
SVOBODA 
Founded in 1893 in Jersey City, NJ
Published by the Ukrainian National Association

Пам'ятаймо
про 

Україну!

www.svoboda-news.com

Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Хто яку ролю 
грав 16 лютого?

Петро Часто

16 лютого у Верховній Раді звітував Прем’єр-
міністер України Арсеній Яценюк. Атмосфе-
ра в сесійній залі провіщувала близьку грозу‚ 
по якій мав проллятися на вже давно безплід-
ну політичну ріллю очищувальний‚ живильний 
дощ. Вранці того дня‚ тобто ще перед початком 
засідання парляменту‚ Президент Петро Поро-
шенко оприлюднив заяву‚ котра‚ мабуть‚ пови-
нна була сприйнятися суспільством як рево-
люційно-радикальна: він повідомив‚ що запро-
понував Генеральному прокуророві Вікторові 
Шокінові податися у відставку‚ і також виразно 
висловився вже не за часткове оновлення Кабі-
нету міністрів‚ а за його повну зміну‚ включно 
з прем’єром – в ім’я швидких‚ ефективних‚ а не 
вдаваних реформ. 

Виникало враження‚ що все вже заздалегідь 
обговорено‚ і що депутатська коаліція гото-
ва саме до цього рішення. Тим більше‚ що спи-
сок підписів за недовіру урядові зібрав значно 
більше‚ ніж потрібних для цього 150 депутат-
ських прізвищ. За відставку всього уряду кате-
горично виступили „Самопоміч“ і „Батьківщи-
на“‚ дві фракції коаліції‚ і позакоаліційна фрак-
ція Радикальної партії Олега Ляшка. 

Також і голова фракції „Бльок Петра Поро-
шенка“ Юрій Луценко в розмовах з журналіс-
тами навіть не сумнівався в тому‚ що прем’єр 
вичерпав кредит довіри: понад 70 відс. грома-
дян України вимагають змінити уряд. 

Тому в кулуарних розмовах реалістично мис-
лячі депутати вважали найкращим варіян-
том для А. Яценюка добровільну відмову від 
прем’єрського крісла: мовляв‚ це для нього – 
єдиний спосіб зберегти політичну чесність і 
людську гідність.

А тим часом він з парляментської трибу-
ни бадьорим тоном перераховував досягнення 
Кабінету міністрів‚ з пам’яті вільно оперуючи 
цифрами‚ відсотками‚ назвами чинних і пля-
нованих програм. Наприклад‚ доходи місцевих 
бюджетів у 2015 році зросли на 42 відс.‚ а це 
означає‚ що місцева інфраструктура‚ зокрема 
лікарні і школи‚ одержали додаткові 24 млрд. 
грн. 

Найпереконливішою виглядала та части-
на звіту‚ що стосувалася діяльности уряду й 
особисто прем’єра‚ спрямованої на посилен-
ня українського війська й запевнення насущ-
них потреб учасників антитерористичої опера-
ції. А. Яценюк повідомив‚ що Україна обладна-
ла понад 200 кілометрів протитанкових ровів 
на кордоні з Росією.

Прем’єр також нагадав‚ що 10 лютого Кабі-
нет міністрів ухвалив нову програму дій уря-
ду на 2016 рік‚ основу якої складають нібито 
„379 дуже конкретних і предметних рішень“‚ з 
ґарантованою підтримкою з боку Міжнародно-
го валютного фонду.

(Закінчення на стор. 14)
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В Україні вшанували пам’ять„Небесної сотні“

КИЇВ. – На другі роковини масового роз-
стрілу активістів Евромайдану їх пам’ять вша-
нували на Інститутській вулиці у Києві, де 
тільки 20 лютого 2014 року загинули понад 50 
людей. Президент Петро Порошенко з дружи-
ною Мариною біля меморіялу, присвяченого 
„Небесній сотні“, запалили лямпадки. 

Пізніше, під час зустрічі з родинами „Небес-
ної сотні“ президент визнав, що у розслідуван-
ні цих вбивств було багато недоліків. Але за 
останні місяці багато зроблено, зауважив він. 
Слідство відтворило хід подій. Воно не просто 
знає замовників, організаторів та виконавців, а 
вже має відповідні докази.

Весь день до меморіялу з фотографіями тих, 
хто загинув під час Революції Гідности, йшли 
люди. У Михайлівському золотоверхому собо-
рі, який під час Революції Гідности давав при-
хисток пораненим і дзвони якого сповіщали 
киян про загострення ситуації на Майдані, 
була відслужена Панахида за загиблими.

Жалобні заходи відбулися і в інших містах 
України. У Харкові в ході на честь „Небесної 
сотні“ взяли участь понад 500 осіб. 

У Одесі біля будівлі обласної адміністра-
ції заклали пам’ятний камінь на честь „Небес-

104 промені спрямували в небо у Києві в пам’ять „Небесної сотні“. (Фото: Радіо „Свобода“)

(Закінчення на стор. 12)

Успіхи та провали декомунізації
Віталій Червоненко
Бі-Бі-Сі

КИЇВ. – 21 лютого міські та селищні ради мали 
завершити перейменування радянських вулиць 
та демонтувати пам’ятники комуністичним дія-
чам. До цього ж дня Верховна Рада, яка має 
виключне повноваження перейменовувати насе-
лені пункти, мала закінчити декомунізацію назв 
населених пунктів, проте цього так і не зробила. 

Останніми днями перед визначеним термі-
ном міські ради змінили більшість радянських 
назв навіть у найсхідніших містах: Дніпропе-
тровську, Запоріжжі, Маріюполі, Краматорську 
та Слов’янську. Натомість у Верховної Ради, яка 
потонула у коаліційних сварках, руки до деко-
мунізації фактично не дійшли – вона дала нові 
назви тільки чотирьом містам з-понад 20, та 170 
селам з-понад 900, які підлягали декомунізації.

Декомунізаційний закон передбачав, що до 21 
листопада 2015 року місцеві ради намагатимуть-
ся змінити радянські назви у своїх містах та селах, 
а потім на три місяці це повноваження отримає 
міський чи селищний голова особисто. До осені 

2015 року місцеві політики переважно займались 
підготуванням до виборів 25 жовтня. 

Проте після виборів справа пішла швидко – 
щодня десятки міст ухвалювали рішення про 
перейменування. Нарешті перейменували цен-
тральний проспект Карла Маркса у Дніпропе-
тровську на честь відомого дослідника козаччини 

(Закінчення на стор. 12)

У Слов’янську бійці „Правого сектора“ демон-
тували пам’ятник Ленінові. (Фото: Бі-Бі-Сі)
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 ■ Активісти вийшли на Майдан

КИЇВ. – 20 лютого активісти встановили вели-
кий намет на Майдані Незалежности та зайняли 
перепокій готелю „Козацький“. 21 лютого наме-
тів на площі стало більше. Активісти назвалися 
„Революційними правими силами“. Серед їхніх 
вимог: звільнення уряду та голови Національ-
ного банку, обрання нового прем’єр-міністра 
шляхом громадського обговорення у триден-
ний термін, заборона підвищення тарифів на 
житло, визнання Мінських угод антиконсти-
туційними та нелеґітимними, звільнення по-
літичних в’язнів. Вночі до активістів приїздили 
представники Міністерства внутрішніх справ, 
а також командири кількох добровольчих ба-
тальйонів Національної Ґвардії і намагалися на-
лагодити перемовини. Один з ініціяторів акції 
– командир батальйону ОУН Микола Коханів-
ський заявив: „В час, коли держава нехтує свої-
ми обов’язками, функцію очищення України від 
окупантів Добровольчий рух ОУН бере на себе“. 
Президент Петро Порошенко 22 лютого назвав 
події у центрі Києва у другу річницю розстрілів 
активістів силовиками на Майдані провокаці-
єю. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Розпадається коаліція

КИЇВ. – 18 лютого Фракція партії „Самопоміч“ 
слідом за „Батьківщиною“ вирішила вийти з 
парляментської коаліції. Після виходу фракції 
„Самопоміч“ з коаліції у ній може нарахову-
ватись менше ніж 226 депутатів, що за місяць 
дасть право президентові оголосити дочасні 
вибори. Причиною такого рішення депутати 
назвали відмову Верховної Ради відправити у 
відставку уряд Арсенія Яценюка 16 лютого, що 
у партії описали як змову між вищим керівни-
цтвом держави з однієї сторони та олігархами 
і підконтрольними їм силами в парляменті – з 
іншої. Попри вихід з коаліції, фракція пообіцяла 
підтримувати законопроєкти, які сприятимуть 
обороноздатності країни, европейській інте-
ґрації та зростанню добробуту людей. Прем’єр-
міністер А. Яценюк оголосив про початок кон-
сультацій з керівником фракції Радикальної 
партії Олегом Ляшком про його входження до 
коаліції. Наступне пленарне засідання парля-
менту відбудеться 15 березня. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Ухвалено антикорупційні закони

КИЇВ. – 18 лютого Верховна Рада України ухва-
лила чотири антикорупційні закони, які є пере-
думовою візової лібералізації із Европейським 
Союзом. Президент Петро Порошенко називав 
цей день історичним. 19 лютого органи Евро-
пейського Союзу визначатимуть, коли питання 
щодо лібералізації візового режиму з Україною 
розглядатиметься Радою ЕС та Европарлямен-
том. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Шокін йде у відставку

КИЇВ. – Генеральний прокурор Віктор Шокін 
19 лютого написав заяву про звільнення. Пре-
зидент Петро Порошенко закликав В. Шокіна 
подати у відставку, оскільки його відомство не 
змогло заручитися довірою суспільства. 19 лю-
того Віце-президент США Джозеф Байден у теле-
фонній розмові з П. Порошенком привітав його 
рішення про відставку В. Шокіна з посади Гене-
рального прокурора України. Також Дж. Байден 
високо оцінив схвалення антикорупційного за-
конодавства, на якому наполягає Міжнародний 
Валютний Фонд. (Бі-Бі-Сі, Радіо „Свобода“) 

 ■ Мехіко повернуло корабель

КИЇВ. – 18 лютого компанія „Нафтогаз України“ 
повідомила, що в Мексиці вирішили повернути 
Україні унікальне судно „Титан-2“ компанії „Чор-
номорнафтогаз“, майно якої захопила після 
окупації півострова Росія. Це судно з 2003 року 
було в оренді компанії з Мехіко. Краново-мон-
тажне судно „Титан-2“ розраховане на монтаж 
і демонтаж плавучих бурових плятформ та їхнє 
обслуговування. Рішення щодо подальшого ви-
користання „Титану-2“ має ухвалити уряд Укра-
їни. Після окупації Криму Росія захопила там 
майна українських власників на суму понад 1 
млрд. дол. (Радіо „Свобода“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Мінськ як форма правового абсурду
Євген Білоножко

Вміння домовлятися та вести діялог є осно-
вою соціяльно-політичного порозуміння та зла-
годи. Форма діялогу може бути різною, але мета 
завжди одна – компроміс. Підставою успішного 
діялогу є спільний дискурсивний простір, пари-
тетність та рівноправність всіх сторін. Ведення 
діялогу виключає насилля (війну), однак‚ будь-
яка війна закінчується переговорами (діяло-
гом).

Отож постає питання – чи Мінські перемови-
ни є діялогом, чи гібридним діялогом в умовах 
гібридної війни?

Місце діялогу створює ілюзію міжнародности 
та невтралітету. В українських реаліях будь-яка 
подія, від наукової конференції до економічної 
співпраці, між Москвою, Києвом та Мінськом – 
є міжнародною за формою, але льокально-про-
вінційною за суттю.

Для більшости країн колишнього СРСР 
російська мова є і залишається засобом полі-
тичного, себто військового шантажу, а не куль-
турного багатства. Тобто, спільна мова ведення 
переговорів у Мінську – не перевага, а недолік.

Найбільший парадокс Мінських угод – 
повноваження підписантів. Угода про припи-
нення вогню та конституційні зміни в Україні 
підписується: 

– Леонідом Кучмою – директивне рішення 
Президента Петра Порошенка; 

– двома дипломатами – з Росії та Европи;
– та двома приватними особами, які є пред-

ставниками осіб, що зброєю захопили владу.
Український парлямент – формально пред-

ставник інтересів України – має виконувати 
рішення вище згаданих осіб. Далі більше.

Україна (A) хоче досягнути миру (Y), але не 
веде переговори з Донецькою і Луганською 

„народними республіками“ (В), переговори 
ведуться з представником Росії (С) у присут-
ності В.

С не визнає себе стороною переговорів. А 
оголосило С країною-аґресором.

Нагадаю, переговори йдуть на території, що 
неформально залежить від С і мовою суб’єкта 
С.

А хоче Y. 
Y залежить від В і С. 
А не визнає суб’єктність В. 
С не визнає свою причетність до В і Y. 
А мусить виконувати все, що підписано на 

території, що неформально залежить від С та 
мовою С.

Можливо, я погано вчив логіку, можливо, 
я не розумію причинно-наслідкових дій, але 
Мінські домовленості – формально-правовий 
абсурд.

Адже для підвищення рівня леґітимности та 
обов’язковости ці угоди підписувалися після 
погодження керівниками держав Нормандсько-
го або Женевського формату, часом у присут-
ності уповноважених представників цих дер-
жав, затверджуються Радою Безпеки ООН.

Про що це говорить? Мінські переговори 
мають символічний та сакральний вимір, а 
не правовий чи політичний. Тож вони цілком 
задовольняють Росію, яка діє виключно у сфері 
мітів та символів.

Вихід з патової ситуації – оголошення мир-
ної конференції та проведення перемовин поза 
межами територіяльного і мовленнєвого „рус-
ского міра". 

„Українська правда“‚ 16 лютого

Євген Білоножко – політичний експерт‚ 
заступник головного редактора порталу 
„Polonews“‚ Київ.

Яка єдність потрібна Україні?
Сергій Дацюк

Зміна уряду, переформатування парля-
ментської коаліції‚ включно з новою коаліцій-
ною угодою і навіть відставка Генпрокурора 
мало що вирішують в ситуації нинішньої полі-
тичної кризи. Проблема не в самій кризі, а в 
неспроможності правлячого прошарку публіч-
но визнати причини цієї кризи.

Подивімось на те, як починалася і розви-
валася нинішня політична криза. Отже, піс-
ля заяви Айвареса Абромавичуса про його від-
ставку західні посли висловилися рішуче за 
підтримку його позиції. Міжнародний валют-
ний фонд в особі Крістін Лаґард остеріг Укра-
їну, що в разі відсутности боротьби з корупці-
єю, про факт якої повідомив А. Абромавичус, 
допомоги Україні не буде. Президент Украї-
ни Петро Порошенко запевнив К. Лаґард, що 
реформи будуть продовжені, незважаючи на 
стосунки між Урядом та парляментською коа-
ліцією. Також П. Порошенко домовився, що 
буде змінено уряд, але без позачергових пар-
ляментських перевиборів.

Українській громаді досі невідомо, чи йшло-
ся в цій розмові про головну причину відстав-
ки А. Абромавичуса, а саме – про корупцію у 
взаєминах між президентом і урядом‚ а також 
про те, що в корупції звинувачено бізнес-парт-
нера президента.

Президент не виступив зі зверненням до 
української громади і ніяк не прокоментував 
звинувачення в корупції на свою адресу. 

Протягом всієї політичної кризи президент 
домовлявся з МВФ і парляментом. Але прези-
дент не домовлявся з власною громадою. Отже 
для української громади виникають питання:

1. Кому президент щонайперше має звітува-
ти і пояснювати причини політичної кризи та 
найближчі наміри – МВФ чи українській гро-
маді?

2. Як взагалі, іґноруючи суспільні настрої, 
президент міг домовлятися з МВФ про те, що 
парляментських перевиборів не буде?

3. Чи взагалі це має так бути, що в ситуа-
ції корупційних скандалів усі антикорупційні 

державні інституції починають робити вигляд, 
що вони щось роблять до того часу, поки скан-
дал в суспільстві не забувається?

Хто „бос“ президента України, де він знахо-
диться? Судячи з таких дій президента, його 
„босом“ не є українська громада, яка його 
обрала. Його „бос“ той, хто платить гроші, 
тобто МВФ. І якщо так стоїть питання, то‚ 
може‚ президента України теж має признача-
ти МВФ?

Водночас так звані консультації в парлямен-
ті, які тривають на тлі політичної кризи, обхо-
дять найбільш важливі для української грома-
ди питання:

1. Чи буде звіт парляментської коаліції про 
виконання (а фактично невиконання) коалі-
ційної угоди?

2. Чи має моральне право парлямент заклю-
чати нову коаліційну угоду, якщо не виконану 
нинішню?

3. Якщо парлямент не має морального права 
на переукладення коаліційної угоди, то чи має 
він залишатися працювати і надалі, чи не вар-
то йому піти на позачергові перевибори?

Головні контрарґументи, які лунають на тлі 
нинішньої політичної кризи, можна звести 
до всього одного – нам потрібна єдність, бо 
є війна і тривають реформи. Але дозвольте 
запитати – єдність кого з ким нам потрібна? 
Єдність президента, уряду та МВФ? Єдність 
між президентом та парляментом? Єдність 
всередині парляменту? Чи може все-таки нами 
потрібна єдність правлячої кляси і широкої 
громади?

В основі будь-якої єдності лежить угода про 
спільні цінності та спільні дії на перспекти-
ву. Ані спільних цінностей (корупція між пре-
зидентом та урядом), ані спільних дій на пер-
спективу (невиконання коаліційної угоди) 
правлячий прошарок не засвідчує.

Отож на яку єдність від української громади 
правлячий прошарок розраховує? Треба разом 
– що? Заплющити очі на корупцію? На сабо-
таж реформ?

