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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Дві Европи: 
котра переможе?

Петро Часто

Що їх вже дві‚ багато хто з нас не вірить. Бо вже 
ж так довго‚ щонайменше чотири тисячоліття‚ 
пронизувала цей богообраний континент невиди-
ма‚ мінлива‚ багатоформна‚ але єдина у своїй міс-
тичній сутності енерґія духовного розвитку. Ста-
рий світ‚ інтуїтивний у більшій мірі‚ ніж ми сьо-
годні‚ спрагло наближався до сенсу людського 
буття у містеріях єгипетських храмів‚ у філософ-
ських школах давніх Атен – від Геракліта до Пла-
тона‚ у гуртках стоїків‚ навчителів мужности‚ у 
священних гаях язичницького Риму‚ у Кумран-
ській громаді дивовижно шляхетних передхрис-
тиянських аскетів-ессеїв.

Старий світ усією силою своєї душі чекав – і з 
пришестям Христа людство оновилося‚ як пиш-
но оновлюється природа весною. Не спинили її 
трьохсотлітні‚ від Нерона до Діоклетіяна‚ криваві 
переслідування‚ розпинання християн вниз голо-
вами‚ розтерзування дикими звірами на арені 
Римського колізею. Жменька апостолів‚ перших 
носіїв Доброї Новини‚ виявилася сильнішою‚ ніж 
Римська імперія в час своєї найвищої могутнос-
ти. Не затьмарили сонячного Христового вчен-
ня десятки єресей‚ не збаламутили його надземної 
ясности інтелектуально потужні гностичні секти. 
Мудрість‚ вособлена в святій апостольській про-
стоті‚ в містичному дарі Євсевія Кесарійського‚ 
Іринея Ліонського‚ Климента Александрійського‚ 
Афанасія Великого‚ Кирила Єрусалимського‚ Орі-
ґена‚ Тертуліяна‚ Августина Блаженного‚ Григорія 
Богослова‚ Томи Аквіната‚ вибрала не самоціль-
ний гнозис‚ а Христову віру як науку всеперемож-
ної любови‚ науку перемоги світла над темрявою.

Середні віки‚ котрі деякі поверхові автори вва-
жають „темними“‚ „дрімучими“‚ насправді були 
епохою колосального напруження духовних сил. 
З цього напруження й постала християнська 
Европа‚ вкрита храмами і монастирями‚ мона-
шими і рицарськими орденами‚ університетами і 
друкарнями. 

Середньовіччя досі говорить з нами дитинно 
чистим голосом Парсифаля.

А от так званий Ренесанс викликає сумні-
ви. По-перше‚ вся його естетична плідність – це 
вибух саме середньовічного перенапруження. 
По-друге‚ чому – Ренесанс? Що саме відроджува-
лося? Те‚ що‚ за взірцем античности‚ центром ува-
ги стала людина‚ а не Бог? Але зрештою це й при-
вело до матеріялізму й атеїзму.

Переживши Реконкісту й Реформацію‚ Европа 
захиталася в боротьбі вузькорелігійних і псевдо-
релігійних ідей та світоглядів‚ інстинктивно ряту-
ючись поділом на окремі нації. Нація і її незалеж-
ність – політична‚ культурна‚ релігійна – це гли-
бинне‚ онтологічне прагнення до свободи‚ бо як 
осібна людина‚ так і національна спільнота свою 
життєву програму – а вона в кожному випадку 
неповторна – може здійснювати лише за умови 
свободи. Звідси можемо бачити‚ як діє в людській 
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(Закінчення на стор. 12)

Добровольці Корпусу миру склали присягу
КИЇВ. – Посол США в Україні Джефрі Паєт 

вранці 31 травня привів до присяги 68 нових 
добровольців Корпусу миру, які працювати-
муть наступні два роки в українських шко-
лах, вищих навчальних закладах, неурядових 
організаціях, місцевих органах влади, бібліо-
теках та центрах соціяльних послуг, викладаю-
чи англійську мову та допомагаючи розвивати 
молодіжні й соціяльні програми. 

Церемонія приведення до присяги відбулася 
у приміщенні Інституту післядипломної осві-
ти Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка. 
Нова група новобранців – уже друга після 

вимушеної перерви. Україна невдовзі відно-
вить свій статус країни, що приймає найбільше 
добровольців Корпусу миру з усіх країн світу.

„Мене потішило, що так багато добро-
вольців вибирають Україну, могли б поїха-
ти куди завгодно, але приїхали сюди“, – сказав 
директор Корпусу миру США в Україні Денні 
Ротертсон.

Посольство США в Україні

Савченко: „Я включаюся в роботу“ 
Тарас Бурнос‚
„Голос Америки“

КИЇВ. – Народний депу-
тат України Надія Савчен-
ко закликала колеґ-депута-
тів зробити все можливе, 
щоб „витягнути“ з полону 
останнього з українців. Про 
це вона заявила під час сво-
го першого виступу в сесій-
ній залі Верховної Ради 31 
травня. 

„Я знімаю свій портрет 
з трибуни, і міняю його на 
обличчя хлопців, які будуть 
дивитися вам в очі‚ які все 
ще сидять в тилу ворога і 
борються за нашу Украї-
ну. Для того, щоб ви кожен 
раз, коли будете виступати, 
розуміли, що не маєте пра-
ва не витягнути останнього 
з них“, – заявила Н. Савчен-
ко з трибуни Верховної Ради. 

