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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки
та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір на поса-
ду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транс-
портування, харчування, медичне страхування та проживання для
іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський рай-
он, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, бать-
ка, дідуся і брата Михайла Йосиповича Усика, жителя с. Ільник,
із 60-річним ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дружина Ганна; дочка Марія, зять Петро; син Михай-
ло, невістка Валентина; син Мар’ян, невістка Марія; онуки –
Анічка, Марічка, Софійка, Анастасійка;
сестра Марія і брат Олександр.  Дорого-
му ювіляру вони бажають  неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого- довгого щасливого віку!

Спасибі, рідненький, за вічну турбо-
ту,

За щире бажання добра нам усім,
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не ту-

жили,
Ви найбільшого щастя в житті

заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Прекрасного осіннього дня, 31 жовтня, відсвяткував свій
день народження вчитель Верхньовисоцького ЗЗСО Іван Іва-
нович Височанський. Колеги по роботі щиросердечно вітають
ювіляра і бажають йому міцного здоров’я, щастя. Хай праця у
школі приносить радість, повагу від колег, учнів, достаток. Хай

кожен день буде успішним; безліч прекрас-
них сонячних днів, легких, наповнених
подіями, буднів, любові та злагоди в ро-
дині, а поруч завжди буде кохана дру-
жина. Гарного настрою, радості, успіхів,
благополуччя. Нехай у душі світить яск-

равий промінь щастя і любові.
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,

Хай доля буде ласкава та щира!
Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!

Церковний комітет і парафіяни церкви Покрови Пресвятої
Богородиці м. Турка щиросердечно вітають з 60-річчям від
дня народження, яке відзначатиме 6 листо-
пада, провізора Зіновія Івановича Зуб-
рицького і бажають шановному ювіляру
міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, родинного тепла, миру, злаго-
ди, добра, Божої ласки на многії і благії
літа.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Дякуєм Вам за людяність і

щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

ÏÎÄÀ×Ó ÂÎÄÈ ÌÎÆÓÒÜ ÏÐÈÏÈÍÈÒÈ
Уже не перший рік ми спостерігаємо   на наших теренах засушливу бездощову осінь. Відтак

люди стикаються з проблемами нестачі води. Різко падає її рівень в колодязях. Не відчува-
ють цього лише ті, хто має на обійстях свердловини.

Схоже, що цьогоріч проблеми з водою може мати й місто Турка, зокрема  ті, хто споживає її з
водопроводу. Днями спеціалісти, що опікуються водопровідною системою, повідомили невтішну но-
вину: якщо найближчим часом на Турківщині не пройдуть проливні дощі, то подачу води припинять.
Каптажі в урочищі Гринів, звідки надходить вода в місто, практично обезводнені.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВУЛИЦЮ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ВІДРЕМОНТУЮТЬ
Якщо не зашкодять погодні умови, то вже найближчим часом розпочнеться ремонт вулиці

Січових Стрільців, на ділянці  від перехрестя з майданом Шевченка і майже до початку вул.
Середня. Згідно проектно-коштрисної документації, тут буде укладений другий шар асфаль-
ту, капітально відремонтовано тротуари та з’їзди. До кінця 2021 році на це заплановано
освоїти 3 млн. гривень, решта – у наступному році. Загалом на цей проект передбачено 7
млн. 300 тис. грн.

Після успішної реалізації проекту матимемо добрий відтинок дороги з центру м. Турка аж по Каплу-
нівку. Про це повідомив редакцію міський голова Ярослав Паращич.

До слова, у 2021 році на ремонт доріг Турківської територіальної громади виділено рекордну суму
коштів – майже 30 мільйонів гривень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÐßÒÓÂÀËÈ
ÏÀËÜ×ÈÊÈ ÄÈÒÈÍ²

Наприкінці минулого тижня, в одному із сіл Турківщини трапилася надзвичайна пригода: 4-
річна дівчинка запхала руку в електросічкарню. Дитина отримала численні травми правої
руки. Медичний гелікоптер доставив її до 8-ї клінічної лікарні м.Львів.

У лікарні зазначили, що врятувати пальці дівчинці вдалося завдяки оперативній і командній роботі
на всіх етапах надання медичної допомоги, оскіль-
ки в таких ситуаціях важлива кожна хвилина.

Після чотиригодинної операції, яку проводили 8
медиків, розчавлені пальчики Ганусі вдалося вряту-
вати. Про це повідомив завідувач операційного
відділення лікарні, наш земляк, уродженець м.Тур-
ка, випускник-медаліст 2003 року випуску Турківсь-
кої СШ №2 Мар’ян Кузьмак.

За його словами, під час операції було виконано
металосинтез множинних переломів першого, дру-
гого та третього пальців правої кисті, забрано
відмерлі тканини, відновлено цілісність капсули суг-
лоба, сухожилків, перевірено судинно-нервові пуч-
ки та звільнено від компресії.