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Від ґрипи померли 319 осіб

КИЇВ. – 19 лютого Міністерство охорони здоров’я 
повідомило, що від ґрипи в Україні від початку 
епідемічного сезону (з вересня минулого року) 
померли 319 людей, зокрема п’ять дітей і дві 
вагітних жінки. За медичною допомогою своє-
часно звернулася лише третина померлих. Усі 
померлі не мали щеплень проти ґрипи. Напри-
кінці січня в Україні оголосили епідемію ґрипи. 
Медики закликають людей вчасно звертатися 
по допомогу лікарів і не переносити хворобу на 
ногах. (Радіо „Свобода“)

 ■ Авт привезли менше

КИЇВ. – За 12 місяців 2015 року в Україну було вве-
зено в режимі імпорту 86,492 автотранспортних 
засоби або на 41 відс. менше, ніж роком раніше. 
Про це 19 лютого повідомили у „Укравтопромі“. 
Було завезено 62 тис. легкових автомобілів, ім-
порт яких незначно знизився. Комерційних і 
спецавтомобілів в минулому році імпортовано 
на 72 відс. менше показника 2014 року. Імпорт 
автобусів у 2015 році збільшився щодо попере-
днього року на 22 відс. У той же час з України на 
експорт було поставлено 1,060 авт, що в 3.1 рази 
менше, ніж в 2014 році. („Українська правда“)

 ■ Браконьєри вбили зубрів 

ВІННИЦЯ. – У Хмільницькому лісництві, у одно-
му з останніх прихистків для зубрів в Україні, 
загинули 15 тварин. 30 січня поблизу села Три-
бухи велике стадо зубрів вийшло на лід і тва-
рини потонули. Головною версією слідства є 
дії браконьєрів, але причетними можуть бути і 
місцеві селяни. Добровільно, без сильного сто-
роннього впливу, зубри ніколи на кригу не ви-
йшли б. Поліція відкрила кримінальну справу за 
статтею Кримінального кодексу про незаконне 
полювання, яка передбачає до п’яти років по-
збавлення волі. Місцеві мешканці вважають, що 
загибель зубрів могла статися внаслідок полю-
вання чиновників напідпитку. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Сергеєв залишається в США

КИЇВ. – Колишній Постійний представник Укра-
їни при ООН Посол Юрій Сергеєв почне викла-
дати у Єльському університеті в США. 21 лютого 
він зазначив, що після звільнення у грудні 2015 
року не отримав пропозицій від Міністерства 
закордонних справ України, тому вирішив ви-
йти на пенсію і погодився на одне з багатьох 
отриманих запрошень – до Єльського універ-
ситету. „Буду використовувати цю трибуну для 
донесення правди про Україну. Дякую всім, хто 
підтримував весь цей час. Залишаюся відданим 
вам усім“, – додав дипломат. („Укрінформ“)

 ■ Постраждали 580 тис. дітей

КИЇВ. – Війна Росії проти України глибоко впли-
нула на життя 580 тис. дітей, які мешкають на 
непідконтрольних урядом України територіях, 
а також тих, хто перебуває біля лінії фронту на 
сході України. Серед них 200 тис. (або кожен з 
трьох дітей) потребують психологічної допомо-
ги. Такі дані надали 21 лютого в Дитячому фон-
ді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Джована Барберіс, 
голова ЮНІСЕФ в Україні‚ заявила: „В Україні за-
реєстровано понад 215 тис. внутрішньо перемі-
щених дітей. Минулого року понад 20 дітей було 
вбито та 40 дітей отримали поранення, у тому 
числі 28 дітей були поранені або загинули через 
міни або вибухові предмети. ЮНІСЕФ закликає 
всі сторони конфлікту в Україні забезпечити 
безпечне переміщення та безперешкодний до-
ступ для надання гуманітарної допомоги дітям“. 
(„Укрінформ“)

 ■ На „Евробаченні“ співатиме Джамала

КИЇВ. – 21 лютого співачка Джамала перемогла 
у національному відборі на участь у пісенному 
конкурсі „Евробачення“, що цього року тривати-
ме у Стокгольмі. Джамала виступатиме з влас-
ною композицією під назвою „1944“, присвяче-
ною сталінському виселенню кримських татар 
1944 року. Півфінали „Евробачення“ відбудуться 
10 і 12 травня, фінал конкурсу – 14 травня. Мину-
лого року напад Росії змусив Україну відмовити-
ся від участи в конкурсі. (Радіо „Свобода“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

Коли слово „Україна“ стане модним в Европі
Валерій Пекар

Чого не розуміють в Брюселі?
У Брюселі майже нічого не розуміють. 
У Брюселі не розуміють, чому люди помира-

ли на Майдані під прапорами Евросоюзу. Чому не 
можна було залишити Віктора Януковича прези-
дентом ще на декілька місяців. Чому Україна не 
розвалилася на шматки і чому українці так затято 
відмовляються визнати війну громадянською. 

Не розуміють, яку величезну реформаторську 
працю ми здійснили і чому цього страшенно мало. 
Чому народ постійно невдоволений. Чому є бага-
то охочих відіслати уряд у відставку. Чому рейтинґ 
прем’єра був високий і так швидко впав до нуля. 
Хто такі волонтери й навіщо вони. Чому Мінські 
угоди не мають жодного відношення до реформ та 
евроінтеґрації і який взагалі в них сенс. Чому всі 
дуже хочуть побачити нові імена в політиці і чому 
їх немає. І як так трапилося, що громадянське сус-
пільство – сильне, а держава – слабка. І чому укра-
їнці „розгойдують човен“ і відмовляються при-
йняти ідею стабільности, і хочуть нових виборів. 
І чому мета Кремля – не Україна, а сам Евросоюз. 

Нічого цього в Брюселі не розуміють. Тому що 
ми їм не розповідаємо. 

Старенька Европа стала розсудливою, пережи-
ла жахи світових воєн і досягла масового добробу-
ту. Вона забула молодість і з острахом поглядає на 
свою юну племінницю, що переживає всі пробле-
ми дорослішання одночасно.

Річ у тім, що Україна – занадто молода. Евро-
па сама була така всього лише 200 років тому. 200 
років тому Европа прагнула до модернізації й замі-
ни відсталих політичних еліт, що не пускали її в 
майбутнє. Европа виривалася з лещат рабства й 
прагнула до свободи й гідности. Тоді вершились 
революції і творилися політичні нації. Тоді впер-
ше відкривалися економіка й політика, і це було не 
завжди легко й приємно. Тоді складалися з оскол-
ків сучасні країни і вибудовувалися сучасні дер-
жавні апарати.

Але Україна потрібна Европі. Европа розуміє, 
що це – ключовий елемент европейської безпе-

ки. Віддати Україну сьогодні – означає отримати 
величезні проблеми завтра. Перемігши, Кремль 
(а насправді – Луб’янка, що перемогла) негайно 
візьметься розгойдувати европейський човен на 
всі боки через підтримку правих і лівих радика-
лів, терористів і пораженців, через куплені медія й 
продажні „інтелектуальні товариства“, бльокуван-
ня роботи міжнародних організацій, через пові-
тряні й морські провокації, а то й через „зелених 
чоловічків“ де-небудь під Нарвою чи Дауґавпіл-
сом. Не кажучи вже про те, що чорна діра на сході 
породить потоки біженців, непорівнянні з ниніш-
німи. Але все це буде коли-небудь згодом. А зараз 
виборці хочуть миру й добрих новин, хочуть віль-
но торгувати з Росією. І занадто велика спокуса 
згорнути проблеми й запхати кудись у шафу, геть 
з очей.

Тому наше завдання – розмовляти з Европою. 
Говорити її мовою, використовуючи для цього всі 
механізми. Призначити нарешті посла в Брюселі 
(як ми можемо собі дозволити не мати представ-
ника в столиці Европи?). Призначити посла Укра-
їни в НАТО. Реґулярно висилати в Брюсель і голо-
вні европейські столиці українських філософів і 
діячів культури, проводити круглі столи, конфе-
ренції, відкриті лекції й виставки. Публікувати 
статті в европейських медія. Проводити візити на 
вищому рівні. Дати необхідні ресурси українським 
дипломатам. Розповідати про досягнення. Говори-
ти про проблеми зрозумілою мовою. Вписувати 
все це в европейський контекст.

Коли літня тітонька Европа побачить у дикій 
дівчинці-підлітку не джерело нескінченних про-
блем і порушницю спокою, а сильну молоду осо-
бу, що нагадує її замолоду, що помиляється через 
свою молодість і незрілість, але долає виклики й 
готова бути надійним партнером в обороні і тво-
ренні, – тоді слово „Україна“ стане модним в 
Европі.

„Газета по-українськи“‚ 6 лютого

Валерій Пекар – економічний експерт‚ громад-
ський діяч‚ викладач Бізнес Школи Києво-Моги-
лянської академії‚ Київ.

ТОЧКА ЗОРУ

Росія на межі апокаліпсису
Олександер Мотиль 

Колись Володимир Путін здавався неперемож-
ним. Зараз він, як і його режим, виглядає знеси-
леним, схоже, що він заплутався і впадає у відчай. 
Коментатори, як російські, так і західні, все частіше 
говорять про те, що Росія, ймовірно, вже на межі 
глибокої нестабільности, можливо, навіть розвалу.

В цій зміні сприйняття немає нічого дивного. 
Рік тому Росія була в евфорії після анексії Криму 
та аґресії на Донбасі. Економіка, хоча і переживала 
стагнацію, здавалася стабільною.

В. Путін перемагав західніх політиків і росій-
ських опонентів з очевидною перевагою. Його 
популярність злетіла до небес. Зараз з усього цього 
залишилася тільки популярність, все інше повер-
нулося до гіршого. Крим і Донбас виявилися еко-
номічними чорними дірами, в які витікають росій-
ські ресурси. Війна в Україні привела Росію до без-
вихідного становища.

Ціни на енерґоносії впали, і в Росії почалася еко-
номічна рецесія. Економічні санкції В. Путіна про-
ти України, Туреччини і Заходу лише ще сильніше 
пошкодили російській економіці. Тим часом росій-
ська інтервенція в Сирії ось-ось загрузне в трясо-
вині.

Ймовірно, у Росії все ще гірше, ніж описує цей 
побіжний огляд неґативних тенденцій. Країна 
переживає три кризи, викликані правлінням В. 
Путіна, і зовнішньополітичні авантюри в Україні та 
Сирії тільки загострюють їх.

По-перше, російська економіка – у вільному 
падінні. Те, що ціни на нафту і газ навряд чи сут-
тєво піднімуться в близькому майбутньому, пога-
но. Але набагато гірше те, що залежна від енерґо-
носіїв економіка Росії нереформована, неконкурен-
тоспроможна і немодернізована, і вона залишиться 
такою, поки буде машиною, що приносить багат-
ство російській політичній еліті.

По-друге, путінська політична система пережи-
ває дезінтеґрацію. Його фірмова авторитарна цен-

тралізація була призначена для створення сильної 
„вертикалі влади“, яка наведе порядок в адміністра-
тивному апараті, звільнить його від корупції і під-
порядкує реґіональні еліти, як російські, так і неро-
сійські, волі Москви.

Натомість надцентралізація дала протилежний 
ефект – бюрократія фраґментована, у бюрократів 
всі можливості для дій в їхніх же інтересах, а реґі-
ональні еліти все більше виходять з-під контролі; 
найяскравіший приклад тут – Рамзан Кадиров.

По-третє, сам В. Путін, на якому тримається 
вся російська система, очевидно, вже пережив свої 
роки розквіту. Після катастрофічного рішення 
перешкодити Україні підписати угоду про асоція-
цію з Евросоюзом в 2013 році він робив одну стра-
тегічну помилку за іншою. Його колись привабли-
вий образ мачо стерся, а недавні спроби підтрима-
ти культ його особи публікацією збірника цитат і 
календаря з його портретами виглядають смішно і 
безнадійно.

Проблема В. Путіна (і Росії) – в тому, що полі-
тико-економічна система стійка до змін. Така дис-
функціональна економіка, як в Росії, може трима-
тися тільки за умови, що її контролює каста бюро-
кратів, яка ставить свої власні інтереси над інтере-
си країни. У свою чергу, в центрі глибоко корумпо-
ваної авторитарної системи необхідний диктатор 
для координації і балянсу інтересів, і апетитів еліти.

Інноваційне рішення В. Путіна полягало в тому, 
щоб перетворити себе на культову фігуру, леґітим-
ність якої заснована на молодості і енерґії, що зда-
ються вічними. Однак‚ такі вожді в результаті ста-
ють жертвами власного культу і, як Сталін, Гітлер, 
Мао і Муссоліні, не можуть покинути свій пост 
добровільно. Росія опинилася між Сциллою сис-
темного розпаду і Харибдою системного застою. В 
таких умовах В. Путін все більше спиратиметься на 
російський шовінізм, імперіялізм і етноцентризм 
для підтримки своєї леґітимности.

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ У Росії звинувачують США 

МОСКВА. – Генадій Онищенко, дорадник 
Прем’єр-міністра Росії Дмитра Медеведєва, ви-
словив думку‚ що США заражають вірусом Зіка 
комарів в околиці Чорного моря для біологічної 
війни проти Росії. У інтерв’ю для Бі-Бі-Сі Г. Они-
щенко сказав‚ що російські науковці встановили 
збільшення числа комарів‚ які носять цей вірус‚ 
в околиці Абхазії, яка межує з Росією на побе-
режжі Чорного моря. Він заявив, що поблизу 
знаходиться американська військова мікробіо-
логічна лябораторія. „Пентагон не збудував вій-
ськову біологічну базу для захисту грузинських 
дітей проти кору”, – він сказав. Правдоподібно 
йдеться про про об’єкт для біологічних дослі-
дів‚ збудований Департаментом оборони США 
у Грузії в 2011 році, який був переданий у влас-
ність грузинського Національного центру для 
контролі хворіб у 2013 році. Г. Онищенко був го-
ловним санітарним лікарем Росії від 1996 року; 
у 2013 році Д. Медведєв призначив його своїм 
дорадником. Заява Г. Онищенка була зроблена 
15 лютого, коли Міністерство охорони здоров’я 
Росії підтвердило перший випадок захворюван-
ня вірусом Зіка в Росії. (Радіо „Свобода”)

 ■ Не було „польських таборів смерти”

ВАРШАВА. – Міністер справедливости Польщі 
Збіґнєв Зьобро сказав, що Польща готує прави-
ла про заборону терміну „польські табори смер-
ти”‚ коли йдеться про нацистські концтабори 
під час війни на території Польщі. Польща вже 
довший час старається виключити назву „поль-
ські табори смерти” з історичних та газетних 
повідомлень, тому що вона створює уявлення‚ 
ніби Польща‚ окупована нацистською Німеччи-
ною під час Другої світової війни, була відпові-
дальною за концтабори на її території. З. Зьобро 
заявив 13 лютого, що ці правила „відповідають 
сподіванням поляків, котрі є оганьблені у світі, 
в Европі, навіть в Німеччині, що, мовляв, вони 
є спричинниками Голокосту, що у Польщі були 
польські концтабори, польські газові камери”. 
(„Ройтерс”)

 ■ Президент Обама відвідає Кубу

ВАШІНҐТОН. – Президент США Барак Обама за-
явив 18 лютого, що він відвідає Кубу 21-22 бе-
резня. Це буде перша візита американського 
президента від 1928 року. Конґресвумен Ілеана 
Рос-Легтінен, республіканка з Фльориди, назва-
ла запляновану візиту „абсолютною ганьбою”. 
Вона народилася в Гавані і втекла малою дити-
ною зі своїми батьками від комуністичного ре-
жиму Фіделя Кастра. Сенатор Роберт Менендез, 
демократ з Ню-Джерзі, сказав‚ що „президент 
знову жертвує довготривалими й постійними 
американськими вартостями в заміну за корот-
котривалі економічні інтереси”. Але Б. Обама 
каже‚ що Білий Дім виразно підкреслив комуніс-
тичному урядові, що американський президент 
зустрінеться з політичними дисидентами та ак-
тивістами. „Ми ще маємо опінії‚ які різняться від 
кубинського уряду, які я висловлю безпосеред-
ньо”, – сказав Б. Обама. Президент має надію, 
що йому вдасться переконати Конґрес зняти 
ембарґо проти Куби. Це є найбільша вимога Га-
вани до Вашінґтону. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Валенса заперечує співпрацю 

ВАРШАВА. – 18 лютого Лукаш Камінський, ди-
ректор Інституту національної пам’яті, який за-
ймається виявленням злочинів з нацистської 
та комуністичної ери‚ заявив, що знайшлися 
документи з підписом Л. Валенси та псевдом  
„Болек” про співпрацю з службою безпеки в 
1970-их роках. Л. Валенса рішуче відкинув ці 
звинувачення. Він вважає, що ці документи 
були підроблені. Раніше 72-літній колишнй 
президент визнав, що свого часу був змуше-
ний підписати зобов’язання бути інформато-
ром, але наполягав, що ніколи нічого не робив 
в цій ділянці. У 2000 році спеціяльний суд ре-
абілітував його, заявивши, що ніяких доказів 
такої співпраці не було виявлено. Л. Валенса 
заснував незалежну професійну спілку „Солі-
дарність“ і був обраний президентом Польщі в 
1990 році. („Блюмберґ Нюз”)

АМЕРИКА І СВІТ                   
ТОЧКА ЗОРУ

Зустріч епохальна. Наслідки також
Мирослав Маринович

Спершу про сам факт зустрічі Папи Францис-
ка і московського Патріярха Кирила. Її прагну-
ли кілька попередніх пап. Зокрема, її наполегли-
во домагався Папа Іван-Павло ІІ. Проте виграш-
на льота дісталася Папі, який найменше до цьо-
го готовий.

Бо Папа Франциск – душпастир, а не політик, 
і це добре усвідомлюють у Москві. З-поміж усіх 
пап з ним найбезпечніше. До того ж, зформу-
вавшись у Латинській Америці, нинішній пон-
тифік не розуміється на ситуації у Східній Евро-
пі й ніколи не входив у безпосередній контакт з 
„таємницями кремлівського двору".

Терен, де папа почувається вдома і де він спро-
можний на найвищі духовні злети, – це людська 
душа; натомість світова політика, як це вже  ціл-
ком очевидно, в Римській Апостольській Столи-
ці віддана на відкуп куріяльним політикам.

Московський Патріярхат тривалий час май-
стерно використовував особливості ватикан-
ської позиції, незмінно відмовляючись від 
зустрічей з папами на невигідних для себе умо-
вах. „Винуватими“, звичайно ж, завжди були 
католики – чи то з вигаданим „католицьким 
прозелітизмом у Росії“, чи з так званим „насиль-
ством греко-католиків над православними в 
Західній Україні“.

І раптом усі ці арґументи відпали. Мотива-
ція тут, зрозуміло, знову якнайповажніша: тре-
ба, мовляв, спільно захистити християн Сирії 
(яких, до речі, так надхненно бомбувала Росія) й 
оберегти людську цивілізацію від усіляких збо-
чень. А насправді – врятувати путінську Росію 
від повної ізоляції та поразки.

Ватиканські дипломати, припускаю, свят-
к ують перемогу :  десятиліття величез-
них зусиль  нарешті дали позитивні плоди – 
Москву  нарешті  вдалося „схилити до діялогу“. 
Саме це ключове слово „нарешті“ й вимовив 
папа, обіймаючи Патріярха Кирила.

Втім, щоб уяснити, чия це була перемо-
га насправді, звернімося до підписаної на Кубі 
деклярації.

Люди довірливі й миролюбні передусім звер-
нуть увагу на цілу низку параграфів, що їх, 
абстрагуючись від обставин, цілком можна було 
б назвати здобутками новітніх міжцерковних 
стосунків. Для прикладу, ті, кого тривожить 
мовчання секулярної Европи щодо страждань 
християн від насильства на Близькому Сході, 
будуть раді побачити, що таку ж тривогу вислов-
люють і підписанти деклярації.

Люди ліберального ухилу, для яких важливи-
ми є плюралізм і толерантність, будуть задово-
лені параграфом 13, що „відмінності в розумін-
ні релігійних істин не повинні перешкоджати 
людям різної  віри жити в мирі та злагоді“. Вод-
ночас люди антиліберального ухилу будуть задо-
волені параграфами 19-21, у яких підтвердже-
но традиційні сімейні цінності, право на життя 
і попереджено про небезпеки аґресивного секу-
ляризму.

Проте для мене, навченого лукавством кому-
ністичної ідеології й шокованого цинізмом іде-
ології „русского міра“, важливі не слова, а діла. 
Тому коли я читаю в параграфі 13, що „в ниніш-
ніх умовах релігійні провідники несуть особли-
ву відповідальність за виховання своєї пастви в 
дусі поваги до переконань тих, хто належить до 
інших релігійних традицій“, мені відразу згаду-
ється, що патріярх московський жодним словом 
не засудив військову аґресію своєї держави про-
ти України і релігійні переслідування на окупо-
ваних територіях, тобто не виконав саме те, до 
чого так красномовно закликає у процитовано-
му параграфі.

Ось чому ті пункти деклярації, які передусім 
стосуються ситуації в Україні або які приклада-
ються до неї, є для мене контрольними і свідчать 
про щирість чи нещирість московського патрі-
ярха та про обізнаність католицької сторони.  

Параграф 26 можна назвати „баламандським". 
Він майже дослівно повторює відому формулу 
Баламандської угоди, якою вона і прославила-
ся, а саме: розрізнення між (а) „уніятизмом“ як 
методом досягнення єдности Церков і (б) Схід-
німи Католицькими Церквами, які, хоч і постали 
внаслідок унії, все ж мають право на існування.