Вона сказала: „Я повернулася і включаюся в 
роботу“. „Я хотіла б подякувати всім українців, 
які боролися за мене. Всім українцям, які в світі 
піднімали свідомість світової спільноти і показу-
вали їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім 
добрим і порядним людям в світі. Хочу попро-

сити вибачення у матері Вадима Пугачова за те, 
що її син віддав життя за мою волю“, – підкрес-
лила Н. Савченко і зазначила, що не „дасть забу-
ти“ всіх тих, хто готовий був жертвувати життям 
за свободу України – на Майдані в часи Револю-

Надія Савченко на трибуні Верховної Ради України. (Фото: 
Володимир Гонтар/УНІАН)

Добровольці Корпусу миру складають присягу (Фото: Корпус Миру Україна) 

(Закінчення на стор. 3)
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 ■ Австрія відкрила консульство

ХАРКІВ. – 27 травня заступник Міністра закор-
донних справ України‚ керівник апарату Вадим 
Пристайко, Генеральний секретар Міністерства 
закордонних справ Австрії Міхаель Лінхарт, По-
сол Австрійської Республіки в Україні Герміна 
Попелер та Почесний консул Австріії в Україні 
Всеволод Кожемяко взяли участь в офіційній 
церемонії відкриття Почесного консульства Ав-
стрійської Республіки в Харкові. (Прес-служба 
Міністерства закордонних справ України)

 ■ Купуватимуть українські літаки

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко переко-
наний, що українське літакобудування знову 
посідатиме одне з чільних місць у світі. Про це 
він заявив 30 травня під час урочистостей з на-
годи 70-річчя з дня заснування державного під-
приємства „Антонов“. Укладено нові контракти 
на постачання українських літаків у Савдівську 
Арабію, Азербайджан теж купуватиме україн-
ські літаки „Антонов“. Міністерство оборони 
України вперше за багато років замовляє нові 
„антоновські“ літаки. („Укрінформ“)

 ■ Молодь провела форум про Крим 

КИЇВ. – 30 травня в Києві відбувся форум „Май-
бутнє Криму“, в якому брали участь представ-
ники материкової України та Криму і українська 
діяспора з Туреччини, Литви, Румунії, Німеччи-
ни. Учасники форуму вели мову про освіту і ко-
мунікацію в окупованому Криму, діялог між ма-
териковою Україною, Кримом і світом. Проєкт 
здійснено за Польсько-Канадською програмою 
підтримки демократії. („Укрінформ“)

 ■ Москаль звинуватив Ющенка

УЖГОРОД. – 31 травня голова обласної адмі-
ністрації Генадій Москаль заявив, що колиш-
ній Президент Віктор Ющенко і голови його 
Секретаріяту Віктор Балога і Віра Ульянченко 
отримали майже 1 млрд. дол. від Партії Реґіо-
нів за передання влади Вікторові Януковичеві. 
Також прикладом афери В. Ющенка він назвав 
„Лікарню майбутнього“, яку так і не збудували. 
(„Українська правда“) 

 ■ Буде безвізовий режим

КИЇВ. – Евросоюз не відкладатиме рішення 
про надання безвізового режиму для Украї-
ни. Про це заявив 31 травня Посол ЕС в Укра-
їні Ян Томбінський. „Оцінка Европейської 
комісії та наших експертів така, що всі поло-
ження Пляну дій з візової лібералізації були 
Україною виконані. Ми ще чекаємо на те, щоб 
Національне аґентство з питань протидії ко-
рупції практично почало працювати“, – за-
уважив він. Як відомо, Еврокомісія 20 квітня 
оголосила про подання законодавчої пропо-
зиції щодо візової лібералізації для України. 
(„Українська правда“)

 ■ Зменшили податок на авта

КИЇВ. – Верховна Рада підтримала закон про 
зменшення податку на купівлю уживаних авто-
мобілів. За такі зміни 31 травня проголосува-
ли 237 депутатів. Норма почне діяти з 1 липня. 
Термін дії пільгової купівлі – до 31 грудня 2018 
року. Водночас закон не стосується машин, які 
ввозяться з території держави-окупанта (аґре-
сора) або з окупованої території України, а та-
кож вироблених до 1 січня 2010 року. (BBC)

 ■ Пошту перевіз безпілотник

КИЇВ. – Державне підприємство поштового 
зв’язку „Укрпошта“ 1 червня провело про-
бний запуск поштового безпілотника і гото-
ве запустити проєкт з доставлення пошти за 
допомогою безпілотників в одній з областей. 
Про це розповів виконувач обов’язків гене-
рального директора „Укрпошти“ Ігор Ткачук. 
В ході презентації було використано безпі-
лотник ізраїльської компанії, здатний пере-
возити вантажі вагою до трьох кілограмів 
на відстані 23 кілометрів зі швидкістю до 70 
кілометрів на годину. Безпілотник здатний 
здійснити за день близько 10 доставлень. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ „Заздріть мовчки“: хто фігурує 
у „чорній бухгалтерії“ реґіоналів?

Олена Ремовська‚ 
Радіо Свобода

66 млн. дол. – саме стільки нібито витратила 
на свою діяльність упродовж усього лише кіль-
кох місяців 2012 року Партія Реґіонів. Видан-
ня „Українська правда“ 31 травня оприлюдни-
ло так звану „чорну бухгалтерію“ реґіоналів. 
На відміну від заяв на цю тему за попередні дні, 
в оприлюднених нині матеріялах – конкретні 
прізвища, суми і цілі, на які ці суми були витра-
чені. Зокрема там – нібито оплата „відряджен-
ня“ нинішнього голови Центральної виборчої 
комісії Михайла Охендовського або видатки на 
партію „Наша Україна“, отримувачем яких вка-
заний екс-голова Української народної партії 
Юрій Костенко. Фігуранти оприлюднених мате-
ріялів свій стосунок до партії переважно відки-
дають.  

Понад 7,000 дол. – на акцію під Верховною 
Радою у червні 2012 року. Це – приклад скром-
них витрат із оприлюдненої „чорної бухгалте-
рії“. А ось – 100 тис. дол. на „міжнародний піар“ 
– витрати, датовані у звітності кінцем листопа-
да того ж року.