 «Враховуючи,  що дитячий організм має здатність
добре відновлюватися, і що це – права рука, ми зро-
били все, аби зберегти ці пальці. Після операції пер-
ший і третій пальчики дитини виглядають добре. А
ось вказівний був найбільше травмований, але шан-
си, що він загоїться і буде функціонувати, досить ве-
ликі», – каже Мар’ян Кузьмак.

 «Коли Ганусю привезли, вона була при свідомості,
перелякана, збуджена, плакала. Мама розповіла,
що вона працювала на січкарні, коли до неї при-
бігла донька. Малій було все цікаво, то ж вона зап-
хала ручку в апарат. Зараз дівчинка почуває себе доб-
ре, рухається, спілкується», – розповідає хірург.

Гануся лікуватиметься у лікарні ще кілька днів, але
сама реабілітація триватиме довше. Мар’ян Кузьмак зауважив, що дітей з такими травмами, на
жаль, досить часто привозять до лікарні.  У його практиці було 15 маленьких пацієнтів, які пхали
ручки, куди не можна.

Жителі Турківщини пишаються тим, що 35-річний Мар’ян Кузьмак є серед досвідчених і знаних
медиків – вихідців з нашого краю, які, завдяки своїм умінням, рятують людські життя. Про таких, як
він, в народі кажуть: «Медик від Бога!».

Наш кор.
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Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Мико-
лая с. Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з днем на-
родження їмость Валентину і бажають дорогій іменинниці
прожити довгий вік у міцному здоров’ї, достатку, радості,
добрі,  при  Господньому благословенні і опіці.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий

день.
Із днем народження щиро Вас

вітаємо,
Бажаєм миру, радості й добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм Покровом обняла!

Звертаючись до  присутніх,
Ірина Кіра зазначила, що ство-
рення ЗУНР стало одним  з най-
важливіших кроків  на шляху до
здобуття української незалеж-
ності. “Ця видатна історична
подія продемонструвала не-
зламну волю українців до неза-
лежності, за соборність. Захід-
ноукраїнська Народна Респуб-
ліка прагнула відродити украї-
нську національну державність,
створити широкі можливості
для повноцінного національно-
державного, економічного й
культурного життя українців. Ло-
гічним результатом діяльності
ЗУНР стало проголошення 22
січня 1919 року Акту Злуки ук-
раїнських земель, що відзна-
чається нині на державному
рівні як День Соборності Украї-
ни.

Ми щиро віримо, що українсь-
ка земля, скроплена кров’ю
мільйонів незламних борців, та
її незалежність, навіки залиша-
тиметься непорушною. Будьмо
вірними національній ідеї, по-
всякчас пам’ятаючи та вшано-
вуючи Героїв, які своїм життям
довели відданість Україні”, - заз-
начила Ірина Кіра.

На  місці, де декілька років
тому було поставлено пам’ят-
ний знак, є захоронення. Про це
розповів  місцевий активіст, ве-
ликий патріот Семен Гомзяк.

Важливим є й те, що виходець
із с. Хащів Василь Васильків був
сотником  Літовиської групи
військ, яку очолював Іван Боля-
щий. Підстаршиною тут служив
турківчанин Степан   Кузьмак.

Як пише у своїй книзі «Турків-
щина: природа і люди» Юрій
Гайда,  на початку листопада в
Турці був організований третій
військовий відділ, який   підби-
рав вишколених стрільців. Уже
12 листопада перші 50 вояків
прийняли присягу й одразу
пішли до Літовищ. А загалом,
станом на 8 грудня, на фронт

було відправлено 800 наших
земляків.

Цікаво склалася доля Васи-
ля Васильківа. Після поразки
Західноукраїнської Народної
Республіки він емігрував в Сло-
ваччину, де вивчився на юриста,
і в м. Сніна очолював місцевий
суд. Там він й похоронений. На
початку 70-х років ХХ століття він
відвідував Україну й рідне село
Хащів, щоправда, під пильним
оком КДБ. Зрозуміло, що розпо-
вісти про тогочасні події своїм
землякам він не міг. Згодом го-
стював у нього рідний брат
Дмитро, а ще пізніше й племін-
ник. Власне тоді колишній сот-

ник ділився своїми спогадами
про минулі буремні події.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Туркі-
вської міської ради.

СТВОРЕННЯ  ЗУНР –
ПРАГНЕННЯ УКРАЇНЦІВ

ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У понеділок, 1 листопада, на Турківщині   пройшли  заходи з

нагоди відзначення 103-ї річниці створення Західноукраїнсь-
кої Народної Республіки. Зокрема, в  селі Хащів, біля пам’ят-
ного знака стрільцям Української Галицької Армії,  які героїч-
но полягли у боротьбі за волю України,  відбулася панахида, в
якій взяли  участь заступник голови  Турківської міської ради
Богдан Макаришин, завідувач сектору культури відділу осв-
іти, культури і туризму міської ради Лілія Яворська,  помічник
народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина
Кіра,  місцевий священнослужитель о. Микола  та небайдужі
мешканці села.

