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Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо Твоє ім’я малює,
Місяць в віконце Твоє заглядає,
Тебе з ювілеєм сердечно вітаєм!
Чудовий ювілей – 60-річчя – святкувала най-

прекрасніша, завжди добра, турботлива, дбай-
лива, ніжна, ласкава та щира  сестричка і по-
радниця, жителька с.Ро-
павське – Катерина Юрк-
івна Петрайко.

Вітаючи з нагоди свята,
рідненька наша, бажає-
мо: життя Твоє хай буде
чисте, уквітчане і щастям,
і добром, любов’ю,
ніжністю, теплом. Міцно-
го  Тобі здоров’я, багато
радісних і щасливих днів у
житті, даровані Господом
літа!

Сестричко наша мила, добра, єдина,
З любов’ю вітає Тебе вся наша родина.
Дякуєм за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку,
Спасибі від кожного з нас!
Хай Ісусик новорождений,
Що приходить спасти світ,
Дасть Тобі роки благословенні
І прожити многая-благая літ!
З великою любов’ю і теплотою – брат Мико-

ла з сім’єю і сестра Ольга з сім’єю з Черкас та
вся велика родина з Ропавського.

21 січня святкуватиме свій вагомий життєвий
ювілей – 80-річчя –  жителька с.  Ясенка-Сте-
цьова – Раїса Миколаївна Пецкович.

Дорогу і люблячу дружину і матусю, добру, чуй-
ну, найкращу у світі бабусю і прабабусю з наго-
ди ювілейного свята сердечно вітають чоловік
Михайло, син Олександр і невістка Ганна, доч-

ка Світлана і зять Ігор, син
Сергій і невістка Анна, доч-
ка Тетяна і зять Микола,
дочка Марія і зять Теодор,
син Микола і невістка Ган-
на; онуки: Василь, Олек-

сандр, Михайло, Сергій, В’я-
чеслав, Михайло, Микола,  Ма-

рія, Антоніна, Іванна, Христина,
Микола, Іван, Іванна, Христина;

правнуки: Віка, Михайло, Софія, Інна, Григорій,
Марк, Ангеліна, Тимофій, Олександра, Златаё
Владислав, Міша,, Артем і Софія.

У цей святковий день хочемо всі Вам поба-
жати міцного здоров’я, мирного неба над голо-
вою, родинного достатку. життєвих сил. Ріднень-
ка наша, життя хай Ваше буде чисте, уквітчане
щастям і добром, любов’ю, ніжністю, теплом.
Господнього Вам благословення на многії і
благії літа!

 Вклоняємось, рідна, Вам низько до ніг,
 І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
 Від нас Вам подяка і шана висока,
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай Матір Пречиста у силах тримає,
Хай в серці Вашім весна процвітає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і
науки району щиросердечно вітають з ювілеєм  вмілого керів-
ника, досвідченого педагога, директора Бітлянського НВК –
Івана Семеновича Гомзяка.

 Бажають шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
поваги від людей, тепла і любові від рідних,  життєвого оп-

тимізму, миру, благополуччя, Божого благословен-
ня на довгі і щасливі роки життя.

Ювілей життєвий – то не  просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас оминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг!

Дорогого чоловіка, люблячого і турботливого батька і дідуся –
Івана Семеновича Гомзяка, жителя с. Бітля – з ювілейним днем
народження вітають: дружина Марія, дочка Наталія, зять Ва-
силь, син Роман, невістка Іванна, онуки Діана і Вікторія, Мак-
сим і Андрійко, о.Василій з їмостю Любою з Сумщини, свати
Ярослав і Галина з Н. Висоцька і бажають ювіляру щастя ряс-
ного, здоров’я міцного, радості багато і
дожити до ста літ.

 Вам – 60! Та хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без  ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються

сльози!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть

завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
 А Бог хай дарує Вам многії літа!

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського
професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросер-
дечно вітають із 60-річним ювілеєм, який святкував 6 січня,
заступника директора з навчально-виробничої роботи Івана
Івановича Василишина і бажають шановному ювіляру  міцно-
го-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,  родинного
благополуччя, світлої радості в житті, Божої
ласки і опіки на довгій життєвій дорозі.

В цей радісний день, в ювілейне це свя-
то,

Хай доля намітить Вам років багато.
Відпустить здоров’я, щастя й добра
І ласкою повниться рідная хата,
Багато в ній стане людського тепла.
Нехай тільки радість приносять роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Хай Матінка Божа Вас береже
Сили й здоров’я Вам додає.

Священик і парафіяни церкви Св. Трійці с. Нижнє Гусне щи-
росердечно вітають з 55-річчям від дня народження  добру,
чуйну, щиру людину, ревного християнина, голову церковного
комітету – Василя Омеляновича Змійовського – і бажають ша-
новному імениннику  прожити довгий вік в доброму здоров’ї,

радості, достатку, мирі, під Божим і людським
благословенням.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.

В здоров’ї – багатство, і радість, і
сила,

А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,

Щастям, спокоєм, усіма благами,
Щоб жили Ви сто літ у нім,

Щоб Господь завжди був із Вами!

ІНІЦІАТИВУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ПІДТРИМАЛИ,
хоча байдужість, як завжди, була визначальним фактором

Як і було анонсовано, у середу, 15 січня, в сесійній залі Турківської міської ради відбулися гро-
мадські слухання, зініційовані міським головою Геннадієм Когутом щодо адміністративно-тери-
торіальної реформи на Турківщині. Традиційно на зібрання прийшло критично мало людей: з 29
осіб лише 19 мали право голосу. Це ті, що мають прописку на території міста. Решта – були
представники інших населених пунктів, або  особи, що мешкають в інших регіонах. І це є свідченням
того, що громадськість розчарована діями влади, а відтак вважає за недоречне брати участь  у не
фаховому, а  часто  – пустопорожньому спілкуванні.

Щоправда, заслуговує на увагу дискусія, яка відбулася зразу ж після виступу міського голови. Слово мали
Оксана Кузьмич – Ясеницький сільський голова, Петро Косачевич –  Заслужений працівник культури України,
директор  РНД, Микола Лило –  депутат районної ради, Мирослава Павлик –  також депутат районної ради, Юрій
Касюхнич –   в недалекому міський голова м. Турка,  Роман Мельник – підприємець, Богдан Голич –  колишній
директор районного центру зайнятості, нині пенсіонер, Євген Стерляніков –  учасник АТО,  Ростислав Набоков –
заступник міського голови. Як каже секретар міської ради Олександр Гвоздінський, кожен із виступів вартував
уваги, адже його представляла особа, яка має свою точку зору. Це вже інше питання, наскільки вона правильна
в контексті перспективного розвитку Турківщини  та фінансового благополуччя району. Кожен   має   право
висловлювати свою думку так, як він  думає, та більше того – доводити своє переконання.

Коли справа дійшла до голосування, то 12 осіб підтримали ініціативу міського голови, 6 утрималося, і один з
присутніх не голосував. Втім, рішення прийнято, і вже на найближчу сесію, яка відбудеться 30 січня, його
подадуть на розгляд депутатів. У випадку, коли депутатський корпус підтримає його, тоді рішення буде розіслано
в усі сільські та селищну раду Турківщини, керівники яких матимуть 30 днів на вивчення громадської думки та
прийняття рішення, на підставі якого можна буде робити висновок: хочемо ми одну, дві, чи чотири, а може й
більше об’єднаних територіальних громад.

Маючи гіркий досвід загальної байдужості (адже об’єднання уже триває далеко не перший рік), можна зробити
висновок, що і два місяці, які дав Кабінет Міністрів України на добровільне об’єднання, позитивного результату,
або однозначної думки, не принесуть. І все через те, що широкому загалу жителів Турківщини керівники не кажуть
правду, не показують перспективу, як би їм жилося в одній громаді а чи двох, чи будуть функціонувати в їхніх
селах навчальні заклади та хто їх буде утримувати, що буде з ФАПами та амбулаторіями, народними домами?
Звичайно, добре було б, якби від адміністративно-територіальної реформи виграли люди, а не здобували собі
дешеві дивіденди чиновники.

І наостанок. Мене, та й багатьох моїх знайомих, дивує нігілістична активність фейсбучних «фахівців», які
наввипередки розповідають, скільки громад має бути на Турківщині, абсолютно не підтверджуючи свої опуси
бодай елементарними цифрами. Особливе обурення викликають дописи тих, хто не один рік мав можливість
працювати над адміністративно-територіальною реформою, але абсолютно нічого не зробив, чи дає поради з-за
кордону. На лінію фейсбучних баталій вийшли й ті, хто приміряв собі крісло у високих державницьких кабінетах:
мовляв, а ось побачать люди, повірять та підтримають.

Бойки – мудрі люди. І, вірю, що зроблять правильний вибір і не підуть на поводу тих, хто ось уже впродовж
багатьох років намагався управляти ними з відкритими кишенями…

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив відділення поштового зв’язку с. Лімна щиросер-
дечно вітає з ювілеєм – 70-річчям  – Василя Йосиповича
Корчинського.

Шановний Василю Йосиповичу!
З нагоди Вашого ювілею, прийміть наші найщиріші вітання

міцного здоров’я,  благополуччя, радості, Господнього бла-
гословення. Бажаємо й надалі залишатись таким молодим,
енергійним і невтомним. Нехай Господь Бог
щедро дарує Вам щасливі  та світлі дні в колі
рідних, знайомих і друзів. Многая і благая
Вам літ!

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб добрі люди зустрічались всю-

ди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив Бітлянського НВК щиросердечно вітає із 60-
річчям від дня народження вмілого керівника, прекрасно-
го педагога, добропорядну людину, директора школи – Івана
Семеновича Гомзяка – і бажає шановному ювіляру міцного
здоров’я, великого людського щастя, родинного затишку і
тепла, усіх земних гараздів. Нехай кожен Ваш день, шанов-
ний Іване Семеновичу,  буде щедрим на успіхи та перемоги,
багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнен-
ня і благородні справи. Зичимо Вам Господнього благосло-

вення і опіки  на многії і благії  літа!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А ювілеї хай приходять знов і знов,
І доля хай дарує з кожним  роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Нехай Господь завжди допомагає,

А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,

А від людей – поваги і тепла!

Також були визначені кращі
юні шашкісти в індивідуальному
заліку, зокрема на «першій
дошці» Лев Поліщук (Київ) – 15
очок, Катерина Мойсей (Іршава)
– 15 очок, Тетяна Унтилова (Бен-
дери) – 12 очок; на «другій
дошці» - Лев Порецький (Київ) –
16 очок, Енріке Конкол (Великий
Бичків, Закарпаття) – 16 очок,
Георгій Кононов (Київ) – 13 очок,
та на «третій дошці», де змага-
лися виключно дівчата – Ірина

Малетич (Турка) – 16 очок, Да-
рья Долапчі (Бендери) – 14
очок, Валерія Єжова (Київ) – 13
очок.

В особистому турнірі серед
учасників, віком до 20 років, пер-
ше місце серед юнаків посів Іван
Олексюк (Івано-Франківська
обл.) – 15 очок, друге – Руслан
Монич (Турка) – 11 очок, третє –
Олександр Гриненко (Київ) – 10
очок. Серед дівчат перше місце
виборола Софія Спориш (Бен-
дери) -10 очок, друге – Мартіна
Юріна (Іршава) - 9 очок, третє –
Марія Шманенко (Київ) – 9 очок.