Автори публікації, депутат з „Бльоку Петра 
Порошенка“ Сергій Лещенко й головний редак-
тор „Української правди“   Севгіль Мусаєва-
Боровик, розповідають: так звану „чорну бух-
галтерію“ Партії Реґіонів отримали від анонім-
ного джерела. За словами С. Лещенка, йдеть-
ся про звітність за друге півріччя 2012 року. „З 
цих документів, які є в нашому розпоряджен-
ні, видно, що загалом видатки за цей період ста-
новили близько 66 млн. дол. на політику Партії 
Реґіонів“, – розповів він.

С. Мусаєва-Боровик зазначила, що опри-
люднена „чорна бухгалтерія“ дає уявлення про 
маштаби корупції в українській політиці. „За 
рік витрати Партії Реґіонів могли складати 
понад 100 млн. дол. Ці гроші звідкись беруться 
– з державного бюджету і корупційних „обору-
док“, – додала журналістка.

Конкретних доказів того, що йдеться саме 
про гроші платників податків, витрачені на 
потреби партії, в авторів публікації немає. С. 
Лещенко, однак, вважає, що підстави говори-
ти про те, що були задіяні державні фонди, оче-

видні.
„Партія Реґіонів на той момент була парті-

єю влади. Відповідно, джерелом фінансування 
такої партії могли бути зловживання в держав-
ному секторі економіки, що включає в себе як 
зловживання на державних підприємствах, так 
і зловживання через корупційні схеми“, – каже 
С. Лещенко.

У звітності фігурують і видатки на Централь-
ну виборчу комісію, зокрема – на її нинішньо-
го голову (а тоді – члена ЦВК) М. Охендовсько-
го. Пікантності цьому моменту додає той факт, 
що восени 2012 року в Україні відбулися пар-
ляментські вибори, й Партія Реґіонів зрештою 
вийшла переможницею голосування. У ЦВК 
інформацію про ймовірні зв’язки її членів з 
Партією Реґіонів назвали  спробою зриву дови-
борів у семи округах, заплянованих на 17 лип-
ня.

Сам М. Охендовський заявив, що ніколи не 
брав хабарі і їздив у відрядження лише від ЦВК. 

Серед несподіванок „чорної бухгалтерії“ – 
нібито видатки Партії Реґіонів на „Нашу Укра-
їну“ – політичну силу, пов’язану з третім пре-
зидентом Віктором Ющенком. З цієї звітнос-
ті виходить, нібито у другій половині 2012 року 
реґіонали витратили на „Нашу Україну“ майже 
2 млн. дол. Отримувачем більшої частини цих 
грошей вказаний колишній голова Української 
народної партії Юрій Костенко‚ який спрос-
товує зв’язки з Партією Реґіонів і каже, що не 
знає, як його прізвище потрапило до такого 
списку. 

Є серед фіґурантів оприлюднених матеріялів 
й ті, хто свої зв’язки з Партією Реґіонів не запе-
речує. Наприклад, політолог Кость Бондарен-
ко підтвердив співпрацю з цією політсилою і у 
своєму Фейсбуці написав: „Заздріть мовчки! На 
цьому мої коментарі вичерпано“. Підтвердив 
факт своєї співпраці з Партією Реґіонів у 2012 
році і генеральний директор телеканалу „Мега“ 
Олексій Мустафін‚ який працював консультан-
том у Партії Реґіонів у 2012-2013 роках.

Депутат Верховної Ради попередніх скли-
кань Тарас Чорновіл вийшов із Партії Реґіонів 
наприкінці 2008 року. За його словами, так зва-

Олександер Вівчарик 

Л И С Я Н К А ‚  Ч е р к а с ь -
ка область. – 20 травня в цен-
трі селища урочисто відкрили 
пам’ятник Михайлові Хмель-
ницькому – батькові гетьмана 
України Богдана Хмельницько-
го. М. Хмельницький свого часу 
виконував тут функції осадчо-
го. 

 Почесними гостями свята 
були Анатолій Шевченко – геть-
ман Українського реєстрового 
козацтва, Олександер Гаврилюк 
– наказний отаман Черкась-
кого товариства Українсько-
го реєстрового козацтва, іні-
ціятор та організатор будівни-
цтва пам’ятника‚ Богдан Глад-
кий – автор пам’ятника, скуль-
птор, доцент, викладач Прикар-
патського державного універ-
ситету‚ делеґації українського 
реєстрового козацтва з Києва, 
Черкас, Шполи, Медвина, Луки, 
Моринців, Борисполя, інших 
міст України.

Голова районної адміністра-
ції Володимир Павличук сказав: 
„Упевнений, що завдяки істо-
ричним дослідженням краєз-
навців, істориків та справжніх 

патріотів нашого краю неза-
баром ми отримаємо офіцій-
не визнання факту народження 
в Лисянці Богдана Хмельниць-
кого.  Щодо цього припущення, 
безумовно, ще точитимуться 
дискусії. Як стверджує відомий 
в Україні краєзнавець Володи-
мир Щербатюк‚ соратник кор-
сунсько-чигиринського старо-
сти Яна Даниловича Михайло 
Хмельницький став розбудов-
ником Лисянки і доклав чима-
ло зусиль у відбудові лисянсько-
го краю”.

На початку XVII ст. бать-
ко майбутнього гетьмана М. 
Хмельницький жив у Жовкві на 
Львівщині як службовець при 
дворі коронного гетьмана Ста-
ніслава Жолкєвського. Пізніше 
він перейшов на службу до Яна 
Даниловича, власника Олесько-
го замку. Коли ж Я. Данилович 
став корсунсько-чигиринським 
старостою, М. Хмельницький 
переселився до Лисянки, а тоді 
став і осадчим Чигирина. Піз-
ніше Я. Данилович подарував 
йому хутір Суботів. Тож цілком 
імовірно, що Б. Хмельницький 
народився у Жовкві, а дитячі 
роки провів у Олеську. 