Але в кубинській деклярації є одна „невелич-
ка“ зміна: в ній ідеться вже не про Східні Като-
лицькі Церкви, а про  церковні спільноти. На 
світське вухо різниця ніби й непомітна, але екле-
зіяльна реальність за цими визначеннями ради-
кально відмінна! І Ватикан чудово усвідомлює 
цю різницю, коли, скажімо, розрізняє „протес-
тантські Церкви“ і „протестантські церковні 
спільноти“.

Тому про простий недогляд тут говорити не 
доводиться. У документі чітко говориться про 
„спільноти“, які внаслідок унії „відділилися від 
своїх Церков“. Тобто увесь параграф виписаний 
на основі православної еклезіології в її москов-
ській інтерпретації.

Параграф 26 варто процитувати повніс-
тю (переклад мій): „Ми уболіваємо з приво-
ду ворожнечі в Україні, яка вже забрала чимало 
жертв, завдала численних ран мирному населен-
ню і призвела до глибокої економічної та гума-
нітарної кризи в суспільстві. Ми закликаємо всі 
сторони, задіяні у конфлікті, виявити розважли-
вість, соціяльну солідарність і дієву миротвор-
чість. Закликаємо наші Церкви в Україні працю-
вати для досягнення суспільної згоди, стримува-
тися від участи в протистоянні й не підтримува-
ти подальший розвиток конфлікту“.

Цей параграф вочевидь написано в Кремлі. 
Він дослівно повторює тамтешній пропаґан-
дистський штамп про буцімто виключно вну-
трішній характер „конфлікту в Україні“. У ньо-
му міститься непрямий натяк на те, що росій-
ське православ’я в зоні конфлікту є миролюб-
ним, тоді як „уніяти“ і „раскольнікі“ підживлю-
ють конфлікт. У кожнім разі, саме так цей пара-
граф і буде використано Москвою в найближчо-
му майбутньому.

І нарешті, в цьому параграфі немає жодної 
згадки про очевидну для всього світу причет-
ність Росії до цього конфлікту. Те, що цей пункт 
пропонував Митрополит Іларіон Алфєєв, – зро-
зуміло, але що на нього погодилися ватикан-
ські дипломати, а врешті-решт і папа – екстра-
ординарно. Природу „українського конфлік-
ту“ ще можна було не розуміти влітку 2014 року, 
але „наївна необізнаність“ на початку 2016 року 
вочевидь обтяжує сумління Ватикану.

У параграфі 27 підписанти деклярації вислов-
люють „надію, що розкол серед православних 
віруючих України буде подоланий на основі існу-
ючих канонічних норм“. Що ж, це давня політи-
ка Ватикану – підтримувати в Україні контакти 
виключно з „канонічною“ Православною Церк-
вою.

Отож неважко собі уявити, як неґативно буде 
сприйнято цей параграф у тих українських Пра-
вославних Церквах, що не перебувають у єднос-
ті з Московським Патріярхатом. Можна лише 
вкотре посумувати, що у ватиканському мислен-
ні принцип канонічности набуває абсолютного 
характеру – без огляду на те, яким спотворенням 
правди і справедливости він обертається.

Недратування Москви стало точкою відлі-
ку для будь-яких кроків Ватикану у стосунках з 
іншими Церквами. Це могло би стати для укра-
їнських християн підставою для розчарування, 
якби не той факт, що, на щастя, Євангеліє нічого 
не говорить про канонічність, зате дуже багато – 
про правду і про належну обачність, яку мають 
виявляти християни перед лицем Лукавого.

Враження лукавства лише підсилюється, коли 
читаєш параграф 28, який містить багато гарних 
і правильних слів про потребу співробітництва 
між католиками і православними, про євангель-
ську основу такої співдії. Проте як тільки натра-
пляєш на слова про потребу „спільного свід-
чення про моральну гідність і справжню свобо-
ду людини“, в уяві відразу постають масові пору-
шення релігійних прав людини на підконтроль-
них Росії окупованих територіях, які тепер стали 
вотчиною „русского міра“.

Йдеться про переслідування Української Пра-
вославної Церкви Київського Патріярхату та 
Української Греко-Католицької Церкви у Кри-
му й на сході України, про фізичну розправу 
над протестантськими пасторами, про свавіль-
ні арешти і „зникнення“ активістів кримськота-
тарського руху тощо. Про це в Деклярації немає 

(Закінчення на стор. 18)
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 ■ США і Південна Корея плянують оборону

СЕУЛ, Південна Корея. — Офіційні кола США та 
Південної Кореї повідомили 22 лютого, що оби-
дві країни відпрацюють нанесення превентив-
них військових ударів з метою знешкодження 
північнокорейських ядерних об’єктів у ході бе-
резневих військових навчань, які стануть най-
більшими маневрами за всю історію союзних 
відносин двох країн. Беручи під увагу недавнє 
ядерне випробування і запуск далекосяжної ра-
кети комуністичною Північною Кореєю, Вашінґ-
тон і Сеул під час щорічних спільних навчань 
приділять увагу захистові від атак з використан-
ням зброї масового ураження. Відповідно до де-
яких сценаріїв, що розробляються військовими 
стратегами, найкращою обороною є вдалий на-
ступ, що дозволяє знищити північнокорейський 
ракетний або ядерний об’єкт або іншу стратегіч-
ну військову ціль до нанесення неминучого уда-
ру. („Голос Америки”)

 ■ Британія вирішуватиме про членство в ЕС

ЛОНДОН. — Референдум у Британії щодо по-
дальшого членства в Европейському Союзі (ЕС) 
буде проведений 23 червня. Про це оголосив 
Прем’єр-міністер країни Дейвид Камерон. За 
його словами, уряд узгодив офіційну позицію в 
цьому питанні і рекомендує країні залишитись 
у европейському бльоці з 28 країн. Д. Камерон 
заявив, що Великобританії буде безпечніше та 
краще, залишаючись у складі Евросоюзу, і до-
дав водночас, що це рішення має ухвалити на-
род країни. Евросоюз на дводенній вершин-
ній зустрічі 20 лютого ухвалив угоду, що надає 
спеціяльний статус Великобританії у складі ЕС. 
Чимало британських політиків, здебільшого 
консерваторів, закликають до виходу Велико-
британії зі складу Евросоюзу, переважно через 
економічні причини. До них приєднався 21 лю-
того Борис Джансон, популярний посадник Лон-
дону. („Голос Америки”)

 ■ Росія відкинула звинувачення 

МОСКВА. — 16 лютого Росія відкинула звину-
вачення в тому, що російські військові несуть 
відповідальність за авіоудари по лікарнях на 
півночі Сирії. За даними ООН, в результаті об-
стрілу медичних закладів і шкіл 15 лютого за-
гинуло близько 50 мирних громадян, у тому 
числі діти. Правозахисна організація „Сирійська 
обсерваторія для людських прав“ повідомила, 
що авіоудари, ймовірно, завдали російські ви-
нищувачі. Однак прес-секретар Президента Ро-
сії Дмитро Пєсков відкинув ці звинувачення, за-
явивши, що інформація про відповідальність за 
удари повинна надходити від сирійського уряду. 
Бан Кі Мун, генеральний секретар ООН‚ заявив, 
що „такі напади є кричущим порушенням міжна-
родного права”. („Голос Америки”)

 ■ У Пентагоні і ЦРУ не вірять Росії

НЮ-ЙОРК. — Провідні радники Президента США 
Барака Обами переконані, що Росія не буде до-
тримуватися режиму припинення вогню в Сирії і 
пропонують знайти можливості для розширення 
таємної військової підтримки деяких повстанців, 
які тепер приймають на себе удари російської 
військової авіяції. Про це повідомила 23 люто-
го газета „Вол Стріт Джорнал”. Посилаючись на 
неназваного високопосадовця президентської 
адміністрації, газета пише, що Секретар оборо-
ни Ештон Картер, шеф Об’єднаного комітету на-
чальників штабів Збройних Сил генерал Джозеф 
Данфорд і директор Центрального Розвідуваль-
ного Управління (ЦРУ) Джан Бренан займають 
все більш тверді позиції на нарадах у Білому 
Домі, закликаючи вжити нових заходів, які здатні 
„принести реальні неприємності росіянам”. Але 
це може привести до того, що США ще глибше за-
грузнуть в конфлікті в Сирії, враховуючи, що Мо-
сква не демонструє особливих намірів знизити 
свою підтримку Президента Башара аль-Асада. 
Б. Обама не хоче, щоб США або їхні партнери до-
ставляли повстанцям сучасну зенітну зброю для 
відбиття ударів з повітря. Хоч ця зброя може до-
корінно змінити ситуацію, будь-яке рішення, яке 
може безпосередньо допомогти повстанцям у 
боротьбі з російськими військами може привес-
ти до серйозної ескаляції. („Голос Америки”)

АМЕРИКА І СВІТ                    
ТОЧКА ЗОРУ

Що думати після гаванської зустрічі?
Аскольд Лозинський

Мій загальний висновок – як українського хрис-
тиянина і члена Української Греко Католицької 
Церква – такий‚ що в гаванській зустрічі Папи 
Франциска і російського Патріярха Кирила був від-
сутній Святий Дух, тобто це було діло проти Божо-
го Провидіння‚ і тому воно посіяло зерно зла‚ а не 
добра, що може принести тільки нещасний урожай.

Для мене особисто текст спільної їхньої декля-
рації не був несподіванкою. На жаль‚ можна було 
передбачити‚ що більшість бажань Кирила і Крем-
ля будуть задоволені. Росія не могла й мріяти про 
успішнішу зустріч. 

Чи можна було сподіватися бодай словечка про 
російську аґресію, про суверенітет України, про 
переслідування українців на своїй власній землі 
чужим режимом, про переслідування інших наці-
ональних меншостей, наприклад‚ кримських татар‚ 
та грубі порушення людських і релігійних прав в 
Криму та на завойованих територіях, про знущан-
ня Московського Патріярхату над Українською Гре-
ко-Католицькою Церквою в Україні і в Росії? Ні! 
Мовчанка у цих питаннях була передбачена, і не 
тільки тому, що цього не дозволив би Кирило, але, 
на жаль, також тому, що майже з дворічної діяль-
ности Папи Франциска було зрозуміло, що цих 
питань не порушить він.

В мене була надія‚ одначе, що принаймні спіль-
ний документ буде невтральний‚ і залишиться 
лише чорна пляма від ще однієї зустрічі світу мора-
лі зі світом зла. Не сподівався я кривдних та образ-
ливих фраз на нашу адресу – греко-католиків та 
вірних Української Автокефальної Православної 
Церкви і Української Православної Церкви Київ-
ського Патріярхату. Тому, щоб не було непорозу-
мінь‚ подаю ті уривки офіційного тексту декляра-
ції‚ котрі свідчать‚ що зустріч була історично скан-
дальна та матиме тяжкі наслідки для українських 
християн:

„Православні і католики з’єднані не тільки спіль-
ною традицією Церкви першого тисячоліття, а 
також місією проповідувати Євангеліє Христа у сві-
ті сьогодні. Ця місія включає взаємну повагу членів 
християнських спільнот та виключає будь яку фор-
му намагань повертати до своєї віри інших (хрис-
тиян – А. Л.)”. 

Очевидно‚ це звинувачення адресується УГКЦ і 
заперечує її природне право поширюватися на схо-
ді України, а також в Російській Федерації‚ де про-
живає чимало українців-католиків, але вони не 
мають жодного храму на цілій території. Це також 
сповідування імперіялістичного гасла „Русского 
міра“‚ головним пропаґандистом якого є Патріярх 
Кирило.

„Сподіваємося, що наша зустріч зможе зроби-
ти внесок у примирення між греко-католиками 
і православними там, де існує напруження. Сьо-
годні очевидно, що метода „уніятизму“, притаман-
на минулому, в значенні приєднання однієї спіль-
ноти до іншої, відриваючи її від своєї Церкви, не є 
способом, що дає змогу відновити єдність. Однак, 
християнські спільноти, що з’явилися в таких істо-
ричних обставинах, мають право існувати та здій-
снювати все те, що є необхідним для задоволення 
духовних потреб своїх вірних, одночасно прагнучи 
жити в мирі зі своїми сусідами. Православні та гре-
ко-католики потребують примиритися та віднайти 
взаємоприйнятні форми співжиття…“

Ці слова є кривдою щодо УГКЦ‚ бо її історич-
не постання деклярація характеризує як відрив від 
якоїсь матірної Церкви – мабуть‚ мається на увазі 
Російська Православна Церква. Чи Папа забув, що 
він представляє уніятів, що є не лише інтеґральною 
частиною Апостольської Церкви, але ріки крови 
пролляли в ім’я свідчення своє вірности та любо-
ви до Бога і Його Церкви. Тут Папа Франциск, піс-
ля 400 років мучеництва нашої Церкви за вірність, 
нехтує цим всім та дає до зрозуміння, що виник-
нення цієї Церкви було неправильним.Чи можемо з 
цим погодитися?

Ще одне положення гаванської деклярації: 
„Висловлюємо побажання, щоб було подолано 
схизму між православними вірними в Україні на 
основі існуючих канонічних норм, щоб усі право-
славні християни України жили в мирі та гармонії, 
і щоб католицькі спільноти країни сприяли цьому, 
щоб наше християнське братерство ставало дедалі 
видимішим“.

Московська Церква в Україні постійно нази-
ває православних‚ які не належать до неї, єрети-
ками. Тепер це саме‚ як бачимо‚ стверджує і папа. 
По-друге‚ папа не вберігся від історичного замі-
шання‚ забуваючи чи не знаючи‚ в який шахрай-
ський спосіб Московський Патріярхат здобув так 
звану канонічність.

Наприкінці Папа Франциск закликає православ-
них в Україні повернути собі канонічність через 
Московський Патріярхат. Це перекреслює всі добрі 
взаємини‚ котрі вже існували між Ватиканом і Цар-
городом і підкріплює претензію Москви як „тре-
тього Риму“. 

Чи є можливим висвітлити позитивно цю спіль-
ну ватикансько-московську деклярацію? Я думаю, 
що ні. 

Мені сьогодні, на жаль, здається, що коли 13 
березня 2013 року кардинали у Ватикані обирали 
Папою Горге Маріо Берґоліо з Буенос-Айресу, був 
відсутній Святий Дух.

Ню-Йорк 

Петро Порошенко відвідав Героя України
КИЇВ. – Президент 

України Петро Поро-
шенко 24 лютого відвідав 
Героя України, поранено-
го полковника Ігоря Гор-
дійчука у Національно-
му військово-медичному 
клінічному центрі „Голо-
вний військовий клініч-
ний госпіталь“. 

Полковник був про-
оперований з  у час-
тю трьох лікарів, гро-
мадян Канади, які нада-
ють допомогу пораненим 
військовослужбовцям в 
рамках спільної канад-
сько-української акції.

У І. Гордійчука спосте-
рігається позитивна піс-
ляопераційна динаміка. 
П. Порошенко пригадав 
попередні зустрічі з вій-
ськовим, який отримав 
важкі поранення і вже 
тривалий час лікується у 
військових шпиталях, в тому числі проходив реабі-
літацію у США. Президент наголосив, що на пора-
неного військового вже чекають на роботі у ліцеї. 

П. Порошенко також подякував канадським 

лікарям Каролін Левіс, Олегові Антонишинові та 
Христині Волер за допомогу пораненому полков-
никові.

 (Прес-служба Президента України)

Президент України Петро Порошенко під час відвідання Ігоря 
Гордійчука. (Фото: Прес-служба Президента України)
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про 

Україну!

ІСТОРІЯ
Культура України здобуває світ

19 лютого „Свобода“ розповіла про виставку „Україна існує“‚ яку у 
січні показали в ООН а тоді в Ню-Джерзі. Останнім часом у тижневику 
було вміщено ряд повідомлень про події культурного життя України‚ 
які сталися за її межами. Українські фільми були висвітлені у Конґресі 
США‚ у залях Ню-Йорку‚ ряду міст Европи. 

Важко не зауважити нову тенденцію у цій площині: якщо донедав-
на культурні імпрези влаштовувалися переважно для закордонного 
українства‚ то тепер вони адресовані також американцям‚ німцям‚ 
французам та іншим націям‚ котрі мають зросле зацікавлення Україною 
і вдовольняють його завдяки виставкам‚ фільмам‚ концертам. Минають 
часи‚ коли українські оркестри‚ театральні і танцювальні гурти пред-
ставляли російськими, тому що у суспільному сприйнятті СРСР не набув 
такої популярности як стара назва – Росія. І саме злочинні дії Росії‚ як 
не дивно‚ сприяли зрозумінню того‚ що Україна – не Росія‚ а культура 
України – самобутня‚ оригінальна і далеко не російська. 

Поширенню у світі української культури сприяє утворення закордон-
них українських об’єднань і товариств‚ що виникли на основі еконо-
мічної еміґрації‚ заробітчанства‚ але завдяки патріотизмові‚ ініціятиві 
та підприємливості самих заробітчан швидко увійшли в національне 
і культурне життя країн проживання і стали носіями культурного про-
світництва. У Фінляндії‚ Ізраїлі‚ Франції‚ інших державах у цьому спри-
яють дипломатичні установи України. Звісно‚ головними спонзорами 
більшости імпрез залишаються традиційні фінансові установи‚ церкви 
та громадські об’єднання  давнішої дати‚ котрі теж усвідомили потребу 
широкого утвердження у світі досягнень української культури.

Тепер у Лондоні і Парижі продають вишиті блюзи і сукні в національ-
ному стилі української марки „Yulia Magdych“.  Ця марка стала першою 
з України, яка удостоєна чести бути представленою в леґендарній лон-
донській крамниці „Selfridges“, заснованій понад 100 років тому.

З 19 по 25 лютого в Тель-Авіві відбулася фотовиставка „Між війною 
і миром. Україна – Ізраїль“, присвячена подвигу учасників Революції 
Гідности. Відомий у світі київський ювелірний дім „Лобортас“ запро-
сив „Свободу“ на показ американцям своїх досягнень 17 березня на 
Фльориді. Можна навести ряд таких вісток. 

„Культура не знає кордонів і саме вона є найдієвішою методою 
інтеґрації. Ми виходимо із усвідомлення культури як ціннісного фун-
даменту здійснення реформ, рушія ефективної політики держави не 
лише в гуманітарній, культурній сферах, а й соціяльно-економічній. 
Культурна політика України має об’єднати суспільство, стати і зброєю 
для перемоги над російською аґресією, і інструментом реформ. Ми 
прагнемо розвивати українську европейську культуру, її конкурентоз-
датність як наш історичний і водночас сучасний внесок у будівництво 
спільного европейського дому“‚ – написав Президент України Петро 
Порошенко 4 вересня 2015 року‚ вітаючи ІІІ Міжнародний конґрес куль-
тури Східнього партнерства. Важко з ним не погодитися.

Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або її видавця.

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

Гідно ніс прапор крізь життя
Світлана Орел
 
КІРОВОГРАД.  – 25 років тому у 

місті було піднесено синьо-жовті 
прапори. Як тоді вважали – впер-
ше. Вже пізніше стало відомо, що 
першими, хто підняв національ-
ні прапори у нашій області, були 
Ярослав Лесів та Віктор Цвілюк. 
Сталося це у Гайворонському райо-
ні у 1966 році. Прапори замайоріли 
на приміщенні школи-інтернату та 
на трубі цукрозаводу.