«ШЛЯХОВИК-Т»
ЗАВЕРШИВ РОБОТИ
Не вірилося,  але близько 5 км  дороги Турка-Лопушанка

підрядній організації «Шляховик-Т»  таки вдалося відремон-
тувати. І тепер водії, проїжджаючи нею, дякують як виконав-
цям робіт, так і владі. Водночас сподіваються, що в наступ-
ному році роботи буде продовжено.

Щоправда, дехто запитує: чому не відремонтовано дорогу аж до
медпункту с. Вовче, як спершу було анонсовано. Очевидно, це була
помилка у розповсюдженні такої інформації. Ремонт насправді
мав завершитися біля третьої хати від початку села. Власне, туди
ремонтники не дійшли якихось 100 м.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРО НАРОДНИЙ ДІМ НЕ ЗАБУЛИ
Уже й важко пригадати, скільки   часу в  чиновницьких кабі-

нетах ведуться розмови про будівництво Народного дому в
с. Присліп. У різні роки на це виділяли кошти, але, щоб довес-
ти  його до ладу, їх завжди не вистачало. До кінця поточного
року на об’єкті мають освоїти ще 498 тисяч гривень.

За словами старости Онуфрія Ляховича, кошти буде витрачено
на монтування електропроводки та укладання плитки.  Він же по-
відомив, що для того, аби  здати культосвітній заклад в експлуата-
цію,  відповідно, провести  благоустрій території, потрібно ще
мільйон гривень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ЗАХМАРНА ЦІНА НА ГАЗ
Пригадую, скільки радості було, коли в Турку провели газ.

Він став благом для багатьох жителів, великим полегшен-
ням для літніх людей, які самостійно не могли заготовляти
дрова, зрештою, й для підприємств та організацій для опа-
лення приміщень. Проте останніми роками, коли «блакит-
не» паливо з року в рік дорожчало, люди стали думати про
твердопаливні котли.

Справжнім шоком став 2021-
й рік. Для установ та організацій
газ подорожчав в рази. Наприк-
лад, для тих, хто фінансується з
бюджету, комунальних
підприємств, в залежності від
постачальників, він коштувати-
ме від 16 до 19 грн. за м кубіч-
ний. А для приватних
підприємств  ціна взагалі зах-
марна – 38 гривень за м куб. І
це без плати за транспортуван-
ня. Відтак вже зараз стає зро-
зуміло, що чимало підприємств
відмовляться від використання
газу. А ті, хто це не зможе зро-

бити, змушені будуть збільшува-
ти ціну на свою продукцію. Най-
ближчим часом всі ми це відчує-
мо, купляючи товари першої не-
обхідності.

Ціна на газ для населення
наразі залишилася на рівні ми-
нулого року. Але, схоже, що це
політично-популістичне рішен-
ня, бо за прогнозами багатьох
експертів у наступний опалю-
вальний сезон приватним спо-
живачам доведеться платити
таку ж ціну за газ, як і всім іншим.
Газовий шантаж Росії тривати-
ме ще довго.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÂÈÍÖ² ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß
Не так давно відбулася  медична реформа. На організаційному рівні у первинній ланці вона

пройшла досить-таки непогано. Щоправда,  гостро стоїть проблема з приміщеннями. На
початку реформування їм виділили невеликий, занедбаний адміністративний будинок по вул.
Січових Стрільців.  Медики навіть піджартовували, що це – собача будка. Тим не менше,
завдяки правильній організації та небайдужості колективу, його швидко було приведено до
ладу, капітально відремонтовано перший поверх та, більше того, проведено якісний ремонт
на горищі, де знаходилися підсобні приміщення. Уже тоді було зрозуміло, що місця для ефек-
тивної роботи медичного персоналу явно не вистачає. Власне тому керівництво звертало-
ся до тодішньої районної ради та райдержадміністрації по допомогу. Вели перемовини й з
керівниками вторинки. Але все безрезультатно. Проблема загострилася, коли в Україну
прийшов ковід-19. І особливо це відчутно в часі теперішньої третьої хвилі. У надзвичайно
вузьких коридорах збираються десятки людей. Можливо, інфікованих, і не лише ковідом. Одні
йдуть на прийом до сімейного лікаря,  другі  – здавати аналізи, а чимало людей – вакцинува-
тися. У коридорах виникає стовпотворіння, люди сваряться (кажуть, що хтось навіть про-
бував помірятися силою). У такій атмосфері  у первинку можна прийти здоровим, а піти
хворим.