У завершальний день турніру
відбулись бліцтурніри (3 хв. + 2
сек. на партію).

Серед юних надій, до 8 років
призерами стали у дівчат: Мар-
гарита Поліщук та Єва Порець-
ка (обидві з Києва), у юнаків –
Ярослав Сорокан (Бендери),
Андрій Комарницький (Турка),
Георгій Кононов (Київ).

Серед юних надій, до 10 років,
призерами стали у дівчат: Вале-
рія Єжова (Київ), Ілона Полету-
ча (Київ), Анастасія Дрогобиць-
ка (Івано-Франківськ); у юнаків
– Данило Курілкін (Івано-

ТУРКА – ДРУГА
ПІСЛЯ КИЄВА

«ДИВО-ШАШКИ У СНІЖНИХ КАРПАТАХ – 2020»
З 10 по 14 січня 2020 року в приміщенні Турківського НВК (вул.

Молодіжна) вчотирнадцяте відбувся міжнародний дитячий
турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах». За підсумками ко-
мандних змагань, перше місце, з загальним результатом 16
командних очок із 16 можливих посіла команда «КПДЮ» Київ, у
складі Лева Поліщука, Лева Порецького та Валерії Єжової, тре-
нер – Віктор Коваленко. Друге місце, з результатом – 12 очок,
посіла команда Турківської ДЮСШ «Юність»- 1 (Андрій Кузьо,
Софія Марусяк та Ірина Малетич, тренер – Богдан Москаль).
Третє місце, з результатом – 11 очок, у команди Івано-Франкі-
вської ОДЮСШ-1 (Данило Курілкін, Арсен Михайлюк та Анас-
тасія Дрогобицька, тренер – Костянтин Балтажи).

Франківськ), Нікіта Федоров
(Київ), Всеволод Попов (Бенде-
ри).

Серед кадетів, до 13 років,
призерами стали у дівчат Дарья
Долапчі (Бендери), Тетяна Унти-
лова (Бендери), Ірина Малетич
(Турка); у юнаків – Катерина Мой-
сей (Іршава), Максим Іщенко
(Полтава), Олександр Губа (Бен-
дери).

Серед юніорів, до 20 років,
призерами стали у дівчат Марія

Шманенко (Київ), Софія Спориш
(Бендери), Христина Зубрицька
(Турка); у юнаків – Іван Олексюк
(Івано-Франківська обл.), Лев
Поліщук (Київ), Руслан Монич
(Турка).

Переможці, призери та їхні
тренери були нагороджені куб-
ками, медалями, грамотами,
цінними подарунками та соло-
дощами, які їм вручили началь-
ник відділу освіти Турківської РДА
Оксана Манюх, начальник
відділу спорту, оборонної робо-
ти та цивільного захисту Туркі-
вської РДА Василь Поточний,
голова благодійного фонду «Ми-
лосердя» Мирослава Калинич
та організатори турніру – Богдан
Москаль та Іван Ільницький.

Для всіх учасників змагань
було організовано змістовний
відпочинок. Вони відвідали му-
зей  міста Турка - «Бойківщина»,
відділ прикордонної служби
«Сянки», Західний реабілітацій-
но-спортивний центр Націо-
нального комітету спорту
інвалідів України, за що подяка
голові РДА Віталію Бабяку та на-
чальнику відділу освіти Оксані
Манюх за перевезення «Школя-

риками», начальнику застави
підполковнику Юрію Шубіну – за
показ техніки та цікаву розмову,
президенту Національного ком-
ітету спорту інвалідів, Герою Ук-
раїни Валерію Сушкевичу та ди-
ректору ЗРСЦ Наталі Роді – за
катання на гірськолижному ка-
натному витягу.

Учасники з цікавістю побува-
ли на районному конкурсі вер-

тепів, а також взяли участь у
щедруваннях на Старий Новий
Рік, за що були винагороджені
солодощами. А також учасники,
батьки і тренери вдячні за хар-
чування в їдальні НВК, яке було
організовано комбінатом гро-
мадського харчування (дирек-
тор Віра Яворська, кухар Ольга
Погодич).

Організаторами турніру, крім
відділів освіти та спорту, оборон-
ної роботи та цивільного захис-
ту Турківської РДА (керівники
Оксана Манюх та Василь Поточ-
ний), Турківської ДЮСШ
«Юність» (директор Василь
Ціко), була Львівська обласна
федерація шашок (президент
Іван Ільницький). Підтримали
турнір підприємець з Турки
Олександр Ільницький,
львівські фірми «Єврологісти-
ка» (директор Ігор Шуптар) і
«Ніка Захід» (директор Дмитро
Смуток) та благодійний фонд
«Милосердя» (голова Миросла-
ва Калинич).

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

культури, туризму та молоді
Турківської РДА.

Фото Віктора Костовського.

НАШ ЗЕМЛЯК ОЧОЛИВ БЮРО
СПАДЩИНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ

МІСЬКІЙ РАДІ
У четвер, 9 січня, у Львівській міській раді заступник місько-

го голови Андрій Москаленко представив керівника Бюро спад-
щини управління охорони історичного середовища. Ним став
Павло Богайчик - фаховий та працелюбний спеціаліст, досі
працював в управлінні.

Завданням Бюро
будуть нові програми
збереження спадщи-
ни, опіка про нема-
теріальну та матері-
альну спадщину, з
фокусом на культуру
в  частині спадщини.

Також передбаче-
но організацію
в 2020 році заходів
із популяризації, збе-
реження та ревіталі-
зації спадщини, а
важливим елемен-
том захисту пам’яток
буде міська програ-
ма співфінансування
таких заходів між
міськрадою та меш-
канцями (йдеться
про реставрацію
балконів, брам та ві-
кон - пам’яток архі-
тектури).

Як відомо, Павло Богайчик -  уродженець села Бітля Турківського
району, випускник історичного факультету Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка. До цього часу працював головним
спеціалістом відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спад-
щини управління охорони історичного середовища Львівської
міськради.

Друзі, колеги та земляки щиро вітають Павла Володимировича із
вагомим професійним досягненням і бажають йому натхнення та
всіляких успіхів на новій посаді.

Василь ЧОРНИЙ,
викладач ЛНУ ім. І. Франка
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«ОЙ РАДУЙСЯ,
ЗЕМЛЕ…»

– Наприкінці минулого року відділ культури Турківської РДА та районний Народний дім тра-
диційно оголосили про проведення чергового районного фестивалю-конкурсу вертепів «Ой
радуйся, земле…», –  каже  методист РНД Іван Ференц. –  Українська традиція святкування
Різдва сягає сивої давнини і несе в собі  надзвичайно багате надбання культури нашого народу.
Диво-красу, світло і благодать приховує у собі це свято, колядки і  Різдвяний Вертеп. Тож
зберегти ці традиції зможемо, лише передавши їх молодому поколінню.  Для цього й проводимо
ми ці конкурси, залучаючи до них все більше і більше молоді, дітей.

Два дні  –  12 і 14 січня – у два  етапи (виступи дорослих  і дитячих колективів)  у культурно-мистецько-
му центрі «Україна» проходив традиційний конкурс вертепів, який бере початок з 90-х років минулого
століття, з часу незалежності нашої держави. Колись у ньому бере участь більша кількість колективів,
деколи – менша,  але щоразу він приваблює людей, особливо дітвору, своєю різнобарвністю та яскра-
вістю  сценічних костюмів,  постановкою, веселими  і радісними   різдвяними та новорічними колядка-
ми, щедрими віншуваннями.

Оцінювало виступ колективів компетентне журі, в складі Лілії Яворської, начальника відділу культури
Турківської РДА (голова журі); Петра Косачевича, директора РНД;  Івана Ференца та  Миколи Комар-
ницького, методистів РНД; Анни Саварин, працівниці відділу культури. При оцінюванні виступів вер-
тепів журі брало до уваги  поведінку учасників вертепу на сцені, костюми, сценарій і музичне виконан-
ня.

У неділю, 12 січня, продемонстрували свою майстерність  12 вертепів –  з м. Турка (вул. Горішня), з сіл
Присліп, Вовче, Розлуч, Явора (Стоділка), Ісаї, Красне, Кривка,  Нижнє, Багнувате, Ропавське (дитячий
вертеп), Мала Волосянка. Уже багато років, традиційно, пальму першості завойовує вертеп з Присло-
па. І з кожним роком його виступ  стає все кращим і кращим, супроводжується музикою.  Йому немає
рівних.  Тож і цьогоріч присліпці знову перші! Друге місце журі присудило вертепу з  Горішньої Турки.
Горішняни  також  постаралися, вели себе толерантно, вертеп був дуже гарно одягнений. Третє місце
розділили  між  собою  три вертепи – з Вовчого, Розлуча та Ісаїв.

А на Святого Василія Великого, 14 січня, взяти участь у конкурсі вертепів прибуло в  культурно-
мистецький центр «Україна»  всього три   дитячих колективи.   Це були вертепи з Верхньої Яблуньки,
Прислопа і Нижнього Висоцького. Їхні виступи дуже сподобалися глядачам. Журі розподілило місця
так:  верхньояблуньцям  віддали перше місце, дитячому вертепу з Прислопа – друге, а нижньовисоча-
ни  та дитячий вертеп з Ропавського, який виступав  минулої неділі  з дорослими колективами,  стали
третіми.

Усі  переможці та учасники  районного  конкурсу вертепів «Ой, радуйся, земле»-2020  були відзна-
чені грамотами, призами та подяками. Організатори свята щиро дякують усім, хто відгукнувся і взяв
участь у заході.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕ ТІЛЬКИ КИСЕЛИЦЮ СКУШТУВАЛИ,
А Й ПОКОЛЯДУВАЛИ

Минулої п’ятниці в с. Лосинець вперше було проведено рай-
онний гастрономічний фестиваль «Свято киселиці», який
гарно і професійно вела працівник РНД Ірина Лоневська. Чому
вибрали для цього заходу саме Лосинець? А тому, що в цьому
селі, та й довколишніх населених пунктах, й досі місцеві гос-
подині готують на Свят-вечір цю смачну, нині усіма забуту
страву. Киселиця – давня традиційна бойківська, а також і
лемківська страва обрядового столу Святого Вечора; це суп
з вівсяного борошна чи крупи. Киселицю можна приготувати з
вівсяного борошна, геркулесу чи вівсяної крупи. Для приготу-
вання 3-3,5 літрів киселиці потрібно взяти 0,5 л банку вівсяно-
го виробу, 25 г дріжджів, окрайчик чорного хліба, залити усе
це одним літром теплої води, накрити кришкою, поставити
в тепле місце на 24 години. Потім суміш витиснути через
марлю, долити ще 2-2,5 л води, додати 1-2 чайні ложки кмину.
Після цього варити помішуючи, щоб не підгоріло. Коли заки-
пить, додати цибулю (можна попередньо просмажити на олії),
приправити часником та сіллю до смаку. У кінці додати лав-
ровий лист, перець, олію. Їдять киселицю з картоплею, хлібом,
вареними бобами, квасолею. Але це не єдиний рецепт приго-
тування цієї страви. Киселицю кожна господиня готує на свій
смак і за власним рецептом.