Я. Лесів був одним з ініціято-
рів відродження Української Гре-
ко-Католицької Церкви, поет, дис-
идент, член Українського Націо-
нального Фронту (УНФ) та Укра-
їнської Гельсінкської Групи. Якраз 
цієї зими йому виповнилось би 
75 років. Його батько – воїн УПА 
разом із сином – братом Ярослава, 
був репресований за участь в ОУН. 
Саме тому Ярослав не зміг здобу-
ти університетську освіту. А піс-
ля закінчення Івано-Франківського 
фізкультурного технікуму отримав 
направлення на роботу у Заваллів-
ську школу-інтернат. Ще навчаю-
чись у технікумі, він став членом 
(виявилось, що й співзасновником) 
підпільної організації УНФ, яка 
пізніше саме через Я. Лесіва поста-
чала на Кіровоградщину свої бро-
шури й листівки.

Розповідає вчителька-пенсіо-
нерка Світлана Насипана: „Ми 
одночасно прийшли працювати у 
Заваллівську школу-інтернат. Це 
був невисокого зросту кремезний 
молодий чоловік. Навколо нього 
завжди було багато дітей. Завжди 
був зібраний і тактовний. Він не 
боявся сказати те, про що інші 
воліли мовчати. Усе більше спілку-
вався з учителем трудового навчан-
ня Віктором Цвілюком. Додому 
вони йшли майже завжди разом. 
Іноді разом їздили у Гайворон. Ніх-
то з нас не припускав, що прапори 
– справа їхніх рук. У Заваллі саме 
відбувся страйк робітників графі-
тового комбінату, які, не зважаючи 
на тиск та погрози влади, змогли 
відстояти свої права на справедли-
ву оплату праці. 

Я. Лесіва цікавився у дітей, чи 
не має хто репресованих родичів. 
Незабаром з’явилися спільники у 
Заваллі. В. Цвілюк, активний член 
організації, пізніше розповідав, 
що робота групи була організова-
на за принципом так званої трій-
ки, зручної для конспірації. Члени 
УНФ на території району поширю-
вали свій часопис „Воля і Батьків-
щина“, книгу „Україна у фотогра-
фіях“, тощо. Час від часу Я. Лесів 
їздив до родичів на Прикарпаття і 
привозив звідти підпільну літера-
туру. 

Листівки, де йшлося, що Укра-
їна має стати незалежною, знахо-
дили в автобусах, на автозупинках 
міста та району. З’явилися навіть 
листівки із підписом „УПА“, хоча 
на той час армія була вже знище-
на радянськими каральними орга-
нами. Однією з форм роботи УНФ 
були також листи-протести до цен-
тральних органів тодішньої влади. 

Тим часом Я. Лесів привіз у 
Завалля два синьо-жовті прапо-
ри. Вночі, напередодні 7 листопада, 
коли тодішня влада скрізь розвішу-
вала свої знамена, разом з В. Цві-
люком вони почепили один пра-
пор на високу трубу цукрокомбі-
нату, інший – на школу-інтернат, 
де обоє тоді працювали. Чутка про 

цю подію пощирилася дуже швид-
ко. Люди здебільшого не розуміли 
її суті. Хтось пустив поголос, що то 
були польські прапори. 

Розповідає С. Насипана: „Піс-
ля Нового року в школу-інтернат 
приїхав учитель української мови. 
Його поселили в одну кімнату з 
Я. Лесівим. Тепер вони уже ходи-
ли постійно втрьох. Очевидно, Я. 
Лесів відкрив йому свою таємни-
цю. Коли в середині березня при-
йшла посилка з літературою, служ-
бовці КҐБ забрали Я. Лесіва пря-
мо на уроці. В портфелі виявили 
заборонену літературу. Коли через 
40 років відбувалась зустріч випус-
кників, колишня учениця Катя 
Русавська розповіла, що у Львів-
ській області зустрілась з банду-
ристом Миколою Литвином, який 
сидів з Я. Лесівим у одній камері. 

Про долю Я. Лесіва, який прой-
шов тюрми і табори, став свяще-
ником, будував храми, писав вірші, 
написано багато. А як склалася 
доля його побратима В. Цвілюка?

Я. Лесів не назвав його прізви-
ща під час слідства, взявши усю 
вину на себе. Розповідає журналіст 
Сергій Матусяк: „Віктор Цвілюк 
довгий час працював слюсарем на 
Заваллівському графітовому ком-
бінату. Постійно ставав на захист 
справедливости. Його звільнили 
з роботи. Писав вірші на патріо-
тичну тему. Коли прийшов до вла-
ди Віктор Янукович, В. Цвілюк роз-
повсюджував саморобні листівки 
проти нього. Але до Революції Гід-
ности не дожив: трагічно загинула 
його дочка і він, дуже тяжко пере-
живаючи цю втрату, теж пішов із 
життя“.

У 2008 році було виготовле-
но меморіяльну дошку Я. Лесі-
ву, яку плянували встановити на 
школі. Але районна рада прийня-
ла рішення, що меморіяльні дошки 
встановлюватимуться тільки піс-
ля громадського обговорення, що 
теж загальмувало цей процес. На 
останньому засіданні Комісії з 
декомунізації при Гайворонській 
районній раді прозвучала пропози-
ція назвати одну з вулиць ім’ям Я. 
Лесіва. Хотілося б, аби у Гайвороні 
не забували своїх прапороносців.

Я. Лесів народився 1946 року 

Ярослав Лесів під час сходження на 
гору Кичеру.

(Закінчення на стор. 18)
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Човен „Чайка миру“ 
готується до плавання

Члени Товариства „Просвіта“ ім. 
Тараса Шевченка пропонують долу-
читися до унікального культур-
но-просвітницького проєкту „Чай-
ка миру“, який покликаний сприяти 
розвиткові національно-культурної 
спадщини України та інших народів. 
Початок першого у світі транскон-
тинентального переходу на одиноч-
ному веслувальному човні „Чайка 
миру“ запляновано на 1 серпня цьо-
го року. Маршрут Одеса-Сідней про-
ляже через Індійський та Тихий оке-
ани. Час у дорозі 360 днів. Загальна 
відстань близько 19 тис. кілометрів.

Проєкт підтримали Міністерство 
культури України, Товариство „Про-
світа“ та Міжнародне товариства 
океанських гребців (Ocean Rowing 
Society).

Човен на автопричепі проїде 

всю територію України, відвідуючи 
обласні та районні центри. У Києві, 
на Хрещатику, човен буде розміщено 
на сім-10 днів. Відбудеться конфе-
ренція з участю урядових та неуря-
дових організацій. На другому етапі 
буде спуск по Дніпру до моря. Перед 
початком подорожі в Одесі пляну-
ється проведення зустрічей з меш-
канцями населених пунктів на обох 
берегах Дніпра. Перехід морем про-
ляже через 20 країн.

За докладнішою інформаці-
єю можна звернутися на тел.: (380-
98) 436-2363. Електронна пошта: 
prosvita-zp@ukr.net; фейсбук: www.
facebook.com/cajka.miru.

Олег Ткаченко,
голова Товариства „Просвіта“,

Запоріжжя

За справу варто братися гуртом
Я щиро вдячна редакції і авторо-

ві Євгенові Цимбалюкові за публі-
кацію „Видано „Поетичну топоні-
міку України“ („Свобода“‚ 29 січ-
ня). Варто уточнити, що Олеся 
Франко запропонувала, аби редак-
тором альманаху „Поетична топо-
німіка“ була я, бо я вже редаґува-
ла збірник, теж всеукраїнсько-між-
народний, у 2014 році, про ОУН 
та УПА. У „Свободі“ я розповіла 
про цю книжку у дописі „Україна-
мати кличе нас повстати“. Цього 
разу Наталя Хамоуда (з Тунісу) під-
казала тему про села і міста Украї-
ни. Я, згодившись редаґувати, зра-
зу ж обумовила, аби до майбут-
нього збірника не просто входи-
ли художні твори про села і міста, а 
щоб він мав просвітницьке і краєз-
навче спрямування. Перед творами 
обов’язково була краєзнавча довід-
ка про населені пункти, аби книга 
слугувала своєрідним літературно- 
краєзнавчим путівником. Такого в 
Україні ще не було, наскільки знаю 
я і наскільки стверджують усі, хто 
вже бачив цей альманах.  

Довелося виконати збір матері-
ялів, впорядкування, редаґування 
їх, збір фондів, доставку 340 кни-
жок,   формування посилок авто-
рам, розсилання, організацію і 
проведення презентацій. Було б 
значно краще, аби всю цю робо-
ту виконував колектив, редакцій-
на колеґія (рада). Коли б долучи-
лися державні структури чи хоча 
б доброчинці-спонзори, тоді книга 
могла б втрапити у обласні біблі-
отеки. Якби „Свобода“ це опри-
люднила, було б пречудово. Може, 
тоді долучилися б й інші добро-
чинці з діяспори, такі, як Надія 
Козак з Канади, яка спонзорува-
ла додаткові 40 примірників  збір-
ника.

Самобутність цього збірника – 
ще й у тому, що поети і прозаїки, 
літератори і майстри слова звер-
нулися до історичної географії. 
Засновник громадської організа-
ції „Вікімедіа Україна“ Юрій Перо-
ганич наголосив, що ця книга „зро-
бить нас більш залюбленим у свій 
край, а отже – сильнішим у тепе-

рішніх чи майбутніх сутичках із 
ворогами нашої Вітчизни!“. 

„Я побувала у різних куточках 
України практично за один день 
завдяки альманахові „Поетична 
топоніміка“, – написала в рецензії 
на збірник Надія Позняк.

Альманах представляє майже всі 
області України, але чи не найбіль-
ше творів присвячено Львову. Тим 
автори підтвердили, що звання 
культурної столиці України йому 
надано не випадково. На жаль, 
менше – зі сходу і півдня України. 
Прикро, що не долучилися Кіро-
воградщина, Луганщина, Одещи-
на і Херсонщина. І хоча й клич про 
задум був поширений, причиною 
стало багатовікове омосковщення‚ 
якого якщо й позбудемося, то ще 
не скоро. 

Сповнені образности, вірші 
викликають почуття любови, так 
притаманної українцям. „Білозу-
бо всміхнувся Львів“, – пише Надія 
Бойко. „Ця вулиця ніколи не мине“, 
– вірить Любов Бенедишин. Пер-
линою Полісся величає село Куліші 
Тамара Васильєва. Людмила Дему-
ра дорогу додому порівнює з руш-
ником. Тернопіль від Надії Козак 
заслужив щемкого одкровення: 
„Як журавель, що не живе без неба, 
без тебе на землі я – сирота“. 

Всіх авторів перелічити немож-
ливо, як і сіл та міст, і тому є споді-
вання, що „Поетична топоніміка“ 
матиме і наступні випуски, поза-
як у збірнику охоплено 90 населе-
них пунктів. Це – лише дещиця сіл 
і міст, котрих, як і поетів, в Україні 
не бракує. 

До речі, зараз проводжу пре-
зентаційну туру альманаху Укра-
їною. Вже відбулося вісім презен-
тацій, зокрема у столиці. А пер-
ше представлення збірника від-
булось у моїй Старій Синяві. За 
нею – Вінниця, Хмельницький, 
Меджибіж, Львів, Київ, Тернопіль. 
Щойно приїхала з міста Хмільник 
(Вінницька область), де була чудо-
ва презентація з участю школярів. 

Любов Сердунич,
Стара Синява, Хмельницька область

Книга закликає до доброчинства
Я прочитала книгу „Дороги 

життя“ Любови Василів-Базюк 
(„Дор оги жит тя:  іс торичний 
роман“. Л. Василів-Базюк. Чер-
нівці: „Букрек“,   2015. 832 стор.). 
Л. Василів-Базюк – наша, воли-
нянка. Вона народилася у Камінь-
Кашир ськом у районі ‚  у  селі 
Видерта, в сім’ї священика.  Жила 
в Польщі, в Німеччині,   а наоста-
нок переїхала до Канади, у Торон-
то, де і проживає тепер. Остан-
нім часом вона часто приїздить 
до України, бо безмежно любить 
її і пам’ятає, переживає за неї. 
На прохання своїх дітей та ону-
ків вона написала книгу про своє 
життя, в якій описала важливі   
політичні події та соціяльні про-
блеми еміґраційного життя укра-
їнців. 

У романі відтворені історичні 
події, достовірні факти і момен-
ти з її життя. Все, що пережила 
вона сама і її рідні та близькі. І 
дуже добре, що поділилася вона 
з нами своїм скарбом, для того, 
щоб ми знали, як можна робити 

добрі справи,   творити їх щиро,   
від душі і без користи для себе. 

З першої і до останньої сторін-
ки у її романі  відчувається любов 
і віра у Бога і в Україну. Вона час-
то приїздить в Україну і має бага-
то розчарувань від побачено-
го у нас. Адже вона живе в краї-
ні, де цінують людей, дбають про 
них, дають змогу працювати в тій 
галузі, де людина може проявити 
свої здібності і принести користь.

Перебуваючи на Волині,  Л. 
Базюк не оминула жодної домів-
ки, де пройшли її дитячі роки. 
Вона  ц іка ви лас я  мин улим і 
теперішнім життям своїх дру-
зів дитинства і своїх родичів, не 
забула згадати про них в своїй 
книзі. 

Після прочитаного я маю вели-
ке бажання творити і робити добро 
для тих, хто його потребує. У мене 
немає, звичайно, таких можливос-
тей, але де я зможу допомогти, то 
допоможу!

Валентина Бережна,
Голоби‚ Волинська область

Стефан Томашівський був вченим і політиком
Я розшукую нащадків видатно-

го історика України Стефана Тома-
шівського, рідного брата мого діда. 
Народився він 9 січня 1875 року в селі 
Купновичі на Львівщині. Після закін-
чення гімназії у Самборі вчився та 
склав докторат у Львівському універ-
ситеті. Вчителював в гімназіях Бере-
жан, Перемишля, Львова. В 1912-1914 
роках був доцентом катедри австрій-
ської історії Львівського університе-
ту. Виконував обов’язки  голови Нау-
кового Товариства ім. Шевченка у 
Львові. Активно займався історични-
ми дослідженнями, публіцистикою, 
політикою, працював в архівах Кра-
кова, Відня, Будапешту, Риму, Вар-
шави, Берліну, Стокгольму, Петер-
бурґу. Знав 15 чужинських мов. Біль-
шу частину свого життя перебував у 
країнах Західної Европи (Німеччи-
на, Італія, Франція, Австрія, Польща). 
В останні роки свого життя працю-
вав доцентом катедри історії України 
Яґелонського університету в Кракові. 
Помер 21 грудня 1930 року і похова-
ний на Раковському цвинтарі Крако-
ва. Могила добре збережена до наших 

днів.
В часи комуністичного режиму на 

ім’я С. Томашівського була накладена 
заборона з усіма її наслідками.

В молодому віці він був одруже-
ний з Оленою з роду Федоровських. 
Подружжя мало двоє дітей: дочку 
Марію‚ 1904 року народження‚ і сина 
Степана‚ 1911 року народження. 

Влітку 1914 року у віці 29 літ 
померла його дружина. Усе ж історик 
продовжував наполегливо працювати 
та продовжував активну громадсько-
політичну діяльність. Перед почат-
ком Першої світової війни він пере-
віз дітей до Відня, де брав активну 
участь в створенні Українських Січо-
вих Стрільців. В серпні   1916 року 
вчений залишив дочку Марію та сина 
Степана у Відні (пізніше дочку від-
дав на виховання до монастиря Сес-
тер Сіону), а сам активно працював 
на державній службі‚ був керівником 
делеґації Західньо-Української Народ-
ної Республіки на Паризькій мирній 
конференції після закінчення війни.

У 1921-1925 роках історик жив і 
працював в Берліні, редаґував тиж-

невик „Літопис політики, письмен-
ства та мистецтва“. Працював в газе-
ті „Українське слово“. Син вчився у 
французько-німецькій гімназії Бер-
ліну, дочка працювала та опікувала-
ся братом. Діти (за словами батька) 
були достатньо забезпечені, то ж  він 
в 1925 році  виїхав до Львова, де реда-
ґував журнал „Політика“.

В 1922 році він одружився з 
Марією з роду Заячківських. Дітей 
подружжя не мало.

1947 року доля закинула Марію 
Томашівську-Заячківську в Мюнхен. 
Вона була одним із засновників Укра-
їнського Вільного Університету (УВУ) 
і працювала там до 1962 року викла-
дачем латини. В 1965 році померла і 
похована на українському цвинтарі 
Мюнхена.

Є неперевірена інформація, що син 
історика Степан в 1938-1939 роках 
приїжджав в Галичину до родичів 
на короткий час. Листувався з моїм 
батьком (вони двоюрідні брати) до 
1947 року‚ але після репресій щодо 
нашої сім’ї зв’язок обірвався.

Щодо дочки Марії існуюь дві версії: 

перша – вона вийшла заміж (коли і за 
кого невідомо) і при пологах помер-
ла в молодому віці. Друга – вона про-
жила довге життя та працювала в 
Українському Католицькому Універ-
ситеті в Римі. Хочемо дізнатися, яка 
насправді доля дітей історика та зна-
йти (якщо були) їхніх нащадків. В 
цьому наш борг перед С. Томашів-
ським – великим борцем за соборну 
Україну.

Я розшукую носіїв прізвища Тома-
шівський для встановлення родин-
них стосунків та подальшого дослі-
дження родоводу. Додатково про-
шу зголоситися членів родини   Лідії 
Гладкої (Мойсеович), що померла 
2006 року в Ню-Джерзі. Вона була 
активною діячкою Союзу Українок 
Америки, мала сестру Ірину та сина 
Адріяна. Адже Мойсеовичі та Тома-
шівські пов’язані шлюбом Йозефа 
Мойсеовича та Іоанни Федоровської 
(Львів, 1905).   Моя електронна пош-
та: fedirua@ukr.net‚  тел.: (380) 960 629 
1791 .

Федір Томашівський‚ 
Львів
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

У Хорватії живе майже 2‚000 українців
Провідник української національ-

ної меншини в Хорватії Славко Бур-
да за фахом – економіст. Народив-
ся 19 листопада 1950 року у місті 
Вербас у Воєводині‚ живе і працює в 
Заґребі. На український культурний 
ниві він діє вже 49 років. Тепер він 
є головою Культурнo-освітнього 
товариства „Кобзар“ в Заґре-
бі, першим заступником голови 
Европейського Конґресу Українців і 
заступником голови Хорватсько-
українського товариства. За свою 
віддану і жертвенну громадську 
роботу він має нагороди від Уряду 
та Президента Республіки Хорва-
тії д-р Франє Тудьмана, Патріярха 
Київського і всієї Руси-України Філа-
рета і Президента Укрaїни Віктора 
Ющенка. С. Бурда розповів Богдано-
ві Ліському про українців в Хорватії, 
їхнє становище і їхню діяльність. 

Українці в Хорватії як національ-
на меншина в цих просторах існують 
понад 120 років. За даними остан-
нього офіційного перепису населен-
ня, який був у 2011 році, українців 
тут було 1‚878, але вважається що їх 
є багато більше. Перші українці пере-
селилися в Хорватію в кінці ХІХ ст. 
Вони походили переважно з земель‚ 
які тепер становлять Тернопільську, 
Івано-Франківську і Львівську облас-
ті і частково Буковину й Закарпаття. 
В Хорватії вони осіли в Славонії, точ-
ніше в теперішній Бродсько-Посав-
ській області. 

Крім цих економічних еміґран-

тів, на території Хорватії після Пер-
шої світової війни і краху Української 
Народної Республіки були українські 
студенти‚ які не могли записатися на 
студії в Львові під польською окупа-
цією та прийшли на студії в Заґреб. 