Кожен, хто побував у піковий час у приміщенні первинки, без жодних застережень стверджує, що
місця тут катастрофічно не вистачає. Власне тому головний лікар підприємства Микола Яцкуляк
звернувся до Турківської міської ради про виділення додаткових кабінетів для облаштування пункту
щеплення. Таким чином вдасться розвантажити існуючі.

Надзвичайно важливо, щоб уже зараз спільно – влада та медики – відповідально попрацювали
над виділенням  інших додаткових приміщень, де б медичний персонал міг приймати хворих. А на
перспективу  потрібно серйозно подумати про нове, окреме, більше приміщення, де б було комфор-
тно і зручно не лише медикам, але й пацієнтам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

6 листопада святкує свій 60-річний ювілей доброзичли-
ва, щира людина, надійний і хороший друг – Зіновій Івано-
вич Зубрицький.

 З нагоди   ювілею дорогого іменинника вітають його друзі
і  сердечно бажають міцного-міцного здоров’я, безмежно-

го людського щастя, радості, родинного
тепла,  Божої опіки і ласки на кожний

прожитий день. Многая і благая літ!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї –  багатство, і радість,

і сила,
І більшого щастя на світі нема.

Хай приходить у дім достаток,
В душу – радість, у серце – спокій.

Дай Вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!
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Після повернення до лона православної церкви і складан-
ня  належного іспиту Стефан Яворський починає викладати
у Києво-Могилянському колегіумі, спершу курс поетики, текст
якого не зберігся,  а згодом - курс риторики, філософії й тео-
логії.  Збереглися тексти курсів філософії й теології, а від
курсу поетики – тільки складені  професором латиномовні
вірші, які засвідчують його  поетичний талант, що помітили й
сучасники, надавши С. Яворському титул «лавроносний
поет». Це означає, що він став відомим, його  поетичні  тво-
ри вважали зразковими й популярними, донині вони не втра-
тили свого значення й посіли гідне місце в антології украї-
нської поезії,  наприклад  віршований панегірик ректорові
колегіуму Варлаамові Ясинському «Геракл після Атланта»,
«Прощання з книгами», на яке звернув увагу  неокласик Ми-
кола Зеров, переклавши  вірш українською мовою. Ось перші
його строфи:

В путь вирушайте, книжки, що часто гортав я і
пестив,

В путь, моє сяйво, ідіть! Втіхо й окрасо моя!
Іншим щасливішим душам поживою будьте однині,
Інші блаженні серця нектаром вашим поїть!
Горе мені: мої очі розлучаться з вами навіки
Та й не спроможуться вже душу мою наситить.
Ви-бо єдині були мені нектаром, медом поживним;
З вами на світі, книжки, солодко жити було.
Ви мені скарб найдорожчий, ви слава моя щонайб-

ільша,
Ви повсякчасна любов і раювання моє!
Ви просвітили мене,  превелебні дали мені титла,
Шану вельможних людей подарували мені.

(Микола Зеров. Вибране. К.: Дніпро,1968.С.377)
У 1691-1693 рр. професор викладав курс філософії під на-

звою «Філософське змагання», а  після нього – трирічний
курс теології. Колегіум тоді став академією, і  Стефан Яворсь-
кий посів серед її професорів  провідне місце. За своїм ха-
рактером і вдачею він був людиною, що  залюбки воліла
займатися наукою,  літературною працею, проте доля  роз-
порядилася інакше. Талановитого й  мудрого єромонаха по-
требує Церква. Принагідно згадаємо, що  розквіт таланту
Стефана Яворського як поета й професора припадає на часи
гетьманування Івана Мазепи, який  також закінчив Київську
Академію і  всіляко сприяв її  процвітанню.

Широко відома щира релігійність Мазепи і його відданість
українському православ’ю, тому  політика, яку вів  гетьман,
впливала й на стосунки  московської та української право-
славних церков.  Авторка роману «Іван Мазепа» Тетяна Таї-
рова-Яковлєва, яка є дослідницею української історії ХVІ-
ХVIII ст., знайшла в архіві документ, на основі якого пише:
«Скориставшись смертю патріарха Іоакима,  він завуальо-
вано, але наполегливо проводить лінію на послаблення
підлеглості української церкви Москві. У цьому контексті
важливим кроком було призначення архімандритом  Києво-
Печерської лаври мирянина, генерального судді Михайла
Вуяхевича, причому навіть без  благословення московсь-
кого патріарха». (1690 рік).

Сприяв Мазепа й іншим діячам українського православ’я,
започатковуючи їх блискучу майбутню кар’єру. Серед них
був тоді ще єромонах  Стефан Яворський, просування якого
розпочав Мазепа, доручаючи йому залагоджувати  різні цер-
ковні  справи  у  Москві,  особистими листами привертав
увагу царя Петра до його особи.