Гарна, сонячна, по-справжньому
святкова погода, ще й чудовий,
піднесений настрій учасників свята,
сприяли успішному проведенню фе-
стивалю. У цю різдвяну пору, під
величальний спів колядок, зібрали-
ся на території Лосинецької загаль-
ноосвітньої школи, щоби вперше
провести на наших теренах фести-
валь киселиці, не лише жителі села
Лосинець та сусідніх сіл – Ільник,
Радич, Закіпці, Завадівка, Мельнич-
не, а й гості, які приїхали, щоб дізна-
тися, що ж таке киселиця?

І, як в народі кажуть, будь-яку
справу потрібно розпочинати з мо-
литви, тож до слова запросили
місцевого пароха о. Михайла, щоби
він поблагословив фестиваль. Зав-
італи на свято й голова Турківської
райдержадміністрації Віталій Бабяк
та голова Турківської районної ради
Володимир Лозюк, заслужений пра-
цівник культури, голова МГО «Світо-
вий Конгрес Бойків» Петро Косаче-
вич, начальник відділу культури Тур-
ківської РДА Лілія Яворська, Завад-
івський сільський голова Мар’ян Са-
каль. Лілія Іванівна сердечно при-
вітала гостей та учасників фести-
валю з Різдвяними святами, поба-
жала усім і надалі підтримувати й
пропагувати давні бойківські тра-
диції, все більше залучаючи до про-
ведення таких фестивалів молоде
покоління. З вітальним словом звер-
нувся до присутніх і Петро Іванович,
наголосивши, що без минулого
немає майбутнього.

Працьовитий і талановитий наш
народ здавна славиться своєю гос-
тинністю. У будь-якій оселі кожна
господиня хоче пригостити гостей
своїми стравами – смачними і ко-
рисними. Так і під час свята відбу-
валися частування всіх присутніх
киселицею… А що це таке, яка її істо-
рія, з чого готують киселицю і як, роз-
повів присутнім житель с. Лосинець
Іван Ярошович.

Після його розповіді, всі присутні
скуштували киселицю, яку приготу-

вали господині сіл Лосинець, Ільник,
Закіпці, Завадівка та Мельничне. А
чия страва найкраща, мали визна-
чати всі, хто був на святі. Для цього
потрібно було скуштувати кожну
киселицю, вибрати найсмачнішу і
оцінити її жетончиком, який можна
було взяти лише раз, і там, де стра-
ва найсмачніша, біля неї, на столі,
поставити жетончик. Хто набрав
найбільшу кількість жетонів, той і
став переможцем. У результаті най-
більше жетонів за найсмачнішу ки-
селицю зібрала Наталія Ярошович,
завідувач бібліотеки-філіалу с. Ло-
синець, яка, до речі, разом з Рома-
ном Лоневським, завідувачем На-
родного дому с. Лосинець, доклала
чимало зусиль для проведення цьо-
го незвичного фестивалю. Всіх гос-
подинь-учасниць було нагороджено
грамотами, а переможця першого
районного фестивалю киселиці –
дипломом.

Учасники святкового дійства не
тільки скуштували давню страву, а
й дізналися багато про різдвяні тра-
диції, яких дотримуються сьогодні
наші краяни, та поколядували. Раді-
сну новину Різдва Христового у своїх
колядках прославляли два колекти-
ви колядників з Лосинця (з вулиць
Центральна і Горішня), колядники із
Завадівки і Мельничного, солістка
Тетяна Ярошович, колектив Туркі-
вського районного Народного дому,
вертеп із Ільника.

На Різдво Христове об’єднай-
мось, браття,

Щоб були щасливі, щоб були
багаті…

Сядемо до столу як одна ро-
дина –

Хай живе в любові Божій
рідна Україна!

Вифлеєме, веселися, Бог Пред-
вічний народився! – неслося ви-
соко і натхненно понад зимовими
карпатськими горами. Свято кисе-
лиці сподобалося, тож, без сумніву,
матиме продовження.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Взятися за рецензію на збірку поезій
Василя Лила нас спонукала незвична
структура самої книжки, де до болю знай-
ома метафорика рідних пращурівських
дністерських каньйонів ллється бойківсь-
кою лексикою начал цієї величної річки,
наче справжній зоряний політ удвох зі
своєю дитиною-пташкою-соловейком, що

дорогою наспівує і своїх пісеньок таких
«серцю милих» і безпосередніх, сповне-
них любові до світу найрідніших. Так ми-
нулі літа кожного батька-поета стають
його зоряним польотом у квітучому саді
рідної землі. Роки-літа вже зрілого поета
– Василя Лила з верхів’я Дністра – з по-
явою немовлятка в хаті стали суцільним
літом, скупаним у пахощах придністровсь-
кого різнотрав’я, у світлі сонця, що нали-
ло колос місячними колисанками для
своєї найріднішої зернинки-дівчинки-до-
нечки. Жите-пережите як чуте-відчуте пе-
релилося у збірку «Зоряний політ»:

І барви сонця ллються із гори,
В садах півонії нам груди показали,
Ріка голубить купіль дітвори.
А літо де? У мареві принишкло,
Гойдається на місяці серпом
І підкрадається все ближче тиш-

ком-нишком,
Як заколоситься, то визріє снопом.

(с. 22).
Чи ж не ВИЗРІЛО до поважного юві-

лею? Дай, Боже, здоров’я та щастя на-

шим зорельотам! Чи чув хто-небудь коли-
небудь про політ безхвостої комети? Та-
кого не буває в природі космічних вимірів,
тому й не дивно, що у свій ювілейний зо-
ряний політ поет Василь Лило осідлав
Львівського Пегаса не сам, а в парі з
маленьким хвостиком свого світла – зі
своєю Василинкою. Такою, з відомих нам

часів, є традиція у наших роди-
нах – називати дочок іменами
своїх батьків, дідусів. Мусимо по-
годитись з упорядниками кни-
ги, що ця знахідка дещо незвич-
на для ювілейного видання.
Проте якщо автор і програє в ав-
торитетності свого слова для
найбільших світил у філологічній
царині, то безперечно виграє,
якщо розглядати це з позицій
україноментального творення
фольклору в наших краях. Чи-
таючи й перечитуючи класиків
української літератури, можна
тільки шкодувати, що тогочасні
інформаційні технології не доз-
воляли фіксувати в повному
об’ємі джерела таких красно-
мовних і краснослівних традиц-
ійних літературних україномен-
тальних технологій, де світогляд
предків формував поетичне
міркування україноментальних
світил планетарного масштабу,
зокрема Тараса Шевченка, чия
мати походила також, як і Ва-
силь Лило, з бойківської роди-
ни. Очевидно, цей час для розу-
міння таких механізмів настав
саме тепер, і відкриває його для
нас пан Василь зі своєю донеч-
кою Василинкою в «Зоряному
польоті» для всіх, хто займаєть-
ся розроблянням методик кор-
пусної лінґвістики як статистич-
них технологій в гуманітарному
вимірі, які дозволяють опраць-
овувати й аналізувати одночас-

но великі об’єми ЛІТЕРАТУРНОЇ інфор-
мації за мірами живого людського ока в
синхроні його часу і простору, як дитин-
ного і визрілого поглядів на світ. При-
мітно, що навіть наївне дитяче україно-
ментальне міркування свої, дуже близькі
серцю проблеми проектує не в бік звину-
вачень і пошуку винних, а в бік поступу до
вирішення будь-якої внутрішньої супе-
речності під опікою Божих вимірів, разом
з Богом, який через Ісуса Христа нетра-
диційно мав би відвідати кожну нашу ук-
раїнську християнську домівку, щоб ми
відважилися скласти іспит совісті свого
пережитого-перечитаного:

Здаю я іспит
совісті сьогодні,
і по щоці тече сльоза:
невже я зможу вирватись з безодні
та буду мати дім на небесах?!
О Господи, Ісусику мій рідний!!!
З Тобою я пройду
цей Хресний шлях!!! (Василина, с. 38)
Домівка серця найважливіша в людсь-

кому вимірі, навіть якщо польоти спря-

мовані до зірок – підтримує батько свою
дочку. Границі всесвіту безмежні, але як
Дністер вливається у Чорне море, так і
людські серця обмежують світ у цвітінні
його дітей, де світло очей через родово-
ди плинними ріднокровними ріками
відкриває невидані досі світи Слова Жи-
вого у його красі-звучанні рідної мови:

А зорі, мов долі, закрились, не видно
небес,

Мелодія вітру пливе на безкраїх про-
сторах,

А око поволі розплющує світ, що за-
вис

На вічних стовпах у казково-роже-
вих кольорах (с. 23).

Світ не має права зависати ні на мате-
ринській хвилі-хвилині, ні тим більше на
незрілій рожевій дочірній хвилі, для якої
материнство ще попереду. Поет відмов-
ляється іти простим протореним шляхом
сучасного своєрідного заробітчанства,
коли за межами звиклої топонімічної
лексики виставляють координати десь
там за кордоном, оспівуючи Париж чи
Канари. Його координати тут, на рідній
землі, виставлені, як канва для мережи-
ва наших мірок і наших думок. Віршуван-
ня не доведені до затятої перфектності у
своєму поклонінні модерновості й вишу-
каності, а звучать тепло й по-домашньо-
му з любов’ю – призначені не так для
читачевого вуха, як для серця людини, що
розуміє, про що йдеться. А йдеться про
любов до краси, до землі, до краси зем-
ної і неземної на рідній землі. Чи ж не
тому і збірка названа «Зоряний політ»,
бо оспівує зіркову красу рідного краю, що
промениться у кожному слові й у кожній
думці – простій і невибагливій за формою,
а отже доступній для розуміння читачеві
будь-якого віку. Чи ж не тому такі доречні
й по-домашньому затишні римовані дум-
ки-роздуми поетової доньки Василини,
що обрала гуманну професію лікарки, де
слово мусить випромінювати не тільки
світло добра і краси, але передовсім
зцілювати людей своїм животворним зву-
чанням і точністю змісту. Дівчаче, дитяче
єство вже від народження черпає з кри-
ниці рідного слова цілющу воду, чим
підтверджує міркування свого батька.
Скільки Василині років, ніхто не вгадає,
бо її думки, безперечно, підслухані десь
у традиційних доісторичних піснеспівах
про козаків і дівчиноньок біля криниці,
що зазвичай напували цілющою водою і
коней-пегасів з золотих відерець влас-
ними руками, де кожна дівчина – як зоря,
до якої прямує кожна козацька думка:
«По той бік гора, / по цей бік друга, / Поміж
тими гороньками / Сходила зоря. / Ой то
не зоря. / Дівчина моя…». То чар украї-
нського дівування з глибиною кринично-
го дна у дівочих очах, у своїх чаруючих по-
глядах-оберегах лікарки на біль сердеч-
ний, як на грозу в людському тілі:

Притулюся до криниці,
Зачерпну води живої
І умию з серця грози –
Наберуся я спокою (Василина, с. 8).
Проте дівоча безпосередність рідної

дитини не засліплює струн пам’яті поета.
Він не зависає у власному сприйнятті
часу і простору, а як впевнений капітан
виводить свій зореліт на обрії сприйнят-
тя жіночого начала в його зрілій красі,
присвячуючи цілі розділи своїй ремініс-
ценції відбитого місячного світла жінці,

жаданій і землі обіцяній – це десять по-
езій інтимної лірики в заключному розділі
«Подаруй мені ніч» – поезії «сторінок»
пам’яті. Поет не тільки правдивий, але й
освічений, преференцію поет-лірик Ва-
силь Лило віддає вірній музі у вірші «Зо-
ряне кохання»: дароване Богом, першим
і останнім не буває – воно єдине і вічне,
«Бо на отій посрібленій дорозі / Нам Бог
кохання зустріч дарував» (с. 96). Золото-
серединний шлях вибрано долею вже
давно, тож навіть інтимна лірика може
бути застосовувана до цієї музи як музи-
ки-пісні рідної землі, до якої любов у серці
поетовім безмежна:

На щастя нам жайвір у небі пісні да-
рував,

І доля спинилась, коли пролітала
над нами.

