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Кохану дружину, любиму матусю, турботливу бабусю, житель-
ку с. Ільник – Людмилу Йосипівну Кушнір – із прекрасним юві-
леєм – 60-річчям від дня народження –  щиро вітають чоловік
Михайло, дочка Маруся, зять Петро, дочка Віра, зять Анатолій,
син Роман;онуки – Яна, Оля, Максим і бажають дорогій іме-

нинниці здоров’я міцного як граніт, життєвої
енергії, наснаги, світлої радості в житті, Божої
опіки і благословення на життєвій ниві.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу і радість Вам  Він дає.
З віночка слів – даруємо найкращі квіти,
А серед них –многая літа!

Дорогу, турботливу,  люблячу маму, бабусю, сваху, жительку с.
Ісаї – Марію Євстахівну Германчук – з ювілейним днем народ-
ження щиро вітають дочка Наталія, зять Роман, онучка Діанка,
син Михайло, невістка Тетяна; свати Ярослава, Марія та Сте-
пан і бажають дорогій їм людині міцного-міцного здоров’я, ро-
динного тепла, мирного неба над головою, сімейного добро-
буту, безліч світлих і радісних днів у житті, любові, добра, Гос-
подньої ласки і опіки.

Літа відлітають лелеками в  вирій,
У далі безкраї – за обрій летять.
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже п’ятдесят.
Низький Вам уклін від дітей і онуків.
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Вас Матір Божа завжди охороняє,
А Господь здоров’я та сил додає.

Найдорожчу внучку, найріднішу донечку, найдобрішу сестрич-
ку – Марину Бурчин із с. Верхнє Висоцьке – щиросердечно
вітають із 20-річним ювілеєм, який вона святкуватиме 26 лип-
ня, дідусь, мама, брат Віталій, сестрички Марія, Леся і Анічка і
бажають їй:

Будь, наша люба, завжди здорова.
Долі щасливої зичим Тобі.
Ми Тебе любимо, наша рідненька,
Щоб горя ніколи не знала в житті.
Любові, кохання і вірного друга
Усі ми бажаєм Тобі.
Хай сонечко ясне з високого неба
Зігріває Тебе на Твоєму путі.
Будь завжди, рідненька, у Бога щас-

лива,
Хай Матінка Божа Тебе береже.
Хай зорями небо Тебе осипає,
А кожен день Твій радісним буде!

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм дорогу нам лю-
дину, жительку с. Буковинка – Зеновію Іванівну Волчанську.

Люба  наша, дорога, з нагоди ювілею,  даруємо найтепліші
слова вітань  і побажання міцного здоро-
в’я, душевного тепла, любові, достатку,  ду-
шевної краси, рясних Божих благословінь.

Нехай душа співає і сміється,
Купається у сонячній росі.
Хай любиться і сонячно живеться,
Хоч сотню років в радості й красі!
Бажаєм сонця, щастя, миру й світла,
Здоров’я зичимо – з води й роси!
Щоб, як троянда, доленька розквітла
І щоб була щасливою завжди!
З любов’ю і повагою –  свекруха Розалія,

чоловік Іван, дочки Яна,  Ольга, Марія, зяті
Василь і Олександр, онучка Аня і вся велика родина.

 25 липня святкуватиме свій 70-річний ювілей
дорогий і люблячий чоловік, добрий, чуйний, тур-
ботливий татусь, найкращий у світі дідусь, праді-
дусь – Василь Михайлович Сеньків.

Вам, наш рідненький, ми дякуєм щиро –  за
ласку, турботу і руки умілі. Щоб Ви проживали і
горя не знали,  у мирі і злагоді –нас дивували.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати сло-

вом і ділом,
Що в рідному домі надійно та

щиро.
Живіть нам на радість у

щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я та

сили –
У дружній родині усі ми щас-

ливі!
З повагою і любов’ю – дружи-

на, діти, онуки, правнуки і вся велика родина.

Похресник Владислав від щирого серця і
з великою любов’ю вітає із ювілейним 45-
річчям від дня народження дорогу, добру,
турботливу хресну маму, жительку с. Верхнє
Висоцьке – Тетяну Романівну Надич. Від усієї
душі він бажає люблячій ювілярці міцного-
міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, родинного затишку і тепла,
достатку, поваги –  від людей, любові – від
рідних,  мирного голубого  неба над голо-
вою, сповнення бажань,  любові, добра,
милості і ласки Божої на многії і благії літа!

Нехай очі сяють
ніжністю,

А серце розквітне
радістю,

Хай доля красива,
як соняшник,

Дарує Вам щас-
тя-райдугу.

Хай сонечко
світить із ясного неба,

Бажаю усього, чого тільки треба.
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.

ØÀÍÑ ÁÓÂ
ÎÄÈÍ ²Ç ÄÂÎÕÑÎÒ

ÍÀØÀ ÇÅÌËß×ÊÀ – ÃÀËÈÍÀ ßÖÅÍÊÎ (ÑÈÍÈ×È×) –
ÏÅÐÅÌÎÆÍÈÖß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÏÐÅÌ²¯ SPIEGELUNGEN ÄËß

Ì²Í²ÏÐÎÇÈ 2020
Інститут німецької культури та історії Південно-Східної Європи при Мюнхенському універ-

ситеті імені Людвига-Максиміліана провів конкурс «Мікроліти: потойбіч Целана» на здобут-
тя Премії німецького видання SPIEGELUNGEN («Віддзеркалення») за мініпрозу українською,
німецькою, румунською мовами. Конкурс приурочено до 100-ї річниці з дня народження і 50-ї з дня
смерті німецькомовного поета і  перекладача Пауля Целана, якого літературна критика на-
зиває одним із найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу, і творчість якого
тісно була пов’язана з Україною, зокрема з Чернівцями.

Творче змагання виявилося ре-
зонансним, адже на розгляд украї-
но-німецько-румунського журі
учасники надіслали  289 текстів з
Німеччини, 79 – з Румунії та 201 – з
України. Днями стало відомо, що
переконливу перемогу серед украї-
нських поетів, письменників, пере-
кладачів, здобула доцент факуль-
тету журналістики Львівського на-
ціонального університету імені
Івана Франка, кандидат наук із соц-
іальних комунікацій Галина Яцен-
ко – з текстом «Вхопися, мій Хлоп-
чику!». В обґрунтуванні свого вибо-
ру журі закцентувало на нестан-
дартності манери поетичного
письма Галини Яценко: «…в густо-
му інтертекстуальному плетиві,
надзвичайно щільно з’являються
важливі реалії біографії Целана

(Чернівці, Україна, Париж, Сена, міст Мірабо). Окремі образи натякають на вірші („Фуга смерті“, „По-
тойбіч“, „Осокоре“, „Тодтнаумберґ“, „Примус світла“). Хоча вони експліцитно й не називаються, проте
майстерно вплітаються у наратив цієї мініпрози. Як сама форма оповіді, так і образна палітра тут
вельми оригінальні». З деталями конркурсу можна ознайомитися за покликом https://spiegelungen.net/
halyna-jazenko; http://gedankendach.de/die-gewinnerinnen/

За результатами конкурсу, окрім премії, переможний текст Галини Яценко перекладуть румунською
і німецькою мовами й опубліковуватимуть у німецьких виданнях та антологіях. Попередньо відомо, що
нагородження переможниці відбудеться 21-23 листопада в рамках Целанівських днів в Україні.

За матеріалами факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
Світлина Олега Вівчарика.
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Тато Роман, мама Марія, брат Ростислав з сім’єю, брат
Василь з сім’єю, сестра Наталія з сім’єю,  сестра Галина з
сім’єю, сестра Ольга з сім’єю щиросердечно вітають з 45-
річчям від дня народження жительку с. Верхнє Висоць-
ке Тетяну Романівну Надич і бажають дорогій і люблячій
дочці, сестричці, цьоці міцного здоров’я,  звичайного
людського щастя, тепла і поваги від добрих людей,  віри і
надії на життєвій дорозі, Ангела-охоронця у всіх справах,

Господнього благословення на довгі і світлі
роки життя!

Дай Боже Тобі днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти.

 І сьогодні, з нагоди свята,
Радості зичимо багато.

Хай Тебе Бог благословляє,
Многих літ Тобі посилає!

20 липня відсвяткувала свій день народження заступ-
ник директора Верхньовисоцького НВК Надія Миколаїв-
на Сеничич.

Шановна Надіє Миколаївно, ми усім колективом, у рад-
існий світлий день Вашого народження, хочемо побажа-
ти щасливого сьогодні і радісного завтра, творчих успіхів,
завжди бути чудовою людиною і професіоналом своєї
справи; легкості у розв’язанні важливих питань, примно-
ження авторитету серед колег. Нехай кожен день буде
сповнений гарним настроєм, серце переповнюється ща-
стям; хай   кожна мить життя приносить
тільки радість. Нехай Вас супроводжу-
ють  у житті тільки щира любов, здоро-
в’я і благополуччя у родині. Хай сон-
це заглядає у віконце, щастя – у сер-
це; нехай віра, надія і любов завжди
будуть з Вами на многії і благії літа!

Щоб тільки все гарне в житті по-
велося,

Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Колектив Либохорської гімназії щиросердечно вітає з
ювілеєм вчителя Сергія Мироновича Леня і бажає ша-
новному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я – без ліку і довгого- довгого щасливого  віку!

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Пав-
ла м. Турка щиросердечно вітає з ювілеєм ревну христи-
янку, добру, щиру людину – хористку Євгенію Яворську і
бажає шановній ювілярці доброго здоров’я – до століття,
родинної радості і тепла,  життєвого оптимізму і мирного
неба над головою, рясних Божих благословінь – на многії
і благії літа!.

Нехай горе Вас обминає,
А добрі люди завжди поважають.
Хай буде здоров’я багато,
Хай повниться радістю хата.
Хай ласка Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя посилає.
 Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа!