П а м ’ я т н и к  М и х а й л о в і 
Хмельницькому в  Лис янці . 
(Фото: Олександер Вівчарик) 

Відкрито пам’ятник батькові 
гетьмана Богдана Хмельницького

(Закінчення на стор. 4)
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 ■ Потрібні чесні дипломати

КИЇВ. – 21 травня на українсько-угорському кор-
доні був затриманий автомобіль з дипломатич-
ними номерами і вантажем контрабандних ци-
гарок, замаскованими під дипломатичну пошту. 
Посол України в Словаччині Олег Гаваші або 
особисто причетний до нелеґального цигарко-
вого каналу, або він не контролює печатку по-
сольства. Хоча спроба посла „сховати у відпуст-
ку“ свою підлеглу-контрабандистку свідчить 
на користь гіршої версії. Посол України в Чехії 
Борис Зайчук не знає ні мови країни перебуван-
ня, ні англійської. Він був призначений на цю 
посаду виключно через свої зв’язки, а не через 
кваліфікацію.„Европейській правді“ з диплома-
тичних джерел відомо про грубі помилки по-
сольства і посла. А на веб-сторінці посольства Б. 
Зайчук і досі значиться послом. Посла в Угорщи-
ні звільнили ще на початку 2014 року і відтоді не 
призначали нового. 31 травня Послом України 
в Угорщині призначено Любов Непоп, яка воло-
діє угорською мовою і має, мабуть, бездоганну 
репутацію. („Европейська правда“)

 ■ Рятувальників накрило сміття 

ЛЬВІВ. – Поблизу Львова шукають трьох ряту-
вальників, які потрапили під величезний завал 
побутового сміття. Ймовірне перебування під 
завалом четвертої людини. 28 травня загорівся 
полігон побутових відходів. Пожежу рятуваль-
ники ліквідували зранку наступного дня. По-
жежники збирали своє обладнання, як раптом 
на них обвалилась гора сміття. Працює 220 осіб, 
щоб знайти рятувальників. До пошукових робіт 
залучили і військових курсантів, але лише з ло-
патами, без спецодягу, респіраторів, шоломів, 
не кажучи про кисневі балони. Розгортають 
гори сміття тракторами і технікою, яку надала 
приватна фірма. Один із тракторів провалився у 
смітті. Токсичні дими пішли на Львів. У 2004 році 
закінчився термін використання сміттєзвалища. 
43 інвестори з 14 країн світу пропонували вирі-
шити проблему з переробкою сміття у Львові, 
але жодна пропозиція не була підтримана місь-
кою владою. (Радіо Свобода)

 ■ Піймали на крадіжці допомоги

ДНІПРО. – Добровольці піймали на крадіжці гу-
манітарної допомоги високопосадовця медич-
ного закладу. Посадовець, який потрапив під 
підозру, вже дав пояснення, його дії розслідує 
спеціяльна військова служба. З території шпи-
талю один із вояків намагався винести великий 
пакунок, а коли в нього поцікавились, що то й 
для кого, зізнався, що вантаж наказав винести й 
передати йому біля шпиталю заступник началь-
ника з матеріяльно-технічного забезпечення. 
(Радіо Свобода) 

 ■ Савченко вимагає перевірки

КИЇВ. – Народний депутат Надія Савченко 1 
червня звернулася в Генеральну прокурату-
ру з проханням перевірити процес передання 
земельної ділянки в Харківській області Мініс-
терству оборони. Вона наголошує: „У Харків-
ської області за останній час було відкрито цілу 
низку кримінальних проваджень та затримано 
посадових осіб різного ранґу під час скоєння 
ними корупційних дій“. З інформаційного кола 
підприємців Харківського реґіону стало відомо, 
що навесні 2016 року за позовом прокуратури 
Харківського гарнізону отримано позитивне 
судове рішення в інтересах Міністерства обо-
рони України та вилучено у приватної організа-
ції земельну ділянку загальною площею близь-
ко 5‚000 гектарів, яка оцінена у 60 млн. грн. 
(„Укрінформ“)

 ■ Відкрилася виставка про Чорнобиль

ВАРШАВА. – 28 травня у Варшаві відкрилася 
експозиція, що представляє собою альтерна-
тивний погляд на зону відчуження в районі 
Чорнобильської катастрофи – роботу етногра-
фів і археологів, які упродовж 25 років збирали 
експонати та свідчення людей на Чорнобиль-
ському Поліссі. Дослідженням під керівництвом 
Ростислава Омеляшка було охоплено 575 по-
ліських сіл. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ТОЧКА ЗОРУ

Два роки Великого Посередника
Ігор Луценко

Петро Порошенко завжди цінувався за свою 
здатність одночасного співробітництва з добром 
і злом. Стояв біля витоків ледь не усієї політичної 
бісовщини в Україні: перебував біля колиски Пар-
тії Реґіонів, був співкерівником медведчуківської 
Соціял-демократичної партії України (об’єднаної) . 
Раз – і перейшов до помаранчевих, виграв з Вікто-
ром Ющенком, очолив Раду національної безпеки і 
оборони. В. Ющенко програв? Не біда!

Раз – і в уряді Віктора Януковича є одночас-
но кілька посад для П. Порошенка. Революція, 
повстання проти В. Януковича? Раз – і як же без 
пана на ім’я „5-й канал”? 

Його обрали президентом як посередника. Як 
людину-кентавра, одночасно напівмайданівця і 
напівреґіонала. Обрали у наївній мрії. Що така 
людина примирить сторони. Загасить. Як завжди, 
сторгується і об’єднає. Припинить врешті цей 
страшний Майдан, скінчить війну за будь-яку 
ціну, нехай і за наш рахунок.

Його обрали – обрали Політику на противагу 
Війні та Революції.

Ох, ця війна. П. Порошенко був прийнят-
ний для тих, хто боявся іти захищати країну, він 

говорив приємні речі. А хто не боїться померти, 
врешті-решт? Чи можемо ми їх засуджувати?