Не бачив я неба, ні сонця, ні місяця й
зір,

Коли я в обіймах твоїх упивався не-
ктаром кохання (с. 106).

Просто й геніально! Бо чи є щось силь-
ніше за космічну енергію кохання, даро-
вану нам Богом?..

Ти зіркою стала на небі
І вабиш, і вабиш до себе,
І примхи твої тебе тішать,
Допоки зійде новий місяць –
Для нас він змайструє колиску.
І ми у човні тім сріблистім
Надію твою ілюзорну
Вплетемо у пристрасть любовну (с.

107).
ПРИСТРАСТЬ ЛЮБОВНА – вона також

закладена і в понятті «філологія». Я при
слові, як при найнадійнішій зброї – так
перекладається з латинської цей термін.

Графічне оформлення книжки (худож-
ник Л. Новік) чорно-білим крилом обрам-
лює просторочас поезій, що не може не
навівати почуття величності й поваги до
спільної рідної домівки, рідної землі, аль-
ма-матері – Львівського національного
університету імені Івана Франка, де на
найвищому місці алегоричний юнак-

Дністер ллє алегоричну воду з глеків.
Хай же щире слово поета (дочки) знай-

де дорогу до вдумливого читача, про-
світлює його дух, додасть йому наснаги,
сили й любові, бо це засів доброго на
добро...

З роси та води Вам, дорогий наш юві-
ляре! Попри всі тягарі щоденного життя,
завжди будьте собою. Щастя, добробуту,
наснаги до праці на ниві життя, бо час –
це те, що в ньому (тобто праця, праця і
праця). Щоб зозуля накувала Вам багато
творчих літ... Будьмо!

Уляна СВЕРЕДЮК,
пошукач кафедри фольклористики ім.

академіка Філарета Колесси
Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка.

Богдан ДЯЧИШИН,
член НСПУ, доктор філософії, доцент,

м. Львів.

«ЗОРЯНИЙ ПОЛІТ»
ПОЕТОВОГО СЛОВА

Василь Лило. Зоряний політ: вірші. – Львів: Сполом, 2019. – 112 с. : іл.

До 65-річчя Василя Лила
І рими точені, і гармонійні строфи...

Вадим Лесич.

У Всесвіті сто мільярдів галактик, у кожній – сто мільярдів зірок... Поет,
пилинка пилинки, мріє про «Зоряний політ». Пригадалася думка Богдана Смо-
ляка про те, що «Балакати про поезію – все одно, що відрами носити воду до
річки: і нічого не зміниш, і не раз людей насмішиш» («Альпінарій»). А все ж не
переставаймо носити джерельну воду думок до річки поетичного слова, бо ж
немає більшого щастя, як мислити, мріяти дитинно.
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– Ми розуміємо, що виділені
кошти не такі вже й великі, але
зазвичай вони є посильною
підмогою як для колективів, так
і для розвитку району. Думаю, що
в області небагато знайдеться
районів, які успішно й з користю
для справи реалізовують різні
програми. І, як показує практи-
ка, цей досвід заслуговує на ува-
гу та подальший розвиток, –
каже голова районної ради Во-
лодимир Лозюк.

Варто відзначити й те, що з
кожним роком кількість про-
грам збільшується. У 2020-му
сесія затвердила їх аж 27. Зок-
рема це  програми розвитку ко-
мунальних доріг району; фінан-
сової підтримки розвитку тварин-
ництва; фінансової підтримки
знищення борщівника Со-
сновського; забезпечення насе-
лення елітним насіннєвим ма-
теріалом картоплі нематодора-
косійних сортів для локалізації
та ліквідації вогнищ золотистої
картопляної нематоди і раку
картоплі на території району; оп-
лачуваних громадських робіт;
розвитку місцевого самовряду-
вання Турківщини; організації та
проведення соціально-культур-
них заходів у районі; створення
служби містобудівного кадастру;
підтримки фінансового розвит-
ку та оздоровлення учнів зак-
ладів освіти; забезпечення про-
ведення призову на військову
службу; висвітлення діяльності
влади та органів місцевого са-
моврядування у місцевих засо-
бах масової інформації; висвіт-
лення діяльності органів вико-
навчої влади; технічне забезпе-
чення відділу з питань надання
адміністративних послуг; розвит-
ку рекреації і туризму, агроосель

та заходи з підготовки та прове-
дення Четвертого Світового кон-
гресу бойків; підтримки філії
«Львівський облавтодор» та
ліквідації можливих наслідків
негоди на автомобільних доро-
гах загального користування
району; підтримки  управління
соціального захисту населення
Турківської РДА; підтримки
фінансового управління Туркі-
вської РДА; сприяння діяльності
управління Державної казна-
чейської служби у Турківському
районі; розвитку архітектурної
справи у Турківському районі;
профілактики йодного дефіциту
та захворювання щитовидної
залози серед дітей шкільного
віку; сприяння Турківському ВП
Самбірського ВП ГУ НПУ у
Львівській області в питаннях
забезпечення охорони гро-
мадського порядку, профілакти-
ки правопорушень, законності,
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, безпеки до-
рожнього руху; підтримки вете-
ринарної медицини району; роз-
роблення містобудівної доку-
ментації (детальних планів тери-
торій); захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного ха-
рактеру; безоплатного та пільго-
вого відпуску лікарських засобів
у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за
певними категоріями захворю-
вань при наданні амбулаторної
медичної допомоги мешканцям
району; сприяння матеріально-
технічному забезпеченні
підрозділів прикордонної служ-
би Мостиського прикордонного
загону, що дислоковані на Туркі-
вщині; інформаційно-аналітич-
ної роботи в інтересах органів

державної влади та управління
протидії проявам терористично-
го характеру на території райо-
ну.

Загалом сума затверджених
програм складає 2 млн. 413 ти-
сяч гривень.

Але, окрім цього, районна
рада фінансуватиме ще 10 пе-
рехідних програм, що успішно
діяли у попередні роки. Це  про-
грама «Енергозбереження для
населення Турківського району
на 2018-20 рр.», програма «Роз-
виток мережі та утримання ав-
томобільних доріг, організації та
безпеки дорожнього руху на
2018-20 рр.», програма «Облаш-
тування місць поховань загиб-
лих під час військових дій у ХХ
столітті на території Турківсько-
го району на 2015-20 рр.», рай-
онна програма «Розвиток зе-
мельних відносин та охорона
земель на 2016-20 рр.», програ-
ма «Забезпечення житлом
дітей-сиріт, позбавлених батькі-
вського піклування, у Турківсько-
му районі на 2016-20рр.», про-
грама «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на період до
2020 р. у Турківському районі»,
програма «Збереження культур-
ної спадщини у Турківському
районі на 2016-20 рр.», програ-
ма «Розроблення генеральних
планів населених пунктів Туркі-
вського району на 2016-20 рр.»,
програма «Сприяння матері-
ально-технічному забезпечен-
ню підрозділів територіальної
оборони Турківського району на
2018-20рр.», програма
«Здійснення першочергових за-
ходів розроблення схем плану-
вання території Турківського
району у 2018-22 рр.».

Обсяг фінансування пере-
хідних програм складає 1 млн.
205 тис. гривень. А в сукупності
на новоприйняті та перехідні
програми передбачено кошти –
в сумі 3 млн. 618 тисяч гривень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

РАЙОННА РАДА ФІНАНСОВО
ДОПОМАГАЄ УСТАНОВАМ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ
З року в рік Турківська районна рада надає посильну та необ-

хідну допомогу для розвитку та успішного функціонування
установ та організацій району. Така позитивна практика була
запроваджена для того, щоб бодай частково допомогти тим,
хто працює для розвитку нашого краю. Чого гріха таїти, є
такі установи, яким не виділяють жодної копійки на придбан-
ня канцтоварів чи реалізації вкрай необхідних програм.

Рано-вранці до схід сонця ангел постукав у віконце й  по-
відомив нам із неба, що день народження у дорогої, пре-
красної людини – Василя Романовича Чаплинця, жителя с.
Верхнє Висоцьке. Від щирого серця і з великою повагою віта-
ють ювіляра друзі – Галина і Микола Кравчаки,  Марія і Мико-
ла Коханин,  Мирослава та Іван Теслюки.

 З нагоди чудового свята, дорогого серцю ювіляра вітаємо і
бажаємо щиро міцного здоров’я, родинного тепла, Божого
благословення, невичерпної життєвої енергії,  багато радіс-
них і щасливих днів у житті – на многая і благая літа!

Щасливий той, кого шанують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Хай здоров’я й сили до Тебе прибу-

дуть,
Нехай до серця старість не

спішить.
Хай роки чудові по землі пливуть
До сторіччя по живій воді,
Щоб був Ти радісним й здоровим,
Серцем і душею молодим.
Щоб життя цвіло, мов казка,
Від дітей була лиш ласка.

Колеги по роботі сердечно вітають з юві-
леєм, який святкувала 14 січня,  добру,
щиру людину, вмілого фахівця, порадни-
ка, медичну сестру Боринської лікарні
Анну Іванівну Захарчик – і бажають ша-
новній ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і дов-
гого-довгого щасливого віку!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Із 70-річним ювілейним днем народження і Днем ангела
дорогого і люблячого брата, швагра, вуйка і стрика – жителя с.
Верхнє Висоцьке Івана Васильовича Височанського – сер-

дечно вітають сестра Ліда з сім’єю, брат Микола з сім’єю та
сестра Іванна з сім’єю і бажають йому міцного здоро-

в’я,  багато радісних і щасливих днів у житті, довго-
ліття.

Тож щиро вітаємо з радісним святом,
Здоров’я зичимо багато.

Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.

Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й доб-

ро!

ПОЖЕЖА – НАСЛІДОК
НАШОЇ БАЙДУЖОСТІ

«Ми стурбовані халатним відношен-
ням українців до власної безпеки. В Ук-
раїні 29 людей загинуло на пожежах
лише за перші два дні 2020 року! –  наго-
лошують вогнеборці, звертаючись  до
населення. – І це не прикра випадковість,
це - наслідки  байдужості! «Необережне
поводження з вогнем», «необережність
під час паління», «порушення правил
експлуатації пічного опалення» - усі ці
причини, це - людська діяльність. Най-
більше болить за маленьких дітей, яких
дорослі позбавляють шансів на щас-
ливе й довге життя свідомим нехтуван-
ням правил пожежної безпеки у власних
помешканнях!»