ÍÀØ ÇÅÌËßÊ Î×ÎËÈÂ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ë²ÑÎÂÈÕ
ÐÅÑÓÐÑ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Василь Степанович пройшов
довгий і успішний шлях в лісовій
галузі. Після закінчення
Бітлянської школи, вступив на
навчання до Кременецького
лісотехнічного технікуму. Згодом
закінчив Українську сільськогос-
подарську академію, за спец-
іальністю «лісове господар-
ство». У 1990-му році став кан-
дидатом сільськогосподарських
наук, досліджуючи лісові культу-
ри, селекцію, насінництво та
проблеми озеленення. Дисер-
тацію «Культури дуба  на зрубах
акації білої у  лісостепу Молдавії»
він підготував під керівництвом
професора М.І. Гордієнка і успі-
шно захистив у Ленінградській
лісотехнічній академії ім. С.М.
Кірова.

А загалом трудову діяльність
розпочав у 1978 році техніком-
лісівником Самбірського лісгос-
пу. Через 5 років він стає лісни-
чим Шолданештського лісницт-
ва в Молдавії, де працює до 1991
року. А на зорі української неза-
лежності повертається на бать-
ківщину, де до 2006 року працює
на різних посадах в системі лісо-

Дізнавшись,  що розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни тиждень тому на посаду голови Державного агентства
лісових ресурсів України призначено нашого земляка, уроджен-
ця с. Бітля, 61-річного Василя Кузьовича, у жителів Турківщи-
ни  з’явилася надія, що з його допомогою ситуація із збережен-
ням та відтворенням унікальної гірської флори та фауни, кар-
патських лісів взагалі, значно покращиться.   Що не кажіть,
все ж своя людина очолила таку важливу господарсько-при-
родоохоронну структуру.

вого господарства – лісничим,
головним лісничим, головним
інженером в Ізюмському спец-

лісгоспі на Харківщині, Бібрсько-
му держлісгоспі на Львівщині,
Рогатинському лісгоспі на Івано-

Франківщині. З 2006 року по
2009 рік Василь Степанович
займається педагогічною діяль-
ністю в Бережанському агротех-
нічному інституті Національного
університету біоресурсів і приро-
докористування України. Спер-
шу очолює кафедру лісового і са-
дово-паркового господарства,
пізніше – факультет екології та
садово-паркового господарства.
Після трьох років  викладання
переходить на роботу до Івано-
Франківського військового
ліспромкомбінату Міністерства
оборони України – на посаду
першого заступника директора.
А вже через два роки знову  по-
вертається до педагогічної
діяльності, працює на посаді до-
цента  Національного універси-
тету біоресурсів і природокори-
стування у Бережанах, а з верес-
ня 2013 року очолює тут кафед-
ру.

У його творчому доробку – 40
наукових праць, методичних по-
сібників і рекомендацій. За осо-
бистий внесок у розвиток і підви-
щення лісогосподарського ви-
робництва у 2005 році нагород-
жений відзнакою Державного
комітету лісового господарства
України «Відмінник лісового гос-
подарства України». З 2010 року
Василь Степанович – член-ко-
респондент  Лісової академії
наук України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВОНИ –
ГОРДІСТЬ ШКОЛИ

Напевно жодного року стільки  премій і дипломів не
здобували вихованці Турківської дитячої музичної шко-
ли, як цьогоріч.  Карантин зовсім не став завадою для
того, аби юні музиканти та солісти   мали мож-
ливість позмагатися не тільки  в обласних, всеукраї-
нських конкурсах, а й  у міжнародних. Навпаки, наші  діти,
під керівництвом своїх викладачів, з допомогою
батьків,  реєструвалися, вносили кошти  і брали  ак-
тивну участь у всіх можливих дистанційних творчих
змаганнях. Майже  кожен,  хто спробував себе в тако-
му фестивалі-конкурсі, здобув перемогу.  Як кажуть у
народі, розв’язався мішок. І це  тішить, що у нашому
краї ростуть і розвиваються такі чудові  та  яскраві
таланти.

Так фортепіанний дует, у складі  учениць 4 і 5 класу музич-
ної школи, сестер Вероніки і Уляни Головчак, під керівниц-
твом викладача Ярини Зборовської, здобув перемогу  на
дистанційному Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Зірко-
вий крок», що проходив у м. Хмельницький, і  став лауреа-
том першої премії.  Дівчата  виконували твір Платона Май-
бороди «Пісня про рушник».  Ще одна учениця Ярини Пет-
рівни Тамара Мурис нещодавно виборола друге місце в ди-
станційному Міжнародному фестивалі мистецтв, що прохо-
див у Болгарії. А   п’ятикласниця музичної школи, таланови-
та Софія Назар (керівник Уляна Боберська) у вокальному
жанрі, за участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі
«Star Fest» (м. Київ),  отримала диплом ІІ ступеня.  Та ж
Софія Назар  не зупинилася на досягнутому і разом із уч-
нем 2 класу  музичної школи Мирославом Ільницьким вир-
ішила спробувати свої сили  у Всеукраїнському  фестивалі-
конкурсі мистецтв «В обіймах часу». Мирослав  нагородже-
ний дипломом, а Софія   зайняла  третє місце. Окрім того,
Мирославу присуджено І місце у всеукраїнському конкурсі
«Чарівна перлина».

Нагородами відзначено й викладачів переможців – Яри-
ну Зборовську та Уляну Боберську, які радіють за своїх підо-
пічних.  Тішимося за  наших  обдарованих хлопчиків і дівча-
ток та щиро вітаємо переможців і бажаємо їм творчого нат-
хнення, нових перемог!

Ольга ТАРАСЕНКО.

25 липня золоту дату – 50-річчя – святкує найпрекрасні-
ший, завжди молодий, коханий, люблячий чоловік, турботли-
вий, дбайливий  татусь, лагідний і щирий дідусь, чудовий,

милий син і племінник, житель м. Сколе –
Віктор Іванович Савчак.

 Із таким прекрасним святом щиро вітає-
мо і бажаємо Тобі, дорогий ювіляре, щоб
до сторіччя супроводжувала щаслива зоря
удачі, міцне карпатське здоров’я, Боже бла-
гословення.

Нехай спливає благодать небесна
Завжди, усюди й повсякчас на Тебе.
Хай Ангелів заступництво небесне
 На всіх шляхах оберіга Тебе.

З великою любов’ю –  дружина Оксана, син Мар’ян з дру-
жиною Мариною; донька Наталія з чоловіком  Юрієм, внуки
Максимко і Артемчик, мама Софія і вуйко Роман та вся вели-
ка родина із Борині.
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– Володимире Омеляновичу, як відомо,
Верховна Рада України визначилася й
призначила місцеві вибори на 25 жовт-
ня. Але наразі маємо багато незрозумі-
лих, водночас принципових, питань, що
стосуються виборчого процесу. На
Вашу думку,  вибори  відбудуться без
форс-мажорів?

– Думаю, що виборче законодавство бу-
дуть відшліфовувати і до жовтня матимемо
уже ясну картину. Хоч і зараз  загальні конту-
ри визначено. Центральна влада зацікавле-
на в тому, щоб  вибори  провести і скинути із
себе цілий ряд проблем на об’єднані територ-
іальні громади.  Але досі до кінця не зрозумілі
статус, повноваження , обов’язки, фінансу-
вання районних рад. Як відомо, вони будуть
укрупнені і ми належатимемо до Самбірської.
На Турківщині маємо дві об’єднані територі-
альні громади, визначені згідно рішення Кабі-
нету Міністрів України. Але хочу повідомити,
що з часу початку адміністративно-територ-
іальної реформи в Україні, вчора сесія Туркі-
вської районної ради уже прийняла 12-те звер-
нення до  найвищих державних органів, по-
давши до них економічне обгрунтування щодо
збереження Турківського району як гірського.

Я не перший раз беру участь у виборах:
чотири рази мене обирали депутатом район-
ної ради, двічі   довіряли посаду голови. І ко-
жен раз виборча процедура відбувалася за
зміненим законодавством. Це вже якась тра-
диція в Україні. Я категорично не сприймаю
спроб законодавців загнати нас всіх в пол-
ітичні партії. Мовляв, по-іншому балотувати-
ся не можна. Тривожно, але нас ділять не
лише за партійною ознакою, а й за конфесія-
ми, мовними питаннями.  Та й територіально
– на Схід та Захід. Комусь це вигідно, щоб ми
були роз’єднані.

На моє глибоке переконання, нам не треба
було ділитися на ОТГ, а створити одну міцну
громаду. Якщо багато чиновників, так, про-
вести скорочення і працювати далі. Ми це
зрозуміємо пізніше, коли  наб’ємо гулі, відчує-
мо фінансові проблеми. А вони будуть неод-
мінно. У першому читанні проголосовано за-
конопроект, згідно якого прибутковий пода-
ток з фізичних осіб йтиме в бюджет не за
місцем праці людини, а за місцем реєстрації
центрального офісу.  Це може бути Львів,
Самбір чи якесь інше місто, але не Турка чи
Бориня, де є лишень маленькі філії. Власне
тому я, сьогодні діючий голова районної ради,
стурбований фінансовою ситуацією, яка нас
чекає. Мене турбує й те, якщо завдяки адмін-
ресурсу провладна партія здобуде перемогу
й на місцевих виборах, тоді  в нашій державі,
де переслідують опозицію і є ознаки диктату-
ри, будуть великі проблеми.

Мусимо пам’ятати, що останнім часом,
через незрозумілу позицію  партії моно-
більшості щодо розбудови держави,  в Ук-
раїні набирає обертів ворожа партія, яка з
другого чи третього рейтингового місця може
стати першою. Тоді Україна справді опинить-
ся в небезпеці. Власне  тому треба думати і
зважувати.

– Логічно наших читачів цікавить за-
питання, а чи має намір брати участь у
виборах  голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк?

