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	«Просвіта» Голиня: від витоків до сьогодення 
	Анотація. У статті розглянуто питання створення читальні «Просвіти» у селі Голині Калуського району Івано-Франківської області, розкрито історію просвітянського осередку від кінця ХІХ століття до наших днів, охарактеризовано діяльність засновників читальні та найактивніших членів товариства упродовж 125-и років (з перервами, пов'язаними з війнами та совєтською окупацією) його існування у Голині. 
	Ключові слова.  Голинь, читальня «Просвіти», засновники, гуртки, «Записник…», заборона, переслідування, відродження, активісти, історична пам'ять, спортивний турнір Стебельських, «Молода Просвіта». 
	Матірна «Просвіта» завжди живилася діяльністю більших чи менших низових філій чи пізніше осередків подібно до того, як ріка повноводніє багатьма притоками та струмками. Саме тому дослідження історії просвітянського руху в містах і селах України є важливим і необхідним. Інакше не зможемо відтворити правдиву і, наскільки це можливо, повну панораму просвітянського життя краю.  
	Питання створення, діяльності «Просвіти» в Калуші і на Калущині (ширше чи фрагментарно) порушують у низці своїх праць Володимир Бойцан [1], Анатолій Грицан [3; 4], Михайло Коломиєць [8: 9], Микола Когут [7] та ін. Є у цих дослідженнях і деякі мaтеріали про «Просвіту» с. Голиня. Детальнішу інформацію про голинську просвітянську читальню подає учитель історії Микола Христонько [11], а також багаторічний керівник відродженої на початку 90-х років ХХ ст. «Просвіти» Василь Гонський [2], проте це лише окремі періоди діяльності голинської «Просвіти». Тому глибше і ширше дослідження її історії є актуальним. 
	Новизна пропонованого матеріалу полягає у розкритті невідомих сторінок заснування просвітянської читальні у Голині,  її діяльності в кінці ХІХ століття та на початку ХХ,          а також основних етапів становлення відродженої на початку 1990-х років «Просвіти» і сьогодення.  
	Найперше варто відзначити, що просвітянські традиції у селі Голині мають давню  історію. Вони сягають кінця  ХІХ сто-ліття. У листі голинян від 9 листопада 1894 р. до головного             товариства у Львові [10, с. 62–63.]  йдеться про те, що 7 листопада цього ж року в Голині була створена читальня «Просвіти». Ця подія була особливою.  
	Вже вранці, о сьомій годині, пролунали залпи з «моздірів» на честь відкриття просвітянської читальні. Потім відбулася Служба Божа, під час якої знову лунали святкові вистріли, а отець Онуфрій Криницький у проповіді сказав про надзвичайно вагу «дня сего в їх житю зі взгяду на маючуся отворити читальну і получені з нею користи духовні і матеріальні» і закликав усіх прийти на відкриття «на другу годину».  
	На цю подію зібралося багато парафіян, отець Криницький поблагословив їх та скропив свяченою водою читальню і запросив усіх до школи на перші загальні збори її членів. На зборах зачитали вітальний лист від товариства «Просвіта» у Львові і вибрали «виділ читальні», до якого увійшли учитель Михайло Бабій (його було обрано головою виділу), господарі Іван Дрогомирецький (заступник голови), Іван Блавіцький, Федь Ткачук (касир), Іван Шевчук (бібліотекар).  
	Заступниками виділових стали Никола Дзундза та Іван Шевчук-Вінтонів. Всього вступило до читальні 60 осіб, серед яких не тільки отець Криницький, а й його дружина Олександра та дві доньки – Ольга та Марія.  
	А засновниками читальні записані отець Онуфрій Криницький, учитель Михайло Бабій, господарі Йосип Гонсерський, Юрко Дрогомирецький, Петро Кінащук, Микола Дзундза, Іван Дрогомирецький, Матій Валентюк, Андрій Ляхович, Федь Ткачук [10, с. 63]. Просвітяни організовували вечорниці, святкування ювілеїв Тараса Шевченка, Маркіяна Шашкевича, вистави, спортивні змагання, читання та обговорення книжок.  
	Ці традиції продовжив Ілля Стебельський, який працював у селах Явче, Куропатники на Рогатинщині, а також у Цвітові, Томашівцях, Голині на Калущині. Він з великим запалом всюди брався до просвітянської роботи, чи не найбільшу увагу приділяв педагог навчанню молоді, вихованню у неї почуття патріотизму, прагнення відродити Україну, служити своєму народові. У «Калуському листку» знаходимо інформацію про його виступ у Голині 9 березня 1913 р. під час Шевченківського концерту, який був підготований Секцією Українського Студентського Союзу в Калуші і зібрав велику кількість людей: «Численна участь селян, навіть з дооколичних сіл, на концерті свідчить дуже гарно, що культ для Шевченка обняв вже найширші верстви нашого населення» [6]. 
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