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Сердечно вітаємо з Днем ангела
і 65-річчям з дня народження
вмілого провідника, який дбає про
духовний та інтелек-
туальний ріст духо-
венства ввірено-
го йому дека-
нату, доброго
і щирого по-
р а д н и к а ,
мудрого  на-
ставника –
о . д е к а н а
Р о м а н а
Кавчака.

В с е ч е с -
ний отче Ро-
мане, про-
симо у Господа для Вас здоров’я,
сили, кріпості для подальшої праці
у Господньому Винограднику! Доб-
ра і  благополуччя Вам і Вашій ро-
дині, душевного миру та вірного слу-
жіння Святому Творцю!

Подяка Вам і многії  літа
Від тих сердець, що сповнені

любові,
Вплелись в одне і строгість, й

доброта
В молитві, в думці, в діях, в

слові.
Тож хай Господь Вам щедро по-

магає,
Продовжить вік, примножить

Своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З повагою – священники
Турківського деканату УПЦ.

Парафіяни і церковний комітет
щиросердечно вітають з Днем Ан-
гела і днем народження настояте-
ля храму Св. Димитрія Солунського
с. Вовче о.-декана Романа Кавчака.

Всечесний отче Романе, дякуємо
Богу за дар Вашого життя, за Ваше
служіння, за зерна любові, мило-
сердя, віри і надії, що засіваєте  в
наших серцях. Зичимо Вам міцного

здоров’я, радості й
миру у серці, твер-
дості у вірі, рев-
ності у любові,
щедрих Божих
благословінь
та ласки
Божої Ма-
тері.

Хай щас-
тя й доля

всміхаються
Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси  і  води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяє
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Отримавши повноваження, голови по-
дякували територіальним комісіям за
плідну працю, з якою вони справилися
на відмінно, хоч сам виборчий процес
був надзвичайно складним. Взяти хоча
б питання підрахунку голосів.

Приємним є й те, що на депутатські
зібрання прибули майже всі депутати
Самбірської районної ради, обрані від
Турківщини, та Львівської обласної.  У
Турці  – Михайло Дзюдзь, а в Борині ще і

його колега – Юрій Доскіч. Із  вітальним
словом до боринських депутатів звернув-
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Цими днями відбулися  урочисті установчі сесії як Турківської міської ради,
так і Боринської селищної. Важливо відзначити, що пройшли вони на підне-
сенні, з великою кількістю гостей, не бракувало й побажань та привітань.

Як і годиться процедурно, відкривали їх голови територіальних виборчих
комісій: в Турці – Зеоніда Кравченко, у Борині  – Мар’яна  Павлова.  Власне вони
оприлюднили рішення комісій, яким визнано повноваження депутатів обох
громад, так і керівників – Ярослава Паращича та Михайла Шкітака.

ся й  заступник голови Львівської
ОДА Юрій Бучко. Він  останнім ча-
сом чимало уваги приділяє Турків-
щині, зокрема в питаннях ремонту
доріг.  Слова вітання він передав від
голови Львівської облдержадмініст-
рації Максима Козицького.  Також
щирі вітання на обох сесіях адресу-
вала присутнім помічник депутата
Верховної Ради України Андрія Ло-
пушанського Ірина Кіра. Вона зок-
рема наголосила, що Андрій Ярос-
лавович відкритий до співпраці й го-
товий сприяти усім пози-
тивним починанням, щоб
наш карпатський край має
позитивний розвиток.

Ще на початку сесії Туркі-
вської  Михайло Дзюдзь ви-
конав і приємну місію.   Він

нагородив подяками обласної
ради сільських голів:   з Вовчого
– Віру Дупіряк, з Ясениці – Ок-
сану Кузьмич, з Хащова – Мико-
лу Кметика, а Присліпському
сільському голові Онуфрію Ля-
ховичу дістався іменний годин-
ник облради. Забігаючи напе-
ред, скажу, що подяки обласної
ради отримали й представни-
ки боринського куща. Зокрема

Степан Бабунич – сільський
голова із Сянок, його колеги
– Дмитро Попіль з Шандрівця та Ми-
кола Копанишин з Боберки, а грамо-
ти – Боринський селищний голова
Іван Яворський, Верхньояблунський
сільський голова   Андрій Федорчак,
Гусненський сільський голова Іван
Ільницький, Кривківський сільський
голова  – Михайло Повханич. Іменний
годинник облради – сільський голо-
ва с. Нижнього Висоцького Ярослав
Ірод та Єва Семків, секретар Верх-
ньояблунської сільської ради . Зро-
зуміло, що йдеться про відзначення
їхніх повноважень в минулій каденції.

На  обидвох сесіях вітали своїх зем-
ляків голова Старосамбірської РДА
Петро Назар, голова Турківської рай-
онної ради минулого скликання Во-
лодимир Лозюк, депутати Самбірсь-
кої районної ради Олександр Ла-
бецький та Мирослава Калинич. На
боринську сесію прибув і виступив го-

лова Турківської РДА Віталій Бабяк.
Схоже, що між головами майбутніх

об’єднаних територіальних громад Тур-

ківщини, Старосамбірщини і Сколівщи-
ни буде міцна дружба й, очевидно, здо-
рова конкуренція. Привітати Ярослава
Паращича із вступом на посаду приїха-
ли його колеги з Борині – Михайло
Шкітак та із Стрілківської ОТГ – Микола
Дрозд. А відповідно у Бориню – Ярослав
Паращич, уже згадуваний Микола Дрозд,
голова Старосамбірської ОТГ Ігор Тро-
хим та голова Козівської ОТГ Сколівсь-
кого району Василь Щекун. До речі, Тур-
ківщина його добре знає, адже три роки
очолював у нашому районі райвідділ
міліції.

Практично без проблем сесії обрали
секретарів. У Турці ним став Олександр
Гвоздінський, який до того був секрета-
рем міської ради, а в Борині – Іванна
Гунчак, вона уже декілька скликань об-
іймає посаду секретаря селищної ради.
Як і було прогнозовано, заступниками
Турківського міського голови обрано
Олега Гришканича, Степана Залугу та

Богдана Макаришина. Ми свідомо не
описуємо профілі їхньої роботи, адже є
інформація, що кількість заступників
може зменшитися, відповідно змінять-
ся й обов’язки. Керівником апарату, сек-
ретарем виконавчого комітету Турківсь-
кої міської ради обрано досвідченого
Юрія Лила.

Щодо старост, ми вже писали в попе-
редньому номері газети, хто претендує
на ці посади в Турківській громаді. Ця
інформація надрукована на другій
сторінці. Є тут лише маленьке зауважен-
ня. Депутати не підтримали на старосту
с. Розлуч Оксану Назар, а з другої спро-
би ці повноваження віддали Василю Ко-
муняку. Раніше він був секретарем
сільради у цьому селі. В команді старост
працюватимуть 4 сільські голови попе-
реднього скликання, а також  4 секре-
тарі сільських рад попереднього скли-
кання, та три новачки. Без  сумніву, всі з
кандидатів  є достойними цих посад, хоча
Ярослав Паращич каже, що про їх ре-
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3 грудня відсвяткувала свій ювілейний день
народження завжди привітна, добра, активна,
щира, людяна, талановита Марія Михайлівна Ба-
чинська – багатолітній ке-
рівник гуртка Турківсько-
го районного Будинку
дитячої та юнацької
творчості.

Від усієї душі ба-
жаємо Вам, ша-
новна і дорога юв-
ілярко, міцного
здоров’я, родин-
ного тепла, щастя,
любові, здійснення
планів! Нехай життя, як яс-
крава мозаїка, складається
зі світлих фарб радості, не-
забутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і
чудовий настрій! Многих і благих Вам літ – під
Божим благословенням!

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий незабутній день
Ми від душі всього найкращого бажаєм.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
Бажаєм в мирі й радості прожить,
І хай життя в Вас буде тільки світлим!

З повагою  і любов’ю – колектив БДЮТу.

Мама Марія і вся велика родина від щирого
серця і з великою любов’ю вітають із ювілей-
ним днем народження, яке святкуватиме цими
грудневими днями, дорогу і люблячу їм людину
– Любу Йосипівну Мельник.

Рідні бажають ювілярці великого людсь-
кого щастя, міцного-міцного здоро-

в’я, світлої радості в житті, родин-
ного тепла, Божої ласки і опіки

на  життєвій дорозі.
Хай Бог милосердний з

високого неба
Дарує усе, чого лише

треба,
А Матінка Божа – Цари-

ця Свята –
Дарує щасливі і довгі

літа!

ª ÑÈËÀ, ÙÎ ÌÎÆÅ
ÇÀÁÐÀÒÈ Ç ÆÈÒÒß,

ÒÀ Ç ÏÀÌ’ßÒ²
Ð²ÄÍÈÕ – Í²ÊÎËÈ

Передчасно пішов у Вічність наш люблячий і до-
рогий, щирий, добрий і турботливий   сват, чоловік,
батько і дідусь – Áîãäàí ÁÐÈÍ×ÀÊ.

Важко, коли зупиняється серце людини, яка є
важливою у житті кожного з нас. Ні серце, ні розум
не можуть змиритися з тим, що більше не повер-
неться, не підтримає, не посміхнеться, не допомо-
же, не пожартує. Залишилися тільки сльози і сум…

Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого й

простого.
Великий слід в  житті

ти залишив
І скільки всім добра

зробив.
Любив життя, любив

людей,
Прожив ти для онуків і

дітей.
І поки пам’ять житиме

в віках,
Живим ти  будеш в на-

ших душах, і в серцях.
Спи спокійно, наш

рідний. Лебединим пухом
тобі  рідна земля і Царство Небесне твоїй добрій
душі.

Свати, дружина, син, невістка, онуки.

зультативність судитиме за декілька місяців. Перед
кожним буде поставлено завдання проаналізувати базу
податкових надходжень на відповідній території, вра-
ховуючи земельний податок, акциз, податок від
підприємців. На його глибоке переконання, відсидіти,
як це було раніше, нікому не вдасться. Буде ефективна
робота – матимуть грошову винагороду. З тими, хто не
захоче працювати єфективно, доведеться попрощати-

ся.
П р а к т и ч н о

безпро блемно
сформували 5
д е п ут ат с ь к и х
комісій. До
комісії з питань
бюджету, кому-
нальної влас-
ності та регуля-
торної політики
увійшли наступні
депутати: Алла
Кузан, Василь
Костишак, Надія
Яворська, Ва-
силь Поточний,
Ірина Ільницька,
Михайло Євчак.
Очолив комісію
Анатолій Сла-
вич. До комісії з
питань соціаль-

но-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, ту-
ризму, міжнародної співпраці, середнього і малого
бізнесу – Іван Вовчанський, Михайло Євчак, Миросла-
ва Павлик, Наталія Гошівська. Юрій Лило, Віктор Кро-
пивницький. Головою комісії обрано Миколу Лила. До
комісії з  гуманітарних питань, соціального захисту на-
селення – Федір Крись, Марія Лило, Наталія Гошівсь-
ка, Оксана Лоневська, Оксана Галишин.  Головувати-
ме тут Мирослава Павлик. До комісії з питань агропро-
мислового розвитку, регулювання земельних відносин,
охорони навколишнього природного середовища, арх-
ітектури та містобудування, діяльності житлово-кому-
нального господарства – Іван Круц, Наталія Ільницька,
Руслан Браток, Любомира Годованець, Микола Федаш.
Головою комісії став Петро Юдицький.  І до п’ятої комісії,
з питань регламенту, депутатської етики, місцевого са-
моврядування, законності, правопорядку і прав люди-
ни – Віта Кухар, Ольга Платко, Микола Федаш. Очоли-
ла комісію Оксана Галишин. У багатьох читачів може
виникнути запитання: мовляв, трапилася помилка з
членами комісії. Насправді депутатам дозволено пра-
цювати не лише в одній  комісії, а в двох. І цим правом
у Турківській міській раді скористалося 5 осіб. Уже най-

ближчим часом свої мандати складуть Юрій Лило та
Віктор Кропивницький. Першого, як було наголошено,
обрали керівником апарату міської ради, другого – ста-
ростою Ільничанського старостинського округу.