На Турківщині з початку року також   зафік-
совано  один випадок пожежі. Сталася вона
7 січня –   на  велике свято Різдва Христово-
го  в с. Лімна.  Після опівночі тут загорілася
дерев’яна господарська будівля, розміром
14х8 м. На момент приїзду рятувальників з
Турки вогонь охопив горище. У результаті  по-
жежі згоріли дах, перекриття і  частина стіни
господарської будівлі. На щастя,  пожежни-
кам вдалося запобігти перекиданню полум’я
на поруч розташований житловий будинок.

Наш кор.

КОЛЯДА – З ТЕПЛОТОЮ І ЩИРІСТЮ
Уже другий  рік як у Ясеницькій сільській раді на Різдвяні свята започаткували хорошу традицію – ходити з колядою

до поважних, заслужених жителів села. Так цьогоріч, напередодні  старого Нового року, Ясеницький сільський голова
Оксана Кузьмич, разом з працівниками
місцевої бібліотеки,  сільського Народ-
ного дому та активними жителями
Ясениці, завітали з колядою до сімей
учасників АТО Богдана Пузича, Ігоря
Мися, Євгена Мися, Валерія Дем’я-
новського;  інвалідів Другої світової
війни Миколи Бонтея та Катерини
Тимчишак;  інваліда, учасника  анти-
терористичної операції на Сході Украї-
ни Михайла Клюки;  до столітньої
місцевої жительки Марії Масьович, вої-
на-афганця Миколи Мися; матері-ге-
роїні Марії  Куцик.

Разом з веселою колядою, вітальними
листівками від імені сільського  голови та
подарунками  від сільської ради, коляд-
ники щедро бажали їм та їхнім родинам
міцного здоров’я, миру, благополуччя, Гос-
подньої благодаті.

До речі, таку гарну  традицію від ясени-
чан могли б запозичити в кожному селі
Турківщини.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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ЯНИЧАРСТВО
ЗАДЛЯ МОСКВИНА

З Північною Руссю не зломим союзу. Ми з нею близнята по роду.
М.Драгоманов

Самі себе звоювали.
Гетьман І.Мазепа

Якби не похилилися раби, То не стояло б над Невою отих осквернених палат.
Т.Шевченко

Глибшого єства московського загарбництва (імперіалізму) не збагнемо, розглядаючи якийсь один його
бік з якоїсь одної точки погляду. Московське загарбництво багатобічне, надзвичайно гнучке, застосовує
багато різноманітних способів та засобів. Вивчаючи природні причини, що створили московське загарб-
ництво та досі його живлять, треба водночас досліджувати його стратегію і тактику. Історики не
згадують надзвичайної ваги факту: москвини кажуть правду, коли стверджують, що жодного народу не
завойовували. І це — правда. Завойовувати — це перемогти військовою силою. А всім без винятку пере-
могам Московщина завдячує не своїй силі, а слабкості та ще глупоті своїх ворогів. Слабкість московсь-
ких ворогів не була фізичною, матеріальною. Московщина підбивала під себе народи культурно, госпо-
дарчо і військово значно сильніші, наприклад, Україну чи Польщу.

Чим же їх перемагала і перемагає варварська Мос-
ковщина? Вживаючи сучасні поняття — холодною
війною. Московське військо лише завершувало, закін-
чувало вже здобуту перемогу війною холодною. Від кого
навчився москвин такої навіть не хитрості, а справді ве-
ликої політичної мудрості? І що таке, властиво, є «хо-
лодна війна»? Китайський стратег Сун-Тсу написав 2500
років тому «Мистецтво війни», що її можна було б назва-
ти «Мистецтво холодної війни». У тій книжці читаємо:
«Руйнуйте все, що зміцнює силу ворожої держави, зсе-
редини тієї держави і руками її громадян. Для того
вживайте всіх засобів і способів, не оглядаючись ні на
що. Наприклад, приваблюйте, затягайте визначніших,
впливових, поважних осіб до злочинної, протизаконної
дії. Потім примушуйте їх служити нашій державі, загро-
жуючи оприлюднити їхні підлі вчинки. Коли вони не по-
годяться, то оприлюднюйте всі знеславлюючі (компро-
метуючі) їх факти. Нав’язуйте приятельскі зв’язки з шу-
мовинням, злочинцями,  продажними, покривджени-
ми, озлобленими на владу і на суспільство, людьми. Не
шкодуйте грошей і зусиль, щоб поширити і поглибити
всяке озлоблення, невдоволення, незгоди, ненависть,
підозру, упередження поміж людьми і групами їх. Під’ю-
жуйте молодь проти старших поважних людей. Руйнуй-
те національні та релігійні традиції. Поширюйте розпус-
ту. Щедро платіть повіям, танцюристкам, шинкарям, щоб
вони заваблювали молодь на пиятику і танці, що руйну-
ють мораль і здоров’я молоді. Перешкоджайте всіма
способами тим заходам уряду і суспільства, які зміцню-
ють духовно і фізично здоров’я ворожої нації. Робіть усе,
що можете, щоб їхньому війську завжди і постійно бра-
кувало їжі та військового спорядження і за мирного часу.
А понад усе не шкодуйте грошей на підкуп донощиків та
шпигунів з громадян ворожої нам держави. Мусите їх
мати в усіх установах, у всіх галузях життя ворожої нам
держави. Не легковажте і дрібницями. Збирайте всі відо-
мості в одному місці, що має їх оцінити і планово вико-
ристати задля нашої держави. Витрачені на все це гроші
повернуться з величезним зиском. Державний муж, що
володіє зібраними відомостями про ворожий народ і
що має мережу своїх агентів у ворожій державі, такий
державний муж важить для нас більше, ніж усі наші скар-
би разом, він бо ж їх збільшить, вигравши війну».

У кожній сусідній з Китаєм країні жили і живуть у містах,
чи мандрують по країні тисячі китайців, продаючи свій
крам (переважно шовкові тканини і таємно — опіум).
В.Ленін створив 1917 р. кілька полків з таких китайців.
Вони були найвірнішими В.Ленінові.

Ще одна книжка, що її написав у XI ст. перс Нізам-ал-
Мулк. У ній читаємо, що головним завданням послів є
заснувати (організувати) і керувати мережею шпигунів у
країні, де він працює. Посол мусить довідуватися про
все життя країни: про стан доріг, гірських переходів, про
озброєння і лад війська, фортець, промисловість і зем-
леробство, про запаси харчів, торгівлю, про стан дер-
жавної скарбниці і т.п. Мусить вивчати вдачу народу, його
незадоволені потреби, причини всякого незадоволен-
ня, про вплив релігії і священиків. Мусить знати життя,
характер, нахили, слабкості короля, міністрів, вельмож
і провідної верстви. На цих відомостях наш уряд мусить
будувати свою стратегію і тактику у війні і в дипломатії.
Персія мала жваві зв’язки з Індією і Китаєм від пра-
давніх часів, отже китайці читали книжку Нізам-ал-Мул-
ка. Сусідами Китаю були монголи, і вони запозичили
багато чого від китайців, в тому числі і їхню стратегію й
тактику дипломатії та війни. Монгольські розвідники під
личиною купців, торгівців, знаючи мову, або маючи плат-
них агентів з місцевого населення, подавали своєму
урядові докладні відомості про стан держави, що її хот-
іли монголи завойовувати. Монгольські хани задовго до
війни добре знали всі слабкі і сильні місця ворога: де,

як і чим ударити. Задовго до війни вони підривали сили
тієї держави зсередини; починали війну тоді, коли сила
ворога вже була захитана, напівзруйнована. Тим-то
Чингіс-хан та його наступники ніколи не мали воєнних
поразок.

Завоювавши Московщину, татаро-монголи змішалися
з прамосквинами-фіннами кровно і культурно. Створив-
ся новий азійський народ — московський. Татари були
значно культурніші, і провід Московщини опинився в ру-
ках московсько-татарських метисів або чистокровних
татар. Скажімо, цар Борис Годунов був татарин. Так у
Московщині продовжилася стара монгольська політич-
на і воєнна стратегія і тактика, що її тепер називають
«холодною війною», себто підрив сили ворога зсереди-
ни, руками самого ж ворога.

Влітку й восени 1917 р. московські партії боролися і
билися за імперську владу. Фактично її не було, уряд був
безсилий. Московські солдати розбігалися по домівках,
армія розвалювалася. В Україні було інакше. Всі ук-
раїнські партії об’єдналися і створили українську дер-
жавну владу — Українську Центральну Раду (УЦР). її
накази охоче виконували всі українці. Отже, Московщи-
на була роз’єднана і безсила, а Україна об’єднана і силь-
ніша, бо мала понад 100 тисяч вояків у зукраїнізованих
полках, які самі, без наказу згори створилися і рвалися
до бою з Московщиною. В імперському війську було по-
над 4 мільйони українців. Спираючись на вже зукраїні-
зовані полки, український уряд мав можливість змобіл-
ізувати 2-3-х мільйонне військо, бо всі військові і се-
лянські з’їзди 1917 р. домагалися цього від УЦР; вима-
гали повиганяти з України всіх москвинів і поставити ук-
раїнське військо на московсько-українському кордоні.
Вимагали негайно проголосити державну незалежність
України. Вихована на москволюбних ідеях М.Драгома-
нова українська інтелігенція (соціалістична і несоціалі-
стична) цього якраз НЕ хотіла, прагнула протилежного.
її провідник у своїй сповіді пізніше писав: «Ми, українські
демократи, були щиро і безоглядно закохані в московсь-
ку демократію. Ми непохитно їй вірили. Вірили, що її іде-
али, ідеї, інтереси тотожні з нашими. Отже, московська
демократична імперія є також і українською, і тому ук-
раїнці мають її боронити. Будь-яке відокремлення Ук-
раїни від демократичної Московщини вважали ми без-
глуздим, назадницьким, згубним самій же Україні (мос-
квини таке саме вбивають і тепер у голови українців —
П.Ш.). Гасло української державної незалежності ми
одностайно і з обуренням відкидали, заперечували».
Ці, трагічно нещасні хохли, патріоти «єдиной-недели-
мой матушки Расеи», несвідомі свого яничарства, півро-
ку переконували українського вояка, що військо — то
«буржуйська» вигадка, щоб поневолювати трудовий
народ, отже, демократична Україна війська не потре-
бує, і радили воякам кидати зброю і йти додому панську
землю ділити. Переконували, що московська демокра-
тія є найщирішою приятелькою України, і лише миру з
нею прагне, а воювати проти України й не думає. Коли б
таке казали москвини, то український вояк ніколи б їм
не повірив. Але переконували свої, українці, та ще й учені,
поважні «батьки народу», що їх Московщина колись ка-
рала за любов до України. Як же не повірити таким лю-
дям? Наслідок: столицю 40-мільйонного народу, що мав
4 мільйони вишколених вояків і вдосталь зброї, боро-
нило лише 3 тисячі вояків, у тому числі 300 дітей, що не
вміли стріляти.