Крім них‚ тут опинилося й кілька 
українських політичних еміґрантів. 
Після проголошення незалежности 
України і Хорватії в 1991 році з Укра-
їни в Хорватію переселилося близько 
300 осіб, в основному жінок, які тут 
вийшли заміж.

Перша українська організа-
ція під назвою Українське товари-
ство „Просвіта“ заснована 29 черв-

ня 1922 року у Заґребі. Друга – „Сту-
дентська громада“ 1923 року також у 
Заґребі і вона спочатку діяла в скла-
ді хорватського товариства „Hrvatska 
Narodna Omladina“ або „Sveslavenska 
Uzajamnost“. Пізніше студент архітек-
тури Антін Івахнюк заснував товари-
ства „Пробоєм“ і „Лихвар“ (1938 рік). 
У 1940 році „Студентська громада“ і 
„Пробоєм“ об’єдналися в нове това-
риство „Дніпро“. „Просвіта“ у 1934 
році мала 619 членів‚ організованих у 
18 філій на території Боснії і Хорватії. 

Під час Другої світової війни тере-
новий провідник ОУН Василь Войта-
нівський заснував Українське пред-
ставництво, яке‚ між іншим, займа-
лося і організуванням культурної 
діяльности українців. Необхідно зга-
дати, що 1945 рік мав дуже трагічні 
наслідки для хорватських українців. 
Коли Юґославія була в союзі з СССР‚ 
засуджено на смертний вирок зна-
чне число визначних представників 
тутешної еміґрації, особливо інтелі-
ґенції, членів ОУН. Пережили тільки 
щасливіші‚ які отримали тюремний 
термін або втекли в країни Заходу.

Після війни до заснування Сою-
зу русинів-українців Хорватії у 1968 
році і Культурнo-освітнього товари-
ства русинів-українців в 1972 році не 
було жодного українського товари-
ства. Потім були засновані культур-
ні товариства в Славонському Бро-
ді і Осієку‚ а у 2002 році засновано 
Товариство української культури і в 
2008 році Українську громаду Хор-
ватії. Ця організація має в своєму 

складі дев’ять зареєстрованих міс-
цевих товариств. В культурних това-
риствах діють танцювальні, музич-
ні, драматичні і літературні гуртки, 
хори, оркестри.

Кілька років тому існувала Асоція-
ція української християнської роди-
ни як головна організація, до якої 
входили Товариство жінок, Угрупу-
вання молоді, науково-культурно-
освітнє товариство „Українознав-
ство“. Не знаємо, чому їхня діяль-
ність припинилася. Існують також 
організації, до праці яких залучені 
представники хорватського народу. 
Це Хорватсько-українське товари-
ство, Угрупування україністів і Това-
риство хорватсько-української співп-
раці. Від 1968 року на філософсько-
му факультеті Університету у Заґребі 

Українці Німеччини провели віче 
Марічка Галабурда-Чигрин

МЮНХЕН. – 13 лютого під час 
міжнародної конференції з безпеки, 
українська спільнота під проводом 
Об’єднання Організацій Українців 
Німеччини (ОУОН) провела демон-
страцію-віче на підтримку України 
під гаслом „Мир в Україні – безпека 
в Европі“. 

До демонстрантів на Зендлінґер-
Тор-Плац промовляли Андрій 
Несмачний з Спілки Української 
Молоді‚ д-р Орест М’ялковський з 
Пласту‚ адвокат-прокурор Мартін 
Луітле. Заспівали молитву під прово-
дом оо. Володимира Війтовича, Іва-
на Мачужака, Богдана Підлісецько-
го та сестри Христофори та „Вічная 
пам’ять“ на честь „Небесної сотні“ і 
полеглих у війні проти Росії.

Демонстранти пройшли вулиця-
ми міста, скандуючи гасла німець-
кою мовою і несучи багато плякатів 

в обороні Надії Савченко та інших 
ув’язнених в Росії. Демонстрація 
закінчилася на площі Ріндермаркт 
співанням українського гимну. 

13 лютого дружина Президента 
України Марина Порошенко відвіда-
ла Товариство „Рідна школа“ разом з 
головою Парляменту Баварії Барба-
рою Штамм і дружинами українських 
дипломатів. Під час зустрічі з учня-
ми, батьками та вчителями школи М. 
Порошенко підкреслила, що за фінан-
совим сприянням Баварської канце-
лярії та міської ради Мюнхену у жов-
тні 2015 року школа прийняла 20 дітей 
учасників війни на оздоровлення. 

М. Порошенко подарувала школі 
сучасну українську літературу.

В Українському Вільному Універ-
ситеті М. Порошенко спілкувала-
ся з студентами та обговорювала з 
ними ролю університету як містка 
порозуміння між Україною та Евро-
пою. У розмові з Б. Штамм вона гово-

рила про оздоровлення та відпочи-
нок українських дітей з Донецької та 
Луганської областей.

Відбулася й зустріч з добродій-
ками української спільноти в залі 
Української греко-католицької церк-
ви‚ на якій побував Владика Петро 
Крик. Зустріч організувала Органі-
зація Українських Жінок у Німеччи-
ні (ОУЖ). Було представлено понад 
20 організацій з Мюнхену, Кельну, 
Берліну, Нюрнберґу та Дюсельдорфу. 
Голова ОУЖ Марія Ковалишин подя-
кувала парафії за підтримку‚ предста-
вила присутніх‚ розповіла про працю 
організації. 

До слова була запрошена голова 
ОУОН Леся Шрамко, яка вислови-
ла сподівання на відкритість укра-
їнської влади до співпраці з україн-
ською діяспорою та органами її само-
організації. 

Б. Штамм висловила підтримку 
народові України. Зустріч закінчила-

ся виступом о. пароха В. Війтовича і 
Надії Галабурди‚ яка від імени ОУЖ 
подарувала гостям вишиті нею сер-
ветки‚ а Б. Штамм також писанки, які 
написала Оля Галабурда, яку також 
було представлено гостям.

Після зустрічі М. Порошенко 
разом з діячками української спіль-
ноти взяла участь у Вечірні Укра-
їнської греко-католицької церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці та св. 
Андрія Первозванного. На Вечірню 
прибув також о. Валентин Смоктуно-
вич, настоятель Української автоке-
фальної православної церкви в Мюн-
хені. Біля пропам’ятної плити вшану-
вали пам’ять загиблих під час Голо-
домору-геноциду 1932-1933 років в 
Україні.

М. Порошенко зустрілася також 
з президентом голяндської органі-
зації „SOFT Tulip“ Вільямом де Ґве-
ром, директором Еріком Блюмколь-
ком та представниками робочої гру-
пи з реформування інституційного 
догляду та виховання дітей при Адмі-
ністрації президента України.

Молоді українці Хорватії.

Українці винесли синьо-жовтий прапор на вулиці Мюнхену. (Фото: Роман Білан)
Марина Порошенко і Барбара Штамм (в центрі) під час зустрічі в 
Об’єднанні Українських Жінок. 

(Закінчення на стор. 9)

Провідник української національної 
меншини в Хорватії Славко Бурда.
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Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці 
Українська Вільна Академія Наук

Український Науковий Інститут Гарвардського Університету

запрошують на

XXXVІ Шевченківську наукову конференцію
Програма

Відкриття
Альберт Кіпа

Президент УВАН 

Анна Процик
(Міський університет Нью-Йорка/УВАН)

„Від Кирило-Методієвського Братства
до „Самостійної України“ Миколи Міхновського“

Віталій Чернецький
(Канзаський університет/НТШ-А)

„Шевченко як митець-діяспорянин: особистість і громада“
Юрій Шевчук

(Колюмбійський університет/НТШ-А)
„Шевченко про значення мови“

Закриття

Григорій Грабович
Президент НТШ-А

В суботу, 5 березня 2016 року 
о 4-ій годині по пол.

в будинку НТШ 
63 Fourth Ave (між 9-ою і 10-ою вулицями) 

New York, NY 10003

Українська громада звернулася до Парляменту Португалії
Павло Садоха

ЛІСБОНА, Португалія. – Україн-
ські громадські організації Португа-
лії звернулася з спільною заявою до 
Парляменту Португалії і його Пре-
зидента Едуардо Феро Родріґеша з 
проханням продовжувати дію еко-
номічних та політичних санкцій 
щодо Росії у зв’язку з її військовою 
аґресією проти України. Цю зая-
ву підписали всі громадські органі-
зації, в тому числі і багатоетнічні, 
які беруть на себе відповідальність 
представляти думку українців. 

Під популістськими гаслами 
слов’янського братерства та полі-
тичної терпимости діяли підтри-
мувані місцевими лівими силами 
громадські організації, які заохочу-
вали українців до свого членства 
через соціяльні послуги (допомога 
у леґалізації, пошук роботи тощо). 
На жаль, самих українців мало заці-

кавило те, що ці організації офіцій-
но належать до російських програм 
„Рускій мір“ та „Россотруднічество“. 
Одягаючи вишиванки, провідники 
цих організацій давали фальшиві 
коментарі про історію та сьогоден-
ня України, готуючи таким чином 
ґрунт для виправдання майбутнього 
захоплення України Росією. 

У спільній заяві до португаль-
ського парляменту чітко зазначено, 
що Росія є аґресором, що Голодомор 
був актом геноциду проти українців. 
Для патріотичних активістів важ-
ливо визначити єдину позицію для 
спільних дій. 

Найголовніше, що організації, 
які в минулому офіційно належали 
до  „Руского міра“, входили до скла-
ду Координаційної ради російських 
співвітчизників, були учасниками 
численних проросійських конґре-
сів та нарад, тепер відкрито визна-
ли, що Росія є аґресором і віроломно 

напала на Україну. 
Спільні підписи ще раз показа-

ли португальцям, що в Україні від-
бувається не громадянський кон-
флікт, як це постійно хоче показати 
Москва, а що Росія веде фактичну 

війну проти України і завдання всі-
єї европейської спільноти зупинити 
аґресора.

Павло Садоха – голова Спілки 
українців у Португалії.

викладалася українcька мова і літера-
тура, а після проголошення незалеж-
ности Хорватії від 1994 року існує 
Катедра української мови і літерату-
ри.

Українська громада Хорватії видає 
журнал „Вісник“, який виходить що 
два місяці. Поряд з журналом вона 
публікує книги‚ які написали україн-
ці Хорватії. Українці мають у Петров-
цях, Вуковарі, Шумчу і Каніжі при 
хорватських початкових школах від-
ділення‚ в яких вивчають українську 
мову і культуру. Для учнів українців‚ 

які немають цього, організовується 
літня школа. 90 відс. українців Хор-
ватії – греко-католики і у кожному 
місті‚ де вони живуть‚ є храми.

У Хорватії вдалося створити 
суцільний модель захисту прав наці-
ональних меншин на державному 
рівні і узгодити його з европейським 
досвідом і стандартами. Важливо 
підкреслити‚ що за правилом куль-
турної автономії національні мен-
шини інтеґруються в хорватське сус-
пільство, а не асимілюються. Укра-
їнська меншина користається під-
тримкою хорватської держави на рів-
ні інших національних меншин. 

З самого початку незалежнос-
ти України і Хорватії, ми встанови-

ли добре співробітництво з Урядом 
України, різними міністерствами і 
Верховною Радою України. Співпра-
цюємо і з неурядовими організація-
ми: Українською Всесвітньою Коор-
динаційною Радою і „Світ-Україна“‚ 
Европейським Конґресом Українців‚ 
а також з Світовим Конґресом Укра-
їнців. 

Дуже добре співпрацюємо з 
Посольством України у Хорватії. Ми 
разом організуємо зустрічі, круглі 
столи на різні теми, викладання, пре-
зентації і виставки. Ми разом шири-
мо правду про війну на сході Украї-
ни. Ми зібрали і відправили допомо-
гу українським військовим і далі це 
робимо. Ми брали участь у реабілі-

тації бійців‚ які одужували в Хорва-
тії. Також, ми приймали на відпочи-
нок дітей втікачів з сходу України на 
Адріятському морі. Таких дітей було 
600. Акцію продовжимо і в 2016 році. 

Співпрацюємо і з українцями Бос-
нії, Сербії, Словенії і Угорщини.

Майбутнє українців в Хорва-
тії‚ збереження їхньої національної і 
культурної ідентичности зараз зале-
жить найбільше від них самих. Мож-
ливостей розвитку є і їх треба вико-
ристати. Українці мають свою цен-
тральну організацію, свої культурні 
товариства, бібліотеку, катедру укра-
їнської мови і літератури. Потріб-
но тільки шанобливо ставитися до 
інших‚ проблеми вирішувати разом. 

(Закінчення зі стор. 8)

У Хорватії...

Представники українських організацій у Португалії.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

повідомляє своїх членів, що 
 

Загальні Збори 
 

відбудуться 
 

у суботу, 19 березня 2016 р. 
о 7-ій годині вечора 

 
в залі Дому СУМА 

301 Palisade Ave, Yonkers, New York 10703 
 

Цього року закінчується каденція наступних трьох  
членів Дирекції: Ігoр Макаренкo,  

Стефан Шульган та Орест Кoзiцький  
та oдин член Кредитної Комісії: Петрo Барна 

 
Пропозиції до Номінаційної Комісії слід пересилати на адресу: 

 
SUMA (Yonkers) Federal Credit Union 

125 Corporate Blvd., Yonkers, NY 10701 
 
 

Після Загальних Зборів буде перекуска. 
 

Про Вашу участь прошу повідомити 
 Анну Коцур 914-220-4900 
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www.Soyuzivka.com
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845-626-5641
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*	 Відсотки	тільки		
	 на	перший	рік
	 Всі	пенсійні	рати		
	 підлягають	змінам.		
	 Не	дійсні	в	усіх	штатах.

2200	Route	10,	Parsippany,	NJ	07054	•	Загальні	інформації:	800-253-9862	•	Fax:	973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org	•	facebook.com/UkrainianNationalAssociation

888-538-2833

Отримайте 
бiльше  

з УНСоюзом

2.5%
2.75%

3%
*

*

*

Український Народний Союз, Iнк.

ЗвертайтеСя� 
дО НаС:

Майбутнє  

  с
воєї р

одини 

    
забезпечте тепер

Довготривалi ануiтети

5 - річний

7 - річний

9 - річний

•	 Без	додаткових	
	 адміністративних	оплат	
	 від	продажу	і	збереження

•	 10%	можна	вибрати	
	 без	штрафу

•	 Мінімальна	сума	вкладки		
	 тільки	$1,000

•	 Довгострокове		
	 переривання	контракту	
	 (вибір	грошей)	можливе	
	 за	умов:

	 •	Поліса	дотримується		
	 	 до	кінця	терміну

	 •	У	випадку	тяжкої	недуги
	 •	Вимог	старечого	дому
	 •	Медичних	видатків,	
	 	 пов’язаних	з	нещасними	
	 	 випадками

Історичне місто Коростень: від деревлян до дeрунів
Олександер Вівчарик

Здивувало і порадувало мене міс-
то Коростень. Сучасний Коростень 
– це індустріяльний центр Жито-
мирщини і великий транспорт-
ний вузол на річці Уж. Але місто 
дуже давнє. Про нього згадується в 
„Повісті минулих літ”, адже Корос-
теню понад 1,300 років. 1589 року 
він отримав Маґдебурзьке право. У 
давнину це місто звалося Іскорос-
тень і було столицею міцного союзу 
племен деревлян. Неподалік Корос-
теня в селі Поліське є могила кня-
зя Ігоря. 

В лютому 1918 році у Коростені 
розташовувалися владні структу-
ри Української Народної Республі-
ки, а 25 лютого того ж року саме тут 
постановою Центральної Ради було 
затверджено тризуб св. Володимира 
як герб УНР.

Комплекс „Скеля“ розташований 
в скелі над річкою, де колись було 
городище деревлян. Печери в тов-
щі ґранітної скелі стали основою 
для будівництва потужної форти-
фікаційної споруди. У режимі суво-
рої секретности у 1934-1938 роках 
в природних ґранітних печерах був 
побудований командний пункт 
Коростенського укріпленого райо-
ну. Назву „Скеля“ почали вжива-
ти після 1986 року, коли споруда 
була переобладнана для потреб міс-
та. Музейний комплекс в оборонній 
споруді створений в 2005 році. 

В основі створення музею – 
комплекс підземного командно-
го пункту. У наші часи Коростень 

дуже постраждав від Чорнобиль-
ської катастрофи, а в перші роки 
незалежности майже повністю було 
зруйновано економіку міста. Однак, 
місцева влада веде вдалу політи-
ку розширення власних можливос-
тей економічного і соціяльного роз-
витку. 

Тут відновили свою діяльність 
підприємства переробної, видобув-
ної, харчової, машинобудівної та 

хемічної промисловости, створено 
індустріяльний парк – промислова 
зона в межах міста. Під нього вико-
ристовується територія колишньо-
го військового вертолітного летови-
ща. Загальна площа парку – 246 гек-
тарів. Його оформлення розробило 
чеське проєктне бюро DHV. Про-
єкт передбачає створення високо-
технологічних підприємств легкого 
та середнього промислового вироб-

ництва – складання, комплектуван-
ня, поверхневої обробки, легкого 
машинобудування та електротех-
нічної промисловости. Він розрахо-
ваний на 10 років та розділений на 
три етапи. У плянах першого етапу 
відбулася побудова та запуск заводу 
деревно-волокняних плит (до речі, 
першого в Україні).

Слова „Коростень” і „Коростен-
ський” входять у сотні довідників і 
наукових праць. У місті працюють 
понад 200 підприємств. Сім з них 
виготовляють продукцію на експорт. 
Зокрема, славиться вишукана порце-
ляна. Випуск її почався у 1909 році. 
Спершу білий посуд везли до Варша-
ви, де розмальовували. У 1918 році 
підприємство зачинили і відновили 
виробництво лише у 1940 році.

А ще у Коростені проходить 
міжнародний фестиваль деру-
нів і є навіть пам’ятник дерунові. 
Пам’ятник являє собою макітру з 
дерунами, встановлену на поста-
менті з ґраніту. Є традиційний руш-
ник, на якому викарбувані віршо-
вані слова посвяти: „Деруни, деру-
нята, дерунчики, золотаві, духм’яні, 
смачні. Ви окраса поліського сто-
лу, страва на день і цілі віки!“. В міс-
ті відбувається всеукраїнський літе-
ратурний фестиваль „Просто на 
Покрову“.

Я був у Коростені лише два дні, 
але й цього було достатньо, щоб 
переконатися: Коростень – чудо-
ве місто з цікавою історією, розви-
нутою культурою і промисловістю. 
Воно заслуговує на те, щоб приїха-
ти сюди ще не один раз. 

ПОДОРОЖІ                                                                                                                                         

Коростень гарний і взимку. (Фото: Олександер Вівчарик)
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Президент Петро Порошенко під час вшанування 
пам’яті „Небесної сотні“. (Фото: „Укрінформ“)

Полтавці принесли квіти до меморіялу „Небесної 
сотні“. (Фото: Інформаґенція „Полтава“) У Запоріжжі під час віча. (Фото: Віталій Андронік)

На площу прийшли найменші кияни (Фото: 
„Укрінформ“)

ної сотні“. Утім, минулого тижня в 
центрі Одесі невідомі вдруге злама-
ли дерева, посаджені активістами в 
пам’ять „Небесної сотні“. 

У Івано-Франківську 20 люто-
го відбулося віче-реквієм на пло-
щі перед адміністративною будів-
лею, де два роки тому стояли 
барикади активістів Евромайда-
ну. Учасники віча пройшли мар-
шем пам’яті „Небесної сотні“ вули-
цями до Меморіяльного парку, де 
похований 19-річний Роман Гурик з 
„Небесної сотні“. 