Відносно безконфліктно пройшли вибори виконав-
чої команди, у Боринський селищній раді. На посаду
першого заступника одноголосно депутати підтрима-
ли добре відомого на Турківщині фінансиста, який має
значний досвід роботи в контрольно-ревізійній службі,
знається на буді-
вельній справі, фа-
хівця відділу освіти
Турківської РДА
Олега Юричка. Він
є першим заступ-
ником. Про другого,
який внесений у
штатний розпис,
наразі мова не
йшла. Керівником
справами, секре-
тарем виконавчого
комітету обрано
Мар’яна Лабецько-
го. Ще донедавна
він працював, в
тому числі й на ке-
рівних посадах, у
ДП «Боринське
лісове господарство». До речі, на сесії затверджено
кадрову структуру ОТГ, в яку входитиме 40  посад, 32 з
яких є новими. Не заглиблюючись в  деталі скажу, що
працюватиме фінансовий відділ, а   освіта, культура,
спорт будуть об’єднані в один відділ, до якого також
долучать фахівців із захисту прав дітей.

Невеличкою інтригою був процес призначення ста-
рост. Так у Нижньому Висоцькому, Заріччі, Яблунові та
Штуківці старостуватиме Василь Буштин, його останнє
місце роботи – землевпорядник Нижньовисоцької
сільської ради. У Комарниках, Буковинці, Зворці, Заки-
чері – Галина Рик, секретар Комарницької сільської
ради, останнім часом вона виконувала й обов’язки го-
лови. У селах Верхнє, Нижнє, Яворів цю ділянку роботи
довірено Юрію Гавію, секретарю Верхненської
сільської ради. В Сянках та Беньові – Людмилі Васи-
лечко, яка секретарює в Сянківській сільській раді з
1994 року. Селами Бітля та Сигловате опікуватиметь-
ся  староста  Василь Фазан, пенсіонер внутрішніх справ.
Багато  років він віддав роботі в Турківському райвідділі.
Досвідчена Єва Семків старостуватиме у Верхній Яб-
луньці. Знань, як кажуть, їй не позичати. На посаді сек-
ретаря вона з 1994 року. У селах Верхнє та Нижнє Гус-
не на посаду старости підтримали Василя Змійовсько-
го, колись  він був фахівцем сільського господарства,
згодом приватним підприємцем, а  останнім часом –
безробітний. У селах Кривка та Івашківці цю відпові-
дальну посаду депутати довірили Михайлу Повханичу,
Кривківському сільському голові попереднього скли-
кання. У Либохорі – Михайлові Щуру, завідувачу місце-
вого Народного дому. Микола Занкович став старостою
в селах Риків, Межигір’я, Багнувате. Він за фахом до-
рожник, хоч у свій час працював  і в Турківській РДА. У с.
Нижня Яблунька посада старости дісталася Марії Куп-
рич, секретарю сільської ради, а в Боберці – Анатолію
Перогу, начальнику   місцевого відділення зв’язку. У
Шандровці старостою затверджено Марію  Данило,
секретаря місцевої сільської ради, у Карпатському –
Марію Момоход, Карпатського сільського голову; у се-
лах Нижній та Верхній Турів – Петра Шкрамка, також
сільського голову. Без старости залишилося лише село
Верхнє Висоцьке. Спершу депутати не підтримали на
цю посаду сільського голову Богдана  Черепанина, а з
другої спроби – й Ірину Цюцик, секретаря сільської ради.
Втретє Михайло Шкітак запропонував старостинську
посаду Миколі Надичу, але через те, що його не було в
залі, вирішили відкласти питання до наступної сесії.

З описаного видно, що  п’ятьом депутатам, що пра-
цюватимуть у виконавчому апараті Боринської грома-
ди, доведеться скласти депутатські повноваження.

А для любителів статистики хочемо повідомити, що
депутатську присягу в Турці зачитав найстаріший депу-
тат Федір Крись, директор Хащівської ЗОШ, а в Борині
– Орест Яцкуляк, колишній голова Боринської селищ-
ної ради.

Було розглянуто й цілий ряд інших важливих питань
– як у Турці, так і в Борині, але про це будемо розпові-
дати в наступних номерах.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÐÎÌÀÄÈ ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÓÞÒÜ
ØÒÀÒÈ ² ÂÆÅ ÃÎÒÎÂ² ÄÎ ÐÎÁÎÒÈ

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
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Церковний комітет та парафіяни храму Іоана Хрестите-
ля с. Закіпці сердечно вітають з Днем Ангела настоятеля
о. Романа.

Всечесний отче Романе!
 Від щирого серця вітаємо Вас з Днем Ангела! Нехай лас-

кавий Господь щиро благословляє Ваше життя і служіння,
дарує здоров’я, сили, наснагу та Дари Святого Духа для
подальшої плідної духовної праці. Нехай Покров Матері
Божої буде над Вами, а Ангел-охоронець своїм заступниц-
твом допомагає Вам у кожній справі та
починаннях! Нехай Господь сотворить
Вам  многії і благії літа!

Щоб Ваше здоров’я як кремінь
було,

Щоб щастя сімейне його бе-
регло,

Щоб радість завжди була на по-
розі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Парафіяни церкви Святого Духа с. Нижнє Висоцьке сер-
дечно вітають настоятеля церкви о. Романа Роля з Днем

Ангела, який святкував 1 грудня, і бажають
йому міцного-міцного здоров’я,   велико-

го людського щастя,  тепла і поваги від
добрих людей, любові від рідних, що-

денної опіки Святої Богородиці та
захисту Ангела-охоронця.

Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має,
Господь хай дарує надію й тепло –

На многії  літа, на щастя й добро!

Педагогічний колектив Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає з ювілеєм, який відсвяткувала 1 грудня, вчите-
ля початкових класів Наталію Мар’янівну Гирович.  Бажає-
мо Вам, шановна,  прожити вік в доброму здоров’ї, радості,
достатку, мирі, під Божою опікою і благо-
словенням.

Хай легко працюється, гарно жи-
веться,

Все вміється, множиться і
удається.

Усім колективом ми Вас вітає-
мо,

Щастя, здоров’я й удачі бажає-
мо.

×ÎÌÓ Æ ÒÀÊÀ
ÍÅÎÁ’ªÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ?

Місяць тому відділ освіти Турківської РДА провів конкурс на заміщення вакантної посади
директора Присліпського НВК. На нього зголосилися три претенденти, серед них – і я. сьо-
годні хочу поділитися деякими міркуваннями щодо його проведення.  Включав він три етапи:
екзаменаційний білет з трьох питань, ситуаційне завдання та презентація. Даючи відповідь
на кожне запитання, я посилався на освітнє законодавство, але члени комісії ставили, як на
мене, необ’єктивні оцінки. Так собі – на свій розсуд.   Якщо член комісії ставить бали – це
означає, що відповідь   правильна, а коли хтось ставить нуль, тоді, зрозуміло, неправильна.
З огляду на те, що була розбіжність в оцінюванні, в мене закрадається думка, що члени
комісії некомпетентні в законодавстві, або упереджені в оцінюванні.

У Законі України  «Про повну загальну середню освіту», в  статті 39, вказано, що перевірка знань на
знання законодавства проводиться в тестовому форматі –  для того, щоб виключити людський фак-
тор упередженості. Цього, на жаль, зроблено не було.

Щодо другого етапу, я дав правильну відповідь на ситуаційне завдання, з посиланням на пункт
статті Кодексу законів про працю, але все рівно чотири члени комісії поставили мені 0 балів.

І третій етап. Моя презентація була проілюстрована майже двадцятьма слайдами. Я відповів май-
же на 15 заданих додаткових запитань і  в результаті отримав від одного члена комісії 0 балів, хоча
інші ставили «відмінно».

Хочу звернути увагу й на те, що весь  конкурсний процес був проведений без відеофіксації.
Коли мене покликали в алфавітному порядку  тягнути білет, думав матиму змогу сісти за будь-яке

вільне місце, але голова комісії у наказовій формі  сказала сісти там, де вважала за потрібне. Так
вийшло, що навпроти мене сидів один із членів комісії, який, у свій час, мав судову справу з моїм
батьком і в ній програв. А конкурсанта, який став переможцем, посадили так, щоб інші   учасники не
мали змоги бачити його. Він був у нас за спиною і за одним столом із головою комісії. На конкурс він
прийшов з пакетом, в якому були  якісь папери, на відміну від двох інших учасників, яким дозволили
взяти лише ручку. Зрозуміло, що ми не могли бачити, що він писав і чим користувався.

Мене не ознайомили із процедурою конкурсу, як і з членами комісії. До слова, два з них мали
конфлікт інтересів з переможцем, тому що працюють в одній школі, тобто є колегами по роботі. А з
оцінювання видно, що вони поставили переможцю максимальну оцінку з усіх етапів.

Щодо презентації, то переможець конкурсу взагалі її не мав, прочитав з листочка А-4 якийсь текст
і отримав максимальні бали.

Дивні критерії оцінювання, і є незрозумілим, чим керувалися члени комісії, виставляючи  мені такі
бали. Власне, я хотів би почути їхню думку про це.

Назарій БЕГЕЙ.

Ñ²ÌÎÌ Æ²ÍÊÀÌ Ç ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
ÏÐÈÑÂÎªÍÎ ÏÎ×ÅÑÍÅ ÇÂÀÍÍß «ÌÀÒÈ-ÃÅÐÎ¯Íß»

Указом Президента України  – за
материнську самовідданість, зраз-
кове виховання дітей, забезпечення
умов  для всебічного їх розвитку Га-
лині Іваничко із Карпатського, Галині
Катуркіній з Верхнього Висоцького,
Тетяні Ковташ з Шандрівця, Галині
Миньо  та Любові Прищ з Либохори,
Степанії Рик з Комарників та Галині
Тупичак з Багнуватого – присвоєно
почесне звання «Мати-героїня». За
дорученням голови Львівської ОДА
Максима Козицького, нагороди їм
вручили перший заступник голови
райдержадміністрації Наталія
Ільницька, керівник апарату райдер-
жадміністрації Світлана Гут.

Вручаючи відзнаки, Наталія Ільниць-
ка висловила щирі слова вдячності ма-
терям-берегиням, побажала їм міцно-
го здоров’я, злагоди, благополуччя, ро-
динного тепла за те, що подарували
своїм дітям життя, навчили їх творити
добро.

Окрім нагрудного знака та посвідчен-
ня, матері-героїні отримають ще й
фінансову винагороду.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

НАЙРОЗУМНІШІ МАТЕМАТИКИ
Цікавий конкурс відбувся минулого тижня у стінах  Турківського Будинку дитячої та юнаць-

кої творчості –   інтелектуальна гра «Найрозумніші».  Вісім учасників (а це по два представ-
ники від кожної школи  нашого міста), змагалися за звання найрозумніших математиків.

Керівник гуртка «Юний математик»  Будинку дитячої та юнацької творчості Ірина Кузьмак  підготу-
вала для учасників цікаві математичні завдання. Підсумовуючи результати запитань трьох турів, най-
більшу і однакову кількість правильних відповідей зуміли дати двоє учасників – Микола Вовчик та
Микола Копитчак.  Наступними за кількістю балів після переможців  були, відповідно,  юні математи-
ки Роман Розлуцький, Олеся Жавко, Мар’яна Павлик, Анастасія Чудак, Соломія Кропивницька та
Ірина Яворська.

Інтелектуальна гра пройшла в дружелюбній, творчій атмосфері, запалила вогник  пізнання та ціка-
вості  до  математики – одного із основних предметів шкільної програми.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«НЕ ЛАМАЙ  КАЛИНУ!»
Уся міжнародна спільнота щорічно підтримує акцію   «16

днів проти насильства». Тисячі громадян та сотні держав-
них і громадських організацій  з більш ніж ста країн світу ак-
тивізують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради
об’єднуючої мети – збільшити розуміння та обізнаність про
всі форми насильства, створити  в конкретному регіоні соц-
іальний простір, вільний від насильства. І  саме 25 листопа-
да, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства
щодо жінок, управління соціально-
го  захисту населення Турківсь-
кої РДА  дало старт флешмобу
«Не  ламай  калину»,  висадивши
саджанці калини як етнонаціо-
нального символу української
жінки. Біля кожного висадженого
куща встановлено інформаційний
знак.