Мудро вчили Сун-Тсу та Нізам-ал-Мулк. Вся трагедія
України 1917-22 років полягала в тому, що невблаганне
життя примушувало українську москволюбну і соціалі-
стичну інтелігенцію воювати проти коханої старшобрат-
ньої демократії. Примусило ворогів української неза-
лежної державності воювати, боротися ЗА українську

самостійну державу. Примусило переконаних борців за
соціалізацію боротися за приватну власність. Примуси-
ло питомих безбожників звертатися за допомогою до
св. Софії. Було б і справді якимось чудом, якби вони цю
боротьбу виграли.

Катастрофа 1917-22 років була карою Божою Україні
за те, що її провідна верства відцуралася українських
національних святощів, прадідів з їхніми заповітами,
національних традицій; відцуралася власної матері —
національної і християнської України. Величезний ви-
бух національної стихії 1917 p., опинившись без прово-
ду, розпорошився на тисячі окремих повстань, змарну-
вався. Цю кару Божу за національну зраду провідників
бачимо в усій нашій історії від Переяслава по сьогодні.
Чесних українських патріотів Московщина вигубила. За-
лишилися і дали нащадків моральна підлота, лакузи,
що за шмат гнилої ковбаси матір рідну продавали. їхніми
руками і головою Московщина розбудувала свою імпе-
рію і втримує її сьогодні. Тому тема «яничарства» є чи не
найголовнішою в українській історіографії. А вона й досі
не розроблена. Обмежимося кількома прикладами.

Князь Костянтин Острозький, якого славлять наші
малоукраїнці, був вірним слугою Польщі. Його жінка-
полька католичила і польщила його дітей, а він паль-
цем не ворухнув. Коли князі Глинські 1507 року повста-
ли проти Польщі, щоб відновити українську незалежну
державу, Острозький став на бік Польщі. До речі, Мос-
ковщина обіцяла Глинським свою військову допомогу.
Коли ж вони повстали, допомогла... Польщі. Навіть ув’-
язнила Глинських, коли вони після поразки втекли до
«союзниці» Московщини. За Б.Хмельницького найбіль-
шим польским яничаром був Адам Кисіль.

Кошовий Запорізької Січі Яків Барабаш та полковник
Мартин Пушкар підняли 1658 р. повстання проти геть-
мана Івана Виговського саме перед вирішальним Ко-
нотопським боєм. Проте І.Виговський вибив до ноги сто-
тисячне московське військо так, що цар Олексій нака-
зав своїм воєводам замиритися на будь-яких умовах і
сам збирався тікати з Москви. Татари були союзником
України і допомагали І.Виговському, отож на той час не
було в Криму татарського війська. Користуючись з цьо-
го, кошовий Іван Сірко напав на Крим і пограбував його.
Обурені татари залишили Виговського і подалися до
Криму, руйнуючи все на своїм шляху і забираючи тисячі
українських бранців. Чи І.Сірко був дурень, чи підкупле-
ний Московщиною? Без татарської допомоги сили І.Ви-
говського значно зменшилися. Використовуючи це, пол-
ковники Іван Безпалий, Тиміш Цюцюра, Яким Сомко,
Василь Золотаренко, Іван Сірко з допомогою Москов-
щини підняли 1659 р. повстання проти гетьмана І.Ви-
говського і цим так ослабили силу України, що Москов-
щина вже змогла накинути Україні свої умови миру. Як
назвати цих полковників?

Гетьман Іван Брюховецький віддав 1665 р. Москов-
щині рештки самоуправних прав України, хоч не був при-
мушений нічим і ніким. Хто ж був І.Брюховецький?

За намовою москволюба єпископа Лазаря Барано-
вича полковник Дем’ян Многогрішний зрадив 1669 р.
гетьмана Петра Дорошенка. Московщина зробила його
гетьманом, і він віддав їй ще більше прав України (Мос-
ковщина пізніше віддячила йому — заслала до Сибіру).
Як назвати Д.Многогрішного?

Налякавшись перемог гетьмана Петра Дорошенка,
Московшина  погодилася прийняти його вимоги: забра-
ти з України московські залоги і не втручатися в жодні
справи України. Але полковник Іван Самойлович пере-
конав москвинів не поступатися гетьманові, а далі про-
довжувати війну, обіцяючи допомогти Московщині роз-
бити П.Дорошенка. За це Московщина зробила Самой-
ловича гетьманом, і він обрав на Київського митропо-
лита завзятого москволюба князя Гедеона Четвертинсь-
кого та послав його 1685 р. висвячувати не до Вселенсь-
кого Патріарха, як це було від князя Володимира і до
того часу, а до московського патріарха. Так він підпо-
рядкував Українську Церкву московській, не примуше-
ний ніким і нічим. Як назвати І.Самойловича? За Богда-
на Великого десятки таємних брюховецьких, самойло-
вичів, барабашів, пушкарів одержували від московсько-
го царя «жалованые грамоты» на землю в Україні. Але
вони їх закопували, ховали, бо великий Богдан рубав
таким Юдам голови.

Генеральний Суддя Василь Кочубей, сотник Іван Іскра
та інші неодноразово попереджали Петра І, що І.Мазе-
па його «зрадить». Вони повідомляли московський уряд
про кожний крок І.Мазепи, що видавався їм за підготов-
ку до «зради». Тим вони не дали великому гетьманові
підготувати Україну до збройного порахунку з Москов-
щиною. Коли І.Мазепа відкрито підніс свій меч на Мос-
ковщину, вони відкрито стали допомагати Московщині.
Так сотник Жарівка-Покорський виказав Московщині
таємний підземний вхід до фортеці Новгород-Сіверсь-
кого. Полковник Гнат Галаган показав Московщині дос-
туп до Запорізької Січі. Полковник М.Бурляй здав Мос-
ковщині фортецю Білу Церкву за хабара. Полковник Іван
Скоропадський здав Московщині без бою твердиню
Стародуб. За це він одержав з московських рук безправ-
ну гетьманську булаву. Сотник Іван Ніс показав Москов-
щині таємний підземний вхід до Батуринської твердині.
Бій під Полтавою, що визначив долю України на наступні
століття, виграв не Петро І з його 50-тисячним військом.
Той бій виграла одна мала людина без жодного війська.
Як?
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І.Мазепа довго готував Батурин до війни. Він його доб-
ре зміцнив, заготував там багато зброї, пороху, харчів.
Командували Батуринською залогою полковник Дмит-
ро Чечель, генерал Фрідріх Кенігсек, сотник В.Несте-
ренко. Їх, поранених, москвини взяли в полон і закату-
вали на смерть. Ф.Кенігсек вмер по дорозі до штабу, і
москвини четвертували його тіло. Всіх батуринців, ра-
зом з жінками і дітьми, москвини по-звірячому закату-
вали. Батуринці билися геройськи. Отже, Батурин міг
витримати кількамісячну облогу. А І.Мазепа запізнився
прийти з військом лише на кілька днів. Москвини заб-
рали в Батурині 40 гармат і багато пороху та харчів. Під
Полтавою стріляли лише 4 шведські гармати, бо Карл
XII втратив ще перед тим майже ввесь свій обоз та гар-
мати. Натомість москвини мали 72 гармати (40 з них
були з Батурина) і багато пороху.

Несподіване падіння Батурина визначило наслідок
Полтавського бою не лише тим, що І.Мазепі забракло
гармат, пороху, харчів, але й тим (а це найголовніше), що
та московська перемога перелякала не тільки багать-
ох українських старшин, але й турецького султана. Пол-
ковник І.Скоропадський хоч і був з І.Мазепою, але без
бою здав Стародуб і приєднався до Петра. Турецький
султан, що погодився взяти участь у війні, після Батури-
на не відважився воювати з Московщиною.

Стан під Батурином був подібний до стану під Коното-
пом. Конотоп під командою полковника Г.Гуляницько-
го витримав 70 днів облоги. І гетьман І.Виговський мав
час зібрати військо, розбити москвинів під Києвом і прий-
ти під Конотоп та згромити 100-тисячне московське
військо. Гетьман І.Мазепа мав більші, ніж І.Виговський,
можливості розбити Московщину, бо на той час вирішаль-
ним чинником стала загальна всенародна ненависть
до Московщини. Від Переяслава до Конотопа минуло
лише 5 років (1654-1659), і Московщина ще не мала ані
сили, ані часу показати Україні свої хижацькі зуби. Від
Переяслава ж до Полтави минуло 50 років часу, і Москов-
щина вже залила Україні сала за шкіру стільки, що навіть
москволюби побачили, що вона несе їм смерть. Отже,
на заклик І.Мазепи могла повстати як один вся Україна.
Повстала б, якби не приголомшило всіх раптове падін-
ня Батурина. Коли б Батурин витримав московську об-
логу 2-3 тижні (а він міг витримати і 2-3 місяці, якби І.Ніс
не виказав таємного входу до міста), І.Мазепа розгро-
мив би московське військо під Батурином, як колись
І.Виговський під Конотопом. І це не безпідставне припу-
щення. О.Меншиков мав під Батурином 30 тисяч війська
та 20 гармат. Карл XII мав 18 тисяч війська і кілька гар-
мат. І.Мазепа мав 18 тисяч війська і в Батурині 10 тисяч
залоги з 40 гарматами. Всього ж армія Петра налічува-
ла 100 тисяч, Карла — 70 тисяч, І.Мазепи — 60 тисяч
вже в полках, а міг покликати п’ятикратно більше. Крім
того, боєздатність українців і шведів була значно більшою
(12 тисяч шведів розбили під Нарвою 34 тисячі моск-
винів). Та найбільшою силою Мазепи був сам українсь-
кий народ. Тут мусимо дещо відхилитися від теми, щоб
заперечити одну з багатьох московських байок.

Походження, вдача, світогляд, родинні, громадські,
державні ідеали та лад українського і московського
народів є не лише протиставні, але й непримиренно
ВОРОЖІ, бо взаємно себе заперечують. Як не може
бути компромісу між Божеським і диявольським, між
вогнем і водою, так між українським та московським
народами. Це довела історія обох народів. Від Переяс-
лава й по сьогодні Московщина московщить Україну
всією величезною силою своєї імперської машини. Пе-
реконавшись, що ні «кнутом», ні «пряником» не змос-
ковщити, ВСЕ московське суспільство (насамперед ос-
вічене) кинулося доводити малоросам «братерство ве-
лико-мало-бєло-русів». А ті «брати» воювали між со-
бою 1148, 1155, 1169, 1240, 1514, 1618, 1659, 1660, 1676,
1709, 1712, 1775, 1855, 1905-1907, 1917-1922, 1941-
1955 pp., не кажучи про щоденну запеклу боротьбу-війну
від Переяслава й до сьогодні. Слід визнати, що й мос-
ковська і українська інтелігенція щиро повірила у те
«братерство». Обидва народи не повірили тій вигаданій
теорії, бо щоденне життя доводило її облудність. Кож-
ний вияв боротьби українського народу за державну
незалежність москвини виставляють як бунт окремих
осіб чи малих груп «мазепинцев, петлюровцев, банде-
ровцев, сепаратистов», але не українців. Мовляв, ці гру-
пи зрадили не лише Московщину, а й свій власний украї-
нський народ, бо продалися ворогові обидвох народів:
московського і українського. Мазепинці — Швеції, пет-
люрівці — Франції, Англії, бандерівці — Німеччині. Мож-
на зауважити, що москвини справді вірять, що продали-
ся.