Близько 300 запоріжців взяли 
участь у ході, присвяченій пам’яті 
„Небесної сотні“ та річниці Майдану. 
Під час маршу активісти вигукува-
ли: „Героям слава!“ та „Герої не вми-
рають!“. 

У Херсоні активісти запалили смо-
лоскипи і рушили проспектом Уша-
кова до меморіялу „Слава Україні“. 
Йдучи, херсонці вигукували патріо-
тичні гасла, співали Гимн України. 

Полтавська громада зібралась на 
мирну акцію біля обласної адміні-
страції. Пприсутні поклали квіти до 
меморіялу „Небесної сотні“. 

(Бі-Бі-Сі, Радіо „Свобода“‚ „День“)

(Закінчення зі стор. 1)

В Україні вшанували...

Діє „медичний міст“ між Україною та Ізраїлем
Аліна Швидко 
Радіо „Свобода“

КИЇВ. – Українські лікарі вже 
півроку стажуються в ізраїльських 
лікарнях. Чотири тижні у сучасних 
медичних умовах українці спосте-
рігають за проведенням операцій, 
беруть участь в засіданнях медич-
ного персоналу та конференціях. 

Ідея проєкту „Медичний міст“ 
між Україною та Ізраїлем виникла 
від самого початку бойових дій на 
сході Україні. Організації „Ізра-
їльські друзі України“ та „Ротарі 
клюб Україна“ зробили можливим 
практичний обмін досвідом між 
медиками обох країн.

У кінці 2015 року ортопед-трав-
матолог Вадим Мазевич провів 
місяць в ізраїльському місті Голон, 
недалеко від Тель-Авіва. До Ізраї-
лю він поїхав набиратись досвіду у 
лікарів, які постійно мають справу 
із екстремальною медициною. „Ми 
побачили нові підходи до ліку-
вання вогнепальних та вибухових 
травм, що для них означає етап-
ність. У них немає такого, як у нас 
– якщо привезли в один шпиталь, 
пораненого ведуть там повністю, 

аж до реабілітації“, – каже В. Мазе-
вич.

Разом з ним до Ізраїлю поїхали 
11 медиків – чотири з них стажу-
вались у клініці ім. Едіт Вольфсон 
у Голоні, а вісім лікарів прийняла 
клініка „Барзилай“ у Ашкелоні. 

„Буквально через декілька днів 
після приїзду нас вже пустили в 
операційну – вони відчули, що 
нам можна довіряти. І в цілому, 
для нас ніяких меж не стояло – ми 
запитували і отримували відпо-
відь“, – зауважує В. Мазевич.

Завідуючий відділом травм клі-
ніки у Голоні Міхаель Бен Елі вва-
жає, що українці були добре підго-
товлені‚ все розуміли та підхоплю-
вали. 

Представник громадської орга-
нізації „Ізраїльські друзі Украї-
ни“ Анна Жарова розповіла: „З 
Дніпропетровська до нашої орга-
нізації звернулись добровольці і 
попросили провести конферен-
цію ізраїльських лікарів в Украї-
ні. Організувати приїзд до Украї-
ни було неможливо, тому ми поча-
ли шукати інші шляхи допомоги. 
У Ізраїлі ми постійно живемо у 
стані війни, тому той досвід, який 
можуть отримати в наших кліні-
ках українські лікарі, безумовно, 
важливий“.

Тепер організатори проєкт у 
ведуть переговори ще з декількома 
закладами, щоб розширити напря-
ми лікарського стажування, зокре-
ма гінекологів, урологів, кардіоло-
гів, дитячих хірургів. Цього року в 
програмі зможуть взяти участь 36 
лікарів різних профілів. Наступно-
го разу українські медики відправ-
ляться на стажування до Ізраїлю 
вже 5 березня.

Українські медики на стажуванні в ізраїльській клініці ім. Едіт Вольфсон. 
(Фото: Радіо „Свобода“)

Дмитра Яворницького. Зникли вули-
ці Леніна та Кірова. У Запоріжжі змі-
нили назву центрального проспекту 
Леніна на Соборний.

Більшість пам’ятників радянським 
діячам також демонтували або ухва-
лили рішення про демонтаж, як у 
випадку з пам’ятниками Ленінові, 
Дзержинському та Орджонікідзе у 
Запоріжжі.

Як повідомили в Інституті наці-
ональної пам’яті, у Полтаві все ж 
таки проіґнорували декомунізацію. 
У цьому місті перемогу на виборах 
отримав колишній посадник Олек-
сандер Мамай, проте у місцевій раді 
своєї більшості в нього немає. Поки 
не вирішать організаційні питання, 

міська рада до декомунізації не може 
дійти. 

Схожа ситуація склалась і у деяких 
невеликих містах, зокрема у Меліто-
полі Запорізької області. У Харкові 
два райони міста зберегли радянські 
назви Жовтневий та Фрунзенський, 
але їм підібрали інше обґрунтування.

За даними Інституту національної 
пам’яті, загалом підлягають перейме-
нуванню понад 900 населених пунк-
тів. Ще у жовтні 2015 року депута-
ти перейменували село Радянське на 
Тернопільщині, у Донецькій області 
замість Артемівська з’явився Бахмут, 
Дзержинськ став Торецьком, Крас-
ний Лиман – Лиманом. В Одеській 
області Іллічівськ став Чорномор-
ськом. 

Верховна Рада плянувала роз-
глянути перейменування 18 або 19 
лютого, проте через розвал коаліції 

та спроби відставити уряд депутатам 
було не до цього. А наступне засідан-
ня парляменту відбудеться тільки 15 
березня. 

Окремими постановами плянують 
перейменовувати два міста – Дніпро-
петровськ у Дніпро, а Кіровоград – 
в Інгульськ. Проти перейменування 
Кіровограда протестує частина його 
мешканців, вимагаючи повернути 
назву Єлизаветград. Проте в Інститу-
ті національної пам’яті наполягають 
на назві Інгульськ.

Водночас інші нові назви міст, як 
стверджують у Верховній Раді, не 
викличуть суперечок.

Місто Орджонікідзе Дніпропе-
тровської області плянують пере-
йменувати на Покров, а Дніпродзер-
жинськ – на Кам’янське. У Донецькій 
області Артемове можуть перейме-
нувати на Залізне, а Красноармійськ 

– на Гришине. Місто Димитров має 
стати Гродівськом. У Кіровоградській 
області місто Ульянівку плянують 
перейменувати на Благовіщенське, 
а в Одеській області Котовськ – на 
Подільське.

У Полтавській області місту Ком-
сомольськ хочуть дати назву Горіш-
ні Плавні. Місто Кузнецовськ Рівнен-
ської області отримає назву Вараш, 
а у Херсонській області місту Цюру-
пинськ можуть повернути історич-
ну назву Олешки. Щорс Чернігівської 
області має знову стати Сновськом, а 
на Житомирщині Червоноармійськ 
може отримати назву Пулин.

Окрім того, якщо Верховна Рада 
таки розгляне питання переймену-
вань, то може змінити назви насе-
лених пунктів окупованого Росією 
Криму, а також самопроголошених 
„ДНР“ та „ЛНР“.

(Закінчення зі стор. 1)

Успіхи та провали...
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                              
Хода в пам’ять полеглих

Сергій Горицвіт

ОДЕСА. – Рік тому в наступаль-
ній операції під Широкіним  бра-
ли участь три піхотні підрозді-
ли полку „Азов“, мінометна бата-
рея, а також була підтримка з боку 
артилерії. У висліді була розшире-
на  зона безпеки довкола Маріюпо-
ля, а південний фронт ворога було 
розбито. 

Однак в боях, які особливо жор-
стокими стали 14 лютого, заги-
нули одесити Олександер Куту-
закій („Кутуз“), Микола Троїць-
кий („Акела“) і В’ячеслав Кири-

лов („Козак“) з полку „Азов“, ще 50 
були поранені. Прощання з поле-
глими відбулося 23 лютого 2015 
року на Соборній площі в Одесі.

Як і тоді, 14 лютого віддати шану 
героям на роковини їх загибе-
лі прийшло кілька сотень людей. 
Вони  зібралися біля пам’ятника 
Тарасові Шевченкові з світлина-
ми полеглих, влаштували віче, роз-
горнули державні прапори і знаме-
на полку „Азов“ й під бій барабанів 
з запаленими смолоскипами руши-
ли центральними вулицями міс-
та. Завершилася хода концертом 
музичного гурту „Друже, Музико“.

Посол Австралії завітав до музею
Наталія Бойко

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 2 лютого в краєзнавчо-
му музеї побував Посол Австра-
лії в Україні Даґлас-Роберт Трапет. 
Посла зустрічали провідники міста 
і району та колектив музею на чолі 
з директором Надією Голод.

Посол – мистецтвознавець за 
освітою – оглянув виставку картин, 
рисунків і документів про життя 
і творчість Володимира Савчака 
(1911-2007) – уродженця Бережан, 

учня та професора Бережанської 
гімназії, який від 1948 року жив 
у Австралії. У фонді музею збері-
гається близько 200 його робіт і 
особисті речі художника. В. Сав-
чак похований на Голосківському 
цвинтарі у Львові.

Під час зустрічі в музеї узгоджу-
вались подробиці спільного про-
єкту музею та Посольства Австра-
лії в Україні – проведення виставки 
картин В. Савчака у Києві. Посол 
Д.-Р. Трапет залишив запис у книзі 
відгуків музею.

Виставку присвятили 100-річчю Нарбута
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – 9 січня виповни-
лося 100 років з дня народження 
відомого живописця, Народного 
художника України, лавреата Шев-
ченківської премії Данила Нарбута. 
До цієї пам’ятної дати організовано 
виставки творів художника у Чер-
касах, Каневі й Чигирині, театраль-
ні вистави з залученням декорацій 
за ескізами Д. Нарбута. 

Він працював декоратором Київ-
ського театру опери та балету ім. 
Тараса Шевченка, головним худож-
ником драматичних театрів у міс-
тах України, зокрема Черкаського 
музично-драматичного театру ім. Т. 
Шевченка‚ звідки пішов на пенсію. 

Зараз його ім’я носить дитяча 
художня школа в місті. 

В обласному художньому музеї 15 
січня відбулося відкриття вистав-
ки робіт викладачів та учнів шко-

ли, яка цього року відзначає своє 
36-річчя. Вперше роботи вихован-
ців художньої школи експонують-
ся одночасно з творами Д. Нарбута. 

Представила „Каталог учнів-
ських   робіт до 100-річчя Дани-
ла Нарбута“ начальник Управлін-
ня культури Черкаської міської 
ради Валентина Шепецька. До ньо-
го увійшло близько 60 творів вихо-
ванців художньої школи.   Заступ-
ник начальника Управління куль-
тури обласної адміністрації Мико-
ла Суховий повідомив, що в місті 
плянують встановити пам’ятник Д. 
Нарбутові, а також назвати на його 
честь одну з вулиць міста.

Цього дня в музеї також звуча-
ла клясична музика у виконанні 
струнного гурту „Акварелі“ місь-
кого Будинку культури ім. Івана 
Кулика, виступали учні Черкаської 
музичної школи ім. Миколи Лисен-
ка.

Відкрили пам’ятну дошку І. Гавдиді
КИЇВ. – До 15-ої річниці з дня 

заснування Молодіжного Націона-
лістичного Конґресу (МНК), клю-
чову ролю в утворенні якого віді-
грав Іван Гавдида, у Києві 15 люто-
го урочисто відкрили на його честь 
пам’ятну дошку на будівлі Центру 
національного відродження, який 
очолював свого часу І. Гавдида, 
заступник голови ОУН(б), вихов-
ник молоді, громадсько-політич-
ний діяч. 

Про нього розповів Іван Кіш-
ка, голова МНК. За словами одно-
го з найближчих друзів І. Гавдиди – 
Михайла Ратушного, його побратим 
прожив коротке, але яскраве, спо-
внене подіями і справами життя. „30 
серпня 2003 року дорогою додому 
І. Гавдиду підступно вбили. Вбивць 
до сьогодні не знайдено, але пам’ять 
про цю світлу українську людину 
живе в серцях його друзів і послідов-

ників“, – сказав М. Ратушний. 
Пр омовляли іс торик Олег 

Вітвицький, дружина І. Гавдиди – 
Наталя. Було представлено інформа-
ційну мультимедійну сторінку про 
життя та діяльність І. Гавдиди, яку 
створив інформаційний центр МНК. 

Інформаційний центр МНК

Розбили меморіяльні дошки
РІВНЕ.  – У ніч на 22 січня неві-

домі пошкодили меморіяльну 
дошку очільникові ОУН(б) Степа-
нові Бандері. А через день такої ж 
наруги зазнала меморіяльна дошка 
командирові УПА Романові Шухе-
вичу. Триває розслідування цих 
злочинів. (Фото: Євген Цимбалюк)

Танкіст приїхав перепочити
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – На 10 днів приїхав з 
міста Щастя на Луганщині добро-
волець, командир танкової чоти 
92-ої окремої механізованої бри-
ґади, активіст Евромайдану, під-
полковник міліції Михайло Бойко. 
Танкіста зустріли його дружина, 
заступник міського голови Марія 
Бойко, рідні, друзі та колеґи. 

На війні М. Бойко уже сім міся-
ців, переважно на передових пози-
ціях. На його танку Т-64 з’явився 
червоно-чорний повстанський 
прапор і патріотичний напис „Сла-
ва нації! Смерть ворогам!“. 

До Дня Збройних Сил України 
залогу танка нагородили почес-
ними грамотами Міністра оборо-
ни за особисту мужність і геро-
їзм, проявлені під час виконан-
ня спеціяльних завдань, зразкове 

виконання військового обов’язку, 
вірність військовій присязі.

Одесити принесли світлини полеглих. (Фото: Сергій Горицвіт) 

На вечорі до 100-ліття Данила Нарбута в Черкасах. (Фото: Олександер 
Костирко)

Пропам’ятна дошка Івана Гавдиди 
у Києві. (Фото: Інформцентр МНК)

Український танкіст Михайло 
Бойко. (Фото: Тетяна Будар) 

Посол Австралії в Україні Даґлас-Роберт Трапет (п’ятий зліва) у Бережанах.
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Однак‚ як і слід було чекати‚ в 
обговоренні звіту переважала нищів-
на критика. Представник „Опози-
ційного бльоку“ Вадим Рабинович 
навіть витягнув з кишені наручні 
кайданки‚ закликавши нагайно заа-
рештувати усіх без винятку міністрів 
і кинути їх за ґрати. 

А. Яценюкові дорікали‚ що він у 
своєму звіті не знашов місця для 
живої української людини‚ не розу-
міє і не відчуває її сьогоднішніх 
життєвих тягарів‚ що ні підвищен-
ня тарифів на газ для населення‚ ні 
навіть утворення дорожної поліції 
не є тими реформами‚ котрих чекає 
від влади українське суспільство.

Отож висліди голосування за те‚ 
як оцінювати діяльність уряду за 
2015 рік‚ були вповні передбачними: 
247 голосами Верховна Рада визнала 
цю діяльність незадовільною. Далі‚ 
якби ситуація розвивалася логіч-
но‚ мало відбутися голосування за 
висловлення недовіри Кабінетові 

міністрів‚ тобто‚ іншими словами‚ за 
його відставку. 

Але якась невідома сила унемож-
ливила цю логіку. За недовіру уря-
дові і його відставку віддали голо-
си лише 194 депутати – при необхід-
них 226. Цікаво‚ що не проголосу-
вав за це весь „Опозиційний бльок“ 
і той самий ультрарадикальний В. 
Рабинович. 

Хмара над головою А. Яценюка 
розійшлася. Тепер аж до вересня 
цей склад Кабінету міністрів зали-
шається недоторканим‚ оскільки‚ 
згідно з законодавством, питання 
про відповідальність уряду парля-
мент не може розглядати більш ніж 
один раз протягом чергової сесії, 
а також протягом року після схва-
лення програми діяльности Кабіне-
ту міністрів.

Що ж могло статися?
Колись відомий своєю незалеж-

ною позицією і професійною чес-
ністю журналіст‚ а тепер депутат і 
член фракції „БПП“ Сергій Лещен-
ко припускає в „Українській прав-
ді“‚ що голосування за відставку 
А. Яценюка „провалилося у висліді 

змови‚ в якій Президент Порошен-
ко був як не активним учасником‚ 
то‚ щонайменше‚ залаштунковим 
ляльководом“.

Такої ж думки ще один член 
„БПП“ і також колишній відомий 
журналіст Мустафа Найєм: „Про-
вал голосування за відставку уряду 
– це результат змови олігархів Ріна-
та Ахметова, Ігоря Коломойсько-
го та Сергія Льовочкіна – з одного 
боку. І Петра Порошенка та Арсенія 
Яценюка – з іншого боку“.

Депутати-журналісти радять 
уважно придивитися до прізвищ 
тих членів „БПП“‚ котрі не прого-
лосували за відставку уряду‚ хоч 
нібито на це розраховував пре-
зидент. В тому й річ‚ що нібито.  
Насправді не проголосували саме 
30 найбільш відданих президенто-
ві депутатів. 

„Повірити, що це сталося випад-
ково, без узгодження з Адміністра-
цією президента і керівництвом 
фракції „БПП“, – наївно і нерозум-
но. Сьогоднішнє засідання вже не 
залишило сумнівів у тому, що жод-
ного бажання будь-що міняти в 

цьому болоті немає ні на Банковій, 
ні на Грушевського“, – вважає М. 
Найєм.

Що ж у висновку? Що тепер 
чинитиме Верховна Рада‚ на яку 
учасники змови переклали відпові-
дальність за урядову кризу?

Депутат С. Лещенко так закінчує 
свій коментар: „Подібні спектаклі не 
минають безкарно. Свою ціну неми-
нуче заплатать всі його учасники. 
Відмовившись від м’якого сценарію 
– зміни уряду‚ оповитого плющем 
корупції‚ – ми прийдемо до значно 
жорсткішого‚ коли народний гнів 
вимагатиме платити все вищу ціну. 
Й тоді позачергові вибори будуть 
здаватися вже не катастрофою‚ а 
рятівним кругом“.

Подібно‚ що йде саме до цього. 
Наступного дня‚ 17 лютого‚ про 
вихід „Батьківщини“ з парлямент-
ської коаліції заявила Юлія Тим-
ошенко‚ а 18 лютого це саме вчи-
нила фракції „Самопомочі“. Таким 
чином‚ в коаліції залишається 217 
депутатів – замало‚ щоб надалі 
ухвалювати закони‚ що їх передба-
чала коаліційна угода.

(Закінчення зі стор. 1)

Хто яку ролю...

Революційний процес відрізня-
ється від звичайної ситуації тим, 
що під час революції всі економіч-
ні, політичні та соціяльні процеси 
пришвидшуються. Особливо під 
час революції пришвидшуються 
процеси кадрових змін.

Очевидно‚ що на найближчі 
чотири-шість років нам потрібно 
буде проводити президентські та 

парляментські вибори щодва роки. 
І нічого катастрофічного в цьому 
немає. Нинішня ситуація навіть 
в окремих ознаках не є такою 
загрозливою, як вона була в 2014 
році‚ на початку війни Росії проти 
України.

Тому, панове президенте, народ-
ні депутати і міністри, не тре-
ба перекладати з хворої голови на 
здорову. Ніякої катастрофи і нія-
кого деструктивізму ні в парля-
ментських, ні в президентських 
перевиборах немає. Навпаки, якщо 

є підозра, що правлячий прошарок 
знову мухлює, то перевибори – це 
єдиний шлях до повернення дові-
ри до влади, а отже і до єдности.