Він казав – я буду президентом миру. Президен-
том круглих столів з мінералкою і сивими евро-
пейцями, мудрими і стурбованими. Круглі столи, 
европейський сивий світ як обіцянка – миру і без-
візового раю.

Але реальністю виявилися рукостискання з 
убивцею Володимиром Путіним, посередництво 
між російським тираном і українським народом 
стали стратегією П. Порошенка.

Може, в нудні роки добробуту він би міг стати 
непоміченим, комфортним провідником. В кінці-
кінців, множення нелеґальних фондів з цукерка-
ми не є великою проблемою для столиці. Але про-
блема в тім, що там, де мав би горіти вогонь – зараз 
застоялася вода. Проблема, що країні у час вели-
ких випробувань потрібен великий керманич – а 
П. Порошенко є лише Великий Посередник, що 
окупував своєю численною плоттю місце, де мав 
би правити Дух.

„Українська правда“, 25 травня

Ігор Луценко – депутат Верховної Ради України, 
член парляментського Антикорупційного комітету.

Вмирати за Донбас?
Олександер Мотиль

Майже щодня   помирають вояки. Іноді біль-
ше, ніж троє або четверо людей, іноді – двоє або 
троє. Зазвичай, це лише одна людина. Згасає 
молоде життя – заради чого? За окупований Росі-
єю Донбаський анклав. Тобто, ні за що.

Я можу зрозуміти, – принаймні інтелектуаль-
но, – що можна вмерти заради родини чи друзів, 
заради країни, міста чи громади, заради демокра-
тії чи миру, або заради нації.

Але вмирати за шматок вошивої землі з трьома 
мільйонами жителів, переважна більшість яких 
ненавидять Україну і все, що вона відстоює? У 
цьому немає сенсу.

Більшість українських політиків і більшість 
українського люду, схоже, мають намір повер-
нути територію Донбасу, що зайнята військами і 
посіпаками Володимира Путіна. У той же час, як 
видається,   ця більшість так само рішуче збира-
ється й надалі вести нормальне життя – ніби ця 
війна (не сумнівайтеся, це таки  війна!) точиться 
в якійсь далекій країні.

У ресторанах і кав’ярнях України гомонять клі-
єнти, політики сваряться через несуттєві дрібни-
ці, українці нарікають на здешевлення гривні, а 
вояки, що ніколи не просилися на фронт, втрача-
ють життя, або – якщо пощастить – тільки ноги и 
руки.

Заради чого? Заради 35 тис. головорізів у посі-
пацькій армії Путіна? Заради зруйнованої про-
мисловости і збанкрутілих вугільних шахт? Зара-
ди розтрощених міст зі зруйнованою інфраструк-
турою?

Чи, може, вони б’ються і вмирають за Україну? 
За Европу? За демократію? За права людини?

Найбільша іронія полягає в тому, що Украї-
на може вижити лише без окупованого Донбасу. 
Менше за Европу про Донбас не піклується ніхто. 
А українська демократія і прихильність до прав 
людини можуть процвітати лише тоді, коли реак-
ційні мешканці цього запутінізованого реґіону 
триматимуся на короткому повідку.

Сумна істина полягає в тому, що ці бідні моло-
ді люди жертвують своїм життям ні за що.

Українці мають задати собі два питання.
Чи   готові вони платити п’ятьма-10 людськи-

ми життями щотижня, впродовж наступних 20 
років чи навіть довше? І якщо вони таки гото-
ві віддавати 250-500 життів щороку, то чи готові 
вони на цю жертовність, відсилаючи своїх синів, 
дочок і онуків на фронт?

Багато українців скажуть: „Нам треба тримати 
Донбас, бо коли ми його втратимо, Путін стане  
ще сміливішим і почне захоплювати інші терито-
рії".

Ні, не буде. Він став би сміливішим, якби міг 
перемагати українські збройні сили і робити це 
в стилі легкої прогулянки. Він не став би сміливі-
шим, якщо б українська армія була задіяна в стра-
тегічному розведенні сторін, що зміцнило б здат-
ність України протистояти російському натис-
кові. Він став би сміливішим, якщо б захоплений 
Донбас перетворився на економічне благо для 
Росії. Він не став би сміливішим у разі масивного 
відтоку ресурсів з Росії, що, власне, і відбувається.

Жертвувати молодими життями для захис-
ту стратегічно важливого бастіону, втрата якого 
означала б поразку? Так, це мало б солідний гео-
політичний сенс.   Жертвувати молодими життя-
ми для захисту стратегічно другорядної помий-
ної ями занепаду і корупції? От якраз у цьому 
немає жодного сенсу.

Це змушує нас повернутися до фундаменталь-
ної тези інтеґраторів Донбасу: „Це священна 
українська територія, і ми нікому її не віддамо“. 
Справедливо, але тоді  самі, разом зі своїми сина-
ми і дочками, йдіть на фронт.

Просто не дайте іншим вмирати за вас.

„Українська правда“, 23 травня

Олександер Мотиль – американський істо-
рик українського походження, політолог, пись-
менник, художник. професор Ратґерського уні-
верситету (Нюарк, Ню-Джерзі).

ції Гідности, і зараз, в зоні проведення антитеро-
ристичної операції. 

„Я не дам вам забути тому, що якщо хтось з 
вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що 
відчуваю я: вони не лежать, вони стоять з нами 
за Україну, і вони не ляжуть в могилу до тих пір, 
поки ми не отримаємо ту Україну, за яку загинули 
вони, і про яку мріємо ми“, – сказала Н. Савченко. 

„Народ України не дасть нам сидіти в кріслах, 
якщо ми будемо зраджувати їх. Україна понад 

усе для тих, хто сидить в цих кріслах. Україна 
понад життя кожного з нас“, – сказала Н. Сав-
ченко і заспівала Національний гимн України. 