– Ми вибрали  три локації, де  вир-
ішили посадити саджанці калини та
поставити  біля них таблички з напи-
сом. На сьогоднішній день вже по-
саджено два саджанці: перший –
біля управління соціального захис-
ту Турківської РДА і  другу калинку  ми
посадили поблизу територіального
центру соціального обслуговування
одиноких громадян, а третє місце
локації ми обрали  біля приміщення
ДЛГП «Галсільліс», – каже Мар’яна Крайняковець,  завідувач сек-
тору з обслуговування постраждалих внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС та сімейної політики УСЗН Турківської РДА.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Сонячні зайчики на стелі, теп-
ло батькових долонь та довга
подорож з Кракова до Львова
були найяскравішими спогада-
ми її дитинства! Маму Юзка
майже не пам’ятала, бо та втек-
ла з коханцем, коли малій не
було ще й трьох років. А коли їй
виповнилося шість, батько по-
чав збиратися у дорогу. Подо-
рож з Польщі в українське село
Боберка здавалася Юзефі каз-
ковою пригодою: на кожній
станції тато купував шоколадні
фігурки, запашні тістечка, со-
лодкі лизунці, розказував казки
та легенди про Карпати, у які
вони їхали на запросини бать-
кового шкільного товариша
Янека, який планував побудува-
ти тут велику лісопильню (тар-
так, як тоді називали). Вона
мала бути першою та найбіль-
шою в Галичині, а кращого інже-
нера-архітектора, як Юзчин
тато, на його думку, й бути не
могло.

Батько відмовився від пансь-
кого будиночка, який запропо-
нував йому Янек у сусідньому

селі, бо хотів вдень і вночі конт-
ролювати будівництво. Кварти-
рували в однієї вдови – Стефи
Тимінської. Малій Юзці дуже
подобалася ця молода, невисо-
ка на зріст, темноволоса, голу-
боока жінка, яка одразу прики-
піла до малої серцем, адже
своїх дітей у неї не було. Стефа
щодня випікала для неї пиріж-
ки та інші смаколики, мила густі
коси у рум’янку, співала пісень
та розповідала казки, показува-
ла, як відрізнити отруйні гриби
від їстівних, як робити намисто
із суниць та багато інших ціка-
вих речей, які змушували дівчин-
ку відкривати широко очі та рота
від здивування... Дуже швидко
Юзя подружила з сусідськими
дітьми та так добре вивчила
бойківський діалект, що інколи
мусила сама себе переклада-
ти здивованому батькові. «Со-
нечко моє, за півроку ми повер-
таємося додому, якраз за цей
час тартак набере обертів. Тобі
треба вчитися, бо ніякий шлях-
тич не захоче неосвічену жінку,
яка лише вміє добре торохкоті-

ти по-українськи», – цілував її
кучеряву голівку тато. «Я не хочу
шляхтича, а знайду, си бойка»,
– показувала язичок неслухня-
на доня.

* * *
Мала Юзка, до болю в очах,

вдивлялася у великі кудлаті хма-
ри. Щоразу, коли вони гордо
пропливали над нею по шов-
ковій блакиті неба, їй здавало-
ся, що ось із-за білої габи вири-
не обличчя тата. Мама Стефа
казала, що він там, на небі, ба-
виться з янголами та усміхаєть-
ся до неї. І тепер Юзка чекала,
коли він помахає їй рукою. Ми-
нали хвилини, години, дні, а тато
не з’являвся. «Може, він на
мене образився», – шепотіла
мала крізь сльози.

– Юзю, знову тата виглядаєш?
А я знаю, де він, знаю. Твого
тата на тартаку забило дерево.

– Брешеш, брешеш, – дівчин-
ка щосили вдарила по спині су-
сідського Василька, що пас з
нею корови.

– Не брешу! Мама мені каза-
ли, що лише хрусь – і роздави-
ло, мов комашку. Чого ти знову
ревеш?

Маленькі пастушки втішали
Юзю, як могли, їм здавалося, що
сльози з її очей затоплять увесь
світ. Анна плела їй віночки,
Оленка гладила по голові, наче
мама, Петрик із хмизу та трави
зробив для неї маленьку коли-
сочку на зеленій галявині.
Врешті Юзка заснула. Втішені
товариші пильнували її сон та
відганяли мушок і комарів, що
так і норовили вщипнути за кир-
патий носик. А ввечері, після
тривалого сну на холодній
землі, дівчинка не змогла стати
на ноги.

Тимінська купала дитину у
відварі з вівсяної соломи, при-
кладала до ніг зірочник, а Юзка
лежала і чахла на очах.

Почалася війна. Якось до Ти-
мінської зайшов німецький сол-
дат, щоб попросити кухлик води.
Ламаною російською запитав,

на що хвора дівчинка. А тоді роз-
повів, що завтра у сусіднє село
зі Львова приїде відомий док-
тор – гер Шнайдер. Він лікува-
тиме їхнього пораненого офіце-
ра, але якщо дуже попросити,
то, може б, оглянув і дівчинку.
Тимінська брела заметами вже
п’ять годин: задубілі від морозу
ноги скручувалися у морські вуз-
ли, очі невимовно пекли та за-
фарбовували своєю втомою білі
сніги у червоні та чорні кольо-
ри, а двадцятиградусний мороз,
мов дужий парубок суху солому,
вмить розкидав її сорочки,
спідниці, кожухи та примостив-
ся біля самого серця, обдаючи
холодним подихом ціле нутро.
Пекучий вітер висушив її думки,
Стефа пробувала молитися,
але всі слова молитов десь зак-
рижаніли у мозку, тож лише по-
вторювала: «Богородице, допо-
можи!». На ранок її знайшли
непритомну біля німецької за-
стави.

Цілу зиму Стефа обкладала
Юзчині ноги та спину тертою
картоплею, як порадив доктор
Шнайдер, та по тисячу разів на
день дякувала Пресвятій Діві,
яка врятувала їй життя у ту хо-
лодну січневу ніч та привела до
їхнього дому лікаря-рятівника.
А навесні донька зробила свої
перші кроки по зеленому спо-
ришу!!! Щоправда, на спині у
дівчинки виріс невеличкий горб,
але він був майже непомітний
під одежею.

* * *
Вже дванадцятий раз дрим-

ба звіщала щасливу долю на-
званій доньці Стефи Тимінської
– Юзефі. З хвилини на хвилину
за своєю «молодою жоною»
мав прийти наречений. Дружки
крутилися біля Юзки, мов бджо-
ли біля золотистого чарунку з
медом, поправляючи то віно-
чок, то стрічечку, то неслухняну
пацьорку, яка так і норовила
вистрибнути з полону лейбика,
що так доладно облягав струнку
фігуру. Наречена стояла, мов
воскова лялька, – м’яка, подат-
лива, здавалося, геть відсторе-
нена від світу, лиш зелень її
очей, мов осот у пшеницю, вп’я-
лася в краєчок сонця, що поваж-
но випливало з-за небокраю.
Перед Юзкою замиготів калей-
доскоп спогадів: ось вона з Іва-
ном лежить у високих зелених

травах, що голублять у руках сон-
це, а зверху летять золоті вер-
тольотики пахучого липового
цвіту, вони лоскочуть щоки, чоло,
вуста... Юзка сміється і відчуває,
що вона розчиняється буршти-
новим пилком у прозорості
літнього повітря, бринить флей-
тою на губах літа, тане передсв-
ітанковою росою... у Іванових
обіймах. Він ніжить, мов криль-
ця метелика квітку, кожен сан-
тиметр її тіла та переливає свій
нектар любові у дзбанки її очей,
грудей, у невеликий горбик між
лопаток (її одвічний біль та со-
ром) і шепоче: «Ось де захова-
лися крила мого янголятка»...

А потім Іван зникає на декіль-
ка днів, а Юзка не знаходить
собі місця... «Мо, коханку де
має», – під’юджують подруги, а
вона знає, що його серце нале-
жить лиш їй. Він повертається
сумний та втомлений, просяк-
нутий запахом лісової живиці,
ніжно пригортає її: «Любове
моя, не питай, де я був! Я не
можу розповісти, бо не хочу на-
ражати тебе на смертельну не-
безпеку, але знай, що роблю це,
щоб захистити тебе, наших
дітей! Чи зміг би я спокійно ди-
витися, як чужинець гвалтує
тебе?! Не можу мовчати й тоді,
коли кати плюндрують мою зем-
лю!». І Юзка нічого не питає,
вона про все здогадується, а
просто розчиняється в блакиті
його очей.

У вухах задзвеніло, в очах зас-
какали мільйони чорних сонць,
стара Юзефа вхопилася рукою
за чийсь колючий живопліт – і
лише гострий біль привів її до
тями. Глянула на руку – лінія
долі вкрилася дрібними кра-
пельками крові. Кров... Багато
крові... Кров на білій сорочці
нареченої, кров, пелюстка за
пелюсткою, забарвлює білу ружу
на Івановім лапсердаку... Знову
темрява. Юзка силкується, але
не може нічого пригадати. У
темній кімнаті її підсвідомості,
наче в майстерні старого фото-
графа, більше, як півстоліття
валяються непроявлені негати-
ви пам’яті. Але сьогодні вона
відчуває, що готова подивитися
кінострічку свого життя до кінця.
Клац... І в мозку світлина за

ÑÎÍÖÅ
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Вечір, мов дитина, якій на ярмарку купили зацукрованого

півника, поквапливо облизував сонце! Воно пручалося, нама-
галося вхопитися за верхівки дерев, помилуватися шматка-
ми свого відображення в альмагамі сільського ставка, загу-
битися кволими промінчиками в борозенках Юзчиного облич-
чя, але не втрималося і ковзнуло, мов рибка, що зірвалася з
гачка, у чорну безодню горизонту під реквієм якогось жаліс-
ливого цвіркуна. Юзка й собі інтуїтивно змахнула рештки
сонця з обличчя, провела рукою по заплаканій траві, поглади-
ла сиву голівку розторопші і, ледь переставляючи ноги, по-
чвалала з поля додому. «Дивна штука людська пам’ять, –
міркувала дорогою, – то за сім замків заховає події минулого
дня, а то, мов скупа багацька донька з вінованої скрині, вий-
має пожовкле мереживо снів та побиті міллю часу спогади. А
потім цілу  ніч, мов старий кіномеханік, намагається склеї-
ти їх у єдину стрічку життя. Запустити безперервне кіно
пам’яті може навіть незначний епізод, одне слово, яке роз-
гортається у цілий епос життя». Сьогодні цим спалахом для
споминів стало сонце. Сонце Юзефа любила завжди. Тато
жартував, що вона його випередила, бо першою зустріла ра-
нок свого народження, а за хвилину після цього золоті про-
мінчики весело засміялися на червоному личку немовляти.
«Поцілована сонцем – тож буде щаслива», – озвалася пови-
туха. «Хай Господь благословить мою донечку! Назвемо Юзе-
фа, що означає «Бог додасть»», – відповів тато.

Звичайно, що найболючішим і  найактуальнішим
залишається питання  наведення чистоти.  З кожним
роком, з кожним  приходом нової влади, воно  завжди
стоїть  ледь не першим  на порядку денному і кожного
разу стає провальним,  пустослівним, не реалізованим
до кінця. Чи хочемо ми, щоб у нашому місті, селищі,
селі, у нашій громаді завжди було чисто? Щоб навколо
не валялися недопалки, обгортки, пляшки,  пластикові
упаковки, всілякий інший мотлох?  Звичайно, що хоче-
мо. Для цього створені всі умови:  комунальники вста-
новлюють  спеціальні сміттєві баки або ж   невеличкі
урни, щоранку на роботу виходять двірники,  які заміта-
ють вулиці, дороги. Нам потрібно  тільки жити, підтри-
мувати чистоту і бути людьми.  А що ми бачимо?  Сміття
розкидане біля під’їздів,  на стадіоні,  у парках; на бе-
регах річок,  на цвинтарях,  під   мостами, біля  колиш-
нього кар’єру,  поблизу лісів –  там,  де воно не повинно

бути. Критиканів  є багато, але культура, як кажуть,  го-
ворить сама за себе.