Стефан Яворський високо цінував протекцію гетьмана,
що засвідчує факт, коли він як  вже відомий «поет лавронос-
ний» написав польською мовою панегірик на честь Мазепи,
дізнавшись про його перемогу  - взяття  фортеці Кизи-Кер-
мен під час Азовського походу, що сталося на початку сер-
пня 1695 року. У панегірику, який створений разом із Іно-
кентієм Монастирським, відзначено, що взяття фортеці Кизи-
Кермену  запише «в книгу вічності рицарскую несравнен-
ную храбрость Вашей Милости в делах воинских… Этим
подвигам всё рукоплещет  христианство, а мы прибавляем

Уродженець села Явора Стефан Яворський – видатна постать історії української
держави. Про нього написано багато наукових досліджень, однак зацікавленість вче-
них до цього видатного мужа і сьогодні велика. Нещодавно у книзі «ДЕТОКС» (за редак-
цією Лариси Івшиної) опубліковано чергове цікаве дослідження. Редакція газети “ДЕНЬ”
у вересні презентувала книгу на цьогорічному книжковому форумі у місті Львів.

ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÊÈªÂÎ-
ÌÎÃÈËßÍÑÜÊÎ¯ ÀÊÀÄÅÌ²¯

ÑÒÅÔÀÍ ßÂÎÐÑÜÊÈÉ
Мальовниче село Явора на Турківщині є батьківщиною одного із відомих церковних та культурно-

історичних діячів України, талановитого поета й  професора Києво-Могилянської академії Стефана
Яворського. Він народився у сім’ї  Івана та Юхимії і при хрещенні отримав ім’я Семен. Про батьків  немає
точних відомостей,  біографи С.Яворського припускають, що вони належали до  дрібної української
шляхти. Однак достовірно відомо, що родичі  піклувалися про належну освіту сина, який зростав  до-
питливим і кмітливим. Згодом батьки переселилися у с. Красилівку біля Ніжина, можливо, щоб бути
ближче до сина, якого віддали на навчання у єдиний тогочасний український  вищий учбовий заклад –
Києво-Могилянський колегіум. Це  відбулося 1673 року, а по завершенні студій він продовжував навчання
у Львові та Любліні, де  глибоко вивчав філософію, а також у Познані та Вільно, де студіював теологію.
Для навчання у католицьких навчальних закладах треба було зректися православ’я, що Яворський і
зробив, прийнявши уніатство,  але, як свідчить його біографія, не надовго, бо після завершення навчан-
ня повернувся до  православного Києва як магістр філософії й вільних мистецтв, а також  учений-
теолог.

к тому свои громогласные восклицания, … ибо Ваша Ми-
лость притупил еси острый меч на вищербленный и муже-
ственно сокрушив гордые рога кичливой басурманской  спе-
си». Оспівав тоді подвиги  гетьмана і  Пилип Орлик, який у
1695 р. написав панегірик «Алцид российский», де особливо
виділив ораторський талант Мазепи, вважаючи, що «його
красномовство… сприяло героїчному духові та відвазі ко-

заків під час бойових
дій». Важливо, що по-
етичний талант Пилипа
Орлика помітив  під час
навчання в Києво-Моги-
лянській академії його
професор Стефан
Яворський. Знавець ба-
гатьох мов, високоосві-
чений і талановитий Пи-
лип Орлик став особли-
вою людиною в оточенні
гетьмана, як і  син сест-
ри, улюблений племінник
Мазепи  Іван Обидовсь-
кий, який готувався
прийняти у спадок геть-
манську булаву. Він був
не бездарним протеже
свого дядька, а людиною
освіченою й таланови-
тою, з манерами шлях-
тича, яка цілком заслу-

говувала  високого становища Ніжинського полковника. Мав
сприяти його кар’єрі також шлюб із  дочкою Василя Кочубея
Ганною,  а вінчав  їх  сам Стефан Яворський у 1698р.

У 1700 р. цар призначив Стефана Яворського митрополи-
том Рязанським і Муромським (проти його волі), а після
смерті Московського патріарха Адріана, який був противни-
ком будь-яких реформ, зокрема й у Церкві,  іменним указом
Петра  Стефану Яворському доручено відати релігійними
питаннями. Ліквідація патріаршества збіглася з рішенням царя
просувати українське освічене духовенство на противагу
реакційному московському. Українці могли стати «природ-
ними агентами вестернізації й модернізації в церковній сфері».
У Москву вони вирушали з ентузіазмом і просвітницькими
сподіваннями, не  припускаючи й не очікуючи швидкого роз-
чарування.