У короткому привітанні до народних депу-
татів голова Верховної Ради Андрій Пару-
бій сказав, що Надія Савченко стала незлам-
ним символом України. „У той період, коли 
Україна була у вогні, боролася проти росій-
ського окупанта – понад 700 днів тривала її 
боротьба. Боротьба всіх нас. І в цій бороть-
бі Україна і Н. Савченко отримали перекон-
ливу перемогу. Сьогодні я маю честь її віта-
ти в залі Верховної Ради України“, – підкрес-
лив А. Парубій.

(Закінчення зі стор. 1)

„Я повернулася...
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 ■ НАТО закликає до пильности

ТІРАНА, Албанія. – Парляментська асамблея 
НАТО звернулася до своїх членів зі закликом 
бути готовими відповісти на „потенційну за-
грозу” російської аґресії проти них. Заява була 
прийнята одноголосно 30 травня, після три-
денних нарад в Тірані, напередодні вершин-
ної зустрічі НАТО у Варшаві в липні. „Виклики 
з боку Росії є реальними й поважними”, – ска-
зав Майкел Тирнер, американський президент 
асамблеї, яка включає 250 законодавців із 28 
країн-членів. Асамблея заявила‚ що НАТО по-
винно шукати шляхів для „зменшення напруги” 
з Москвою, а одночасно „підносити питання 
неприйнятних нарушень міжнародних норм 
Росією”. („AFP”)

 ■ Росія не виходить з Сирії

ДАМАСК. – Президент Росії Володимир Путін 
в березні заповів‚ що „головна частина” росій-
ських військ може залишити Сирію. Але ана-
літики кажуть, що справді В. Путін не буде від-
тягати всі свої війська з Сирії, бо це означало 
б‚ що Росія втратить вплив в країні на користь 
Ірану. У недавній статті, начальник Генерально-
го штабу Росії Валерій Ґерасімов писав: „Тільки 
Росія та Сполучені Штати є в стані зупинити ві-
йну в Сирії, хоч вони мають різні політичні ін-
тереси та цілі”. Своїм втручанням в Сирію Росія 
встановила себе ґльобальною потугою, на ін-
тереси якої Захід мусить зважати. Недавно Мі-
ністерство оборони Росії замовило 10 тис. ме-
далів для вояків за участь у війні в Сирії. Західні 
провідники вважають, що війна з тероризмом 
для Росії є тільки прикриттям для підтримки 
автократичного режиму президента Сирії. Але 
Росія не зважає на заяви Заходу. Натомість, 
вона хоче показати‚ що є незамінною і таким 
чином це приневолить Захід співпрацювати з 
нею на її умовах. („The Economist”)

 ■ Звіт про генетично змінені страви

ВАШІНҐТОН. – Дорадча рада Національних ака-
демій науки, інженерії та медицини оприлюд-
нила 17 травня свій звіт про генетично змінені 
страви. Звіт, який складається з 408 сторінок, 
прийшов до висновку‚ що ці страви є цілком 
безпечні для людства і довкілля. В додатку, ці 
зміни дозволяють фармерам збільшити вироб-
ництво своєї продукції. („Associated Press”)

 ■ Канада заборонила в’їзд артистові

МОНРЕАЛЬ. — Канадська прикордонна служ-
ба заборонила в’їзд до Канади французькому 
комедіянтові Дюдон Мбала Мбала після того‚ 
як він прилетів до країни 10 травня на 10 ви-
ступів‚ до яких всі квитки були вже випродані. 
Кілька годин раніше суд у Франції визнав його 
винним у порушенні законів проти промов‚ 
які викликають ненависть, і наклав на нього 
кару в сумі 11,400 дол. Єврейські групи натис-
кали на Отаву впродовж кількох тижнів‚ щоб 
не впустити комедіянта знаного як Дюдон в 
Канаду, тому що його вже кілька разів в Евро-
пі визнано винним у промовах‚ які розпалю-
ють ненависть та за заперечення Голокосту. 
Дюдон був популярним в Квебеку від 2004 
року, але деякі його виступи були відкликані 
2012 року через контроверсію навколо нього. 
Йому також заборонено в’їзд до Великобрита-
нії та Гонґ-Конґу. („Jewish Telegraphic Agency”)

 ■ Відбулася важлива візита в Гонґ-Конґу

ГОНҐ-КОНҐ. – Візита до Гонґ-Конґу високого чи-
новника Комуністичної партії Китаю була „важ-
ливим проривом” у відносинах між Пекіном та 
цим містом. Так написала 19 травня газета „Ґло-
бал Таймс”, яку видає „Народний щоденник”, 
офіціоз партії. Триденна візита Жанґ Деджіянґа, 
третього найвищого посадовця Комуністичної 
партії, розпочалася 17 травня. У 2014 році де-
сятки тисяч жителів Гонґ-Конґу демонстрували 
на вулицях, вимагаючи повної демократії від 
Пекіну. Жанґ зустрівся з демократичними ді-
ячами, а газета написала про потребу більших 
політичних свобід в місті. Аналітики вважають, 
що Китай змінив свій тон‚ щоб не розпалювати 
тих‚ які вимагають повної незалежности Гонґ-
Конґу. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                   Аналітична плятформа Factcheck.com.uа 
покликана боротися з популізмом політиків

КИЇВ. – Factcheck.com.uа – інструмент бороть-
би з політичними маніпуляціями, недостовір-
ністю фактів та викривленням інформаційної 
реальности. Його основне завдання – аналізу-
вати публічні висловлювання політиків та вста-
новлювати, наскільки вони відповідають дій-
сності. Він також спрямований на підвищення 
інформаційної грамотности населення, створен-
ня політичної культури та викорінення популіз-
му. 

Про це під час брифінгу в Українському кри-
зовому медія-центрі 23 травня розповіла Яна 
Ібрагімова, засновник плятформи Factcheck.
com.uа і школи державного управління Civil and 
Political School (CAPS). 