Чистота починається з мене, і з тебе, Я не  кину пап-
ірчик на тротуар, ти не кинеш, третій не винесе  сміття
на дорогу – буде чистіше.  І якщо ми хочемо бачити
місцевість,  де живемо,  охайною  і доглянутою,  треба
перейнятися цією проблемою,  і хоча б раз на квартал
збиратися активістам, громадськості, підприємцям,
молоді,  працівникам  державних установ,  небайду-
жим жителям і долучатися до доброї справи – органі-
зовувати громадську толоку з прибирання територій –
і бодай  на крихту зробити своє місто чи село ще чисті-
шим.  Таке генеральне прибирання тільки піде на ко-
ристь. Просто потрібно його організувати.

 Багато  доводиться чути  нарікань від людей, що ко-
мунальна  служба  вчасно  не  забирає  сміття,  і його
назбирується величезні купи навіть навколо  сміттєво-

го бака.  Дійсно,  з цим  є проблема. Укладання дого-
ворів з населенням  на вивезення твердих побутових
відходів  – справа  клопітка. По-перше, не всі  домо-
власники хочуть укладати  такі угоди, мотивуючи тим,
що спалюють сміття вдома самі.  Інші  господарі не
підпускають комунальників, що приходять до них, аби
укласти договір,  й близько на поріг,  ще й  пригрожують
злим собакою. Треті  без заперечень погоджуються
на укладання  договору,  але  на тому   усе закінчується.
І лише невелика  частина домогосподарств приватно-
го сектора  платить ретельно за  вивезення твердих
побутових відходів.  У грошовому еквіваленті ця частка
така мізерна, що ледь-ледь вистачає коштів  на те, щоби
хоч раз в тиждень заправити пальним сміттєзбираль-
ну машину і  забрати сміття.   А з населення  Турки,
якщо б кожна людина  справно платила по 14, 14 грн. в
місяць  за вивезення  побутових відходів, як це затвер-
джено, комунальники мали б річний дохід більше
мільйона гривень і могли ефективно працювати й на-
давати послуги.  Тож  потрібно зробити так, аби всі жи-
телі громади, всі підприємці справно платили за виве-
зення сміття.  У разі відмови – карати адмінштрафами,
або ж  шукати інший вихід – владі   укладати договір з
якимось приватним підприємством,  щоби воно не раз,
а 6 днів на тиждень забирало непотріб. Кожен день
закріпити за  відповідним  старостинським округом і
навчити людей у цей день виносити сміття до машини.
До речі,  таке практикують уже багато громад в Україні.

Слушними є й нарікання від турківчан, що  досить
часто забирають  сміття  дуже  пізно – у  так звану
годину пік, коли  люди йдуть  чи їдуть на роботу, а діти

×ÈÑÒÎÒÀ ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÍÀÑ
Час настав зрозуміти – ми єдина сім’я,

Україна – домівка і твоя і моя.
Щоб жилося в достатку, в мирі і в доброті,

Треба всім працювати – і тобі, і мені.

Тепер ми уже –  громада.  І  власне від жителів  громади залежатиме  стане вона успішною, багатою,
розвиненою, чи ні.  Ми обрали  владу, більшість – яку хотіли.   Але  це не означає, що  нам буде  падати
манна небесна і житимемо  за старим усталеним правилом – влада усе нам піднесе як на тарілочці:
добротні дороги, чисте довкілля, робочі місця,  цікаве дозвілля.  Ні. Такого  не буде.  Маємо змінити себе
і  взяти ініціативу  в свої руки, взяти  колективну  відповідальність на себе й активно, допомагаючи,
підказуючи, рекомендуючи владі,  включитися у процес  становлення і розбудови своєї громади.

(Закінчення на 5 стор.)

(Закінчення на 5 стор.)
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світлиною знову поплили події
того страшного дня. Дня її весі-
лля.

«Гірко»!... Солод поцілунків...
Чорні зорі Іванкових очей...
«Хочу дівчинку, таку ж красуню,
як ти!»... Пульсуюча млість по
тілу... Чийсь зойк... Град ос-
колків з вікон... Чорні кирзаки
та дуло автомата... «Вот ты где!
Повстанец хренов! Сейчас уст-
рою тебе свадьбу»... «Кохана, я
до тебе обов’язково повер-
нусь!»... Ляскіт вхідних дверей у
серці... Постріл... Крик... Кров...
Плач... Темрява...

Юзка билася в гарячці цілих
два тижні: марила, весь час
кликала Івана. Тимінська цілі
ночі клячала біля її постелі та
взивала про допомогу до всіх
святих. Нарешті дівчина прийш-
ла до тями, але похитнулася
розумом. Минула осінь, наста-
ла зима. Юзефа із закам’янілим
обличчям цілими днями сиділа
біля вікна – виглядала кохано-
го. Час від часу вона зривалася
та вибігала босоніж на вулицю,
доганяючи по скрипучому від
морозу снігу випадкового пере-
хожого.

Збігли Різдвяні свята, гордо-
вито по талих весняних водах
проплив у човні березень, засі-
яв луки первоцвітом квітень. На
Івановій могилі вже зеленіла
травичка, а Юзка все бродила
по полях, плела віночки, квітча-
ла голову та питала: «Чи гарна
я? Нині повертається мій Іван,
а завтра приходьте на наше ве-
сілля». І кожен, дивлячись на
цю юну дівчину-жінку, змахував
сльозу, нишком кленучи совітів
та оплакуючи Юзчину, а зара-
зом і свою важку долю. Стефа
теж плакала та варила у казані
зілля від старої Габані, що за-
жила слави великої знахарки на
всі довколишні села. Травниця,
даючи нову порцію ліків, щора-
зу обіцяла Тимінській: «Мине це
твоїй дитині, мине!».

І вже на літо Юзі стало легше.

Вона щодня ходила на Іванову
могилу, плакала по ночах, але
мовчала. А восени, загорнув-
шись по самі очі у теплу хустку,
уже чистила на колгоспному
полі буряки, та все самотою,
оминаючи веселе жіноче това-
риство.

* * *
Сьогодні вночі Юзці приснив-

ся дивний сон, наче вона тру-
сить стару грушу-столітку, а на
верхівці залишається один-єди-
ний плід, який ніяк не хоче впа-
сти в обійми її фартуха. І жінка
змагається з ним наче зі старим
ворогом: розхитує дерево, тов-
че по гілляках грабевном – і ось
стара груша не витримує та
відпускає своє дитя, мов пород-
ілля після довгих потуг, з лона
свого ще зеленого листя. І ба-
чить Юзка, що то не велика со-
ковита груша летить прямо на
неї, а маленьке сонце м’яко
падає в її поділ... На цьому вона
прокинулася, але щемно-туж-
ливе відчуття біля серця зали-
шилося з нею на цілий день.
Робота не йшла до рук: збіг
куліш, втекло порося зі стайні,
перекинулися ночви і сніжно-
біла постіль,  яку Юзефа вже
другий день вибілювала лугом,
наче перший сніг вкрила долів-
ку землянки.

– Агій, доню, а що з тобов, –
озвалася з печі стара Тимінсь-
ка. – Чи не наврочив хто? Бери
десяток яєць та йди до старої
Габані, хай відшепче, відмолить,
то й як рукою зніме.

– Добре, мамо, попораю гос-
поду, той піду.

– Йди вже, бо знаєш, що ста-
ра знахарка приймає людей
лише до заходу сонця, а тепер
мусить таїтися, бо совєтська
власть має на неї зуб, і не їден.

Серце шалено калатало, але
Юзефа вперто продиралася
крізь чорничні кущі, час від часу
тихесенько скрикуючи, коли під
ногами опинялася слизька мас-
лючкова шапочка! «Матко бос-
ка Ченстоховська, прости мені,
якщо гріх чиню! Але ти – мати,

ти мене розумієш! Моє серце
пошматоване совєтськими оп-
ричниками, як твоя ікона ту-
рецьким ятаганом... Може, ска-
же що мені стара шептуха про
мою долю... Іван досі живе у
моєму серці! Не зможу й гляну-
ти на іншого чоловіка... Але так
хочу дитинку!!!», – шептала до-
рогою.

Стара Габаня довго викачува-
ла яйцем, топила пахучий віск
та виливала на свячену воду,
обкурювала спасівським зіллям
і загадково хмикала...

– Ну що там, бабцю?
– Зачекай, дитиино, поспіх,

добрий лише на колгоспному
полі, а тут має бути все виваже-
но... Буде в тебе дитина! Як ка-
жуть старі люди, понесеш у по-
долі... От тобі й сонце, що впало
в твою запаску...

– Але я ж не маю чоловіка...
– Ну, Юзю, я не архангел Гав-

риїл, щоб знати всі Господні за-
мисли! Прости, Господи, моє
богогульхство! (Стара тричі пе-
рехрестилася до образу Спаси-
теля, що висів на покутті захо-
ваний під вінчиками цибулі та
в’язанками сушених трав.) Йди
з Богом і нікому не розпатякуй,
що в мене була, бо мої старі
кості в рідній землі спочити хо-
чуть, а не в сибірській!

А вночі старі віконні шиби
здригнулися під чиїмись паль-
цями.

– Стефо, Юзко, відчиніть! Це
я, Марійка Михайлючиха! Та
швидше-бо!

– Марю, що за по..., – на-
півслові замовкла Тимінська, бо
побачила в руках двоюрідної
племінниці, розпатланої та об-
ляпаної по пояс осінньою баг-
нюкою, згорточок з теплої хуст-
ки, який, о Боже, ворушився.

– Беріть! Це дівчинка. Врятуй-
те її! Марти Ковалихи донька!
Марта в гарячці... Скоро за нею
прийдуть... Ця дитина – доня
Михася, побратима твого Івана.
Вночі розгромили останню криї-
вку у Вовчому... Михайло мерт-
вий... Марта, як почула... і от...
Допоможіть! Заради Бога!

А зранку Юзка вбралася у все
нове: квітчаста спідниця, що
танцювала польку під осіннім
вітром, то відкриваючи, то зак-
риваючи її стрункі ніжки, бісер-
ний лейбик, що обвивав талію,
мов гарячий коханець, червоне
намисто, що калиновим гроном
стелилися по звабливих горби-
ках її грудей...

«Справжня царівна!», – ду-
мав голова колгоспу Гнат Пет-
рович, тонучи в зелених боло-
тах очей гордої польки.

– Гнате, допоможи! Я знаю,
у тебе добре серце... Кам’яна
броня твоєї роботи ще не діткну-
ла його. Я хочу виїхати з нашого
села. Все мені тут нагадує про
Івана! Більше так не можу. Хочу
почати нове життя! Допоможи
мені заради нашої колишньої
дружби...

– Стара любов не ржавіє, –
згадав улюблену приказку Юзе-
фи та наче відчув, що в серці
щось знову ворухнулося, відкри-
лися оті невидимі двері, які він
сам зачинив надцять років тому,
в які не могло ввійти ні кохання
до дружини, ні любов до синьо-
оких синочків-близнюків. – Є в
мене приятель у Василькові
Полтавської області, разом на
фронті були... Я з ним зв’яжуся,
а ти збирайся в дорогу, – теньк-
нула та обірвалася невидима
павутинка, що досі вперто пле-
лася до серця колишньої коха-
ної...

        Плакали обидві! «Дякую,
мамо, сьогодні ти втретє даруєш
мені нове життя!», – Юзка об-
цілувала Стефині руки, рвучко
обійняла її та швидко, не огля-
даючись, з клунками в одній руці
та немовлям в іншій, пішла на-
зустріч невідомості. І лише ста-
ра мати та сонце довго стояли
біля воріт та дивилися їй вслід...