– Скажу вам чесно: я довго думав, зважу-
вав, аналізував  у контексті того, що вдало-
ся  мені зробити за дві каденції, та що можу

зробити в перспективі, й вирішив подавати
свою кандидатуру на голову Турківської ОТГ.
Розумію, що в багатьох виникне запитання,
чому я, уродженець, і в  даний час житель
смт. Бориня, не балотуюся на керівника там-
тешньої громади? Все дуже просто. Посада
для мене не має значення. Маючи чималий
досвід, зв’язки, щиро хочу зреалізувати гло-
бальні важливі проекти, частина з яких уже
розпочаті, інші – на стадії розвитку. За час
мого перебування на посаді голови районної
ради, нам вдалося зробити багато добрих
справ і по Боринському кущі.  Для прикладу
можна взяти ремонт дороги Бориня-Бобер-
ка, який , дасть Бог, розпочнеться уже найб-
лижчим часом. Але  розумію, що глобальних
проблем тут є не так багато, як у майбутній
Турківській громаді. Власне, бачу себе і зас-
тосування своїх вмінь і здібностей тут. Ди-
вимося по  м. Турка. Це питання водопоста-
чання, каналізації, вивезення  й захоронення,
а в перспективі й переробка твердих побу-
тових відходів. Усе це робота, як кажуть,  не
одного дня, а на роки і з залученням великих
коштів. Я маю бачення, як принципово вирі-
шувати ці питання, кого   і яким чином залу-
чати до роботи. Тут є багато роботи і в пи-
танні ремонту доріг, зокрема Турка-Лопушан-
ка. До речі, найближчим часом на цей відрізок
буде виготовлено проектно-кошторисну до-
кументацію. Це й завершення ремонту доро-
ги Турка-Східниця. Вона дасть добрий по-
штовх для розвитку туризму. Нагальною є
проблема й ремонту дороги Турка-Ільник. Хоч
розумію, що зреалізувати це буде нелегко, але
з доброю командою цілком реально.

– Володимире Омеляновичу, якось див-
но виходить: ще недавно Ви були при-
хильником відкриття переходу в с. Бо-
берка, а тут, в разі  Вашого обрання,
треба буде його полишити й братися
за Лопушанку. Чи правильно це зрозум-
іють виборці?

– Прийшовши на посаду голови районної
ради, я просто продовжив роботу моїх попе-
редників. По Боберці були вже великі напра-
цювання, туди виїжджало цілий ряд пред-
ставницьких комісій, працювали експерти.
Але я ніколи не   був проти будівництва пун-
кту переходу і в Лопушанці. Єдине, що я міг
казати: нехай змагаються,  кому скоріше вда-
сться. Тим, хто лобіює Боберку, а чи тим, хто
Лопушанку. Я за здорову конкуренцію і завж-
ди готовий подати руку допомоги в будь-якій
справі, що стосується розбудови Турківщи-
ни  та створення благополуччя для її жителів.
Але будьмо реалістами: перехід Боберка-
Смольник є економічно вигіднішим не лише
для Турківщини, а й для Львівської та Закар-
патської областей. Втім, це не означає, що
він буде відкритий скоріше, аніж на Лопушан-
ку. Все визначить час та обставини.  І в цьо-
му контексті дуже важливо, як розвивати-
меться політична ситуація в Україні взагалі.

–Поряд з багатьма проблемами, що
дістануться новоствореним ОТГ, на
важливому місці будуть й освітянські.
Так склалося, що тут практично змін
не відбувається. Все йде за звичним, ти-
хим шаблоном.

– Так. На превеликий жаль, громадськість
Турківщини, в тому числі й освітянське сере-
довище, неохоче відгукуються на радикальні
реформи, які б могли значно покращити якість
освіти. Розумію ( і це всі знають), що сьогодні

ми маємо велике нерозуміння із створенням
опорних шкіл. На теренах  майбутньої Туркі-
вської громади, згідно існуючих норм, вони
можуть існувати лише в райцентрі, де на-
вчальні заклади відповідають вимогам. А
треба було б їх створити на всіх напрямках –
Лімнянському, Ільницькому – щоб, коли ре-
форма відбудеться, не возити дітей на на-
вчання в Турку, а створити умови на місцях.
У громаді має бути декілька навчальних зак-
ладів, обладнаних за сучасними вимогами, з
висококласним педагогічним персоналом, де
будуть давати якісну освіту.

Наразі ми не готові до таких змін. І це
свідчить недавня сесія районної ради, де де-
путати не підтримали пропозицію створення
опорних шкіл в  Борині та Верхньому Висоць-
ку. А опорна  комплектна школа, як відомо,
фінансуватиметься з державного бюджету,
а всі першого-другого ступеня, де навчати-
меться менше 25 дітей, та першого-третього
ступеня, де навчатиметься менше 100 дітей,
перейдуть на фінансування ОТГ.  Звідки бра-
ти кошти на їх утримання – питання з багать-
ма невідомими.  Сьогодні вартість навчання
одного учня, для прикладу, в  школі м. Турка,
складає 8-9 тис. грн., а  у  малокомплектній, у
віддаленому селі – 60 і більше тисяч гривень.
Отже, реформа в освіті, про яку я говорю
вже не перший рік, є нагальною і конче по-
трібною. Інакше байдужість, нерозуміння і зво-
лікання можуть обернутися великими про-
блемами.

– Володимире Омеляновичу, жи-
телі с. Лімна запитують, чи пам’ятає-
те свою   обіцянку здати в експлуата-
цію амбулаторію сімейної медицини в
їхньому селі до кінця поточного року?

– Звичайно, пам’ятаю. Для цього тут пе-
редбачено достатню коштів. Проведено ве-
ликий обсяг  робіт. І цілком реально, якщо не
буде зволікання з проплатою  підряднику за
виконані роботи, яке  маємо зараз,  то  за
два-три місяці в Лімні можна буде святкува-
ти новосілля. Принагідно хочу звернутися до
керівництва Турківської РДА – пришвидшити
процес передачі актів до обласної адмініст-
рації для фінансування.

До слова, хочу повідомити й про ще один
цікавий проект, реалізація якого розпочалася
в с. Верхнє Висоцьке, В рамках державної
програми  тут збудують забійний цех великої
рогатої худоби, щоб перекупщики, із введен-
ням його в експлуатацію,  не дурили людей, а
кожен житель району міг привезти тварину
на комунальне підприємство, зважити й от-
римати  реальні кошти. У перспективі, згідно
планів,  тут заготовлятимуть молоко, прий-
матимуть лікарську сировину. Кошти на  цей
проект є. Нам, місцевій владі,  необхідно
підвести комунікації – світло, воду, каналіза-
цію.

– А як Ви оцінюєте реформу в меди-
цині?

– На мою думку, первинна ланка прой-
шла її досить-таки успішно. Хоча маємо про-
блеми з будівництвом чи завершенням ре-

конструкцій амбулаторій, забезпечення  їх ліка-
рями. Хочеться, щоб медики мали тісніший
контакт з населенням, особливо з людьми
похилого віку. Бодай раз чи два на місяць
медична сестра зателефонувала такій лю-
дині, спитала, як здоров’я, на що скаржиться.
Повірте, тоді й довіра до медиків зросте.

Щодо вторинки, то тут  – цілий ряд про-
блем. Особливо вони оголилися у зв’язку з
пандемією, викликаною Covid-19. У зв’язку з
цим,  реформи призупинено, хоч проблеми –
ні. Це і госпіталізація хворих, проведення те-
стування, забезпечення ліками і таке ін. Але
щоб вторинка запрацювала ефективно, з ко-
ристю для людей, мають бути  вжиті рішучі
заходи державою. Не може медичний заклад,
який працює без обладнання, має недостат-
ньо лікарів,  бути успішним. Я давнішній при-
хильник страхової медицини.  І якщо б вона
була введена років 15-20 тому, ситуація була
б сьогодні значно кращою. Я й зараз вірю, що
лише страхова медицина врятує галузь.

– Чимало наших читачів просили за-
питати у Вас, як, на Вашу думку, можна
вирішити проблему із вивезенням
сміття не лише в м. Турка, а й у селах
району?

–  У багатьох державах світу вивезення й
переробка твердих побутових відходів – це
великий бізнес. Я вірю, що так буде і в нас.
Місцева влада оголосить тендер на вивезен-
ня сміття й, зрозуміло, виграє його той, хто
може з цим впоратися ефективно й успішно.
Але для цього кожне домогосподарство має
укласти угоду й щомісяця платити за послу-
гу, як це робимо за світло чи газ. А вже потім
вимагати, чому невчасно чи неякісно заби-
рають відходи. Зрозуміло, прийде той час,
сміття будемо сортувати, а підприємство,
що відповідає за його вивезення, переробля-
ти. Щоб у нас було чисто, маємо всі брати в
цьому участь, а не показувати один на одно-
го.

– Хочу запитати,  як Вам бачиться по-
дальше існування культури, зокрема
бібліотек, яких у кожному селі є дві – в
школі та в Народному домі?

– Культура – це важливо. Всі ми знаємо,
що без працівників   народних домів району
не обходиться жодне культурно-мистецьке
свято – Всесвітні бойківські фестини,  світові
конгреси бойків, Дні гостинності і т. ін. Район-
на рада завжди, чим могла, підтримувала
розвиток культурно-мистецького життя в
нашому краї. І я переконаний, що так буде і
надалі. Хоч попередньо відомо, що із ство-
ренням ОТГ, культуру фінансуватимуть з
державного бюджету. Особливо допомагати
і сприяти треба тим, хто працює ефективно,
організовує різноманітні заходи для жителів,
показує своє вміння.  Також всі разом маємо
докласти зусиль, щоб оживити  культурно-
мистецьке життя в тих селах, де, на жаль,
сьогодні панує інертність.  Щодо бібліотек, то
тут  слово  за жителями села. Якщо люди
читають книжки, значить, вони потрібні. А
якщо бібліотекар заповнює лише формуляри
для звітності, тоді зовсім інша справа.

