і подарував людині.
Печерний чоловік, отримав�
ши полум’я від бога, дуже
здивувався і промовив: «О!».
Це була перша назва дарун�
ка. «Чому саме «О»? – запи�
таєте ви. Тому, що «а» він
сказав раніше, коли з’явив�
ся на світ. Зрештою, кожен із
нас це може підтвердити.

Гомо сапієнс мало що тя�
мив у тому, яке щастя впало
йому на голову. Добрий бог
не тільки дав жар у руки, але
й навчив ним користуватися.
Вдруге первісний чоловік
вигукнув «О», коли необач�
ним рухом викликав опік
руки. «О�го!» – крикнула
людина. Нова назва дарунка
означала, що полум’я має
не тільки довгого язика, а й
уміє кусатися.

Якось наш далекий пре�
док повернувся з вдалого
полювання. Подарував дру�
жині шкуру ведмедя, кинув
до ніг роги впольованого
оленя і простяг намисто з
зубів акули. Жінка навіть
оком не повела. Сидить біля
«ОГО», сумує. Не приваб�
люють її химерні тіні на сті�
нах печери, не тішать по�
тріскування хмизу та фей�
єрверки іскор.

– Може, заспівати? –
запитав чоловік.

– Що саме? – поцікави�
лася дружина.

– Розпрягайте, хлопці,
мамонта...

– Ревеш, наче три ма�
монти вкупі…

Чоловік розізлився і пішов
з дому. Бачить: лев біжить.
Кинувся в атаку. Силу дістав
неймовірну. Приголомшив
лева кулаком, щоб не пру�
чався, притяг до печери.

– Послухай, як співає
лев, – каже дружині, а сам
хвоста накручує. Хижак
заревів так, що зі склепіння
камінці посипались.

– Не муч звірини, нехай
ще живе, – промовила жінка,
затуляючи вуха. Ледь від�
просила бідну звірину. Лев
вирвався на свободу і втік,
не озираючись. Сів чоловік
біля «ОГО» й замислився.
Не дає йому спокою зажура
дружини.

– Сумна та й сумна, одне
торочиш, – нервується жінка.
– Хочеться для душі чогось
такого, такого... сама не знаю.
А ти хапаєш, наче левицю.
Щастя – хвоста не маю, –
промовила і схлипнула.

Чоловік замислився.
Підійшов до дружини, при�
горнув і несподівано для
себе й для неї поцілував.

– ОГО! – вихопилося у
жінки, ніби її обпекло.

Це був перший поцілунок
в історії людства. Збентежені
глянули один на одного...

– Ти ще ніколи цього не
робив...

– Тобі сподобалося?
– Поцілуй мене ще раз, –

благально світилися її очі.
Від другого поцілунку дру�
жина вказала пальцем на
жар і промовила ніжно:

– Ого�о�нь!
Своїм враженням про

поцілунок на другий день
поділилася з сусідкою, що
теж часто сумувала в своїй
печері. Через деякий час
поцікавилася:

– Ну як?
Печерна сусідка була

небалакуча. Піднесла вели�
кий палець і сказала:

– Bo!.. Огонь! – і мрій�
ливо заплющила очі.

Наука ніжності швидко
поширювалася, тому два «о»
злилися в одне. Так утвори�
лося слово «вогонь». Тепер
воно символізує палке, жа�
гуче кохання. Втілює в собі
подив, дяку, пересторогу
і ніжність, все, з чого, зреш�
тою, воно складається.

А як же ватра? Стосовно
цього слова є впевненість,
що виникло воно не за
наших часів, та коли порів�
няти з історією людства,
не так вже й давно...

Помітив чоловік, що в обій�
сті навпроти вогонь погас.
Схопив горщик з жаром
і побіг плаєм до сусідки.
Чоловік її саме вирушив на
полювання. Часу було обмаль,
тому поспіхом запитав:

– Вам тре’? – і подав гор�
щик.

Скажіть: якій жінці не тре’
вогню? Ще й тоді, коли піч
холодна та чоловіка нема
вдома. Чепурна молодиця
кивнула головою:

– Тра’, тра’, – і запро�
сила до хати...

Свого мужа зустріла теж
на порозі. Звідки не візь�
мись, надлетіла сорока. Сіла
на вориння і застрекотала,
кепкуючи:

– Вам�тра’? Вам�тра’?
– Що вона торочить? –

прислухався чоловік?
– Дідько її знає, – відпо�

віла дружина, червоніючи.
Взяла грудку і пожбурила.

Птаха злетіла і рознесла
оте повсюди. Зі злиття цих
слів утворилося сучасне
«ватра». Може, воно і не так
було, тільки все це мені
принесла на хвості сорока,
а я розповів вам.

Прислухайтеся уважно
до вимови слова в Карпа�
тах. Між «а» і «т» конче по�
чуєте звук «м», що незапе�
речно свідчить: записана від
сороки леґенда про поход�
ження слів «вогонь» та «ват�
ра» – щира правда.