* * *
Двері старенької хати жаліб-

ним скрипом проводжали в да-
леку дорогу свою мешканку, за-
ходили прощатися сусіди, зази-
рала цікава дітвора. Юзефа
Красовська поверталася у своє
рідне село на Львівщину.

– Добра ти, Юзефо, людина,
ой добра! Важко нам буде без
тебе, бо сама знаєш: скільки
наших односельчан витягла з
могили своїми цілющими трава-
ми! Але ти, мов перекотиполе,
не пустила тут свого коріння, а
скільки завидних хлопців та

удівців до тебе сваталося, дар-
ма, що була вже з дитям. До речі,
як Лариска? Що пише з Києва?
Як онуки?

– Дякую, Ганно, все добре у
них! Гарна наша Полтавщина,
але щоночі мені сняться кар-
патські гори... Хочу там умира-
ти. Хатина названої матері ще
збереглася, тож підремонтую її
та господарюватиму, доглядати-
му могили рідних та й сама готу-
ватимуся до суду Божого. Не
згадуйте лихом і прощавайте!

Юзка краєчком хустки змахну-
ла непрохану сльозу та зачини-
ла хвіртку за своїми молодими
літами, які залишилися замрія-
но слухати хрущів під біловерш-
ковими вишнями, що цвіли так
рясно, як і майже півстоліття
тому, вкриваючи гаптованим
мереживом колисочку малень-
кої Лариски.

* * *
Юзка підняла голову у вечірнє

небо та почала прислухатися. Їй
здалося, що десь над нею бри-
нить хрущ з тепер вже далекої
Полтавщини. «Божечку, та тож
мій мобільний. Певно, Лариска
телефонує», – зашкарубла рука
заледве намацала у фартусі
диво техніки.

– Привіт, донечко!
– Привіт, мамо! Сьогодні от-

римала відповідь з СБУ на свій
запит. Моя біологічна мати Мар-
та Коваль померла 25 грудня
1957 в Ханти-Мантійську. Після
смерті була реабілітована, –
донька на хвилину замовкла, а
потім, шморгаючи носом, сказа-
ла:

– Мамо, ми до тебе після-
завтра приїдемо. Дякую тобі! Ти
була найкращою матір’ю у світі!
Ти віддала мені своє серце,
свою душу, своє життя! Ти ніко-
ли не нарікала на свою важку
долю, а щодня намагалася за-
палити сонце на чиємось жит-
тєвому небозводі! Звідки в тебе
було стільки мужності?!

– Моя квіточко, я завжди па-
м’ятала, що навіть після най-
темнішої ночі настане світанок,
що після найважчих випробу-
вань барви життя все одно по-
вернуться у цей чорно-білий
світ! Щовечера, лягаючи спати,
я повторювала коротеньку мо-
литву: «Бог додасть, завтра Бог
додасть!!!».

Галина ЯЦЕНКО (СИНИЧИЧ)

ÑÎÍÖÅ
ÇÀÂÒÐÀØÍÜÎÃÎ ÄÍß!

поспішають до школи. Це створює  певні незручності
усім. Та й взагалі,  житлово-комунальному управлінню
варто було  би змінити ситуацію на підприємстві, щоб
не тільки розширити чи покращити якість  своїх послуг,
а й налагодити якесь власне виробництво. Приміром
виготовляти і реалізовувати  невеличкі парканчики,
квіткові арки, декоративні саджанці чи квіти для озе-
ленення, вуличні ліхтарі, контейнери для   збору пля-
шок. Щоб люди замовляли і купляли в них.   Адже річ,
що коштує в Інтернеті 10 тис.  грн., можна було б зроби-
ти в рази дешевше,  реалізувати і заробити на цьому.
За відповідну плату можна було б  почистити  людям
димоходи, привести до ладу колодязі, які не чистили
роками, чи зрізати старе дерево.

Дуже важливо  запроваджувати  роздільний збір
сміття.   Цей добрий почин ввела  попередня влада,
коли  в  деяких навчальних закладах міста були постав-
лені спеціальні контейнери для цього. Таку практику
варто  продовжити та розширити. Залучити усі навчальні
заклади, дитячі садочки, щоби  діти змалечку вчилися
сортувати сміття і дбати про чистоту.

До речі,  дехто радить, що й  на нашому  місцевому
радіо можна було запустити  кількахвилинний ролик
від влади із закликом  до жителів Турківщини  дотриму-
ватися чистоти, не смітити, і хоча б  раз на тиждень

транслювати його.
 Актуальною проблемою залишається  сміттєзвали-

ще в урочищі Вільховата, яке функціонує без належних
документів. Необхідно  провести   його рекультивацію,
як цього вимагають норми.

Як відомо,  праця облагороджує людину, робить її
кращою, а спільна праця – це ще й гарне проведення
часу на свіжому повітрі, живе спілкування, якого, на
жаль так не вистачає в час комп’ютерних технологій та
гаджетів. І основне – результат: коли ти бачиш, що пра-
цював не дарма.  Якась  внутрішня радість грає всере-
дині, якесь  відчуття людяності і значимості! Тому зби-
раймося частіше разом для того, аби взяти участь в
тому чи іншому мікропроекті – з  очищення русла річки,
встановлення автобусної зупинки, облащтування  ди-
тячого  ігрового майданчика чи  місця для відпочинку у
рідному  селі чи місті.   Співфінансуванням   чи  допо-
могою в робочій силі  можна  втілити багато проектів в
життя і тим самим покращити благоустрій свого насе-
леного пункту та  своєї вулиці.  У такий спосіб  уже зроб-
лено багато добрих справ у нашому місті  – освітлено
вулиці,  прокладено мости  і  невеличкі містки,  вста-
новлено камери відеоспостереження і антивандальні
дзеркала на дорогах… Долучатися жителям громади
до участі в мікропроектах варто й  надалі.

На майбутнє хочеться зазначити, що чистота перш

за все починається з нас самих: з чистих думок, з при-
кладу для своїх дітей, які,  безумовно, намагаються ко-
піювати поведінку батьків. Ось недавно довелося спо-
стерігати такий випадок. Мама з дитиною йшла по ву-
лиці. Хлопчик,   затиснувши у своїй долоньці обгортку
від  цукерки,  йшов  поруч з матір’ю  і постійно запиту-
вав: «Мамо, а де  викинути папірець?». Підійшовши до
моста, вона сказала: «Тут і викинь». Папірчик полетів у
річку…  На те, що жінку присоромили за такий вчинок,
вона навіть не зреагувала. Ось із цього  й починається
наше  виховання  підростаючого покоління, як потрібно
дбати про чистоту, любити навколишню красу, шанува-
ти свою землю, турбуватися про інших. Кого виховаємо,
той і прийде нам на зміну.

І якщо кожна людина перестане  кидати  на асфальт
недопалки, на газони порожні упаковки, «ховати» в
кущах пластикові пляшки, то в  наших громадах стане
чисто. Як за помахом чарівної палички! Але так має
чинити кожен з нас. Не треба кивати один на одного:
«А чому я? Нехай сусід чи влада дбає про чистоту!».
Потрібно  показати своїм особистим прикладом  дот-
римання чистоти не тільки у себе вдома, але й у місті
чи селі:  не  кидати  сміття,  куди заманеться,  по мож-
ливості  знищувати  борщівник, вчасно скошувати  бур’-
ян, підлатати паркан чи почистити  рів на обочині до-
роги, щоб стікала вода. Чистота  в громаді  залежатиме
від совісті кожного  її  мешканця. Головне - не бути бай-
дужими, не зупинятись на досягнутому, а спільними
зусиллями громадськості і влади робити те, що в на-
ших силах. І   лише так  матимемо бажаний  результат.

Ольга ТАРАСЕНКО.

×ÈÑÒÎÒÀ ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÍÀÑ
(Закінчення. Початок на 4 стор.)

(Закінчення.
Початок на 4 стор.)
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Звідки ж, з якого джерела брав і бере український народ
цю свою незнищиму силу? Вихована в чужих, ворожих Ук-
раїні школах, наша інтелігенція не знала відповіді на це запи-
тання. Не знала, бо чужа школа і культура відривала її від від
духовності власного народу. Змосковщена чи спольщена
наша інтелігенція не розуміла ані духовності, ані життєвої
філософії, ані світогляду свого народу. Не знала джерел його
духовної сили. За останнє півсторіччя Московщина посили-
ла і поглибила московщення українців тисячократно. Всі най-
менші джерела відомостей про справжню Україну Москов-
щина знищувала чи сховала у себе. Українські молодші по-
коління інтелігенції не мали звідки дізнатися про джерела
духовної сили українського народу. А джерело ж сили нації
не в кількості, а в якості. Вся сила московської імперії і мос-
ковського суспільства не змогла зломити, змосковщити
вільного духу Т.Шевченка, Лесі Українки та інших виразників
українства. Могутня московська імперія завойовувала не-
великий черкеський народець 60 років. Завоювала, але не
скорила. Черкеси не платили жодних податків Московщині,
не давали своїх синів до московського війська. Не скорила,
бо не стане рабом той, кого муляють кайдани. Зневірений у
своїй силі народ (нація) не підійме зброї проти ворога, хоч би
й був вдесятеро сильніший за ворога. І навпаки, фізично
вдесятеро слабший, але сильніший духом і вірою у свою
перемогу народ здійме зброю на вдесятеро сильнішого во-
рога. Яскравим прикладом цього є Україна та її УПА або Ірлан-
дія з її 600-річною боротьбою за державну незалежність. Дже-
релом фізичної сили нації є її творчий дух і віра у власні сили.

Це дуже добре розуміють москвини: всі імперські засоби
виховання цілковито працюють в СРСР, щоб зміцнити віру
москвинів у силу їхньої нації. А водночас ті самі засоби вби-
вають у немосквинів віру у власні сили. Але якою мірою
прищепила Московщина немосквинам зневіру в їхні сили —
ніхто не знає. Виявиться це в новому – 1917 році, коли Ук-
раїна проголосить свою державну незалежність.

Одначе самого проголошення ще замало (проголошували
в 1648, 1918, 1941 роках), бо втримати незалежність буде
важко. Дуже важко! Є у світі сили, великі, яким самостійна
українська держава стоїть упоперек дороги до панування
над світом. Ті сили подадуть Московщині величезну допо-
могу, щоб знову скорити Україну, забрати її знову у свої руки.
Та навчена прикрим досвідом Московщина не вживатиме
відкритого фізичного насильства, а вживе старого, випро-
буваного століттями способу: обдурити, підкупити, затяг-
нути Україну до імперії руками самих же українців. Ось тут і
виявляться наслідки сторічного прищеплення українцям зне-
вір’я у власні сили, почуття їхньої національної нижчості.

Збудити приспану прапрадівську віру у свої сили і гордість
своєї національної вищості — це знищити в зародку всі мос-
ковські спроби обдурити українців. За нормальних умов це
роблять національна школа і національна література, і на-
самперед історичні праці (наукові чи красного письменства).
А ми й досі не маємо жодної книжки справжньої історії Украї-
ни, і навіть не маємо книжки справжньої історії Московщини.
Справжньої, тобто не сухого переліку, каталогу історичних
подій, а аналізу тих сил, що ті події творили, аналізу сил, що
будували і руйнували державу і націю. Зробивши аналіз,
можна тоді здійснити і синтез. Кажучи коротко — то буде
національна док-трина, що стане дороговказом, компасом
наступним поколінням. Всеохоплюючої, великої, історично-
соціологічної праці Україна ще не має (лише окремі описові
розвідки). Тому мусимо закінчити нашу розвідку про мос-
ковство бодай невеличким натяком на українство, щоб на
тлі українства виразніше бачити чорне московство. Подамо
кілька уривків з української праісторії та історії.

Наука про спадковість (генетика) вчить, що людина ус-
падковує від своїх предків не лише фізичні, а й духовні вла-
стивості. Щоб зрозуміти духовність людини і народу, треба
пізнати насамперед духовність її предків. Духовність люди-
ни залежить значною мірою від оточення,  отож антрополо-
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Вільний дух є найпевнішою запорукою незалежності.