„Зараз однією з основних загроз для України 
є популізм, обман людей, гра на емоціях. Навіть 
після Майдану все одно йдуть і голосують за від-
верто популістичні проєкти. Одна з причин – 
люди не знають реальної інформації. А потім 
виходить, що результати голосування не відпо-
відають реальності, і до влади приходять люди, 
які, м’яко кажучи, відверто брешуть. Про це 
знає проґресивна молодь, експерти, журналіс-
ти, але чомусь це не доходить до людей“, – вва-
жає народний депутат України Мустафа Най-
єм, представник міжфракційного депутатського 
об’єднання „Еврооптимісти“.

Ігор Корховий, керівник плятформи Factcheck.
com.uа, розповів, що на сайті проєкту кожне 
висловлювання містить вердикт та доказову 
базу. Плянують також формувати оцінки полі-
тиків за рівнем неправдивої риторики. Цільо-
вою авдиторією є політики, виборці та журналіс-
ти. „Проєкт націлений і безпосередньо на вибор-
ців. Ми знаємо, що в Україні політична культу-
ра пересічного виборця дуже низька. Ми пода-
ємо інформацію у дуже спрощеному вигляді, 
щоб пересічний громадянин прочитав та бачив, 
де політик зманіпулював, а де сказав правду“, – 
додав І. Корховий.

За словами Олександра Гороховського, голов-
ного редактора Factcheck.com.uа, кожний матері-
ял містить окрему підводку про суть проблеми, 

що має спростити читачеві розуміння вислов-
лювання. У „доказах“ викладені арґументи, які 
доводять правдивість чи брехливість висловлю-
вання. „У своїй доказовій базі ми використову-
ємо виключно відкриті офіційні джерела. Вико-
ристовуємо інформацію, отриману на запити 
до державних органів та чужоземних партне-
рів. Ми не використовуємо висловлювання екс-
пертів. Ми з ними консультуємося, аби уник-
нути звинувачень у некомпетентності“, – пояс-
нив О. Гороховський та додав, що не враховують 
заяви, у яких є оціночні судження, висловлена 
суб’єктивна думка, або надана інформація, яка 
націлена на перспективу. За його словами, через 
високий рівень популізму у політичній риториці, 
вирішили звузити варіянти вердиктів до трьох: 
правда, напівправда та брехня. „Ми зробили це 
для того, щоб наш читач більш чітко та яскра-
во побачив цю якість та обсяг неправдивости“, – 
пояснив головний редактор.

„Головне – неупередженість. Будь-яка полі-
тична діяльність, будь-які політичні заяви, люди, 
які їх роблять, мають нести за них відповідаль-
ність“, – вважає народний депутат України Сер-
гій Лещенко, представник міжфракційного депу-
татського об’єднання „Еврооптимісти!“. Він 
також наголосив на важливості використовува-
ти достовірні джерела для перевірки інформа-
ції. „Неважливо, до якої політичних сили нале-
жить політик: якщо він маніпулює актуальною 
для населення темою, то ми його перевіряємо“, – 
наголосив він.

Грігол Мгалоблішвілі, колишній Прем’єр-
міністер Грузії та колишній Посол Грузії в НАТО, 
переконаний, що такий інструмент допоможе 
створити нову політичну еліту в Україні. „Такий 
проект вже діє у Грузії. Він є детектором без-
межного популізму та не дає можливість політи-
кам маніпулювати фактами та розповсюджувати 
брехню“, –  підкреслив він. 

У майбутньому також плянують поширити 
свою діяльність і на реґіональних політиків. 

Медія-центер „Ukraine crisis“

Учасники брифінґу в Українському кризовому медія-центрі. (Фото: Медія-центер „Ukraine crisis“)

на „чорна каса“ – цілком реальне явище. Він, 
наприклад, бачив аналогічну звітність за 2006-
2007 роки.

Як пояснює Т. Чорновіл, йдеться радше про 
внески, які робили у бюджет партії представ-
ники великого бізнесу, наближені до політ-
сили, і які від цього мали користь. Нинішнє 
оприлюднення Т. Чорновіл пов’язує з політич-
ною боротьбою. Він зокрема нагадує, що Вікто-
ра Трепака‚ колишнього першого заступника 
голови СБУ, який заявив про передання мате-
ріялів щодо „чорної бухгалтерії“ Партії Реґіо-
нів у Національне антикорупційне бюро‚ вва-

жають наближеним до Валентина Наливайчен-
ка, який наразі у політичному союзі з Юлією 
Тимошенко. Він також чув, що оприлюднення 
такої інформації може бути вигідним керівни-
цтву держави.

Однак сам Т. Чорновіл схиляється до вер-
сії, що може йтися про протистояння всере-
дині самого „Опозиційного бльоку“ – з огля-
ду на зростання популярности цієї політси-
ли в останні місяці. „Це чергова типова війна 
в середовищі Партії Реґіонів. Вкотре зливають 
інформацію, щоб підняти одних, а загубити 
других“, – вважає Т. Чорновіл.

В самому „Опозиційному бльоці“ оприлюд-
нення „чорної бухгалтерії“ назвали відволікан-
ням від проблем, із якими не вдається впорати-
ся нинішній владі. 