Незабаром (1702 р.)  Стефан Яворський очолює Слов’яно-
греко-латинську академію в Москві, яка від самого засну-
вання перебувала під впливом греків братів Ліхудів. Тепер
вона терміново переформатовувалася на зразок Києво-
Могилянської академії із залученням українських професорсь-
ких кадрів і їхніх курсів. Скориставшись своєю владою, Сте-
фан Яворський активно просуває на ключові позиції в
Російській імперії представників українського освіченого ду-
ховенства, які відкривають школи,  розповсюджують праці
своїх учителів з України, пропагують освіту й науку. Наприк-
лад,  митрополитом Рязанським стає висуванець Мазепи
Дмитро Туптало, який  відкриває у своїй митрополії училище
для навчання духовенства; митрополитом Сибірським стає
український ієрарх Філофей Лещинський.

Завдяки підтримці Мазепи розквітає в Україні плеяда по-
етів, публіцистів і письменників, серед яких помічаємо й
Стефана Яворського.  У написаній на честь гетьмана книзі
«Виноград Христовий» автор іменує  Мазепу «правителем
сиятельнейшим, величайшим, милостивейшим, воинствен-
нейшим, славнейшим,  непоколебимейшим,  всепождаю-
щим». Тоді ж Дмитро Туптало присвятив гетьману книгу «Руно
орошенное»,  намісник чернігівської кафедри Антоній Ста-
ховський – низку творів, серед них  «Зерцало божественна-
го писания», «Молитва за гетмана Мазепу», а Т.Прокопович
присвятив йому  історичну драму «Володимир».

Досить скоро  Стефан Яворський, як і Дм. Туптало, та й
сам І.Мазепа  і інші представники духовних і політичних еліт
українського походження  були розчаровані Петром і стали
проти нього у  відкриту або приховану опозицію. «Оскудев-
шее убо  во всем, оскудехом і во учении» - напише Дм.Туп-
тало, а  висуванець Петра С.Яворський напише викривальні
промови на дії  російського царя.

У науковій літературі  є багато домислів щодо  проголо-
шення анафеми Івану Мазепі й причетності до цього  факту
С.Яворського. Історик Т. Таїрова-Яковлєва документально
підтвердила  факт проголошення анафеми, хоча це  небаче-
не  в історії України явище. Цар використав  анафему з пол-
ітичною метою, порушивши канони православ’я.  Дослідни-
ця наводить документ - особисте послання царя  Петра
Стефану Яворському  з повідомленням, яких репресій може
зазнати духовенство, коли воно насмілилося б не виконати
царську волю. Щоб уникнути  розправи, у Москві в соборній
апостольській церкві Успіння Пресвятої Богородиці у при-
сутності бояр і царевича Олексія С.Яворський особисто чи-
тав повчання народу і проголосив тричі: «Зрадникові Івашку
Мазепі за клятвопорушення і за зраду великому государеві
буде анафема».

Цікаво, які почуття насправді володіли Стефаном Яворсь-
ким. Аналіз його проповіді, в якій він проголошував анафему
Мазепі, засвідчує, що цей документ був складений так зва-
ною езопівською мовою. В основі проповіді – перерахуван-
ня заслуг гетьмана за 20 років його діяльності, лише  на
закінчення висловлене «прокляття». Мистецтво риторики
дозволило Яворському побудувати промову так,  що навіть
виконуючи волю Петра і проклинаючи Мазепу, він зосередив
увагу слухачів на заслугах гетьмана. Крім того, наступного
після проголошення анафеми дня Яворський пише проповідь,
в якій засуджує царя, «пьющего из церковних сосудов», і
передбачає Божий гнів, який неминуче повинен упасти на
Росію за гріхи її правителя. Хоча Яворський розсудливо цю
проповідь не  проголосив,  але, як пише російський філолог
Володимир Живов, «удержаться от протеста,  по-видимо-
му, не мог – трудно придумать более красноречивое свиде-
тельство его тайной ненависти к Петру».

Через дев’ять років після смерті Мазепи Петро в розмові
зі С.Яворським назвав його слова «мовою Мазепи», що при-
звело до хвороби – є документ, який  засвідчує, що «охоро-
нець патріаршого престолу зліг на кілька днів у ліжко». У
царських палатах розмова  йшла про царевича Олексія, який
виїхав під іноземне заступництво. Петро запитав, що мит-
рополит  думає про цей від’їзд.  Яворський припустив, що
царевич хоче вчитися.  Петро грізно глянув на митрополита
і сказав: «Коли ти це кажеш, щоб заспокоїти мене, то гаразд,
наче це істинна мова Мазепи».

Отже, чи можна однозначно засуджувати Стефана
Яворського як слугу  російського царя? Вважаю, що наве-
дені документальні факти свідчать про інше – він був вірним
сином України і  вболівав за її  долю, бачив істинні заслуги
Івана Мазепи і  високо їх цінував.