– Питання давнішнє і актуальне: як
вберегти карпатський ліс від знищен-
ня?

– Думаю, що треба змінити законодавство,
яке має обов’язково передбачати три скла-
дові: економічну, екологічну та соціальну. І
працювати вони мають ефективно, не пере-
шкоджаючи одна одній. Лісогосподарські
підприємства проводити господарську
діяльність, не шкодячи екології й забезпечую-
чи соціальну сферу. Це паливо для населен-
ня, потреба в ремонті церков, будинків, чис-
ленних кладок через потічки. Маємо пам’ята-
ти, що в нас 75 відсотків будівель – з дерева.
Деякі з них потребують ремонту уже зараз, а
інші – в перспективі. Населення споживає
майже 60 тис. м кубічних дров. Наразі лісгос-
пи не спроможні  швидко  забезпечити ними
всі домогосподарства. Та й люди звикли про-
сто їхати в ліс, зрубати – й на тому кінець. Я
думаю, що необгрунтованих рубок не має
бути з боку держлісгоспів, а самовільних –
від населення. Має працювати чіткий прозо-
рий механізм заготівлі, виписки і доставки
деревини до всіх споживачів. Хто не може
через брак фінансів  придбати паливо,  про
це має подбати держава. Водночас мусимо
пам’ятати і те, що лісогосподарські підприєм-
ства у нас на Турківщині є основними напов-
нювачами бюджету, кошти з якого йдуть на
розвиток соціальної сфери, підтримку осві-
ти, медицини та культури. Тут треба знайти
взаємовигідний баланс, без нього й далі па-
нуватиме  безлад, взаємні звинувачення  та
невизначеність.

– Дякую за розмову.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÐÅÁÀ ÄÎÁÐÅ
Ì²ÐÊÓÂÀÒÈ, ÙÎÁ

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÒÈ
Про проблеми, перспективи Турківщини та жовтневі вибори

З кожним днем політичне життя не лише в Україні загалом, а й  у нас, на скромній
Турківщині, набирає все більших і більших розмахів. І це не дивно, адже за три
місяці практично завершуються повноваження теперішніх органів місцевої вла-
ди, починаючи від сільського голови і закінчуючи обласними очільниками. Особли-
ва інтрига – вибори, що відбудуться у жовтні. Як відомо, вони пройдуть згідно
нового законодавства, яке ще не до кінця зрозуміле. Та й накладається воно на
нову адміністративно-територіальну схему, до якої є також багато запитань.

З огляду на те, що на Турківщині  перестануть існувати районна рада та рай-
держадміністрація,  нам, а також широкому загалу читачів, цікаво почути думку
керівників цих структур в контексті прийдешніх подій. До слова , й запитання, які
сьогодні будуть адресовані голові районної ради Володимиру Лозюку, ми самі не
видумували, а просто узагальнили та згрупували ті, що надійшли до нас від
жителів району.
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Колектив Турківської ДПІ та Самбірського управління ГУ
ДПС у Львівській області щиро вітає з ювілеєм Христину Іва-
нівну Кузан.

Пройдений шлях – це не лише досвід і
роки, але ще і повага, заслуги і мудрість.

Тож нехай заслужений відпочинок при-
носить Вам задоволення і умиротво-

рення. Життя буде довгим і насиче-
ним, а Господь Бог щедро дарує
Вам щастя, радість та родинний
затишок і достаток.
За пройденим не треба сумува-

ти,
Попереду щаслива жде пора.

Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

Прикро, але з кожним роком,
живучи в мирі і спокої, завдячу-
ючи тим, хто став на захист  нашої
держави, забуваємо про війну,
забуваємо про Героїв, а подеку-
ди й зневажаємо їх. Хоча вони,
за найскладніших життєвих об-
ставин, на таке ставлення не
заслуговують.

Буквально днями я вкотре був
здивований байдужістю бо-
ринських медиків, для яких
інструкція є важливішою за
людське життя. У цьому медич-
ному закладі мого  побратима
Олега  Самородова з с. Нижня
Яблунька не те що не госпіталі-
зували, а навіть у медичному ог-
ляді відмовили, хоча зобов’язані
були оглянути. Дві години він,
знесилений, марно прочекавши
біля лікувального закладу в надії,
що до нього вийде хтось із ме-
диків, був змушений їхати в КНП
«Турківська ЦРЛ». Згодом уже
звідти його скерували на лікуван-
ня до госпіталю інвалідів війни в
м. Винники. На жаль, там він по-
мер. Ось що пише в заяві, адре-
сованій начальнику Турківсько-

ÓÃÎÄÀ ÌÅÐ²Â – ÐÅÀËÜÍÈÉ
Ä²ªÂÈÉ ÌÅÕÀÍ²ÇÌ

Угода мерів – це ініціатива Європейського Союзу.  Її активно підтримує Асоціація міст Украї-
ни, куди входить і наша Турка.  Міська рада є також   підписантом цієї Угоди. Таким чином
місцеві і регіональні органи влади беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енер-
гоефективність, тобто зменшувати викиди вуглецю,  боротися за чистоту довкілля, спри-
яючи таким чином  екологічно чистій економіці та підвищувати якість життя громадян,
ділитися  між собою досвідом, бути в курсі всіх тих подій, які відбуваються в нашій  країні.

ÏÅÐÅÂ²ÐßÞÒÜ
ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß  ÍÎÐÌ

ÊÀÐÀÍÒÈÍÓ
Дотримання норм карантину є запорукою того, що ми мо-

жемо уберегтися від коронавірусної інфекції або ж принаймні
значно  зменшити показник зараження нею населенням.  З цією
метою й   працюють  у нашому районі дві комісії з  контролю
за дотриманням карантину, у зв’язку із захворюваністю на
Covid- 19. Створені вони при Турківській РДА та Турківській
міській раді.  До  їх складу входять   працівники  Держпродспо-
живслужби, поліції та представники влади. Фактично конт-
ролем охоплено всі діючі об’єкти Турки – торговельні заклади
і заклади громадського харчування. побуту,  банківські уста-
нови,  вокзали,  громадський транспорт, установи, організації,
а також місця скупчення громадян –  наприклад,  біля банко-
матів. Щотижня перевіряють від 35 до 40 об’єктів. Причому
перевірки   є  кількаразовими. При виявленні порушень  каран-
тину, працівники Національної поліції складають протоколи.
На даний час  уже  складено 15 протоколів.

 Серед найбільш поширених порушень  – недотримання дистанції
між громадянами в чергах, відвідування об’єктів без масок.  Це сто-
сується торгових об’єктів, банків та місць біля банкоматів. Також
нерегулярно проводяться дезинфікаційні заходи, не всі працівни-
ки торгівлі мають засоби індивідуального захисту,  на об’єктах відсутні
спеціальні  дистанційні розмітки.

– На даний час у районі, в  тому  числі і в  м. Турка,  склалася
складна епідеміологічна ситуація із захворюваністю на Covid-19. У
зв’язку з тим,  комісія техногенно-екологічної   безпеки та надзви-
чайних ситуацій на  недавньому засіданні  уже вкотре звернулася
до жителів району дотримуватися визначених санітарних норм.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÌÅÄÎÃËßÄÓ
ØÊÎËßÐ²Â – ÑÏÐÎÙÅÍÀ

Багатьох батьків, які  мають  школярів або ж дітей, що
цього навчального року  тільки підуть  в перший клас,  ціка-
вить питання, як бути  з медичними оглядами  їхніх дітей. Як
відомо,  на період жорсткого  карантину їх було відмінено.

го ВП Самбірського ВП ГУ НПУ
у Львівській області, племінни-
ця покійного Марія Бодак: «9
липня мій дядько, учасник АТО,
Олег Самородов почував себе
погано, скаржився на здоров’я,
в нього падав тиск. Разом із се-
строю ми відвезли його в Бо-
ринську міську лікарню, але тут
відмовилися прийняти його і
надати допомогу. Більше того,
навіть не оглянув його лікар.
Почекавши 2 години, ми зму-
шені були везти дядька до Турк-
івської лікарні, де таки його
прийняли, й оглянувши, скерува-
ли для подальшого лікування до
Львова. А 16 липня він помер.»

Заявниця стверджує: якби бо-
ринські медики вчасно надали
йому допомогу, можливо,  все б
не закінчилося летально.
Більше того, вона вбачає в діях
медиків ознаки порушення, пе-
редбаченого Кримінальним ко-
дексом України.

Відповідний лист до поліції, з
проханням вивчити всі обстави-
ни справи та дати їм правову
оцінку, а також внести звернен-

ня до єдиного реєстру досудових
розслідувань, вимагаємо і ми,
члени громадської організації
«Учасники АТО Турківщини».

Ось такий аморально кричу-
щий випадок, який мені особис-
то та моїм побратимам, як ка-
жуть, не вкладається в голові. За
збігом обставин, аналізую два
випадки – дії боринських ме-
диків, які відмовили учаснику
бойових дій у першій медичній
допомозі, та інший, що трапив-
ся нещодавно на фронті, де в
значно складніших обставинах
військовий медик, громадянин
Естонії, виходець з Білорусі, ро-
сійськомовний і з чисто російсь-
ким прізвищем, рятуючи пора-
нених, жертвує своїм життям.
Він, як і боринські медики, да-
вали клятву Гіппократа, але, як
бачимо, керуються нею по-
різному.

Я не прокурор і не суддя, але,
висловлюючи стурбованість моїх
бойових побратимів, вимагаю
об’єктивного розслідування і по-
карання винних.

Микола КОНОВАЛЕНКО,
заступник голови ГО «Учас-

ники АТО Турківщини».

ÂÀÌ ÒÈÖÜÍÓÒÜ
²ÍÑÒÐÓÊÖ²Þ – ² ÏÎÌÈÐÀÉÒÅ
Шість років війни, тисячі загиблих та скалічених патріотів,

захисників нашої знедоленої, але нескореної України.Турківщи-
на втратила 8 Героїв на полі бою, і вже 16 учасників АТО, за
різних обставин, померли після демобілізації.