Станіслав ГРИНДА

ДУШІ СВОЄЇ ВІДЧИНЯЮ ХРАМ

ВІД РАДИКУЛІТУ
Перемолоти на порошок

плоди каштану кінського,
змішати з камфорним спир�
том, смальцем чи вершковим
маслом. Намазувати сумішшю
шматочки житнього хліба й при�

Під такою назвою у Обер�
тинській ЗОШ І–ІІІ ступенів про�
ведена літературна зустріч із
поетесою, письменницею, чле�
ном Національної спілки пись�
менників України, редактором
газети «Освітянський вісник»
Аделею Григорук. Урочисте свят�
кове дійство проходило в актовій
залі, організаторами були вчи�
тель початкових класів Оксана
Третяк та заступник директора
з виховної роботи М. В. Стані�
славська.

Під час зустрічі звучали
поезії Аделі Григорук. Учні
початкової школи створили
лісову галявину, гостями якої
були герої літературних казок,
які написала Аделя Григорівна.
Сама поетеса представила
свій «новий доробок» – збірку
дитячих віршів «На рідній
землі», яку ілюстрував її чоловік
Антон Григорук.

Книжки Аделі Григорівни –
це сад любові, людяності й ми�
лосердя. Кожен рядок поетеси
торкається найпотаємніших
струн дитячої душі. Із барвис�

тих сторінок книжки відкри�
вається багатство і краса нашої
природи, яскраво, жваво, ма�
льовничо.

Пані Аделя – людина великої
душі та щирого серця. Лише
з великої любові могли народи�
тися такі щирі рядки зізнання.

Сама поетеса була вражена
виступами учнів, згадала дитячі
та юнацькі роки життя, школу,
в якій навчалася. Діти захоплено
декламували поезії своєї зем�
лячки. Особливо зворушили
рядки поезії про нашого земляка
Михайла Погорєлого, яий заги�
нув, прориваючись з Іловайсь�
кого котла на сході України.

Аделя Григорівна вірить
у щасливе майбутнє читачів,
і з великим проханням линуть
до Бога щирі й величні поетичні
слова:

Царице неба, лелійний цвіте!
Тебе благають дорослі й діти:
Не дай Вкраїні вогнем палати,
Врятуй нас, люба,

        від супостата!
 Наталія РУБАШЕВСЬКА,
вчитель початкових класів

ВАРТО ЗНАТИ

ДЕ ШУКАТИ ІМУНІТЕТ:
В АПТЕЦІ ЧИ В БОРЩІ?
Тож чому так смакує всім

борщ?
В українській кухні є чимало

страв, які не лише смачні, а й ко�
рисні для організму. Можливо,
ви навіть не замислювалися над
цим, але такою стравою перед�
усім є звичний для всіх борщ.
Його неписаний вічний рецепт
передається з покоління в по�
коління з давніх часів самим
життям, самою природою.

Борщ – страва, неперевер�
шена в українців, яка спокон�
віку була повсякденним поста�
чальником фізичного здоров’я,
надійною профілактикою бага�
тьох недуг, а часто�густо – навіть
ліками. І тому борщ не перево�
дився на нашій землі ніколи –
і не переведеться, допоки госпо�
дині пам’ятатимуть, що імуні�
тет і здоров’я родини – в тарілці
борщу, і якщо перестанемо його
їсти, тоді доведеться шукати
імунітету в аптеках.

Хто приїздить в Україну – обо�
в’язково прагне скуштувати на�
шого борщу. Приїдеш за кордон,
навариш борщу – і дивуються всі:
невже українці щодня можуть
споживати таку розкішну страву?

Бо людський організм над�
звичайно чутливий і знає, що
йому потрібно. А у світі, мабуть,
немає страви, де збалансовані
всі речовини так, як у борщі. Це

поєднання всіх поживних ком�
понентів, за якими скучає орга�
нізм і, не маючи їх, хворіє, маючи
– протистоїть недугам і ліку�
ється. Вважається, що рецептів
українського борщу не менше
тисячі. І справді – у кожної гос�
подині є свої кулінарні секрети
й приправи, та загалом скла�
дові борщу, а їх мусить бути
дванадцять! – однакові в усіх
реґіонах України.

Борщ. Хтось вважає, що це
нудна проза. А це ж зовсім не
так. Борщ – це здоров’я, це сила
й снага, все те земне, що пере�
ливається в поезію і пісню.

Хтось скаже: «Борщ! Чи ми в
Україні не знаємо про нього,
якщо в усіх краях славиться роз�
кішний смак нашого борщу?»

Хтось посміхнеться іронічно:
«Борщ! І що в тому борщі?» А й
справді: що в українському
борщі – і навіщо?

БОРЩ ПОСТАВИТЬ ДІАГНОЗ
Борщ підкаже краще за

лікаря, в якому стані ваш шлу�
нок. Якщо, поївши борщу, від�
чуваєте печію, коли нахиляє�
тесь, якщо з’явилися вітри
у животі – у вас знижена кислот�
ність, атонічний шлунок. Відриж�
ка після борщу попереджає, що
потрібно лікувати підшлункову
залозу, тож побільше додавайте
до всіх страв насіння кропу.

Смакуйте, лікуйтеся і будьте
здорові!

Наталія ЗЕМНА

кладати до болючих місць.
Прикрити рушником, бо з хліба
виділятиметься волога.

Розпарити й подрібнити
інжир, додати гірчиці (порошок
або приготовлену мазь) в одна�
кових об’ємах. Змащувати хворі
місця.