Українській громаді не потріб-
на єдність, що заснована на вну-
трішньому договорняку правля-
чого прошарку. Українській гро-
маді не потрібна єдність, заснова-
на на імітації та маніпуляції сус-
пільною думкою. Українській гро-
маді не потрібна єдність, яка є по 
суті диктатом зовнішніх сил – чи 
то Росії, чи то західніх структур, 

нехай навіть МВФ.
Українській громаді потріб-

на єдність, заснована на довірі до 
влади. А така єдність здобуваєть-
ся лише демократичним шляхом – 
через Конституційну Асамблею та 
перевибори парляменту та прези-
дента.

„Українська правда“‚ 16 лютого

Сергій Дацюк – український 
філософ‚ політолог‚ політичний 
експерт, Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Яка єдність...
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Колишньому дисидентові Богданові Гориневі виповнилося 80 літ
Олександер Панченко
 
У серпні 1965 року галичанин Богдан Горинь, 

якому 10 лютого виповнилося 80 років, був 
засуджений „за антирадянську пропаґанду“ до 
трьох років мордовських концтаборів. Його брат 
Михайло, який теж був засуджений до шести 
років неволі, згадував: „У Мордовії ми зустрілися 
з унікальною особистістю – Михайлом Сорокою. 
Він розповів про те, як він в тюрмах сидів, як він 
за кордоном був“. 

Я знав братів Горинів як політичних діячів 
та колишніх дисидентів. З творчістю Б. Гориня 
як журналіста й мистецтвознавця познайомив-
ся, коли 2005 року вийшла друком його книж-
ка „Туга Віктора Цимбала“, в якій він висвіт-
лив життєвий та творчий шлях цього видатного 
мистця, який спочив у Ню-Йорку 28 квітня 1968 
року. 

Б. Горинь вивів у цій книзі велику кількість 
незнайомих тоді мені імен українських держав-
них й політичних діячів, художників та письмен-
ників, з якими на чужині був знайомий В. Цим-
бал. 

Б. Горинь нагороджений за свою подвижниць-
ку працю орденами „За заслуги“ III та II ступенів. 
Він був членом редколеґій Самвидаву, часописів 
„Український вісник“ та „Кафедра“, що виходили 
наприкінці 1980-их років, був головним редак-
тором щомісячного бюлетеня „Львівські нови-
ни“, автором багатьох статей з питань літератури, 
мистецтва, психології творчости, історії, політи-
ки у різних періодичних виданнях, а також книг 
„Крим не тільки зона відпочинку“, „Опанас Зали-
ваха. Вибір шляху“, „У пошуках берега“, „Любов і 
творчість Софії Карафи-Корбут“.

Б. Горинь після повернення з мордовських 
таборів був робітником „Розділпромбуду“, завід-
увачем читальної залі бібліотеки Ходорівського 
цукрокомбінату, малярем ремонтно-будівельних 
підприємств у Львові, навіть кочегаром Львів-
ської дитячої лікарні, а ще він був одним із засно-
вників Української Гельсінкської Спілки (УГС), 

головою Львівської обласної організації УГС, піз-
ніше — головою Львівської обласної організації 
Української Республіканської партії (УРП), чле-
ном Проводу і Ради УРП, народним депутатом 
Верховної Ради України двох скликань, дирек-
тором Інституту досліджень діяспори, членом 
Великої ради Руху, членом ради Товариства укра-
їнської мови ім. Тараса Шевченка. 

З великою теплотою він згадує про своє одру-
ження: „Після усіх митарств стабільність у моє 
життя внесли зустрічі з односельчанкою Окса-
ною Худяк, яку знав ще з дитячого садочка, орга-
нізованого моїм батьком – головою „Просвіти“ 

і керівником осередку ОУН Миколою Горинем. 
З Оксаною час від часу бачився, коли вона вла-
штувалася на працю у Львівській дитячій лікар-
ні й мешкала на околиці Львова у будинку свого 
вуйка (материного брата) Максима Телішевсько-
го. Мене притягували її великі, дещо тужливі очі, 
стриманість у розмові, непоказна глибока душев-
ність. Коли думав про Оксану, перед внутрішнім 
зором поставали картини дитинства. У листопа-
ді 1944 року на нашому подвір’ї розмістився ґар-
нізон. У великому казані солдати варили кашу. 
Дров було мало, носили з горища школи захова-
ні там батьком книжки з домашньої книгозбір-
ні та бібліотеки Товариства „Просвіта“ й кидали 
їх в огонь замість дров. Пригадую, як щеміло моє 
дитяче серце, коли в полум’ї корчились улюбле-
ні дитячі книжечки. Їх було чимало – згоріли всі“. 

Про одруження Богдана й Оксани згадав літе-
ратор Микола Петренко у своїй книзі спогадів 
„Лицарі пера і чарки“: „А Богдан Горинь вла-
штовує своє життя ґрунтовніше, надійніше – 
одружується! Перший день весілля – то для рід-
ні. Наступного збирає нас, своїх давніших колег, 
і нікого більше. І от ми за тісним столом, наче 
всі добре знайомі один з одним, довірені і від-
повідальні. Проте, як виявилося, серед гостей 
була „чорна вівця“. На партійних зборах за доно-
сом „розбирали“ мене, Романа Іваничука, Рома-
на Лубківського. Мовляв, ви підтримуєте своєю 
прихильністю вчорашнього злочинця!“. 

*   *   *
Я бережу власноручний напис Б. Гориня на 

подарованому мені бібліографічному покажчи-
ку його праць, які вийшли друком у київському 
видавництві „Пульсари“: „Шановному Олексан-
дру Панченку – невтомному трудареві на нивах 
науки і громадського життя на добру згадку. 10 
листопада 2015 року, Київ“. Цей напис для мене 
особливо вагомий і дорогий, бо написала його 
надзвичайна людина, яку я дуже ціную. 

Лохвиця, Полтавська область

Микола Мушинка відзначив 60 років публіцистичної діяльности
Йосиф Сірка

Микола Мушинка, доктор філологічних наук, 
чужоземний член Національної Академії Наук 
України, довгорічний голова Асоціяції укра-
їністів та НТШ у Словаччині, автор понад 85 
книжок та брошур, понад 360 наукових розві-
док, 1,585 популярних статей, понад 525 рецен-
зій‚ відзначив 20 лютого своє 80-річчя і 60-річ-
чя своєї публіцистичної діяльности. Його при-
страсть до науки, до дослідження, до контак-
ту з людьми зробила його науковцем, якого знає 
Україна, українська діяспора на всіх континен-
тах. 

Народився М. Мушинка у лемківському селі 
Курові на Пряшівщині 1936 року. Після закін-
чення Української середньої школи в Пряше-
ві 1954 року він поступив до Інституту росій-
ської мови й літератури в Празі, де познайомив-
ся з проф. Іваном Панькевичем, який мав на 
нього неабиякий вплив. В 1963 році вступив до 
аспірантури на катедрі фолкльору та етноґрафії 
Празького університету. 

Оскільки в Чехословаччині в той час дослі-
дженням українського фолкльору ніхто не 
займався, то М. Мушинку з університету напра-
вили на трирічне стажування до Києва. На цей 
час припадають активні контакти М. Мушинки 
з українським дисидентським рухом. Він стає, 
мовби, „листоношею-зв’язковим” між дисиден-
тами та українцями на Заході, куди він переда-
вав самвидавні матеріяли. 

За свої зв’язки з дисидентським рухом в Укра-
їні М. Мушинка поплатився своєю кар’єрою. 
Після окупації Чехословаччини у серпні 1968 
року стали переслідувати тих, хто не схвалював 
брутальну аґресію. М. Мушинка став жертвою 
комуністичного режиму, втратив працю в уні-
верситеті у Пряшеві, щоб прогодувати родину, 
став колгоспним пастухом, пізніше – кочегаром. 
Він був 18 років найосвіченішим (з науковими 

титулами) пастухом рогатої худоби та кочеґа-
ром у Европі! 

Навіть у ці роки він не переставав займатися 
наукою, досліджував, записував обряди, народні 
пісні, писав наукові розвідки, з яких деколи при-
йшлося щось продати без права авторства, щоб 
покращити становище, оскільки дружина з дво-
ма дітьми жила у Пряшеві, а він у селі, віддале-
ному від родини на 70 кілометрів. Під час свого 
„заслання” він не втрачав надії на кращі часи, в 
чому його підтримували знані науковці, які його 
відвідували. 

1990 року М. Мушинку було реабілітовано і 
він повернувся до університету в Пряшеві, де 
продовжив активну дослідницьку працю. 

Окремої уваги заслуговує його досліджен-
ня про Музей визвольної боротьби України в 
Празі. 1945 року КҐБ вивезло з Праги близько 
40 тонн архівних матеріялів цього музею. Піс-
ля довгих розшуків М. Мушинці вдалося їх від-
найти в архівах України. 1996 року в Мельбур-
ні вийшла перша книжка М. Мушинки з архів-
ними матеріялами та висновками українською 
й англійською мовами. У 2005 році у Празі М. 
Мушинка презентував перекладеною на чеську 
мову книжку „Музей визвольної боротьби Укра-
їни в Празі та доля його фондів”. На той самий 
рік припадає і доповнене видання цієї праці у 
Києві. 

Наукові праці М. Мушинки появилися також 
чеською, словацькою та російською мовами. 
Чимало уваги М. Мушинка присвятив питанню 
так званого „політичного русинізму.” 

М. Мушинка є непересічним колекціонером 
творів образотворчого мистецтва. Його приват-
на ґалерія охоплює десятки визначних творів 
українського мистецтва. 

Протягом останніх 20 років М. Мушинка брав 
участь з науковими доповідями в наукових кон-
ференціях в Україні, Чехії, Словаччині, Польщі, 
Сербії, Німеччині, Канаді, США. 

М. Мушинку можна вважати живою леґен-
дою. Йому належала величезна колекція з понад 
30 тис. українських книжок, які він подарував 
Науковій бібліотеці у Пряшеві.  

М. Мушинка не міг залишитися пастухом та 
кочеґаром. На нього чекали титули академіка, 
численні почесні докторські титули різних уні-
верситетів, українська наука в Україні і в діяс-
порі, бо саме їм він служив і служить протягом 
свого науково-дослідницького життя і збагатив 
їх своїми понад 2,550 публікаціями. 

Торонто

Академік Микола Мушинка

Богдан Горинь 
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Оскільки жодну з проблем не мож-
ливо вирішити в найближчому май-
бутньому, Росія вступає в довгі „часи 
бід“, наслідки яких можуть переміню-
ватися від хвилювань і заворушень до 
зміни режиму і навіть розвалу держа-
ви. Було б нерозважливо передбача-
ти майбутнє Росії, але очевидно, що 
чим довше В. Путін буде залишатися 
при владі, тим гірше йтимуть справи 
в країні. В. Путін, який претендував 
на роль рятівника Росії, став її найлю-
тішим ворогом. Зараз США, Европі і 
сусідам Росії треба готуватися до най-
гіршого.

 
Чинники нестабільности

Деякі аналітики заперечують мож-
ливість маштабної дестабілізації в 
Росії через те, що опозиція слабка, її 
провідникам бракує харизми, а попу-
лярність В. Путіна висока. Але ці чин-
ники не такі вже й важливі, як здаєть-
ся на перший погляд. Більшість рево-
люцій сталися через глибоку струк-
турну кризу, і лише деякі спровокува-
ли самозвані революціонери.

Харизматичні провідники так само 
часто з’являються в процесі систем-
ної дестабілізації, як і перед нею. А 
загальнонаціональна популярність 
провідника або руху завжди менш 
важлива, ніж влада в столиці і впли-
вовість серед ключових фігур полі-
тичної та економічної еліти.

Уявіть собі, що три згадані вище 
кризи і далі поглиблюватимуться, що, 
ймовірно, і станеться. В цьому випад-
ку практично кожен сектор росій-
ського суспільства буде близький 
до бунту. По мірі зростання інфля-
ції і безробіття та падіння стандартів 
життя буде рости невдоволення серед 
робітників, посиляться хвилювання в 
суспільстві.

Політичні та економічні еліти 
також ставатимуть все більше невдо-
волені поглибленням цих трьох криз. 
Їхні статус і багатство стануть враз-
ливі, тому серед них зростатиме 
готовність підтримувати альтернати-
ви В. Путінові і його режимові. Міські 
інтелектуали, студенти і професіона-
ли відновлять свій протестний потен-
ціял і забезпечать інтелектуальну під-
тримку силам дестабілізації.

При зростанні системного хаосу і 
застою серед еліти, патріотично нала-
штовані елементи всередині силових 
органів (армія, поліція і спецслужби) 
будуть шукати альтернативи В. Путі-
нові і його руйнівній системі прав-
ління. А солдати і найманці, які зараз 
воюють в Україні та Сирії, зможуть 
повернутися додому і посприяти 
поширенню радикальних поглядів по 
всій країні. 21 неросійська республі-
ка в складі Росії відстоюватиме свою 
самостійність.

За 18 років В. Путін міг розряди-
ти невдоволення за допомогою трьох 
заходів, якими користуються всі елі-
ти, щоб залишитися при владі. Він 
купував народну підтримку на неспо-
дівані надприбутки від високих 
нафтогазових цін.

Він спирався на силові органи і 
придушував невдоволення. І створю-
вав ідеологічні стимули для підтрим-
ки свого режиму.

Однак‚ через власні помилки і сис-
темний розпад у В. Путіна більше 
немає матеріяльних ресурсів, яки-
ми він колись розпоряджався, а його 
зображення сильно потьмяніло. А 
через те, що Росія перетворилася на 
державу-ізгоя, що нездатна перемог-
ти Україну і все більше вгрузає в тря-
совину на Близькому Сході, мрія про 
відроджену велич Росії втрачає свою 

привабливість.
В результаті В. Путін тепер роз-

раховує виключно на силові органи, 
які підтримують його режим. Таким 
чином, він залежить від їхньої готов-
ности продовжувати служити йому. І 
В. Путін, який нещодавно забезпечив 
прийняття закону, що дозволяє таєм-
ній поліції стріляти в учасників про-
тестів, це знає.

 
Примус сил примусу

Ставка на збройні сили може вия-
витися небезпечною. Почнемо з того, 
що вони можуть відмовитися при-
душувати протест, якщо протесту-
ючих буде надто багато. Це було при 
всіх репресивних режимах, які мали 
схильність перетворювати поліцію 
на еліту і посилати офіцерів служити 
далеко від їхніх домівок.

В провінціях В. Путін дуже попу-
лярний і там складніше організува-
ти масовий протест, але такий сце-
нарій дуже ймовірний в Москві, де в 
2011-2012 роках вже проходили масо-
ві демонстрації, а також у таких неро-
сійських реґіонах, як Татарстан, Баш-
кортостан, Якутія, Даґестан, Інґу-
шетія, де етнічна солідарність може 
переважити накази про силове при-
душення. Якщо в заворушеннях бра-
тимуть участь жінки і робочі, полі-
ційні сили найменше будуть готові 
підкорятися наказам і стріляти.

Зараз така революція виглядає 
неймовірною, але в середині 2004 
і в середині 2013 років ніхто не міг 
передбачити Помаранчеву Рево-
люцію і Евромайдан в Україні. Такі 
революції, як В. Путін, ймовірно, 
розуміє, за своєю природою неперед-
бачувані, оскільки вони – результат 
зростання невдоволення, гніву, ради-
калізації та надії.

Але все ж, при деґрадації політи-
ко-економічної системи і її нездат-
ности до змін, ймовірність таких хви-
лювань буде збільшуватися з кожним 
роком. Дуже ймовірно, що протести 
розгоряться якось раптового, неспо-
дівано, з чогось, що образить людей і 
змусить їх вийти на вулиці.

Такий шок може трапитися від 
чого завгодно – від якоїсь ганеб-
ної помилки В. Путіна, показаної по 
телебаченню, до жорстокости полі-
ції або пожежі з людськими жертва-
ми. Ніхто не може передбачити такі 
шокові реакції, але з розпадом систе-
ми вони стають більш імовірними.

Другий сценарій – якщо збройні 
сили не зможуть перешкодити про-
тивникам режиму всередині еліт 
здійснити палацовий переворот або 
проголосити незалежність неросій-
ських реґіонів.

Хоча В. Путін побудував різновид 
авторитаризму, що нагадує режими 
нацистської Німеччини і Італії часів 
Муссоліні, російські репресивні орга-
ни ще не стали, як це було при Ста-
лінові, державою в державі, з мож-
ливістю стежити за поведінкою всі-
єї еліти. Тому не можна бути впев-
неним у льояльності або невтраль-
ності російської еліти. Її представ-
ники знають, що всіх їх, як Михай-
ла Ходорковського – російського біз-
несмена, який став опозиційним дія-
чем, викликав гнів В. Путіна і про-
вів кілька років у в’язниці за звинува-
ченням у шахрайстві – можуть пока-
рати, якщо вони переступлять межу. 
Але вони знають ще й те, що за часів 
потрясінь вони потрібні Кремлю так 
само, якщо не більше, ніж Кремль 
потрібен їм.

Наскільки ймовірні сценарії пала-
цового перевороту чи реґіонально-
го сепаратизму? Совєтська і росій-
ська історія рясніє прикладами. Піс-
ля смерти Сталіна в 1953 році його 
наступники розстріляли главу ста-

лінської держбезпеки Лаврентія 
Берію.

У 1964 році Микиту Хрущова усу-
нули від влади в результаті держав-
ного перевороту. У 1998-1999 роках 
В. Путін прийшов до влади завдяки 
схожій на змову угоді між елітами і 
тодішнім Президентом Борисом Єль-
цином.

Що стосується неросійських реґіо-
нів, вони оголошували про свій суве-
ренітет кожного разу, коли в країні 
була криза – під час революції 1917-
1921 років, при німецькій окупації 
в 1941-1943 роках, під час ґорбачов-
ської перебудови в 1987-1991 роках. 
Льояльність еліти залежить від здат-
ности В. Путіна платити їй. Як полі-
тична і економічна еліти об’єдналися 
довкола В. Путіна в 1998-2003 роках, 
так само у них з’явиться спокуса 
кинути його в прийдешні бідні роки.

Тим часом неросійські еліти, осо-
бливо в багатому нафтою Татар-
стані і наповненій алмазами Якутії, 
можуть почати послаблювати зв’язки 
з Москвою, оскільки у них можуть 
бути націоналістичні амбіції, а вра-
ховуючи, наскільки вони далеко від 
центру, і їм важче погрожувати. Коли 
еліти побачать, що можуть критику-
вати режим безкарно, це стане пере-
ломним моментом, і почнеться масо-
вий антипутінський рух. Можли-
во, буде змова проти В. Путіна і його 
спробують насильно усунути від вла-
ди або вбити.

Третій сценарій – якщо не вдасть-
ся придушити протести, коли опози-
ція вдасться до насильства, а зброй-
ні сили виявляться надто слабкими, 
щоб відповісти. Армії, що зазнава-
ли поразки в війнах або пережива-
ли приниження на полі бою, схильні 
проявляти таку слабкість.

Російська армія зараз бере участь в 
двох війнах – в Україні і Сирії. Мож-
ливо, на горизонті й інші вторгнення, 
наприклад, в країни Балтії або Цен-
тральної Азії, так як В. Путін нама-
гається посіяти розбрат всередині 
НАТО, і одночасно захистити Росію 
від Іслямської Держави. Незважаючи 
на жахливу перевагу Росії у військо-
вій силі, війна в Україні закінчилась 
всього лише захопленням двох еко-
номічно проблемних реґіонів – Кри-
му і східнього Донбасу, – і надій на 
швидке відновлення мало.