Керівник первинної ланки охо-
рони здоров’я району  Микола
Яцкуляк повідомив, що в умовах
карантину процедура
проходження медог-
ляду  дійсно спроще-
на.  Проте  батьки пе-
ред  початком на-
вчального  року обо-
в’язково  мають звер-
нутися до лікаря-пе-
діатра, з яким укла-
дена декларація,  й
обговорити питання
профілактичного ме-
дичного огляду їхніх
дітей,  а після огляду
дитини отримати до-
відки – форми 086-1 і
форми 063 – про щеплення, які
робили дитині.

  – До речі, щеплення ніхто не
відміняв. Якщо ваша  дитина
здорова, немає ніяких протипо-
казань, можна прийти  до нас і
провакцинувати її, – каже Мико-
ла Петрович.

 Проходити вузькопрофільних

фахівців у плановому порядку
можна буде вже  після відміни
карантинних обмежень. Також

він зазначив, якщо-таки дитина
справді потребує огляду вузько-
го спеціаліста, то лікар-педіатр
чи сімейний лікар  скерують  її
на таку консультацію.  Під  час
відвідування медзакладу слід
використовувати маски як для
дитини, так і для батьків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

–Зокрема  Асоціація міст України активно
відстоює діяльність малих міст, – стверджує
міський голова Геннадій Когут. –  Позитивним  при-
кладом є те, що Турка, будучи її членом, увійшла в
число тих міст, яким  минулим  урядом Гройсмана
були виділені кошти на ремонт доріг.  Без тих гро-
шей міська рада взагалі  не мала би можливості
зробити щось масштабне у плані ремонту доріг,
як це робимо зараз.

Окрім того, від Асоціації  міст України  в мерію
надходить багато інформаційних матеріалів,
листів з ініціативами звернень до тих  чи інших
владних структур,  які можуть впливати на форму-
вання міського бюджету. Тож на сесіях міської
ради   депутати  долучаються до цих ініціатив, по-
рушують злободенні питання.

– Практично  Угода мерів дає  нам  можливість

тримати руку на пульсі. І бути не просто спостері-
гачами, а учасниками того процесу розвитку ма-
лих міст, який  відбувається в Україні, – каже Ген-
надій Йосипович. – Та й ті проекти, які проходять
через Асоціацію голів міст, є більш дієвими. Дуже
часто я як голова  Турківської міської ради беру
участь в засіданнях та зустрічах, круглих столах та
презентаціях,  які організовує  Львівське Регіо-
нальне відділення Асоціації міст України.  Там го-
воримо про  проблеми, що виникають у нашій ро-
боті, радимося, переймаємо досвід в інших міст.
Практично щотижня спілкуємося з виконавчим
директором   Львівського Регіонального відділен-
ня Василем Абаімовим.  Угода  мерів працює, ми
задоволені, що стали її підписантами, адже є  ре-
альні результати, підтримка, бачення і розуміння
в роботі місцевого органу самоврядування.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ç 1 ÑÅÐÏÍß ÀÄÀÏÒÈÂÍÈÉ ÊÀÐÀÍÒÈÍ Ä²ßÒÈÌÅ ²ÍÀÊØÅ
З 1 серпня адаптивний карантин в Україні дозволятиме посилювати чи послаблювати ка-

рантин в окремих містах і районах областей, якщо саме в них найгірша ситуація з коронавіру-
сом. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник Міністра охорони здоров’я  Віктор
Ляшко.

«Ми відмовилися від тотального загального карантину на території всієї держави, а запровадили
адаптивний карантин, який із 31 липня – можна сказати, вже з 1 серпня – розпочне працювати інакше,
ніж було до цього впродовж останніх півтора місяця.

У чому інакшість? Якщо область 5 днів поспіль буде перевищувати 4 загальнонаціональні індикато-
ри, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення – і кожен район
покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби», – зазначив Ляшко.

Як пояснив головний санітарний лікар, залежно від того, який відсоток дає район або місто обласно-
го значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону.

«Червона – це найкритичніша, в якій закривається все, як у нас було в березні-квітні на території всієї
держави. І якщо є червона зона, то він триває до того часу, доки внесок у загальну захворюваність в
області не зменшиться – і область не перейде у помаранчеву, жовту чи зелену. Коли три дні ми бачимо,
що показник кращий, ми переводимо цей район в іншу зону», – зазначив він.

Ляшко пояснив, що зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є: не можна заходити
у громадські будівлі без маски, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, мити руки й обробляти їх
антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів».

Жовта зона, за його словами, – це «буферна зона», яка не дуже відрізняється від «зеленої» за
обмеженнями, але стає попереджувальною, у цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх
людей, лікарні, соціальні установи».  

Як повідомляли, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22
травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не
загалом по країні.
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Цілковиту протилежність бачимо в Московщині. Ми
вже згадували, що боячись європейської культури, мос-
квин тікав від неї, відгороджувався від Європи, рятую-
чись від європейських «єресей»: латинської XV-XVI ст.,
ліберальної XVIII-XIX ст., буржуазної XX ст. Не зачепили
Московщину і великі животворчі рухи в Європі: Ренесанс
XIV-XVI ст., Реформація XVI-XVII ст., Французька револю-
ція XVIII-XIX ст. Але так москвин «врятував» і свій розум
від здатності критично думати. Академік І. Павлов
свідчив, що «русский человек имеет слабую мозговую
систему». Такий розумовий стан сприяв утворенню об-
щини не лише земельної у селян, а й інтелектуальної в
освіченій верстві, де вбиваються можливості вільної
думки і вільної творчості. Державна влада звільняє мос-
квина від обов’язку думати, планувати, започатковувати
щось, і він вважає такий стан природним і навіть єдино
можливим. Москвин щиро вірить, що європейці — люди
«зогнилі», і Європа ось-ось загине, бо так віщували мос-
ковські політичні письменники XVII-XIX ст., повторюють
це і в СРСР. Москвин сприймав чи відкидав європейські
ідеї не розумом, а національним інстинктом. Так сприй-
няв і марксизм. Сприйняв, не відкинув, як українець.
Чому?

Москвини, євреї і німці мають багато спільного: вони
запеклі шовіністи, сповідують месіанську ідею пануван-
ня над усім світом; всі три — чужоненависники; всі три
визнають матеріалістичну філософію життя. Тим-то мос-
квин повірив усією душею в марксизм. Підкреслюємо
«повірив», тобто сприйняв не розумом, а душею, як
сприймають побожні люди віру в Бога. Московський
філософ М.Бердяев каже, що марксизм став релігією
москвинів, яка має своє святе письмо, своїх святих, свої
незаперечні догми, ухил від яких карається смертю, як
кілька століть тому католицька інквізиція карала тих,
хто не погоджувався з католицькими догмами. Ми вже
казали, що зміст християнства москвин не розумів, не
відчував, християнські ідеї заперечували всю духовність
і світогляд москвина. Тим-то москвин взяв з християн-
ства лише церковні форми, лише «букву». Московські
богослови були лише «начотчиками» (буквоїдами),
сліпими сектантами, які за формою не розуміли змісту.
А про живий зв’язок християнских ідей з живим життям
не могло бути й мови. Таким «начотчиком», сектантом
був і В.Ленін та його учні.

Коли життя Європи і доля марксизму пішли зовсім
іншим шляхом, ніж пророкував К.Маркс, то В.Ленін по-
чав пояснювати розбіжність між життям і марксовими
догмами з традиційним московським крутійством, брех-
нею, демагогією, казуїстикою. І коли по його смерті по-
чалася розколюватися КПРС, то в ній не знайшлося
жодного діяча, жодного гуртка, що висунули б свою власну
думку. Всі, і праві і ліві, гинучи в льохах НКВД, намагали-
ся довести, що вони правдивіше тлумачать ту чи іншу
букву марксового талмуду.

У всіх народів бачимо пошану до освічених людей,
потяг до освіти. Навпаки — в Московщині. У 1917-22 pp.

московські солдати зупиняли на вулицях людей, вима-
гали показати руки. Хто не мав мозолів, того розстрілю-
вали. Так само робили московські революціонери 1611
р. (І.Болотніков), 1668 р. (С.Разін), 1773 р. (Є.Пугачов).
Історична традиція. В.Ленін ненавидів інтелігенцію, хоч
і сам був інтелігентом, та ще й дворянином. Ненавиділи
інтелігенцію й революціонери-інтелігенти М.Бакунін,
П.Ткачов та інші соціалісти. Революціонер, дворянин
СНєчаєв у своїй відозві «Мужичкам и всем простым лю-
дям» закликав палити міста разом з мешканцями і пе-
реорати згарища. Не «мужик», а князь П.Кропоткін учив,
що інтелігенція не варта жмені гнилої січки. Не «мужик»,
а граф Л.Толстой мав інтелігенцію за ворога народу.
Московський вираз «мягкотелая интеллигенция» з’я-
вився не 1917 року, а набагато раніше.

Звідки ж ця ненависть москвинів до працюючої інтел-
ігенції, ненависть не лише мужиків, а й самої інтелігенції?
Адже люди розумової праці чесно, часто досить тяжко,
заробляють свій хліб щоденний, нерідко бідніший за
мужицький. Це ненависть до самої освіти, до культури,
оскільки вона європейська, а москвин є азіатом, це
ненависть до самої Європи.

У розділі про безбожництво москвина наводилися
приклади московської ненависті до європейської на-
уки. Згадаємо ще кілька. Петро І заснував у Москві гімна-
зію. На управителя призначив полоненого саксонця Г.
Глюка, що скінчив німецький університет, той запросив
десять німецьких професорів і поставив гімназію на
високий навчальний рівень, учні одержували стипендії.
На 300 місць у гімназії знайшлося лише 40 учнів, і то
лише діти дрібних урядовців, яким начальство наказа-
ло послати синів. Гімназія закрилася за кілька років
через брак учнів.