Російський цар, як відомо,  вирішив остаточно підпоряд-
кувати Церкву  своїй владі, тому він  ліквідував патріарше-
ство і створив   Синод - орган управління Церквою,  членів
якого сам призначав. Главою Синоду  Петро  призначив
Стефана Яворського. Це відбулося 1721 року, коли  митро-
полит був серйозно хворий.  Помер Стефан Яворський у
Москві 16 грудня 1722 року. Там же  згоріли його  полемічні
твори на захист православної Церкви – серед них «Про Цер-
кву», «Про трійцю». Зберігся тільки  обширний твір «Камінь
віри».

Досліджував творчість Стефана Яворського, зокрема
його  латиномовний курс філософії і полемічні твори профе-
сор Львівського  національного університету імені Івана
Франка Ігор Захара (1943-2015). Він належав  до тих небага-
тьох ентузіастів, які доклали  зусилля до  розшифрування
латиномовних рукописних  курсів професорів Києво-Моги-
лянської академії, що становлять пам’ятки філософської куль-
тури українського народу. Випускник відділення класичної
філології факультету іноземних мов Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка він добре володів ла-
тинською, старогрецькою, німецькою, англійською,
польською та російською мовами, ввів у науковий обіг  ла-
тиномовну спадщину Стефана Яворського,  докладно вив-
чивши  про нього наукову літературу. На вивчених матеріа-
лах Ігор Захара захистив  дисертацію на науковий ступінь
кандидата філософських наук, опублікував  дві монографії
про Стефана Яворського та  перший том його філософських
творів. Всього матеріалів філософського курсу  зібралося
на три томи, але  побачити світ їм не судилося. Готував Ігор
Степанович також докторську дисертацію, залучивши філо-
софську спадщину Стефана Яворського і інших його сорат-
ників, опублікував навіть монографію «Академічна філосо-
фія в Україні», охарактеризувавши  цю філософію як схолас-
тизований аристотелізм. На жаль, йому не вдалося завер-
шити задумане, але праця не пропала марно. На філософсь-
кому факультеті Львівського університету відбувся Круг-
лий стіл, де презентоване  видання другого тому філософсь-
ких творів Стефана Яворського у перекладі Ігора Захари. Це
велика частина  розділу натурфілософії,  прочитаного С.Я-
ворським філософського курсу, яка містить  тлумачення  пер-
шоелементів, з яких складається світ,  вчення про метеори,
а також  оригінальне вчення про  різні види душі, зокрема й
про розумну душу як душу людини. Скарбниця пам’яток  філо-
софської культури українського народу поповнилася новим
виданням.

   Під час презентації нового видання гідно вшановано  не
тільки працю  професора ЛНУ ім.Івана Франка Ігора Захари, а
й  згадано нашого земляка Стефана Яворського і його заслу-
ги перед Україною.

Марія КАШУБА,
доктор філософських наук, професор Львівського на-

ціонального університету імені Івана Франка.
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Які елементи живлення вно-
сять восени під виноград?

Поглинання речовин із ґрунту
відбувається у вигляді розчинів,
але восени рослини переходять до
періоду спокою і харчування їм в
цей час не потрібно.

Вносити слід речовини, які по-
вільно розчиняються і переходять
в доступну рослинам форму тільки
до весни і початок літа – це фос-
фор і калій.

Види добрив, що застосову-
ються восени на винограді

Фосфор і калій входять до скла-
ду наступних добрив:

- мінеральні гранули і туки з од-
ним і більше компонентом: супер-
фосфат простий і подвійний, хло-
ристий калій, сульфат калію, доб-
риво дженджик, осіннє, ЗМЗ
«Буйського добрива», осіннє;

- органічні субстанції: гнойовий
перегній, компост, торфо-гнойова
суміш, деревний попіл.

Скільки добрива потрібно
вносити з осінньою підгодівлею

При вирішенні питання про те,
скільки добрив вносити, слід оці-
нити:

- врожайність і силу росту кущів;

×ÈÌ ² ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Ï²ÄÆÈÂÈÒÈ ÂÈÍÎÃÐÀÄ ÂÎÑÅÍÈ

Виноград за рік споживає велику кількість поживних речо-
вин, що витрачаються на забезпечення ростових процесів,
утворення і дозрівання грон. Дорослі кущі до віку 10-15 років
повністю вичерпують природний запас поживних речовин в
грунті в зоні досяжності коренів. Якщо немає надходження
елементів живлення, то продуктивність поступово зни-
жується, а рослини швидко переходять до фази старіння і
припинення життєдіяльності. Осінь – час підживлення виног-
раду. Розглянемо, які речовини необхідно вносити, терміни,
дози їх внесення і види добрив.

- рівень природної родючості
грунту;

- наявність або відсутність по-
ливу.

Основне правило – дотримання
балансу поживних речо-
вин: скільки їх виноситься
з урожаєм і листовою ма-
сою, стільки повинно по-
вертатися з добривами і
підгодівлею.