Важливіше, що проєкт „Новоро-
сія“, спрямований на анексію всього 
півдня і сходу України, провалився. 
У результаті, не дивлячись на кіль-
ка тактичних перемог, можна вважа-
ти, що російські збройні сили зазна-
ли поразки.

Перемога в Сирії виглядає такою 
ж далекою, навіть якщо Росія вве-
де туди додаткові сили. Рано чи піз-
но принижені або переможені росій-
ські солдати і найманці повернуть-
ся додому, і їхній гнів буде, швидше 
за все, спрямований проти режиму, 
який послав їх на програшну війну.

Поліція і внутрішні війська навряд 
чи будуть проявляти жорстокість 
стосовно протестуючих солдатів. Все 
ускладнюється зростаючою ймовір-
ністю відновлення терактів в Росії.

Чечня може з легкістю вибухнути, 
якщо Р. Кадирова змістять в резуль-
таті місцевого палацового перевороту 
або ж уб’ють російські спецслужби.

Значна частина Північного Кав-
казу вже зараз в стані наполовину 
відкритого бунту. Російська авантю-
ра в Сирії і відкритий вступ в анти-
сунітський альянс може не тіль-
ки загострити відносини з росій-
ськими сунітами, а й спровокува-
ти радикальних мусульман на ата-
ки в Росії.

Наскільки ймовірно, що збройні 
сили не зможуть придушити про-
тест? Перша чеченська війна в 1994-

1996 роках показала, що російські 
збройні сили можна перемогти. Укра-
їнська війна засвідчила, що російську 
армію і найманців може невтралізу-
вати набагато слабший противник.

Серія терактів, що трапилася в 
Росії на початку путінського прав-
ління, показала, наскільки вразливою 
є Росія до насильства. Неможливо 
передбачити, коли вибухнуть зброй-
ні дії проти режиму, але ймовірність 
того, що це трапиться, буде збільшу-
ватися по мірі розпаду політико-еко-
номічної системи, зростання масових 
заворушень і невдоволення всереди-
ні еліти.

 
Після бурі

Росія – на межі ідеального штор-
му, одночасно діють кілька дестабі-
лізуючих сил. В таких умовах масо-
ві заворушення надзвичайно віро-
гідні. Революції, палацові перево-
роти і насильство стають все більш 
можливими. Результатом може бути 
провал режиму або розпад держави. 
Яким би не був сценарій, В. Путін 
навряд чи виживе.

Що слід робити Заходові і сусідам 
Росії? Вони не можуть ні зупинити 
В. Путіна, ні уникнути дезінтеґрації 
Росії, так само, як не змогли уник-
нути розпаду СРСР. Найкраще, що 
можна зробити, – це обмежити шко-
ду, якої завдасть нестабільність.

Зокрема доведеться подбати про 
масові потоки біженців, бути гото-
вими до сплесків насильства, вирі-
шувати проблему ядерних озбро-
єнь, що лишилася поза державною 
контролею.

Сусіди Росії можуть впоратися з 
першими двома проблемами, поси-
ливши свою прикордонну охорону, 
армії, поліційні сили і адміністра-
тивні апарати. Захід повинен роз-
глядати їх, особливо Білорусь, Украї-
ну і Казахстан, як союзників або клі-
єнтів, стабільність і безпека яких 
життєво важливі для стабільности 
і безпеки Заходу. Після цього Захід 
повинен підтримати стабільну про-
західню демократію в тому, що зали-
шиться від постпутінської Росії.

У західніх політиків буде спокуса 
підтримати російські збройні сили, 
особливо після того‚ як почнуть-
ся масові заворушення. Але це 
буде контрпродуктивно: в випадку 
поразки підтримка сил придушен-
ня тільки продовжить кровопролит-
тя і нестабільність, тим самим збіль-
шуючи ймовірність того, що ядерна 
зброя потрапить не в ті руки.

Рано чи пізно смутні часи в Росії 
закінчиться. Коли затихне шум, 
менша і слабша Росія разом з низ-
кою неросійських реґіонів, що ста-
нуть новими незалежними держава-
ми, можливо, сприятимуть створен-
ню більш стабільного миру, як міні-
мум хоча б тому, що путінська Росія 
– велика загроза для миру в усьо-
му світі – перестане існувати, а нова 
Росія, можливо, нарешті розлучить-
ся з імперською мрією, що дозволи-
ла В. Путінові прийти до влади.

Чим би це не скінчилося, найкра-
щими ґарантами стабільности і без-
пеки в постпутінській Росії будуть 
нинішні сусіди Росії, зокрема Укра-
їна, Казахстан і Білорусь. Якщо 
вони будуть сильними, втрати мож-
на буде значно зменшити. Якщо ж 
вони виявляться слабкими, втрати 
поширяться на Захід. Зараз найкра-
щий час, щоб посилити їх,  – поки не 
почався потоп.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Олександер Мотиль – політолог, 
професор Ратґерського університету‚ 
Ню-Джерзі.

(Закінчення зі стор. 3)

Росія на межі...
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Your savings federally insured to at least $250,000 and backed  
by the full faith and credit of the United States government 

NCUA 
National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency 

MAIN OFFICE:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

www.selfrelianceny.org 

With a SRNYFCU checking account and   
online banking paying bills is as   

easy as 1, 2, 3! 
        

   1.   No checks to write 
   2.   No envelopes to lick 
   3.   No stamps to stick 

 

Just a click! 
 

E-statements too! 
 

 

KERHONKSON : 
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY 12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

UNIONDALE : 
 

226 Uniondale Ave 
 Uniondale, NY 11553 

Tel: 516-565-2393  
Fax: 516-565-2097 

ASTORIA: 
 

32-01 31st Ave 
 Astoria, NY 11106 
Tel: 718-626-0506  
Fax: 718-626-0458 

LINDENHURST: 
  

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 
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PO Box 746, Chester, NY 10918

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

Вкладайте 
свої гроші під 
вищі відсотки!

Спеціальні вищі відсотки на Сертифікати

Примітки: *APY Annual Percentage Yield, APY означає річна дохідність відсотків. Мінімальний внесок $500 на всі сертифікати. 
Максимальний внесок $250,000 на сертифікати. Пропозиція дійсна з 6/8/2015. УФКС має право змінити або скасувати цю 
пропозицію в будь-який час без попередження. Заробіток на рахунку може бути нижчий у зв’язку з оплатою штрафів, 
котрі можуть бути стягнені за дострокове зняття грошей. Ρічна дохідність відсотків на сертифікат залишається незмінною 
протягом терміну. Після закінчення терміну дії даної пропозиції річнa дохідність відсотків (APY) може змінюватися щодня 
без попередження. Існують вимоги на право членства в УФКС. Звертайтеся до нас за додатковою інформацією. УФКС 
федерально застрахована Національною Адміністрацією Кредитних Спілок (NCUA).

Visit our website at www.rufcu.org for disclosures and more info! 

0.75%

0.30%

1.60%
 

ТЕРМІН ВКЛАДУ

4 років

1 рік

3 місяці

APY*

APY*

APY*

MAIN OFFICE | 824 EAST RIDGE ROAD | ROCHESTER, NY 14621 | 585.544.9518

BRANCH
OFFICES:

ALBANY, NY
518.266.0791

SACRAMENTO, CA
916.721.1188

SYRACUSE, NY
315.471.4074

BOSTON, MA
781.493.6733

PORTLAND, OR
503.774.1444

BUFFALO, NY
716.847.6655

VANCOUVER, WA
360.597.2096

WEBSTER, NY
585.545.6276

Coming Soon! New Branch location in the Seattle, WA area

у селі Лужки Івано-Франківської 
області. Заарештований 29 берез-
ня 1967 року‚ засуджений до шес-
ти років позбавлення волі. Пока-
рання відбував в Мордовії. У 1970 
році ув’язнений ще на три роки. 
Опісля працював робітником на 
лісокомбінаті‚ перебував під адмі-
ністративним наглядом. Одружив-
ся, 1976 року народився син Тарас. 
1979 року заарештований у Боле-
хові‚ засуджений до двох років 
позбавлення волі. 

У травні 1981 року знову був заа-
рештований у таборі. Слідство три-
вало шість місяців і Я. Лесів увесь 
цей час тримав голодівку з полі-

тичними вимогами. Безпосеред-
ньо в таборі відбувся суд, який 
засудив Я. Лесіва до п’яти років 
таборів суворого режиму. Відбу-
вав покарання в Краснодоні Луган-
ської области. Звільнився із закін-
ченням терміну і розпочав навчан-
ня в підпільній семінарії УГКЦ. У 
1989 році прийняв сан священика 
УГКЦ. 

У 1989 році Я. Лесіва заарешту-
вали удома в Болехові, але вірую-
чі заявили протест, наступного дня 
він був звільнений. Після леґаліза-
ції УГКЦ служив у храмі св. Парас-
кевії у Болехові, з його ініціятиви 
збудовані дзвіниці, каплиці, храми. 
Писав вірші. 

У жовтні 1991 року Я. Лесів заги-
нув у автокатастртофі. Похований 
на території храму св. Параскевії. 

(Закінчення зі стор. 6)

Гідно ніс прапор...

жодного слова – так, начебто біль 
„неканонічних“ та „іновірців“ менш 
заслуговує на співчуття, ніж біль 
християн у Сирії.

Що ж, у минулому Римські папи 
не раз використовували зустрічі з 
політичними чи релігійними діяча-
ми, щоб обстоювати релігійну сво-
боду та права людини. Досить зга-
дати звільнення з сибірської катор-
ги Патріярха Йосифа Сліпого, чим 

завдячуємо Папі Іванові ХХІІІ, або 
ж леґалізацію УГКЦ, яку завдячуємо 
Папі Іванові-Павлові ІІ.

Ось чому не можна було засуджу-
вати пляновану зустріч Папи Фран-
циска і Патріярха Кирила ще до 
того, як вона відбулася, бо Папа мав 
нагоду обстояти інтереси скрив-
джених російською аґресією. Мав, 
але нею не скористався. Кубинська 
деклярація двох предстоятелів скон-
струйована так, що про Росію в ній 
ідеться як про край „безпрецедент-
ного відродження християнської 
віри“, де є можливість „вільно спо-

відувати свою віру“, тоді як тривога 
з’являється лише тоді, коли йдеться 
про інші країни. Лише в них „хрис-
тияни стикаються з обмеженням 
релігійної свободи та права свідчи-
ти про свої переконання і жити від-
повідно до них“.

Ось чому я змушений з болем 
зробити висновок: в питанні Украї-
ни та Росії Католицька Церква задля 
ефемерного „діялогу з Москвою“ 
знову розминулася з правдою.  

Кубинська деклярація Папи рим-
ського і Патріярха московсько-
го є яскравою ілюстрацією одра-
зу кількох речей: безперечної пере-
моги Федеральної служби безпеки 
і Кремля з усіма їхніми слухняни-
ми інструментами, до яких я відно-
шу і Російську Православну Церк-
ву; цілковитої поразки української 
державної  дипломатії у Ватикані та 
явної недостатности там інформа-
ційної служби з боку УГКЦ; безпо-

радної сліпоти і некомпетентности 
ватиканської дипломатії, яку легко 
задурити миролюбною лексикою; й 
загрозливої неспроможности впли-
вових кіл Европи декодувати лука-
ві формули путінської пропаґанди.

Ось чому логічним видається 
висновок, винесений у заголовок: 
так, зустріч Папи римського і Патрі-
ярха московського, без сумніву, була 
епохальною. Проте епохального зна-
чення набувають і прорахунки вати-
канських дипломатів, які неспро-
можні визирнути у реальний світ 
з-поза стосів своїх потріпаних під-
ручників Оstpolitik.

„Українська правда“‚ 14 лютого

Мирослав Маринович – колиш-
ній дисидент‚ правозахисник і 
політв’язень‚ проректор Українсько-
го Католицького Унверситету‚ релі-
гієзнавець, Львів.

(Закінчення зі стор. 4)

Зустріч епохальна...

Вступ (включає вхід до ґалерій та 
перекуску) – 15 дол.;

члени, сеньйори – 10 дол.; 
студенти –  5 дол.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ запрошує Вас на доповідь 

д-р Юрій Шевчук

Українська 
Культура та Ідентичність   
після
Революції гідності

Д-р Шевчук читав лекції з питань 
української мови, культури, 
ідентичності і кіна в університетах 
у США і Европі. Його появи на 
українському телебаченні і радіо 
викликали жваві громадські 
дискусії. 

неділя, 6 березня 2016 р.
о год. 2 по пол.

викладач української мови 
на факультеті славістики 

Колумбійського університету

яку представить
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Ділимося сумною вісткою, що в четвер, 11 лютого 2016 року, 
відійшов до свого Творця

наш найдорожчий чоловік, батько, дідо,
дорогий брат, кузин, шваґер та сват

св. п.

Ярема Раковський
д-р філос. --  професор історії та політичних наук 

Парастас відправлено в неділю, 14 лютого 2016 року, 
в похоронному заведенні Колодій-Лазута в Пармі, Огайо.

Похоронні відправи відбулися в понеділок, 15 лютого, 
в УГК катедрі св. Йосафата і на кладовищі св. Андрія в 
Пармі.

У глибокому смутку:

дружина  - Христина
сини  - Марко з дружиною Катериною
   - Корнило з дружиною Тетяною 
внуки  - Данило, Софія, Ніна, Микола, Лука
брати  - Борис
   - Роман з дружиною Дарією та родиною
родини    - Раковських, Попелів, Галяревичів, 

      Гірняків, Воєвідків, Кузьмичів, 
      Вальницьких, Боднаруків, Цісаруків,   
      Смородських

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, 
що в четвер, 18 лютого 2016 року, 

відійшов у вічність в Мейплвуд, Н.Дж.

банковець і громадський діяч

св. п. 

Володимир Ігор Баранецький
народжений 6 січня 1920 року у Волі Якубовій.

У смутку залишилися:

дружина  Христина Баранецька
сини  Микола Баранецький
   Адріян Баранецький з дружиною Олександрою
внуки   Миколая Нинка з родиною
   Ляриса Рафаєл з чоловіком
   Христина Олесницька з родиною
   Вікторія Баранецька 
   Андрій Баранецький
та ближча і дальша родина в Америці й Україні.

Панахида і Парастас відбулися в неділю, 21 лютого.
Похоронні відправи відбулися в понеділок, 22 лютого, 

в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н.Дж., 
а відтак на цвинтарі св. Андрія Первозваного в South Bound Brook, NJ.

Вічна Йому пам´ять!

Замість квітів на могилу Покійного 
родина просить складати пожертви на  

Український Інститут Америки

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в Америці 

повідомляє своїх членів та громаду, 
що 18 лютого 2016 р.

відійшов з цього світу 
Дійсний член НТШ-А

 св. п. 

мґр Володимир Баранецький
економіст, банкір, громадський діяч

народжений 6 січня 1920 року 
в с. Воля Якубова біля Дрогобича, Галичина

Голова Українського Дому в Ню-Йорку 
Президент Українського Інституту Америки 

Голова Фундації Енциклопедії Українознавства
Директор Фундації Олекси Грищенка

Президент Української Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч“ у Нюарку 

Член Української Всесвітньої Координаційної Ради 

Студіював
 Академія Закордонної Торгівлі (1939-1942)

Tuck School of Business Administration, Dartmouth College 
(1951)

Працював
Morgan Guaranty Trust Company

Нагороджений орденом „За заслуги ІІІ ступеня“ (2010)

Рідним складаємо співчуття.
Вічна йому пам’ять!

Управа НТШ в Америці

Рада Директорів 
Українського Інституту Америки 
зі смутком повідомляє, що наш 

член, прихильник і колишній голова УІА

св. п. 

Володимир Баранецький
відійшов у вічність 18 лютого 2016 року.

Св. п. В. Баранецький присвятив велику частину свого жит-
тя підтримці та керівництву Українського Інституту Америки 
через різні фази існування організації. Він став активним чле-
ном у 1977 році та служив як віце-президент і президент про-
тягом кількох каденцій. Під час його президентства в УІА  він 
був головою Координаційного Комітету Допомоги Україні, і в 
цій функції він створив широку мережу контактів в Україні. Він 
використовував ці відносини, щоб запросити до Інституту відо-
мих українських літературних діячів і державних урядовців.

Св. п. В. Баранецький також надав неоціненну благодійну 
підтримку ініціативам і проектам УІА, особливо тим, які стосу-
валися збереження історичної будівлі Інституту в Нью-Йорку.

Плоди Його діяльності матимуть тривалий вплив на нашу ор-
ганізацію і на цілу українську громаду.

Висловлюємо глибокі співчуття родині Покійного, а саме:
дружині Христині, синові Миколі, синові Адріянові з дружи-

ною Олександрою, внукам Миколаї Нинці з чоловіком, Лярисі 
Рафаєл з чоловіком, Христині Олесницькій з чоловіком, Вікторії 
Баранецькій і Андрієві Баранецькому, правнукам Лукашеві і Те-
рені Нинці й Адріянні Олесницькій.

Нехай спочиває у Вічному Мирі!

Вічна Йому пам’ять!
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Відділ реклями –
973-292-9800, дод. 3040

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale IL  630-307-0079
5000 N. Cumberland Ave., Chicago IL  773-589-0077
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine IL  847-359-5911

 

2332 W. Chicago Ave., Chicago IL  773-328-7500
 734 Sandford Ave., Newark, NJ  973-373-7839
 558 Summit Ave., Jersey City, NJ  201-795-4061
 60-C N. Jefferson Rd., Whippany, NJ  973-887-2776

Selfreliance.Com

Пропозиція стосується тільки однородинних домів або багатоквартирних будинків не більших 4-ох помешкань, коли в одному 
проживає власник. *На день 9 лютого 2016 р. процентна ставка на 30-річний особистий мортґедж до максимальної суми $417,000 
із 80% позиченої суми порівняльно з вартістю будівлі (LTV) становить 3.78% у річному відношенню (Annual Percentage Rate (APR)); 
місячні оплати на мортґедж в сумі $100,000 при вищеподаних умовах виносить $463.12. Оплата за аплікацію $200, 0 пойнтс. 
Місячна оплата не включає кошти оплат за податки й страхування дому; коли включити суму податків і страхування, місячна 
оплата буде вища. **$50.00 знижка за кошт оцінки (appraisal) буде зарахована як кредит при отриманні мортґеджу (closing). 
Мортґедж можуть отримати тільки члени кредитівки, що живуть у визначених географічних місцевостях. Умови щодо 
процентної ставки і вимог можуть змінюватися без попередження. Вимагається оцінка фінансової спроможности 
і підтвердження кваліфікацій. За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 1.888.222.8571.

Мортґедж

Згадайте цю рекламу, 
отримаєте $50 знижку за кошт оцінки!**

Поговоріть з нашими спеціялістами 
по мортґеджах, тел 773-328-7500 x283

Відсотки
змінюються 
Завітайте на нашу веб-сторінку, 
або проскануйте “QR code”, щоб 
дізнатись сьогоднішні мортґедж 
пропозиції. 

30-тилітній

3 APR*.78%

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

  eodore M. Lytwyn, Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
www.unionfuneralhome.com

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net

ЮРІЙ СИМЧИК
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

 YURIY SYMCZYK
Licensed Life Insurance Agent

Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054
Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3055) • Fax: (973) 292-0900

e-mail: symczyk@unamember.com

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

• Для замовлення наліпок, для підбору 
пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $7 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПАК УНКИ В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple iMac Photoshop та Office for Mac

“English through the Arts” - Центр Діяльности 

Spanish-American Institute

служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 р.

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

Тел.: 212-840-7111  •  Факс: 212-719-5922

Info@sai2000.org • www.sai2000.org

SKYPE: StudentClub  •  www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students.

Registered by the Department of Education of the State of New York.
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