Коли 1755 р. заснували московський університет, лед-
ве знайшлося сто студентів, а 30 років пізніше було їх
аж... 80. На правничому відділі був ... один. У Київській
Академії було понад 2 тисячі студентів аж до зруйнуван-
ня її Петром І. Цар видав 1714 р. наказ про обов’язкову
освіту дворянських дітей, наказав відкрити школи. Але
дворяни не хотіли віддавати туди дітей, і тому губерна-
тори посилали військових, які живосилом забирали
дітей до шкіл і тримали їх у школах під «караулом», щоб
не розбігалися. Проте розбігалися. З Рязанської школи
з 96 учнів втекли 59. Навіть з Морської Академії втекло
127, і Сенат оприлюднив наказ імператора, щоб вони
повернулися, загрожуючи карою смерті за непослух. У
всій світовій історії подібного не знайти.

Від ченця Саватія XVI ст. через старовірів XVII ст., дво-
рянство XVIII ст., лібералів XIX ст. до соціалістів XX ст.
безперервно тягнеться московська ненависть до євро-
пейської культури. Монархіст Ф.Тютчєв (1803-1873 pp.)
писав: «Засади, що на них стоять Московщина і Європа,
що ними вони керуються в житті і політиці, настільки
протилежні, що взаємно себе заперечують. І життя однієї
можливе лише за рахунок смерті другої». Багато пізніше
соціаліст В.Ленін повторював, що існування СРСР по-

руч з капіталістичним світом — неможливе. Один або
другий мусять наприкінці загинути.

«Що кидається в очі при порівнянні двох світів: ла-
тинсько-германського (з українцями) і світу московсь-
кого? Барвистість, велич цілої історії, рухливість народ-
них мас, напруженість конфліктів, свобідна гра сил, ве-
личезна роля великих особистостей, примат права і
логіки — на Заході, Однотонність, придавленість осо-
бистості, безбарвність історичних подій, незрізничко-
ваність народньої стихії, непропорційно велика роля
держави — це Росія ... Боротьба цесарів з папами, по-
вна драматичних моментів, — це Захід. Розправа все-
могучих царів з позбавленим всякого значення духовен-
ством — це Росія. Завзята і вперта боротьба феодаль-
них лицарів з королями — це Захід. Відтяпування голів
своїм «холопам», як називав своїх бояр Іван IV, — це
Росія. Трагічний конфлікт старої віри з реформою, ще
більш імпозантна реакція першої — це Захід. Спір між
офіційною Церквою та «розколом» — це Росія.
Кальвінізм, цвінгліянство, лютеранство — там, «пригу-
ни», «хлисти», «столпікі» — тут. Великі фігури французь-
кої аристократії, що не забувають навіть на ешафоті своєї
гідности — це Франція. Малодушна банда теж «арис-
тократії» з ласки царської, що вештається по костянти-
нопольських і празьких кабаретах і шинках, дожидаючи
там рятунку своєї країни — це Росія. Не позбавлений
певного драматизму момент страти Людовика XVI, або
великого противника Кромвеля — це Європа. Заморду-
вання останнього Романова не знати де і не знати ким
— це Росія. Мірабо, Кавеньяк, Клемансо – три стовпи
трьох епох французької буржуазії — це там. Замоскво-
рецький купець Островського, Федя Родічєв і Хлеста-
ков — Керенський – три фігури також трьох епох буржу-
азії — це тут. ... Ціла плеяда аристократичних імен, зна-
них цілому континентові, що стояла на чолі або вандейсь-
ких повстань, або армії коаліції, що боролася проти
французької революції — це Захід. Брусілов, Поліванов,
Клємбовський, Гутор і маса інших царських генералів,
що боролися за Третій Інтернаціонал — це Росія».

У Європі взагалі, а в Україні зокрема, самі люди, з
власного вільного почину, власними силами закладали
і розбудовували промисел, торгівлю, рільництво, міста,
церкви, школи, шляхи, тобто все своє особисте, гро-
мадське, культурне, господарське, політичне життя. І
права, що їх мали європейські стани, громади, міста,
церква, товариства, особи здобували вони власними
силами, боротьбою. Так європейська шляхта виборола
свої права боротьбою з королями; міста — боротьбою
з феодалами вибороли своє самоуправління. Селяни
боротьбою з землевласниками визволилися з кріпацт-
ва. Ця САМОДІЯЛЬНІСТЬ зродила і зміцнила у євро-
пейців почуття власної гідності: особистої, станової, гро-
мадської. В Європі живе громадянин, а не підданий.

Все це творилося в Московщині не знизу, як у Європі,
а робив уряд згори. Права давав цар зі своєї ласки і
відбирав їх зі своєї примхи. Московська церква стала
звичайним міністерством уряду. Дворянство діставав
той, кого сподобав цар. Містами управляли призначені
урядом і лише перед ним відповідальні «градоначаль-
ники», які були місцевими царьками. З кріпацтва
звільнив сам цар, без боротьби селянства і т.п. Так було
перед 1917 р., так є і по 1917 році. Звідки було взятися
почуттю власної гідності? Бундючна пиха, з якою мос-
квин знущається з підвладних, безборонних, слабших,
відразу переходить в огидне лакузтво перед зверхни-
ком, сильнішим. Московський народ не створив понят-
тя «громадянин», а коли його інтелігенція змавпувала з
українців, то «гражданин» не поширився навіть серед
неї.

Дамо слово москвинові, що прожив половину життя в
Європі: «За найгірших часів європейської історії ми ба-
чимо в Європі пошану до особи, визнання її прав і неза-
лежності; бачимо розуміння культурної ваги геніїв,
здібностей. Хоч європейські уряди і були дуже суворі,
проте вони не засилали до своїх сибірів Спіноз, не «секли
розгами» Лессінгів, як це було в Московщині. Ця поша-
на до моральної сили, це визнання гідності людини, ця
одна з найбільших чеснот культурної людини — ніколи
не існувала і не існує в Московщині. В Московщині особа
придушена, поглинена не лише державою, але й сусп-
ільством».

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ ÌÎÑÊÂÈÍÀ
Європейська культура була завжди чужою московській душі.

Ф.Достоєвський

Московський соціалізм — це московський царизм навиворіт.
О.Герцен

Більшовизм є спадкоємцем всього,
що його створила московська культура

і найвищим виявом московського патріотизму.
«Большевик», січень — 1944 р.

Європа від праісторії і за історичних часів пов’язана тисячами культурних зв’язків з усіма великими
світовими культурами: єгипетською, малоазійською, індійською, китайською, у взаємодії з якими ство-
рила свою — еллінську та римську. Ідеї різних культур перетиналися, змагалися між собою до вищих, ще
не знаних, і ця вільна боротьба ідей навчила цінувати вільну, критичну, творчу думку. Усвідомлення осо-
бистої гідності — це найяскравіша, питома властивість європейців, отже й українців. Всі чужинці, що
бували в Україні, свідчать, що українці всіх станів, навіть слуги, мають сильне почуття власної гідності.
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Москвини не мають жінку за людину, їхня приказка —
«Курица не птица, рыба не мясо, баба не человек.»
Маючи жінку за худобу, природно, продавали, купували
жінок. А куплене треба пильнувати, щоб хтось не вкрав.
І багаті москвини тримали аж до XVII ст. своїх жінок зам-
кнутими на ключ у «теремах». Бідні ж перекладали на
жіночі плечі всю найгіршу працю. Москвини (і самі мос-
ковки) вважали визиск жінок за природний. І тепер в
СРСР вважають. Ніде в усьому культурному (навіть на-
півкультурному) світі жінки не працюють на таких тяж-
ких роботах, як у країні, якою править уряд «робітників і
селян», і жодного протесту не чути в Московщині. В Ук-
раїні вибухали жіночі заворушення, але московська
«демократія», розстрілявши та заславши до Сибіру де-
сятки тисяч українок, довела, що «жінка — не людина».

Не маючи власного «я», москвин природно не має
власних переконань, а всі вимоги моральні, правні,
релігійні, політичні накидає йому суспільство — отара.
А що вона не може існувати без пастуха з гирлигою і
псами, то фактично правила поведінки накидає моск-
винові пастух, себто цар (білий чи червоний) руками «оп-
ричників», жандармів, чекістів. Звідси рабство, покора,
брак особистої моралі, брак власного сумління, брак
власної правосвідомості. Московське суспільство’до і
після 1917 року керується в родинному, громадському,
державному, культурному і, навіть церковному житті,
лише наказами начальства. Ці властивості московської
духовності породили та зміцнили московську «общину»
(перезвану на «колхоз») — природню, законну дитину
московської духовності, що має глибоке, незнищиме
коріння в душі, серці і мозку кожного москвина. Нею
захоплювалися і монархісти-слов’янофіли, і ліберали-
«западники», і соціалісти-комуністи. Особа цілковито
зникає в общині, не має жодних прав загалу, особиста
думка шкідлива, бо спричиняє різнодумство і тим руй-
нує «единомыслие». В общині немає і бути не може
особистої ініціативи, стимулу поліпшувати свою землю,
бо ж за чергового переділу його кусник землі передаєть-
ся комусь іншому. Отже не може бути спонуки щось уза-
галі поліпшувати. Община, не визнаючи прав особи, не
визнає і обов’язків особи. За податки відповідає не осо-
ба, а вся община. Отже, «ти» є лише частина загалу, а
саме по собі «ти» є ніщо».