Дослідним шляхом вста-
новлено, що для 10 кущів
винограду з урожайністю
10 кг грон протягом року
потрібно 80 г фосфору, 400
г калію, 60 г кальцію, 20 г
магнію, 20 г азоту (у вес-
няний період).

Така кількість фосфору містить-
ся в 200 г подвійного і в 400 г про-
стого суперфосфату, калію – в 2 кг
калійних солей або 2-3 кг попелу,
обох елементів  не менше – в 10 кг
перепрілого гною, 16-20 кг компос-
ту, 8-10 кг торфо-гнойових суміші-
ей.

Необхідний обсяг мінеральних
туків доцільно розділити на 2-3
прийоми: осінній і 1-2 літніх. Орган-
іку повністю вносять восени.

Терміни осінньої підгодівлі
винограду      

Внесення добрив в запас на-
ступного року має проводитися
при позитивних температурах по-
вітря. Оптимальні терміни: 1-2 де-
када вересня.

Ґрунтова товща остигає по-
вільніше атмосфери і поживні ре-
човини почнуть поступово розчи-
нятися. Осінні дощі оптимізують
цей процес.

Технології внесення гною і
мінеральних гранул

У регіонах з достатньою
кількістю дощів, туки можна вно-
сити з поверхні в рядок або навко-
ло куща із закладенням в грунт за
допомогою мотики на глибину 3-6
см.

Якщо опадів випадає мало, грун-
товий розчин з добривами не змо-
же проникнути до коріння, тому
добрива потрібно вносити глибоко
– в траншеї або ямки невеликого
діаметру, глибиною не менше 40 см.

Існує дві технології внесення
гною під виноград: з розрахунком
на один або два роки. У першому
випадку, з одного боку ряду або оди-
ночної рослини викопують тран-
шею, глибиною 40-60 см, куди вно-

сять по 4-5 кг гною на 1 погонний
метр.

До органіки можна додати міне-
ральні гранули та попіл. Зустрічні
коріння підрубують, що служить
омолодженню куща. Наступної
осені внесення добрив проводять
з протилежного боку рядка.

При добриві з розрахунком на
два роки норму органіки подвою-
ють і вносять відразу з обох боків
ряду. Для отримання великих со-
лодких ягід нехтувати осінньою
підгодівлею винограду не слід.

Колектив Нижньояблунського  ОЗЗСО глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишньої вчительки початкових класів Зеновії
Михайлівни Леньо і висловлює співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Ук-
раїни №563, від 27 вересня 2021р., «Про припинення Державного
підприємства «Турківське лісове господарство» та затвердження
складу комісії з припинення, адміністрація ДП «Турківське лісове
господарство» повідомляє про припинення ДП «Турківське лісове
господарство» шляхом реорганізації, а саме – приєднання до ДП
«Самбірське лісове господарство».

 Термін припинення дії – до 31.12.2021р.
 Претензії кредиторів приймаємо  протягом місяця з дня опуб-

лікування оголошення.

 ПОСИЛКУ ДЛЯ СОЛДАТІВ
ВІДІСЛАНО НА ДОНЕЧЧИНУ

Напередодні Дня захисників і захисниць на Турківщині прой-
шла  благодійна акція на підтримку  безстрашних  воїнів, які
стоять в
о б о р о н і
східних ру-
бежів нашої
держави від
р о с і й с ь к и х
окупантів та
їх найманців.
На цей благо-
дійний почин
відгукнулося
дуже багато
людей, колек-
тивів, особ-
ливо  навчаль-
них закладів.
Зібрано чимало коштів,  за які  придбали  солдатам продукти
харчування.

Днями   волонтери  сформували першу посилку (14 ящиків) й
відправили її для наших захисників у місто  Мар’їнка Донецької
області.

Марія МАТКІВСЬКА.

ÒÓÒ ÏÀÕÍÅ ÌÈÍÓÂØÈÍÎÞ
Село Либохора – одне з небагатьох на Турківщині, де збе-

реглися хати, яким сто і більше років. На превеликий жаль,
Україна до таких пам’яток  культури майже не проявляє зац-
ікавленості. Хоча наші сусіди, поляки, навідуються до таких
місць досить часто і дивуються, як так можна, через бай-
дужість, знищувати історичні реліквії.

У Либохорі  майже там, де закінчується село, є такі три хати, що
дихають сто-
річною істо-
рією. І якщо
най бл иж чи м
часом не про-
вести рекон-
струкцію, вони
можуть обва-
литися. Влас-
не, тоді все
буде втрачено,
кажуть місцеві
жителі.

Дану про-
блему   пору-
шували нещо-
давно на круглому столі, за участю науковців, що відбувся в рамках
проведення Свята хліба в смт. Бориня. І, хочеться вірити, що добрі
наміри, виголошені тут, стануть реальними справами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