А.Лінкольн

Україна стане колись новою Елладою, й її впливи поширяться на весь світ.
Й.Гердер

Встане Україна.
Світ правди засвітить.

Т.Шевченко

Не століттями, а тисячоліттями нищили Україну народи-руїнники: готи, гунни, авари, хозари, угри,
печеніги, половці, татари, поляки, мадяри, румуніи, німці, москвини. Кілька разів у своїй історії Україна
лежала в руїнах, сплюндрована, спалена до чорної землі. З отих спалених міст, сіл, із забитих у тися-
чолітній війні і боротьбі України з азійськими ордами, а понадто з московською ордою — можна скласти
десять сучасних Україн. Значно менших нищень не витримали великі народи та держави — Ассірія,
Єгипет, Рим, Візантія. Від них лишилися лише спогади. А Україна, українська Україна стоїть досі, хоч і в
дуже зменшених кордонах, але на своїй споконвічній землі. І не лише стоїть, а й продовжує свою тисячо-
літню боротьбу за найвищі ідеї та ідеали людства. Україна бореться. Бореться знесилена, знекровле-
на, під пильним оком колонізаторів, бореться, бореться. Не тікає від боротьби. Величезна, на одній
шостій частині суходолу нашої планети, могутня московська імперія України не скорила. Щобільше!
Саме Україна розвалить ту імперію назавжди.

ги поділяють народи на три головні відміни за їхньою культу-
рою: 1) осілої рільничої, 2) кочової скотарської, 3) мисливсь-
кої.

Землероб щедро поливає поле своїм потом, пильнує, щоб
урожай не забрав хтось інший. Так зародилася у землероба
ідея, поняття приватної власності. Рільник нерозривно по-
в’язаний з землею, з природою, він любить свою землю, шанує
її, як матір. У мовах усіх рільничих народів існує вираз Зем-
ля-Мати. У мовах кочових народів немає такого пестливого
епітету до поняття “земля”. Український народ вважає зем-
лю святою. Український селянин ніколи не плюне на землю.
Без потреби ніколи не вдарить чимось по землі. В багатьох
місцевостях наші селяни цілують землю на доказ правди-
вості своїх слів, чи як гарантію своєї обіцянки. Вислів “Щоб
тебе свята земля не прийняла” вважається на Україні най-
жахливішою клятьбою і вимовляється лише за надзвичайно
виняткових випадків. Виїжджаючи з України, українець бере
з собою грудку рідної землі, щоб покласти її до своєї труни на
чужині. Всі рільничі народи — глибокі патріоти.

Пригріє сонце напровесні — прокидається від зимового
сну вся природа. Прийде з неба дощ, зросить землю, і колос-
ки наливаються зерном, воно достигає, рослина вмирає,
але навесні з зерна народжується нове життя, нова росли-
на. Життя перемогло смерть. Чудо. З маленького зародку в
жолуді виростає величезний дуб. Чудо. Сонце, зігріваючи
землю, вирощує рослини. Дощ напуває землю живлющою
водою. Хтось Великий у небі дбає про життя на землі. Якась
Найвища Премудрість створила цей чудесний лад, цю чудо-
ву гармонію, цю чудесну різнобарвну красу природи. Живої
природи. Так зродилося у рільника поняття доброго Бога і
віра в його премудрість і всемогутність. Рільничі народи —
глибоко побожні.

Мати годує свою дитину, аж доки та зможе сама себе
прогодувати. Мати збирала дикі овочі, бульби, зерна, а потім
домислила їх сіяти біля свого житла. Жінка-мати започатку-
вала землеробство. Вона сіяла, збирала, складала запаси
їжі на зиму, варила страви. Годуючи дітей, годувала і старих
своїх батьків, свого чоловіка. Жінка-мати домислила сіяти
коноплі, льон, виробляти з них тканини, одяг. Мати у рільни-
чих народів стала годувальницею й опікункою всієї родини,
навіть і чоловіка. Мати стала головою родини, а від родини
— головою роду, а далі — племені і народу. Так зародився і
розвинувся у рільничих народів матріархат. А він не лише
підніс жінку на ступінь, однаковий з мужчиною, а й дуже
вплинув на духовність рільничих народів. Творець обдару-
вав жінку материнською любов’ю. З розвитком культури
первісної людини материнська любов поширилася на ширше
коло споріднених родичів. У матріархаті жінка як голова ро-
дини, роду, племені мала владу, отже й силу впливати на
зміцнення, на поширення любові, толерантності, згідливості.
Так закладалися духовні основи гуманності у матріархаль-
них народів.

Землеробські народи здобувають собі їжу та одяг з рос-
лин, отже, ця життєва обставина виховувала у них сердеч-
ну доброту, лагідність вдачі, милосердя. Серед народів
рільничої культури зневажається жорстокість. Осілість жит-
тя, прив’язаність і любов до своєї землі виховували у цих
народів домосидів, незагарбників чужих земель. Загарбниц-
тво (імперіалізм) чуже, гидке народам рільничої культури.
Натомість питомими їм властивостями є миролюбність,
компромісність, лібералізм, демократизм.

Творець обдарував жінку непереможним потягом до кра-
си. Жінки ще за печерної доби любили прикраси. Взимку жінка
землеробського народу мала досить вільного часу і вироб-
ляла свої прикраси, прикрашала їх орнаментом, розмальо-
вувала хату, робила дітям іграшки, розважала їх казками,
піснею. Так жінка рільничих народів розпочала мистецтво,
музику, фольклор, культуру взагалі. Патріархат рільничих
народів сприяв розвиткові культури значно більше, ніж пат-

ріархат кочових скотарських, мисливських народів.
Саме землеробство примушувало шукати пояснень при-

родних явиш та змін, щоб їх передбачати й використовува-
ти чи уникати. Мужчини рільничих народів мали, як і жінки,
досить вільного часу взимку міркувати про зміни року, про
джерело дощів, причини вітрів, про таємницю сходу і заходу
сонця, зміни дня на ніч та інші явища природи. Землеробські
народи започаткували філософію, астрономію, математику,
природничі науки, що недарма постали в землеробських краї-
нах: Єгипті, Індії, Китаї, в Малій Азії і на берегах Чорного моря.
Ось що таке праукраїнці. Не знаючи цього, не зрозуміємо
причин непереможності української духовності і глибших
причин ненависті москвина до всього українського.

Пралюдина існувала 500-100 тисяч років тому. В Індонезії
знайшли частину її кістяка, а в Україні дві її оселі 140-тисячо-
літньої давності. Первісна напівлюдина існувала 10-40 ти-
сяч років тому. Тоді Європу вкрив льодовик, і та пралюдина
тут гинула. В Україні льодовик укрив лише її північну части-
ну, отож у Криму та в Києві археологи знайшли людські кістя-
ки 40-тисячолітньої давності. В інших місцевостях України
знайшли житла, оселі давніх людей. Первісна людина жила
40-25 тисяч років тому. В Україні археологи знайшли чимало
її кісток та багато осель. Ця первісна людина розселилася з
України по Європі, коли там розтанув льодовик. Частина
первісних жителів Праукраїни переселювалася до Малої Азії
(берегами Чорного моря), коли льодовик в Україні насував-
ся з півночі. Початок осілого землеробського життя — це
початок розвитку культури. На холодній півночі не могло
постати землеробства. На півдні, до доби великих посух,
людина не вдавалася до рільництва, бо мала цілий рік уро-
жай диких плодів. В Єгипті рільництво існувало лише в до-
лині Нілу. Південь України перебував між цими двома край-
ностями. По літі приходила зима, вимагаючи запасів їжі, це
змушувало праукраїнця думати, планувати, винаходити
кращі знаряддя праці. Так розвивався його розум, винахід-
ливість, ініціативність. Праукраїнець випереджав інших пер-
вісних людей у культурному поступі.

В передісторичні часи Європу вкривав величезний праліс.
Зрубати велике дерево кам’яною сокирою — ціла подія. По-
чаток землеробства міг бути тоді лише на безлісих землях.
Український чорнозем лежить на кількаметровому шарі лесу
(лес — це навіяний за льодової доби піщано-глинкуватий
порох). На лесі ліс не росте, хіба в річкових долинах. Ця
природна обставина спричинила те, що землеробство в
Європі одним з перших постало в Україні. Праукраїнці орали
волами вже в першому тисячолітті до Різдва Христова. А
розвиток рільництва сприяв і розвиткові культури. Так пра-
українець випередив культурно інші європейські народи.

Культура подесятерює можливості людини вижити в бо-
ротьбі за існування. Праукраїнці розпросторилися швидше і
більше за інших європейців. П’ять тисяч років тому існувала
в Праукраїні якась величезна — від Волги по Дунай — дер-
жава. Вона була дуже перелюднена. Іноді оселі розташову-
валися за 2-5 кілометрів одна від одної. Були і великі посе-
лення з кількох тисяч осель. Культуру тих людей археологи
назвали Трипільською, бо вперше знайшов її В.Хвойка біля
містечка Трипілля, 40 км від Києва. Перенаселення змушу-
вало праукраїнців переходити на сусідні і дальші землі. Тоді в
Західній Європі жило мало людей, а серед них було багато
нащадків тих праукраїнців, які переселилися туди за попе-
редніх століть. Так Трипільці заселили значну частину се-
редньої Європи, Подунав’я, Балкани, Грецію. На сході за Вол-
гу вони не йшли, бо там був сухий степ, але західними бере-
гами Каспійського моря заходили до Малої Азії. Вони засели-
ли Кубанщину та Північний Кавказ. До далеких країн пересе-
лялися ті племена, що їхнім головним заняттям було ско-
тарство, бо воно вимагало багато землі на випас худоби.
Так, напри-клад, переселилося з України (через Дарданел-
ли) племя гітітів до Малої Азії.

Арабські історики X ст. пишуть, що українці мали свою
азбуку задовго до хрещення Руси. Угоди королів Олега 907
року, 911 року, Ігоря — 944 року, Святослава — 972 року з
Візантією писані грецькою і руською (українською) мовами.
В угоді 911 року згадується про писані українською мовою
заповіти та торговельні документи. Св.Кирило був 860 року
у Херсонесі і там знайшов Євангеліє та Псалтир, писані ста-
роукраїнською мовою. Знайшов і українців, які читали йому
ті книжки. Можна припускати, що св.Кирило, пристосовуючи
грецьку азбуку до слов’янських мов, позичив літери з тих
херсонеських книжок. Національна абетка та письменство
утворюються якщо не тисячоліттями, то століттями. Маємо
перлину нашої літератури XII ст. “Слово о полку Ігоревім”.
Вона не загинула безповоротно лише тому, що якийсь наш
чернець-місіонер заніс цей твір до далекого монастиря на
півночі Московшини, де його не знайшли московські патріар-
хи чи царі, щоб знищити, як понищили в Україні багато таких
творів.

На північному узбережжі Чорного моря праукраїнці засну-
вали торговельні міста ще 4 тисячі років тому. Вже тоді вони
почали торгувати з Єгиптом та Малою Азією, а через них з
Індією та Китаєм, що були тоді осередками найвищої культу-
ри і цивілізації. Ці торговельні і культурні зв’язки поширюва-
лися і поглиблювалися, надто з культурною тоді Малою Азією.
Грецькі торгівці, що приїздили з Малої Азії до наших чорно-
морських міст із своїм крамом, почали осідати в них. У пер-
шому тисячолітті до РХ вони там становили вже пануючу
більшість, і ті міста – Херсонес, Ольбія, Пантикапея, Тео-
досія, Фенагорія, Танаїс та інші дедалі більше усамостійню-
валися. З часом ті грецькі колонії захопили в свої руки всю
зовнішню торгівлю Праукраїни, багатіли та розбудовували-
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ся завдяки тому, що на північ від них існувала велика, упо-
рядкована, культурна держава, яка не лише охороняла їх від
нападів з півночі та зі сходу, а й забезпечувала вільну торг-
івлю у всій Східній Європі. Грецькі торговельні станиці були
по всій Праукраїні аж до меж теперішньої Московщини. До
Московщини греки не заходили, бо тамтешній багнистий
праліс був непролазний, та й не було з ким торгувати, бо
прамосквини були цілковитими дикунами: жили в ямах, їли
сире м’ясо і навіть були людожерами. Чорноморські грецькі
колонії платили праукраїнській державі щорічну данину, мито.