Знавець московського народного життя пише: «Така
частинка звикла століттями коритися чужій волі і тому
не може поставитися критично до наказів, і всі накази
виконує сліпо, без вагань. Власного переконання, влас-
ної моралі москвин не має. Він є цілковито порожній
глечик, що його можна наповнити, чим хочете. І це сто-
сується не лише мужика, але й аристократа, інтеліген-
та». Ті «частинки» сьогодні придушують польське по-
встання, завтра «визволяють» братів — слов’ян, позав-
тра воюють за III Інтернаціонал. Вони ж бо не відповіда-
ють за свої вчинки. Відповідають: «барин», община, на-
чальник, уряд, цар, диктатор, «общество». Заперечува-
ли особистість, особисті права, людську гідність усі мос-
квини, всіх століть, включно з т.зв. «западниками», тоб-
то тими, що визнавали теоретично європейські ідеї, але
ніколи їх не здійснювали навіть у своєму приватному
житті. Не визнавали націоналісти (слов’янофіли), не
визнавали демократи (народники), а соціалісти й по-
готів. Д.Пісарєв обгрунтував своє заперечення прав осо-
бистості законами дарвінізму (збереження роду за ра-
хунок особи). «Западники» П.Лавров та М.Михайловсь-
кий, прикриваючись європейською фразою, ніби виз-
навали права особи, але ставили її в таку залежність від
громади, що фактично особа не мала жодних прав.
Московський революціонер пише: «Ми сильні лише тоді,
коли згуртовані в громаді. Наша сила в гурті. Потребуєте
мене? — Берить мене всього. Наказуючи, не дбайте
про мене. Я віддаю всі свої права громаді, і вона має
право робити зі мною все, що хоче. Я розчинюсь в гро-
маді, зіллюся з нею в одне тіло, аби лише вона жила і
розвивалася». Про те саме вчили Л.Толстой, С.Нєчаєв,

М.Бакунін, який вимагав 100% «уравниловки», щоб про-
фесор і мужик мали однакову освіту і однакову платню.
Це спробувала Московщина здійснювати 1917 p., але
по кількох місяцях не лише повернула стару різницю, а
й подесятерила її. І московський патріот М.Волошин пи-
тав: «Что ж сменило-ся? — Знаки возглавья. А тот же
ураган на всех путях».

Європейський ідеал волі — право народу керувати
державою, себто демократизм. Москвини розуміють
демократію не як народоправство, а як «уравниловку».
Європейський демократизм — це дати можливість ниж-
чим піднестися власними зусиллями вище, зрівнятися
з вищими. Московський же «демократизм»-це намаган-
ня нижчих примусово стягнути донизу вищих. Стягнути
всіх до рівня голоти. І не лише матеріально, а й культур-
но.

Заздрість невдахи, нездатність власними силами
піднестися, садистична насолода скидати вищих дони-
зу притаманні всім москвичам: і неписьменним мужи-
кам, і вченим професорам. Це приводить до вихвалян-
ня убозтва, далі — логічно — вихваляння каліцтва фізич-
ного і духовного. Європейський моральний кодекс обо-
в’язку, честі засуджує всілякий злочин, всіляке нероб-
ство. Москвини навпаки — вважають злочинців «несча-
стненькими». Радісно цілують сифілітичного брудного
жебрака. Московська література «возлагала венок на
вшивую голову мужика». Садовила на трон «торжествую-
щую свинью», якій надавала право судити здорових, їм
та свиня присуджувала відтинати язики або чистити нуж-
ники». Московська «уравниловка», вихваляння убозтва
(матеріального й духовного) це — «засудження євро-
пейського ідеалу праці генія, втіленої у Міланському
соборі, в Київській Св.Софії, у Паризькій Нотр-Дам, у
творах Данте, Байрона, що їхньої геніальности не мо-
жуть стерпіти виховані на «камаринском мужике» та на
міських «частушках» московські будівничі «нової»
імперії». Найліпший знавець московської душі ще півсто-
річчя перед 1917 роком писав: «... о том подлом рабе, о
том подлом лакее, который первый взмостится на лес-
тницу с ножницами в руках и раздерет божественный
лик великого идеала во имя равенства, зависти и пище-
варения». В ім’я того ідеалу, що його проголосила вся
московська національна еліта, від монархістів-слов’я-
нолюбів, через лібералів-вольтерьянців, дворян-народ-
ників до соціалістів-більшовиків включно. Московська
«уравниловка» (однаковість усіх) спричинила ще й те,
що й московський мужик, і московський аристократ (той
же граф Л.Толстой) вважають всяке вивищення — ма-
теріальне, культурне, духовне — особи над юрбою за
неспокутну провину. Л.Толстой підкреслює, що інтеліген-
ція не потрібна народові, що вона паразитична, обду-
рює і визискує народ. Проти піднесення особистості над
юрбою пишуть Г.Успенський, М.Златоврацький та інші.

Москвин відкидає також особисту чесність і відверто
говорить, що вона є порожньою балаканиною, смішною
вигадкою. «Трудно человеку знать: что грешно, а что нет.
Тайна тут превосходящая ум человеческий», — каже
один з героїв Ф.Достоєвського. Людина мусить бути чес-
ною? — Чому? — дивується москвин. Він не знає «ги-
бельного различия между твоим и моим», — свідчить
Ю.Самарін. Цих «чому» москвин не знає, бо не має мо-
ральних засад, створених самим народом. Ті засади
творила влада і накидала їх силоміць. А накинене ззовні
народ викидав на смітник за першої ж можливості. «У
нас, москвинів, нема почуття обов’язку, бо ж звідки міг
він узятися», — каже Ф.Достоєвський. «Примітивізм
цілого суспільства, ідеалу нації, придавленість одиниці,
нерозвиненість автономної моралі і правного почуття,
необмежений культ маси — ось та генеральна ідея, що
зробила з московського народу народ рабів, орду, не-
здатну до відпору ніякій волі згори... Масу, що протистав-
ляє активності — хаос, людській енергії — енергію нату-
ри, організації — палку, приматові розуму і волі — поко-

ру й інстинкт, зложеності форм — московську без-
формність у всім, як в суспільнім, так і в товариськім
житті. Під впливом цієї генеральної ідеї та установ, з
яких вона зродилася, постав і своєрідний московський
ідеал свободи, рівності і демократії... Західній ідеал сво-
боди — це право впливати на державну машину, яка
нічого не сміє зробити без волі одиниці. Ідеал московсь-
кої свободи — зрівняння всіх, що виносяться над тов-
пою; зрівняння, осягнуте хоч би і ціною політичного раб-
ства. Ідеал свободи вироджується тут в найбільш вуль-
гарний ідеал рівності. Москалі знають демократію не в
сенсі народовластя, але (як казав Данілевський) в сенсі
рівності, або ліпше сказати, егалітарності. На заході
рівність — це оправдане стремління стати сильнішим,
працею зрівнятися з тими, що стоять вище. В Росії — це
стремління слабих стягнути сильних вділ, зрівняти їх із
собою, а не себе з ними».

Московщина вхопилася марксизму власне тому, що
він заперечував велику вагу і роль в історії великих осо-
бистостей. І «демократична» Московщина нищить у
СРСР особистість у творчості, замінюючи її на гуртову.
Гурти («бригади») виконують визначені владою завдан-
ня не лише на колгоспних полях і стайнях, а й у літе-
ратурі, мистецтві, науці.

Європейську творчість: літературу, мистецтво, науку,
взагалі культуру Московщина ненавидить саме тому, що
та ставить високо особистість, прославляє боротьбу
особи за ідеали, цілковито протилежні ідеалам мос-
ковським. З усіх московських письменників — і буржу-
азних, і монархістів, і сіромашних соціалістів — немає
жодного, хто не мав би за найгірше нещастя Московщи-
ни всебічний розвиток особистості. Один з них пише:
«Візантійський ідеал є тим добрий, що не має в собі
того перебільшеного ідеалу особистості, що його зап-
ровадив у життя німецький феодалізм. Тому добрий,
що не має великої особистої самопошани, яка дістала-
ся до буржуазії шляхом заздрості, яка викликала в
Європі демократичну революцію; яка породила всі ті
фрази про необмеженість прав особи; яка пізніше по-
ширилася навіть і серед нижчих верств європейського
суспільства, роблячи з усякого наймита та шевця скалі-
чену нервовим почуттям особистої гідности людину».

Московський письменник М.Шивірєв відкрито ставив
крапки над «і»: «Зміст, суть минулої історії московсько-
го народу і завдання майбутнього є у приниженні осо-
бистості». Цей монархічний заповіт виконує і «демок-
ратія» СРСР.

Московські націоналісти (т.зв. слов’янолюби) XIX ст.
ставили «единомыслие» за найвище досягнення куль-
тури. В їхніх устах духовна деспотія і рабство не здають-
ся дивиною. Але ж у Московщині були ще й т.зв. «запад-
ники», які проголошували європейські ідеї, а чільною з
них є власне свобода особистої думки. І не зважаючи на
це, «западники» були за оте «единомыслие». Як пояс-
нити це поєднання цілковито протилежних ідей? Дуже
просто. Європейські ідеї для «западников» були лише
димовою завісою, за якою ховалася їхня жадоба захо-
пити імперську владу і накинути поліційною силою мос-
ковську національну догму. Монархічна Московщина
змогла запроводити те «единомыслие» лише частко-
во. «Демократична» запроводила його в СРСР цілко-
вито. Раніше (за Т.Шевченком) все мовчало, бо благо-
денствувало, а по 1917 році — все хвалить. С.Нєчаєв у
своїй відозві писав, що найгіршим ворогом революціо-
нерів і революції є вільне друковане слово. Він вимагав
примусити мовчати всіх інакодумних письменників та
публіцистів. Його учні в СРСР примусили всіх письмен-
ників не мовчати, а хвалити те, що вони ненавидять.
Московська засада «единомыслия» заперечувала за-
саду демократичного голосування, бо передумовою його
є право особи мати власну думку. Запровадити «едино-
мыслие» може лише «самодержавие» (деспотія). Так
засада «самодержавия» стала законом не лише мо-
нархічної Московщини, а й «демократичної», що до 1917
р. волала: «Геть самодержавство», а захопивши владу,
запровадила таке «самодержавие», що йому позазд-
рили в пеклі Іван IV, Петро І, Микола І. Сила національ-
них традицій — непереможна.