Та вибух 1917 р. української національної стихії, одно-
стайні ухвали селянських з’їздів (кожний з кількох тисяч

делегатів), що вимагали негайно виганяти з України
москвинів і проголосити державну незалежність Украї-
ни, і нарешті кількарічна (1917-1923) кривава збройна
війна українського селянства з московськими зайдами
довели аж надто наочно, що отих «сепаратистов» було
35 мільйонів. Москвини змушені «доводити», що своїм
національним відродженням Україна завдячує ... Мос-
ковщині, що українську державу (УРСР) українці могли
створити лише тому, що їм допомогла її творити ... Мос-
ковщина і т.п. На цю тему видали тисячі книжок разом з
«науковими» історіями України. «Ловкость рук и ника-
кого мошенства». Так і поразку великого гетьмана та
мазепинців «пояснюють» московські історики (а за
ними й наші підголоски) тим, що мовляв, український
народ не підтримав І. Мазепу, бо він гнобив народ і спри-
яв шляхетському гнобленню.

Наші «мудрі по шкоді» демократи (що програли 1917
р. боротьбу з Московщиною) закидають Б.Хмельниць-
кому та І.Мазепі (людям XVII ст.) брак демократизму (в
XVII ст. не було демократії в усьому цивілізованому світі,
Європа почала доростати до неї щойно у XIX ст.). Ніхто з
українських науковців не дослідив ще заходів Б.Хмель-
ницького та І.Мазепи щодо поліпшення добробуту на-
роду, захисту його від шляхетської сваволі. Обидва були
великими державними мужами і розуміли вагу кожного
стану у державному житті. Не може бути сумніву, що вони
обидва дбали про всю націю, про всі стани, отже і про
селянський та ремісничий. Той же І.Мазепа видав 1691
р. універсал, яким затверджував права козаків та селян
на землі, що їх вони одержали за Б.Хмельницького, і
забороняв старшині силувати селян та козаків до праці.
Наказував полковникам повідомляти його про всілякі
утиски селян, міщан і козаків.

Та повернемося до Батурина, до наслідків зради Івана
Носа. За 50 років від Переяслава Московщина своїми
дикими здирствами, грабунками, вбивствами так роз-
лютила український народ, що він голіруч знищив би
московські залоги. Три полки: Миргородський, Лубенсь-
кий і Прилуцький не виконали Петрового наказу
приєднатися до московського війська. Петро знав це і у
своїх відозвах до українських селян обіцяв звільнити їх
від панщини, від податків, від утисків. Нахабно запев-
няв, що ніде у світі нема такої волі і такого добробуту, як
у московській державі.

Після погрому Батурина Петро негайно послав 30 ти-
сяч війська відтяти Запорізьку Січ та українські полки
від І.Мазепи. Зруйнувавши запорізьку твердиню Пере-
волочну, спаливши гетьманську столицю, Петро розіс-
лав по всій Україні своїх людей, які іменем царя обіця-
ли всілякі нагороди тим, хто допоможе Московщині по-
карати «мазепинцев-изменников». Від Петра І й досі
Московщина не дозволяла розбудовувати Батурина і
Чигирина (навіть і Глухова). Не дозволяла закладати
там середніх шкіл. Не дозволяла будувати там заліз-
ниць. Навмисно тримала ці гетьманські столиці в стані
глухих, маленьких, забутих повітових містечок. Катери-
на II наказала робити все, щоб зникла в народі пам’ять
про гетьманщину. Прихильників гетьмана Петро нака-
зав садити на палі, четвертувати, а мерців не ховати
кілька днів, щоб їхній жахливий вигляд залякував ук-
раїнців. Тоді Дніпром плили сотні плотів, що на них були
шибениці з повішеними мазепинцями. Тоді Московщи-
на спалила сотні українських сіл та містечок разом з
людьми. Московщина робила те самісіньке в 1918-23
pp. і в 1941-45 pp.

Протримайся Батурин 1-2 тижні, гетьман зі шведами
встиг би прийти і розгромити московську облогу. Тоді
одразу прилучилися б до гетьмана всі українські полки
і вся Запорізька Січ (40 тисяч запорожців з гарматами).
Та найголовніше — вибухло б стихійне всенародне зни-
щення московських залог по всій Україні. За таких обста-
вин Московщина не розпочинала б ні Полтавського, ні
якого іншого бою, і москвини тікали б з України навви-
передки, покинувши всі гармати і обози. І вся історія
Східної Європи була б тепер цілковито інакшою. Отже
Полтавський бій виграв не московський цар під Полта-
вою, а український сотник І.Ніс у Батурині. Після Полта-
ви таких Юд-яничарів розплодилося тисячі. І це вони
вигравали Московщині всі подальші бої з Україною. Це
вони розбудували і зміцнили московську імперію. Це
вони тримали і тепер тримають Україну в стані безправ-
ної, безсилої, по-хижацьки визискуваної Московщиною
колонії. Без їхньої допомоги не існувала б московська
імперія. Тим-то треба ближче приглянутися до отих носів,
ґалаґанів, кочубеїв, самойловичів, драгоманових, вин-
ниченків, скрипників ... ім’я їм — легіон. Їхні прізвища і
дії знайдете у московських енциклопедіях. Згадаємо
лише кілька.

Петро І не міг знайти серед москвинів не те що досить
письменних (сенатори князі О.Меншиков і А.Долгору-
кий були неписьменні), але бодай тямущих людей, що
могли би проводити його реформи, і привозив цивіліза-

торів з Європи. Московщина привозила до себе тисячі
німецьких інженерів та знавців-науковців також по

Першій і Другій світових війнах. Крім німців Петро І
запрошував багато українців, давав їм високі посади та
титули, як Теофанові Прокоповичеві, П.Ягужинському
та багатьом іншим. Т.Прокопович після Полтави зустрів
Петра в Києві палкою промовою (панегіриком) «Слово
Похвальне Царю Петру о победе под Полтавой», яку
Петро наказав надрукувати, а Прокоповича забрав до
Петербурга і зробив архиєпископом та головою Св. Си-
ноду, тобто главою московської церкви, бо Петро зни-
щив патріархат. Цей запроданець написав ще більше
своїх «похвал».

Високоосвічений богослов Теофілакт Лопатинський
зустрів Петра в Москві цареславною промовою і пізніше
написав ще кілька таких самих.За дорученням заступ-
ника патріарха Степана Яворського (також «верного
малоросса») він відправив богослужбу «Служба благо-
дарственная о победе над шведами под Полтавою», де
вславляв Петра і проклинав І.Мазепу. Ця «служба» су-
перечить церковним канонам Православної Церкви. Так
український богослов упав морально аж до блюзнірства.
Цю «службу» московська церква записала до «Месяч-
ной Минеи» на 27-е червня. За нею проклинали І.Мазе-
пу щороку двічі та ще й словами українця.

Інший український богослов Гаврило Бужинський на-
писав та виголосив цареславних промов більше, ніж
Т.Прокопович та Т.Лопатинський разом. Навіть самі
москвини писали (в енциклопедії Брокгауза і Ефрона),
що він аж надто по-рабски переборщував. Цар призна-
чив його радником Синоду та головним цензором видав-
ництв і шкіл. На цій посаді він щосили московщив ук-
раїнські видання та школи. Так само автором Ємського
царського указу 1876 p., яким заборонялась українсь-
ка мова, був яничар М.Юзефович. Писали і видавали
свої цареславні твори: Платон Петункевич, Іван Краме-
нецький, Афанасій Заруцький та інші. Московські істо-
рики називають ті писання гидко-лакузними. Кожний з
тих перевертнів одержував високу посаду. В СРСР Мос-
ковщина нагороджує корнійчуків, тичин, бажанів, кири-
ченків і т.п. посадами «міністрів» у т.зв. УРСР. Та в імперії
ті посади були справжніми, себто з правом наказувати
навіть і москвинам. А в УРСР ті посади «липові», з
npaвом лише виконувати накази Москви. Проте корній-
чуки, бажани, тичини можуть принаймні виправдовува-
тися тим, що на потилицю кожного з них спрямована
цівка «старшебратнього» нагана з наказом славосло-
вити московщення і грабунок України. Тисячі тих, хто на-
смілився мовчати, наклали головою. Прокоповичі-ло-
патинські були підлішими за своїх близнюків в СРСР, бо
в монархічній імперії їх не примушували ставати янича-
рами. Це вже сьогоднішня Московщина вигублює тих,
хто не хоче ставати яничаром.

Катерина II обернула Гетьманщину на Малоросійсь-
ке генерал -губернаторство. Зруйнувала Запорізьку Січ,
а її землі роздала своїм фаворитам, обернувши запо-
рожців у кріпаків. Вона покріпачила все українське се-
лянство, загарбала землі українських церков та монас-
тирів, відібравши в них засоби утримувати школи, де го-
тували сільських учителів. Тим учителям заборонила
навчати в школах. Вона викинула Могилянську Акаде-
мію з будинків Братського монастиря, де вона містила-
ся від заснування. Українська шляхта не раз просила
дозволу заснувати й утримувати власним коштом
університет в Україні. Катерина не дозволила. Українці
просили дозволу заснувати бодай військову школу в Глу-
хові, де стояв порожній палац гетьмана К.Розумовсько-
го. Відмовила. Митрополита Арсена Мацієвича замуру-
вала живим у Ревельській в’язниці за те, що він протес-
тував проти нищення українського шкільництва і грабунку
українських монастирів.

За Катерини II канцлером імперії був Олександр Без-
бородько, а міністром освіти — Петро Завадовський.
О.Безбородько одержав найвищий титул «светлейший
князь Российской империи» та великі маєтки в Україні.
П.Завадовський одержав титул графа і великі маєтки в
Україні.

За Єлизавети (1742-1762) випадково пощастило Ук-
раїні. Олекса Розумовський став неофіційним (хоч шлюб-
ним) чоловіком цариці і мав великий на неї вплив. Він
відновив гетьманат, поставивши на гетьмана свого бра-
та Кирила. Кирило з його допомогою мав можливість
відновити Україні права Переяславської угоди. А
щонайменше — закласти тверді основи культурного
розвитку України. Наприклад, міг відбудувати Київ, зас-
нувати університет у Києві та Українську Академію Наук
(Єлизавета поставила його — 18-річного хлопця — пре-
зидентом Імператорської Академії Наук у Петербурзі), і
так розпочалася б у XVIII ст. та культурна праця, що її
розгорнули українці аж у ХІХ-ХХ ст. Кирило міг розбуду-
вати українське шкільництво та видавництва і т.п. Нічого
подібного Кирило не збирався робити. Навіть свій па-
лац побудував не в Києві, а в малому Глухові (навіть не в
Батурині чи в Чигирині). Жив переважно в Петербурзі і
там розважався, а не управляв Україною. Правила нею
українська старшина. І вона була зробила перший крок
до визволення України — всі московські залоги забра-
лися з України. Другим кроком було б, щоб Єлизавета
проголосила Кирила спадковим гетьманом. Смерть її
не дала цього здійснити.