Мабуть, якась величезна пошесть вразила т.зв. трипільців.
Багато землі обезлюднилося. Саме тоді (І тисячоліття до РХ)
у Малій Азії народи безупинно воювали, мирне життя було
неможливе. Нащадки колишніх переселенців з Праукраїни,
дізнавшись про знелюднення в Праукраїні, почали десь у 8
ст. до РХ повертатися з Малої Азії до Праукраїни. Старо-
грецький історик Геродот, який був 450 року до РХ у Праук-
раїні, пише, що ті люди називали себе СКОЛОТАМИ. Греки
любили перекручувати на свій смак чужомовні назви, отже
прозвали сколотів “скіфами”, що цією грецькою назвою й
увійшли до науки. Перси називали сколотів “саками”. Кілька-
сотрічне перебування сколотів (скіфів) серед чужих народів
у Малій Азії, самозрозуміло, дуже змінило їхню праукраїнсь-
ку мову і культуру. Археологи визначають давно зниклі на-
роди на підставі культури, що віддзеркалюється в археоло-
гічних знахідках. Цей спосіб досить приблизний. Археологи
знайшли в скіфських могилах іншу культуру, ніж у трипільсь-
ких, і зробили припущення, що в 7-му ст. до РХ на Україну
прийшла з Ірану дика кочова орда, що її греки назвали скіфа-
ми. Придивимося ближче до цього припущення. Геродот сам
розпитував визначних скіфів про походження їхнього наро-
ду. Вони казали, що називаються сколотами і нізвідки не при-
ходили, а є споконвічним, тубільним народом Праукраїни.
Таку величезну подію, як переселення цілого народу за ти-
сячі кілометрів вони забути не могли, бо ж далеко менші
події народ пам’ятає у своїх переказах та легендах тисячі
років. А від їхнього вигаданого археологами переселення з
Ірану до часів Геродота минуло лише 200 років.

Праісторію Східної Європи досліджували найбільше німці,
запевняючи, що скіфи були дикими кочовиками. Безсумнівні
історичні факти спростовують цю німецьку теорію. Скіфи
відновили праукраїнську державу в її старих трипільських
межах — від Волги по Дунай. Вона була впорядкована, що
доводить розмір зовнішньої торгівлі. Зібрати зерно та інший
товар з величезного обширу від Волги по Дунай, привезти
до портів — завдання велике навіть і за наших часів. Щоб
його виконати, скіфи потребували тисяч вишколених уря-
довців, добре налагоджених перевезень, охорони, складів
тощо, тобто розвинутої держави. А грецькі історики пишуть,
що Скіфія годувала своїм хлібом всю велику тоді Грецію,
щороку продаючи десятки тисяч тонн (неймовірно величез-
на на ті часи кількість) самого лише зерна. Скіфська держа-
ва, як і кожна велика та культурна, мала всі суспільні стани:
аристократію, урядовців, торгівців, промисловців, реміс-
ників, селян, а також лікарів, священиків, науковців, філосіфів,
як наприклад, філософа Анахарзиса, який був братом
скіфського короля Дадуїна. Його мати була грекиня. Року
589 до РХ він був у Греції, де його дуже шанували грецькі
філософи на чолі з Солоном. Атени надали йому навіть по-
чесне громадянство — велика честь, шо негрекам звичайно
не давалася. Анахарзис пишався своєю скіфською народн-
істю і за кожної нагоди підкреслював, що він — скіф. Тодішні
грецькі письменники Люціан та Страбон також це підкреслю-
ють. Анахарзис написав велику поему, багато писав про
скіфські закони і про Скіфію. Його писання загубилися, крім
кількох листів до короля Лідії Креза. У тих листах вражає
глибина думки і світогляд, тотожний до світогляду українсь-
кого філософа Г. Сковороди (1722-1794). Анахарзис ставив
духовні цінності вище за матеріальні, вчив — як і Г.Сковоро-
да — що Твор-чий Дух творить усе матеріальне життя. Ця
духовна спорідненість двох українських філософів, віддале-
них один від одного 2400 роками, є вагомим доказом дав-
ності української духовності. Про Анахарзиса знаємо тому,
що він був поза Україною, де про нього дізналися греки і роз-
повіли світові. Його листи до Креза збереглися, бо були поза
Україною. Його листи до матері і брата та інші писання заги-
нули в Україні. Таких філософів, як Анахарзис, Праукраїна
мала більше. На це вказує такий факт. Олександр Великий
(356-323 до РХ) ходив війною на Скіфію. Перед початком боїв
його відвідало скіфське посольство, голова якого виголо-
сив велику промову, яку записав писар Олександра. Промо-
ва вражає глибиною думки та високими етичними, мораль-
ними поглядами на справедливість, честь, обов’язок грома-
дянина і короля перед Богом і своїм народом. Історія не запи-
сала його імені.

Скіфський мудрець Абаріс був 570 р. до РХ послом Скіфії у
Греції, приятелював з славетним філософом Піфагором. Бать-
ко грецької прози Пересід був скіфського походження. Англ-
ійський професор богослов’я о.Ф.Ферар пише, що рік народ-
ження Христа встановив учений скіф Діонісій Ексігус, що
був ігуменом у Римі і помер там 525 року. Серед святих
Української Церкви є три скіфи: Інна, Пинна та Римма.

Римський поет Овідій був на вигнанні в Добруджі. Там він
дізнався про скіфів і писав, що вони ставилися до римлян з
погордою, бо римляни вдавалися до хитрощів у війні, отож
скіфи вважали їх за дикунів, а себе за лицарів (пригадаймо:

“Іду на вас” нашого князя Святослава). Скіфи вважали свою
мову, націю, культуру вищою за римську — пише здивова-
ний римлянин. І він визнає, що лицарства скіфів справді не
можна заперечити: великий скіфський загін оточив удеся-
теро менший загін римлян. Римляни відмовилися здатися і
хотіли битися до останнього вояка. За таку хоробрість скіфи
випустили їх на волю. Кожний скіф, від короля до селянина
носив зброю і мав бойового коня. Коли приходила війна,
кидав свою працю і їхав до свого полку. Отже, українське
козацтво має 2-тисячолітню традицію. Народ, де кожний має
зброю — це народ вільних людей. Кожний скіф будь-якого
суспільного стану мав право на найвищу державну посаду,
якщо він своїми діями довів, що гідний її. А це ж засада нашо-
го Запорізького Лицарського Ордену. Теж 2-тися-чолітня тра-
диція.

Року 529 до РХ володар наймогутнішої тоді імперії Перської
Кир, на чолі величезного війська пробував воювати Скіфію.
Скіфський король Ідантир розбив Кира. Наступник Кира Дарій
знову пробував 513 р. до РХ воювати Скіфію і зазнав ще
гіршої поразки, хоч мав величезне, як на ті часи, військо: 700
тисяч вояків, 600 бойових кораблів. Скіфи дощенту розбили
55 року в Дакії римське військо Маркуса Кракуса. Геродот
писав про війну єгипетського фараона Сесостриса з Скіфією.
Про ту війну писано й єгипетськими ієрогліфами, лише скіфів
називають “рус”. Сесострис жив у другому тисячолітті до
РХ — тисячу років до вигаданого археологами приходу скіфів
в Україну.

Скіфи завоювали майже всю Малу Азію і панували там 28
років (634-606 р. до РХ). Вони не зайняли Єгипет лише тому,
що фараон Псаметікус відкупився великою даниною. Про
завоювання скіфами Палестини пише єврейська Біблія. Пе-
ребуваючи в Праукраїні, Геродот записав від скіфів їхню ле-
генду: бог неба (батько родоначальника скіфів короля Тарга-
на) скинув їм з неба золоті плуг, ярмо для волів, меч і келих,
тобто благословив їх на життя, яке знаменували ті речі —
рільництво, працю, цивілізацію, військову силу, державну
незалежність, боротьбу, волю, шляхетність, лицарство, віру
в Бога, пошану духовних цінностей, культуру. Коли вдума-
тися у зміст, у властивості всієї праісторії та історії України,
то містика цих знамень ви-явиться пророчою. Хрест, меч,
плуг знаменують історію України від Трипільскої доби й досі,
вказують на призначення України. Ця легенда створена на-
шими прапредками 3 тисячі років тому. У переговорах з Візан-
тією наш король Святослав Великий сказав: “... без того скіфо-
руси не замиряться”. Отож, наші предки ототожнювали себе
з скіфами.

Німецькі історики (а за ними й наші) твердять, що в 4-му
ст. до РХ прийшла з Азії в Україну дика орда сарматів. Вони
завоювали скіфів і запанували в Україні. Це — чергова ви-
гадка. Саме в 4 ст. до РХ майже вся Греція живилася украї-
нським хлібом, а грецька промисловість — українською си-
ровиною. Війна в Україні зупинила б це постачання, спричи-
нила б голод і безробіття. Таке велике нещастя грецькі істо-
рики записали б разом з причинами його, бо грецькі торгівці
їздили по всій Праукраїні. А в грецькій літературі того й пізнішо-
го часу нема й натяку на якусь війну в Україні в 5-3 ст. до РХ.
Натомість Геродот ще в 5-му ст. до РХ (отже до вигаданого
німцями приходу сарматів) писав, що сармати живуть в
Україні на правому березі Волги. Сармати були одним зі спо-
конвічних племен великого праукраїнського народу. Грецькі
історики пишуть, що сармати і скіфи — це племена одного
народу. Сармати сиділи на Волзі, в \їхніх руках був великий
торговельний шлях до багатого і культурного півдня: Малої
Азії, Індії, Китаю. Сармати багатіли матеріально і культурно,
про що свідчить археологія. Чому ж вони з’явилися на місце
скіфів?

Причиною причин занепаду великих держав є моральний
занепад їхньої провідної верстви. Надмірно збагатіла, вона
дбала про свій добробут і веселе життя більше, ніж про доб-
робут і безпеку держави. Ця доля спіткала Єгипет, Вавилон,
Рим. З цієї причини втратило владу в Праукраїнській дер-
жаві плем’я скіфське, а перебрало владу плем’я сарматське
без ніякої війни. В могилах скіфської арис-тократії археологи
знаходили величезну кількість золотих речей. Скіфи не змішу-
валися з греками ні кровно, ні культурно, і взагалі не втруча-
лися в життя грецьких колоній на Чорноморщині, задоволь--
няючись даниною з них. Звиклі до торгівлі Волзьким шля-
хом, сармати задумали перебрати в чорноморських греків
монополію на зовнішню торгівлю до своїх рук. Сарматські
торгівці, майстри, ремісники, аристократія оселювалися в
Танаїсі, Ольбії, Пантикапеї, Херсонесі, Фанагорії та в інших
чорноморських містах і помалу опановували торгівлю та
промисел, а сарматські королі та урядовці сприяли їм. У чор-
номорських містах сармати і греки змішувалися культурно і
кровно. Постала нова людина — греко-сармат. Розвинулася
мішана греко-сарматська культура і релігія. Завершився цей
розвиток створенням сарматсько-грецької держави — Бос-
фор із сарматським родом королів Спартаків. Рим пробував
підбити під свою владу Босфорську державу, але її королева
Динама відбила ті спроби. Босфорська держава існувала
тисячу років (480 до РХ — 360 по РХ).