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ ÌÎÑÊÂÈÍÀ

(Закінчення розділу у наступному номері)
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ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,

альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068)1455866;

(066)7215631.

Втрачені статут та свідоцтво про  реєстрацію релігійної громади
УПЦ КП с. Верхнє Турківського району, вважати недійсними.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Людмилі Богданівні Легезі з
приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи  – Анастасії Ігнатівни.

Дирекція  і педагогічний колектив Нижньояблунського НВК  щиро
співчувають колишнім вчителям Івану Миколайовичу та Миколі Ми-
колайовичу Сливарям з приводу тяжкої втрати – смерті брата –
Петра.

Сусіди  будинку по вул. Молодіжна, 42  м. Турка висловлюють щире
співчуття Ярославі Ярославівні та Івану Дмитровичу Федитникам  та
їх  родині з приводу тяжкої втрати – смерті батька та тестя.

Колектив Нижньотурівського НВК висловлює щире співчуття ко-
лишній вчительці початкових класів Ользі Василівні Васьович з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті сина – Тараса.

Відповіді на кросворд «Степан Лепех:
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 6. “… забувати …”. 7. “… старості …”. 8. “…

падай …”. 10. “Минає …”. 11. “… запросить …”. 14. Жмахер. 17. “…
многая …”. 18. “… сонетом”. 19. “… давно …”. 20. “… Орисі”. 22. “…
дорогах …”. 25. “… булаву …”. 26. “… лицарі …”. 30. “Вишиванко …”.
31. “Стара …”. 32. “… селом …”. 33. “… вродлива”. 34. “… принести”.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. “… запалимо …”. 2. Мухар. 3. “… втекти …”. 4.
“… порив …”. 5. “… страждаю …”. 9. “… Cонце …”. 12. Щербакова.
13. Янівський. 15. “… молодою …”. 16. “… догораю …”. 21. “… куль-
тури”. 23. “… осява …”. 24. “… проросте”. 27. “… Сихове …”. 28. “…
вкотре …”. 29. Гряда.

Владика Богдан Дзюрах

ÄÅÑßÒÜ ÄÓÌÎÊ
ÏÐÎ ËÞÁÎÂ

У Патріаршому соборі в Києві триває щоденна молитва за припинення пандемії коронавірусу
і недужих, а також за здоров’я медичних працівників. Цього тижня Молебень до Богородиці
очолює владика Богдан Дзюрах, Секретар Синоду Єпископів УГКЦ. Разом з цим владика Богдан
проводить духовні науки.

Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про Богородицю як Матір і Вчитель-
ку ніжної любові. Десять основних думок владики Богдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

Кожна людина потребує любові. Кожна людина, доросла і маленька, потребує не лише їжі, одягу,
даху над головою і післяобідньої сієсти. Усі ми потребуємо любові, і зокрема в її невербальному виді,
у постаті зичливого погляду, делікатного дотику, міцних обіймів, щирої усмішки… Усе це – вияви однієї
з характерних рис любові, що її називають ніжністю.

Любов ніжна. Справжня любов є тиха, лагідна, дискретна, делікатна. Одне слово — ніжна. Вона
не надимається, не домінує, не підвищує голосу, не кричить. Ніжна любов бачить серцем, слухає сер-
цем, реагує серцем, промовляє серцем. Ніжна любов є промовистою сама по собі, вона не потребує
слів, їй достатньо жестів.

Джерелом любові є чисте і добре серце. Вона не має потреби черпати свою силу із зовнішніх атри-
бутів: влади, посади, статусу, бо джерелом її є чисте, добре серце, здатне дивитися на іншу людину
Божим поглядом, відчувати чужу ситуацію Божим серцем, промовляти до іншої людини Божими сло-
вами, які лікують, підносять на дусі, розраджують і потішають. Серце такої людини має щось із Серця

Того, хто сказав про себе: «На-
вчіться від мене, бо я лагідний і су-
мирний серцем, тож знайдете по-
легшу душам вашим» (Мт. 11, 29). 

Богородиця є Матір’ю і Вчи-
телькою ніжної любові. Вона є
Матір’ю Любові, яка не потребує
багатьох слів. Хтось слушно спос-
теріг: «Марія у Євангеліях говорить
мало, але каже так багато!» Дуже
промовистим під цим оглядом
є опис весілля в Кані Галилейській.

Ніжність любові проявляється
у здатності зауважувати потребу
раніже, ніж її усвідомить потре-
буючий.Марія  бачить, що незаба-
ром у  молодого подружжя в Кані
Галилейській розпочнуться нега-
разди, їм забракне вина. Що озна-
чає брак вина? Вино у Біблії є сим-
волом радості й повноти життя.
«Вино веселить серце чолові-

ка», — каже псалмоспівець (Пс. 104, 15). 
Любов не хоче виставляти чужі проблеми і кризи на всезагальний огляд. Марія в цих обставинах

звертається до Ісуса з проханням про допомогу. Робить це тихо, таємно, не спектакулярно. Богороди-
ця звертається до Джерела любові короткою молитвою-проханням: «Вина не мають». Знову ж таки,
погляньте, яка проста і ніжна ця любов Марії: Вона не тисне на Ісуса, не зловживає своїм статусом
Матері, своїм духовним чи кровним авторитетом, а просто представляє справу Ісусові, із повною дові-
рою, що те, що Він зробить, буде для цих молодят найкращим.

Ніжна любов уміє довіряти. Блаженніший Любомир, пригадую, завжди казав: «Коли я молюся за -
когось, то я не знаю, що просити, бо не знаю, що є найкраще для цієї людини з Божої точки зору. У та-
кому разі я з повною довірою представляю цю справу чи цю особу Богові, залишаючи Йому повну
свободу діяти так і тоді, як і коли Він вважатиме за найбільш відповідне і слушне».

Ніжна любов є креативною. Вона вміє діяти тихо, не намагається нікому докорити, підкреслюючи
вади чи браки людини. Вона вміє знайти альтернативні шляхи, вона є креативна, вона вміє робити
приємні несподіванки, а при цьому залишатися в тиші і тіні.

Любов завжди готова відійти на другий план. Чи не найважливіше випробування для ніжної любові
- готовність відійти на другий план після довершеного діла, без жалю, без образ і без претензій.

Справжня любов не очікує нагороди. Вона не буде очікувати нагороди, не ображатиметься і не до-
корятиме за брак віддяки, вона буде щаслива, що Господь дозволив їй бодай на коротку мить стати
Його знаряддям і виявом Його єдиної, воднораз батьківської і материнської надійної і ніжної любові.

Проповідник зауважив, що розмова про ніжність під час карантину, коли нам кажуть дотримуватися
соціальної дистанції, коли не рекомендують вітатися за руку, може видатися недоречною.

«Однак, навпаки, саме тепер, у ці часи, коли ми всі, незалежно від статусу і віку, настільки спраглі
ніжної любові, Господь запрошує нас відчути на собі люблячий погляд Богородиці, невидимий дотик
благословляючої десниці Господа Ісуса, пульсування Найсвятійшого Серця Ісуса і Непорочного Серця
Марії, які безнастанно б’ються любов’ю до кожного із нас», - переконаний він.

«Дякуймо Богові за те, що дав нам Богородицю як люблячу і ніжну Матір, а з нею дав нам відчути
красу і силу Його божественної ніжної любові. Бо ніжність — це не слабкість, а тиха делікатна сила,
що змінює серця і світ навколо. Вчімося від Неї продовжувати революцію ніжності, даруючи передусім
нашим найближчим і найріднішим, а також всім іншим людям прості щоденні знаки пошани, зичли-
вості, уваги й любові, — ніжної любові», — попросив на завершення своєї катехизи владика Богдан.

Департамент інформації УГКЦ.

ЗМІЯ ВКУСИЛА ДИТИНУ
У середу, 22 серпня, о

17:20 год. до Служби поря-
тунку «101» надійшло по-
відомлення про те, що в ре-
анімаційне відділення Туркі-
вської центральної район-
ної лікарні ,з діагнозом –
укус змії лівого гомілково-
го ступневого суглоба по-
ступила дівчинка, 2014 року
народження, жителька с.
Нижня Яблунька.

Турківські медики оцінили стан дитини як  середньої важкості й
після надання їй першої медичної допомоги та консультації з дитя-
чим реаніматологом зі Львова, спеціальним медичним транспор-
том її було доставлено для подальшого лікування у Львівську об-
ласну дитячу спеціалізовану лікарню. Про це повідомив редакцію
заступник директора КНП «Турківська ЦРЛ» Петро Ігнацевич.

Цьогоріч це вже п’ятий випадок укусу змії у нашому районі.
Наш кор.

ÒÎ ×È ÁÓËÎ ÂÈÊÐÀÄÅÍÍß ÀÂÒÎ?
Днями досить дивна ситуація трапилася в нашому районі,

що пов’язана з нібито викраденням автомобіля. До поліції звер-
нувся  житель одного із сіл району й повідомив, що невідомі
особи заволоділи його транспортним засобом. Правоохоронці
спрацювали швидко й передали орієнтування патрульним, а
також на прикордонний пост на в’їзді у Закарпатську область.
Через деякий час тут справді прикордонники зупинили підозр-
ілий автомобіль, а під час огляду виявили в ньому 14 осіб ромсь-
кої національності.

Але коли власник дізнався, що автомобіль знайдено, відмовився
від всіх претензій до викрадачів. Мовляв, ніхто в мене  нічого не
викрадав. Напрошується висновок, що ситуація з викраденням мог-
ла бути інсценізована, або ж якимось чином власник та викрадачі
залагодили проблему.

Наш кор.

Загублений державний акт на земельну ділянку – ПЛ. №047321 від 26.10. 2010 р. (кадастровий
номер 4625583200:03:001:0015, площа – 0,0686 га), виданий на ім’я Поліни Іванівни Шикоряк, вважа-
ти недійсним.