Продовження розділу у наступному номері.
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Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати з позицією редакції. За точність вик-

ладення фактів відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ:

boykivshchina.info

8  стор.                    «БОЙКIВЩИНА»              17 січня 2020 року

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

Турківська міська рада повідомляє, що з 14.01.2020р. розпо-
чинається процедура проведення громадських обговорень для
врахування громадських інтересів щодо розроблення проек-
ту детального плану території для розміщення та експлуа-
тації об’єкту телекомунікації (щогла на розтяжках з землі)
на земельній ділянці, орієнтованою площею 0,1000 га, в уро-
чищі «Кар’єр», за межами населеного пункту міста Турка на
території Турківської міської ради Турківського району
Львівської області.

Замовником розроблення проекту детального плану території є
ПрАТ «ВФ Україна».

Розробником проекту детального плану території є ТзОВ «ПО
«УкрЗахідУрбанізація».

Проект детального плану території для вказаних потреб розроб-
лений на підставі розпорядження голови Турківської районної
державної адміністрації №150 від 09.07.2019 року.

З проектом містобудівної документації можна ознайомитися на
сайті Турківської міської ради http://turka-mrada.gov.ua та в адмінп-
риміщенні Турківської міської ради (кабінет секретаря міської ради)
за адресою: пл.Ринок,26 м.Турка. За вказаною адресою також прий-
маються пропозиції громадськості щодо проекту детального плану
території.

Термін приймання пропозицій та зауважень становить один
місяць з дня оприлюднення даного повідомлення.

З 20 січня 2020 року відбудеться кодування безкоштовного супутникового
сигналу 24-х українських телеканалів чотирьох найбільших медіагруп

ЯК ТЕПЕР ДИВИТИСЯ УКРАЇНСЬКІ КАНАЛИ?
Якщо ви плануєте залишитись на супутнику, то можна придбати супутниковий приймач УТБ однієї з

наявних DTH-платформ – Віасат Україна або Xtra TV. Приймач коштує 1099 грн., а за користування
доведеться платити абонентську плату. У Viasat вона стартує від 59 грн. на місяць за більш ніж 83
канали.

ДЕ МОЖНА КУПИТИ ТЮНЕР УТБ?
Якщо ви обрали підключення VIASAT, то можете замовити тюнер (та/або його підключення, доставку)

на офіційному сайті, або у одного з регіональних партнерів з підключень за адресою:
Турківський р-н. с. Нижня Яблунька, вул. Молодіжна, 122. Телефон: 0669768127.
https://www.facebook.com/106158167513479/posts/135439747918654

Загублений військовий квиток
– №355 від 16.09.03р., виданий
Турківським РВК на ім’я Миколи
Михайловича Гичка, вважати
недійсним.

Загублене посвідчення інвал-
іда ІІІ групи – серія ААБ №
005242, видане 14.03.2008 р.
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Ірини Степанівни Терів, вважа-
ти недійсним.

Втрачений військовий  квиток
НК №5616219, виданий Сколі-
вським РВК на ім’я Володими-
ра Тарасовича Макарука, вва-
жати недійсним.

Продається двокімнатна
квартира на площі Ринок в м.
Турка. Євроремонт. Гараж.

Ціна – договірна.
Тел.: 0505118777.

Колектив Шандровецького НВК висловлює щире співчуття дирек-
тору Ганні Михайлівні Струць з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті брата – Ігоря.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю математики і фізики Катерині Миколаївні Марчи-
шак з приводу великого горя – передчасної смерті брата – Миколи
Миколайовича.

«НОВОРІЧНІ ЗАБАВИ» –
ДЛЯ ДІТЕЙ

Згідно наказу департаменту соціального захисту населен-
ня Львівської обласної державної адміністрації,  в   нашій об-
ласті  було проведено ряд   заходів для дітей з багатодітних
сімей, дітей  учасників АТО/ООС, дітей, які  перебувають у
складних життєвих обставинах –   з нагоди новорічних та
Різдвяних свят.  Турківське  районне управління соціального
захисту населення також взяло  участь в організації таких
святкувань.

Зокрема 24 дитини з нашого
району,  з числа пільгових кате-
горій, побували  у Львівському
цирку  – на різдвяній виставі
«Новорічні забави». У програмі
святкового дійства були повітря-
на гімнастика, групові жонглери,
«колесо сміливості», еквілібр на
дроті, шоу-балет «Атлантік»,
«трансформер» та багато інших
цікавих та оригінальних виступів,
які  збережуться у дитячій пам’-
яті надовго. Дітки, для яких
організували свято,  були забез-
печені смачними солодкими

подарунками від німецьких бла-
годійників.

Також  в рамках акції «Свята
без тата», сестра Героя Небес-
ної Сотні Романа Сеника – Леся
Лесик передала подарунки від
ГО «Ініціатива Героїв Майдану у
Варшаві» для загиблих українсь-
ких захисників з Львівщини.   Такі
подарунки  одержали  й двоє
діточок з Турківщини, батьки
яких загинули в АТО, захищаючи
незалежність нашої держави.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ще московський церковно-правовий документ – Сто-
глав 1551 р. забороняв вдаватися московитам до всіля-
ких купань в «прорубях» на Водохреще. Називав це по-
ганським видовищем і погрожував карою для тих, хто це
практикує. Але ніякий Стоглав цього явища в Росії не
викорінив.

Україна, українці, козаки на Січі, не знали такого зви-
чаю, як погруження у воду на Водохреще всім своїм
тілом. У Олекси Воропая в «Звичаях нашого народу»
ніде, підкреслюю це, ніде ви не знайдете і натяку на те,
що українці, майстерно приготовляючи Йордан за кілька
днів до Хрещення Господнього, поливаючи вирубаний з
криги хрест буряковим квасом, готувалися до того, щоб
неодмінно після великого водосвяття стрибнути в опо-
лонку з крижаною водою. 

Чому? Відповідь дуже проста – українці з великою
побожністю, і навіть зі страхом, ставилися до великої
АҐІАСМИ (хрещенська вода, або богоявленська вода),
ставилися до води як до святині. Адже з річки, чи ставка,
вода в яких колись була криштально чистою, всі нама-
галися набрати води у приготовлені і спеціально при-
крашені посудини. 

Тому дико б виглядало таке видовище, коли люди
після водосвяття побожно набирають воду, а тут хтось
поруч викупується, «змиваючи свої гріхи» зануренням у
воду. За О. Воропаєм, у нашого народу існувало повір’я,
що як тільки-но священик занурить хреста у воду, то з
води біси всі вискакують і мерзнуть на хрещенських
морозах доти, доки не прийде якась жінка прати бруд-
ну білизну. 

Тому після Водохреща, десь приблизно до одного тиж-

ня, жодна побожна жінка не ходила до річок і ставків
прати одяг та білизну, щоб уся нечисть, яка вискочила з
святої води, вимерзла. Можливо це повір’я саркастич-
не та дещо дивакувате, але воно засвідчує, наскільки
шанобливо до освяченої води ставилися наші предки-
українці. Вони не розливалися нею повсюдно. 

Коли кропили домівки, то крейдою малювали хрести-
ки на дверях та стінах, щоб бодай зайвої краплини не
пролити просто так, чи на землю. Саме таке шанобливе
ставлення до Води-Аґіасми я побачив цього року в Кон-
стантинополі. Там Патріарх шалено, як це буває в нас,
не окроплював всіх і не лив ні на кого з відра, а легенько
потрохи окроплював усіх, доторкаючись тільки голови,
маленьким миртовим кропильцем, омочуючи його в
щойно освячену воду, бо це ж велика святиня…  

А хтось може підтвердить, що їх дідо й баба пів сто-
ліття тому стрибали в ополонку? На моїй пам‘яті 90-ті –
поч. 2-х тисячних років. Київ. Ніяких купань. Щороку Пат-
ріарх Філарет освячує воду на Дніпрі, але моржі кида-
ються в річку десь далеко. Вони тримаються осібно.
Ведуть себе культурно. Аж ось настає друга половина 2-
тисячних. Вже ніхто нікого не боїться і не соромиться.
Роздягтися перед всіма не соромно – перед священи-
ком, перед старенькими півчими.

Тоді у Києві тільки лінивий не піднімав цієї гуморної
події на сміх. Згодом купання на Водохреще набули вже
такого характеру, що їх навряд чи хто колись приборкає.
Видається мені, що ще трохи, так кілька років такого
дикого ентузіазму, і священики будуть приходити разом
з півчими на Йордан у трусах та купальниках і чин вели-
кого освячення води будуть звершувати, стоячи по пояс
у крижаній воді.

Замість молитв звучатимуть матюки, бо вода така хо-
лодна, що той, хто в неї тепер влазить у присутності свя-
щеника, спочатку хреститься, а потім всіх і вся криє ма-
том і воду святу також… і вже не одна побожна душа
про таке свідчила, бо чула… Диво дивнеє це бачити,
але нічого святого і такого, що має відношення до Йор-
данського свята у цьому немає. Ні в яких книгах, стату-
тах та літургіках такого не написано. Якщо вогонь і вода
стихії, то чому у воду стрибати можна, а через вогонь –
ні? Це питання я ставлю священикам, бо вони це прак-
тикують і самі часто стають прикладом перед всіма
людьми.

А священики, напевно, ж добре знають, що через во-
гонь на «Купала» стрибати не можна. Ну, і якщо Хрис-
тос, у всьому подібний до нас, окрім гріха, увійшов у воду
один раз, щоб хреститися від Іоана Предтечі, то і нас під
час хрещення занурювали у воду, тому сповідуємо одне
хрещення. Якщо ми, прибувши до Святої Землі, йдемо
на Йордан і там занурюємось, то творимо ми це на спо-
мин про подію Хрещення Господнього.

Але навіщо безглуздо це робити під час великого ос-
вячення води і думати, що занурення в ополонку замі-
нює Таїнство Сповіді? Навіщо чин великої аґіасми пе-
ретворювати на цирк. При цьому всьому я поважаю тих,
хто відійшов собі далеко, смиренно і без показухи десь
там пірнув у воді, вийшов спокійно з води, помолився
наодинці з Богом, і пішов. Також є й такі, які скромно, по
обіді, або увечері після водосвяття, йдуть до ополонки
вмиватися, або ж навіть купатися, тоді, коли нікого
немає, без показухи і хизування. В такому випадку нічо-
го тут скверного не може бути…

І ще про одне цьогорічне явище. Тут у ФБ дивуються з
одного тернопільського священика, як він оригінально
придумав святити воду – взяв ікону, поліз у спеціально
влаштований басейн з водою, і чотири рази, тримаючи
ікону Богоявлення, щоб не замочити, весь пірнув. Кажу
вам усім: нічого оригінального він не придумав. Непо-
далік Почаєва, в Онишківцях, на джерелі святої Анни,
священик і кілька монахинь це роблять щодня.

Очевидно, отець був там неодноразово і бачив, як
попи -монашки цими водними лікуваннями щодня вправ-
ляються. Тай так у себе вчинив… а люди, як люди – ди-
вуються! Але ж залишаємось кожний при своїй думці…

“НІЧОГО СВЯТОГО У КУПАННЯХ
НА ВОДОХРЕЩЕ НЕМАЄ” –

Митрополит ПЦУ Димитрій (Рудюк)
Друзі! Все, що я тут зараз напишу, ви можете сприймати, а можете і не погодитися з цим. Це ваша

справа. Можете сказати – сам не стрибаєш, не занурюєшся, комусь не переч? Але ж підозрюю я, що оці
купання в «прорубях» пришкандибали до нас нещодавно з північних московських земель. 