Через наші чорноморські міста річками Дніпром, Доном,
Кубанню, Дністром плила широким і глибоким потоком най-
вища культура світових її осередків: Єгипту, Малої Азії, Індії,
Китаю, Візантії, Риму. І плила в Україну ця найвища культура
дві тисячі років за Трипільської держави, тисячу років за

скіфо-сарматської, півтисячі років за Антської, півтисячі років
за Києво-Руської. Чотири тисячі років безперервного живо-
го зв’язку України з осередками найвищої культури і цивілі-
зації. Наша Чорноморщина від сивої давнини була великим
вогнищем української культури. Нащадки босфорців — еліні-
зованих праукраїнців, зукраїнізованих елінів — ці нащадки
створили праукраїнську азбуку (другу по гітітській), пере-
клали вже в перших століттях християнства Св.Євангеліє
на праукраїнську мову. Вони, а не греки, побудували хрис-
тиянські храми на Чорноморщині і в самому Києві ще сто-
ліття перед хрещенням Руси Володимиром. І першим митро-
политом України-Руси був не чужинець грек, а українець
Настас Корсунський (тобто з Херсонесу). І не чужинці, а
самі українці побудували в Києві чудо тодішньої архітектури
і мистецтва — Святу Софію.

Історики починають українську історію з IX ст., одбуваю-
чись лише кількома натяками про безмірно більше, безмірно
багатше життя Праукраїни до IX ст. Читаючи їхні праці, мож-
на подумати, що величезне культурне і матеріальне багат-
ство і могутність Києво-Руської держави та її столиці Києва
якось раптово постали з порожнечі і розвинулися до своєї
величі за якихось два століття. Навіть школяр знає, що куль-
тура розвивається до великої тисячоліттями. А національ-
ну культуру творять і розбудовують не чужинці, а творчий
геній власного народу. Коли ж народ і позичає щось у чу-
жинців, то надає всьому власні національні форми і навіть
зміст. Архітектура, мистецтво Київської Св. Софії — наскрізь
своєрідні, таких немає ніде у світі. Мистецтвознавці ретель-
но шукали чужих впливів і не знайшли. Не знайти їх і в інших
творах українського творчого генія, наприклад, у законо-
давстві. Отруєні почуттям своєї національної нижчості, ма-
лоукраїнці хворіють на рабську хворобу “впливоманію”. Не
лише в СРСР, а й у вільному світі малоукраїнські науковці
чомусь вишукують і наголошують всілякі чужинецькі впли-
ви на творчість українців.

Після хрещення України приїхало сюди багато греків-свя-
щеників, які привезли свої церковні закони, а тоді церковні
закони правили і за державні. Наші законодавці читали грецькі
закони, але складаючи українську збірку законів “Руську Прав-
ду”, відкинули грецькі. “Руська Правда” — найетичніші, най-
людяніші, найпрогресивніші, найдемократичніші закони в то-
дішньому культурному світі. Чи могли вони виникнути за 2-
3 покоління? Пригадаймо велику збірку гітітських законів з
16 ст. до РХ. Пригадаймо погляди скіфського філософа Ана-
харзиса, пригадаймо закони Босфорської держави. Вже в
першому ж столітті після охрещення України з’являються в
Києві значні богословсько-філософські твори. Не перекла-
ди, а написані українцями, які тоді їздили за кордон здобува-
ти вищу філософську освіту, пригадаймо Св. Євангеліє і Псал-
тир праукраїнською мовою, що їх знайшов 860 року в Херсо-
несі св. Кирило.

В X-XV ст. українська порцеляна вважалася за кращу в
Європі, бо українські гончарі мали понад 2-тисячолітній
досвід. Пригадаймо, що мистецтвознавці XX ст. захоплю-
ються мистецьким багатством трипільських гончарів з 2-го
тисячоліття до РХ. В X-XV ст. у Європі найдорожче цінилися
вироби українських ювелірів, бо їхня мистецька краса та
техніка виробу перевершували інші. Нічого дивного: українські
майстри мали тисячолітню школу ще з сарматських часів.
Як свідчать чужинці, в X-XV ст. Київ був культурніший і ба-
гатший за Париж чи Лондон. Він займав понад 500 гектарів.
Розбудувати таку культуру та багатство можна лише за ти-
сячі років. І справді, Київ не набагато молодший за Дніпро-
Славуту. Київські печери викопали пралюди старокам’яної
доби 7 тисяч років тому. Ченці лише очистили їх від кісток,
черепків, дивних кам’яних знарядь і т.п. речей безмірної ар-
хеологічної вартості, слідів первісних людей Києва. Київ
будувався і перебудовувався десятки разів. Споруджува-
ли великі будинки, прокладали вулиці, отже копали і переко-
пували землю сотні разів, знищуючи тисячі археологічних
свідків історії Києва. Проте археологи знайшли в Києві і пе-
черах сліди великого поселення людей, що існувало безпе-
рервно 7 тисяч років тому. Навіть довше. В Києві знайдено
кістки пралюдини, що жила 40 тисяч років тому.

Київ заселювали люди за Трипільської доби 5 тисяч років
тому, за Скіфської і Сарматської 2 тисячі років тому і надалі
безперервно. Отже, Київ чи не найстарша столиця в Європі.
Київ упродовж не століть, а тисячоліть був найбільшою на
сході твердинею європейської культури і цивілізації. Є таким
і сьогодні. Маємо повне право назвати Київ Вічним Містом.
Він і за віком, і за своєю вагою у світовій історії коли не
перевищує, то щонайменше дорівнює іншому Вічному Місту
— Римові. Наш старезний Київ має повне право називатися
III Римом. В його історичному сяєві претензії москвинів (“Мос-
ква-ІІІ Рим”) виглядають карикатурно.

Про українську державу IV-XI ст. наші старі історики лише
натякають. Молоді вчені лише починають шукати її сліди,
проте вже видно, що в V-VIII ст. існувала в Україні велика
держава антів. Загрожені азійською навалою наші осередки
культурного і державного життя природно пересувалися на
захід. Так столицею Антської держави стало місто Головсь-
ке, розташоване на місці теперішнього Львова. Отже, Львів
фактично на 600 років старший, ніж його офіційна метрика
1256 року. Головське-Львів став у наступних століттях го-
ловною брамою, через яку йшли в Україну здобутки євро--
пейської культури і цивілізації. Після знищення москвинами
1169 р. (і донищення татарами 1240 р.) Києва столицею ук-
раїнської держави став Львів.

(Продовження розділу у наступному номері)
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Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.

У м. Турка по вул. Травнева (навпроти дитячого садка)
відкрито станцію технічного обслуговування (ремонт ав-
томобілів) та шиномонтаж.  Надаємо послуги з поварення
та фарбування автомобілів.  Є в наявності автозапчастини.

Звертатися: ФОП Маркович Тел.: 0957382781;
0989353004; 0668301566. Цілодобово..

У м. Турка продається трикімнатна
квартира, загальною площею 70 м кв.
Є сарай, літня кухня, приватизована
присадибна ділянка.

Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0677995341; 0971627500.

Міжнародна ГО «Світовий Конгрес Бойків»
глибоко сумує з приводу передчасної смерті
активного члена організації, щирого мецена-
та, благодійника, патріота рідного краю, доб-
ропорядної, щирої людини – Романа Андрійо-
вича Биїка. Просимо Всевишнього дати сил сім’ї
перенести біль втрати, а душу покійного прий-
няти в Царство Небесне. Хай земля йому буде
пухом.

Петро Косачевич, голова МГО «Світовий
Конгрес Бойків», заслужений працівник куль-
тури.

Колектив Ільницької сільської ради гли-
боко сумує з приводу смерті колишнього
працівника, який понад 40 років свого жит-
тя віддав роботі  в сільраді, – Івана Якубо-
вича Кропивницького  та висловлює щире
співчуття старості – Віктору Івановичу Кро-
пивницькому – і всій родині померлого.

Світла пам’ять про людину, яка   у всьому
була активною і любила життя, складала
плани на майбутнє, назавжди залишиться
в наших серцях. Нехай спочиває з миром в
Царстві  Небесному.

Турківська міська рада висловлює щире співчуття депутату міської
ради Віктору Івановичу Кропивницькому з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

Колектив КНП «РЦ ПМСД» висловлює щире співчуття сімейному
лікарю Тетяні Ігорівні Козлятніковій з приводу тяжкої втрати – пе-
редчасної смерті свекрухи.

Родина глибоко сумує з приводу смерті Дарії Михайлівни Писан-
чин і висловлює щире співчуття сім’ї і близьким  покійної. Вічна їй
пам’ять.

Колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття вчителю
Олені Антонівні Драч з приводу тяжкої втрати – смерті брата –
Михайла.

Сусіди будинку №7 по вул. Січових Стрільців м. Турка глибоко
сумують з приводу смерті Дарії Пантелемонівни Скорик і вислов-
люють щире співчуття рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’-
ять.

Турківська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті свого бойового  побратима Івана Семеновича Куруса і вис-
ловлює щире співчуття рідним і близьким покійного. Світла йому
пам’ять і Царство Небесне.

Сім’я Михайла Миколайовича Кропивницького висловлює щире
співчуття Галині Миколаївні, Віктору Івановичу, Якову Івановичу Кро-
пивницьким з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і батька.
Царство йому Небесне.

Працівники відділу культури, районного Народного дому, народ-
них домів  Турківщини  висловлюють щире співчуття завгоспу РНД
Михайлу Семеновичу Курусу з приводу тяжкої втрати – передчас-
ної смерті брата – Івана.

Колектив філії «Турківська ДЕД» глибоко сумує з приводу  перед-
часної смерті механіка дільниці філії «Старосамбірський райав-
тодор» Івана Семеновича Куруса і висловлює щире співчуття
рідним покійного.

«ÓÐÀË» ÏÐÎÒÀÐÀÍÈÂ
ÁÓÄÈÍÎÊ  Ó Ê²ÍÄÐÀÒÎÂ²

Минулого тижня в с. Кіндратів нашого району трапилася надзвичайна подія: багатотонна
автівка із змонтованою установкою для буріння свердловин в’їхала в будинок. Очевидці ка-
жуть, що вона рухалася  із Борислава нібито в с. Верхнє Висоцьке, де й мала зробити свердло-
вину для питної води. Водій, зрозумівши, що автомобіль стає не керованим через відмову
гальм, вистрибнув.

На час надзвичайної події в
будинку була  73-річна господи-
ня  та її 48-річний син. Власне,
він тривалий час їздив на заро-
бітки й за зароблені кошти  зро-
бив ремонт оселі. За словами
Турківського міського голови
Ярослава Паращича, який ра-
зом із своїм першим заступни-
ком Олегом Гришканичем та
керівником виконавчого комі-
тету Юрієм Лилом, зразу ж виї-
хали на місце пригоди, будинок
відновленню не підлягає, адже
від удару він  зсунувся з фунда-
менту.  На щастя, ніхто не пост-
раждав.

Залишившись без даху над го-
ловою, господарі наразі квар-
тирують в односельців. А чи
відновлюватимуть помешкан-
ня, наразі достеменно не відо-
мо. Коли отримають страховку
за будинок  (та й автомобіль,
який спричинив пригоду,  був
застрахований), можливо над-
ійде допомога й від влади та
небайдужих громадян, церков-
них громад, вирішать – чи за-
ново будувати помешкання, а
чи купити квартиру, для при-
кладу, в Дрогобичі, де проживає дочка  господині.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив ДП «Боринське лісове господарство» глибоко сумує з
приводу передчасної смерті майстра лісу Мохнатського лісництва,
учасника АТО Валерія Васильовича Марціва і висловлює щире
співчуття рідним і близьким.

Колектив Мохнатського лісництва ДП «Боринське лісове госпо-
дарство» глибоко сумує з приводу передчасної смерті майстра лісу,
учасника АТО Валерія Васильовича Марціва і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

начальника фінансового відділу
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліф-

ікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на ком-
п’ютері.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми влас-
ності, не менше 2 років.

Перелік документів, які подаються на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із вста-

новленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова
діяльність);

- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження

наукового ступеня;
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті, за

адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269)3-11-90

Міський голова Паращич Я.Я.

Церковний хор «Дзвін»  церкви  св. апостолів Петра і Павла м.
Турка висловлює щире співчуття Любі Михайлівні Гаріповій та Ользі
Михайлівні Прокопів з приводу тяжкої втрати – смерті матері.