(Закінчення зі стор. 2)

„Заздріть мовчки“...
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 ■ Чиновник розповів про допінґ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. – Десятки російських атлетів 
на Зимових Олімпійських Іграх 2014 року в Сочі, 
включно з 15 медалістами, були частиною дер-
жавної програми так званого „допінґу”, детально 
розплянованої роками для запевнення перемо-
ги на Олімпіяді. Про це розказав Григорій Род-
ченков, тодішній директор російської держав-
ної антидопінґової програми. Він дав інформації 
недавно у триденному інтерв’ю для американ-
ського фільмового режисера Браєна Фоґеля, ко-
трий працює над документальним фільмом на 
цю тему. Г. Родченков розповів, як російські екс-
перти й розвідувальні служби таємно працюва-
ли ночами‚ щоб замінювати сечові зразки росій-
ських атлетів‚ котрі порушували антидопінґові 
правила. Г. Родченков обчислив‚ що приблизно 
100 таких занечищених зразків було замінено 
чистими. Операція була успішною. Нікого з ат-
летів не зловлено, а Росія здобула найбільше 
медалів на Олімпіяді, леко перегнавши свого 
головного суперника – США. Свідчення Г. Род-
ченкова збігаються з минулорічним звітом Всес-
вітнього антидопінґового аґентства (WADA). 
Побоюючись за свою безпеку, Г. Родченков втік 
до Лос-Анджелесу за допомогою Б. Фоґеля. У 
відповідь на запити преси в цій справі, Міністер 
спорту Росії Віталій Мутко видав заяву минулого 
тижня‚ називаючи ці виявлення „продовженням 
інформаційної війни проти російського спорту”. 
(„The New York Times”)

 ■ Чи жінки можуть бути дияконисами?

РИМ. – Папа Франциск сказав‚ що він створить 
комісію для вивчення питання про те‚ чи жінки 
можуть бути дияконисами в Католицькій Церкві. 
Папа заявив про це 12 травня під час асамблеї 
900 провідниць жіночих релігійних чинів. Дия-
кони виконують деякі функції священиків. Вони 
мусять бути чоловіками‚ яким минуло 35 років 
життя. Створення ватиканської комісії не є ґа-
рантією змін. Така комісія може прийти до ви-
сновку щойно після кількох років праці, а її роля 
є лише дорадчою. („The New York Times”)

 ■ Північна Корея видалила кореспондента

ПХЕНЬЯН. — Північна Корея притримала дов-
голітного кореспондента Бі-Бі-Сі Рюперта Вінґ-
філд-Гейса разом з режисером та відеоопера-
тором, коли вони готувалися покидати країну. 
Після трьох днів затримання та восьми годин 
допитів, їх було звільнено 9 травня й вони ви-
летіли до Китаю. Північна Корея заявила, що Р. 
Вінґфілд-Гейса усунено за „образу гідности” цієї 
комуністичної країни. У своїх недавніх звідом-
леннях про візиту разом з нобелівськими лав-
реатами до пхеньянського дитячого шпиталю, 
Р. Вінґфілд-Гейс сказав, що пацієнти виглядають 
„надзвичайно добре, але ніде не видно правди-
вого лікаря”. Він додав, що „все виглядає немов 
воно приготовлене” до візити, і що „ця країна 
настирливо намагається змалювати образ сили 
й досконалости”. Але „рівень контролі й нерво-
вости‚ що ми їх пережили‚ виявляють слабість 
та брак впевнености під зовнішнім виглядом”. 
(„Newsweek”)

 ■ Іран хоче компенсації від США

ТЕГЕРАН. – 17 травня парлямент Ірану проголо-
сував за законопроєкт‚ який зобов’язує уряд ви-
магати відшкодування від США за „духовні й ма-
теріяльні втрати”. Ці втрати почалися 1953 року‚ 
коли США підтримали переворот в країні, внаслі-
док якого прийшов до влади Шах Магомет Реза 
Паглаві, котрий був при владі до 1979 року‚ коли 
почалась Іслямська революція. У законопроєкті 
не означено грошової суми. Іранська економіка 
дуже потерпіла від міжнародних санкцій. Мину-
лого року Захід погодився на знесення деяких 
санкцій в заміну за те, що Іран обмежить свою 
ядерну програми до мирних цілей. Але угода не 
знесла санкції США за іншу діяльність Ірану, го-
ловно підтримку тероризму‚ розвиток балістич-
них ракет та порушення людських прав. У квітні 
Верховний Суд США вирішив‚ що родини жертв 
теракту 1983 року в Ливані, до якого Іран був 
причетний, можуть дістати компенсацію в сумі 2 
млрд. дол. з іранських активів‚ які є заморожені 
в американських банках. („USA Today”)
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Форум українських справ визначив завдання

КИЇВ. – 20 травня в Києво-Могилянській 
академії відбувся Форум українських справ‚ 
завданням якого було підведення підсум-
ків зробленого в Україні щодо звільнення від 
радянсько-російського минулого та окреслен-
ня проблем деколонізації України.  

Форум було розподілено на три тематич-
ні бльоки: декомунізаційний, деокупаційний, 
деколонізаційний. Відкрив його вітальним сло-
вом голова правління Центру національного 
відродження Тарас Гребеняк.

В першому бльоці під головуванням проф. 
Сергія Квіта було підбито проміжні підсумки 
– що зроблено і що буде робитися в найближчі 
місяці в сфері деколонізації та звільнення Укра-
їни від російської присутности.

Промовляли голова Українського інсти-
т у т у  на ціона льної  пам’ят і  Володимир 
В’ятрович,  народний депутат України Андрій 
Левус (депутатське об’єднання „Наступ“)‚ 
який визначив практичні завдання: позбав-
лення ліцензій засобів масової інформації, 
які ретранслюють постуляти російської про-
паґанди позбавлення державних нагород 
осіб, які співпрацюють з державою-аґресо-
ром,   на законодавчому рівні контроля релі-
гійних організацій, керівний орган яких зна-
ходиться за кордоном, візовий режим з Росі-
єю, заборона російським гастролерам вільно 
їздити в Україні, введення квоти в радіоетері 
на російський продукт, заборона діяльности 
відверто проросійських організацій.

Ростислав Мартинюк, журналіст‚ звернув 
увагу на неофіційне поширення так званого 
„новоязу“ – модернізованої російської мови як 

прояву колоніялізму з боку Росії. 
Після основного бльоку учасники Форуму 

працювали в дискусійних панелях. В пане-
лі декомунізації з участю Богдана Королен-
ка, Аліни Шпак, Юрія Макарова, Віталія Порт-
нікова, Сергія Рябенка акцент було зроблено 
на вихованні дітей та молоді на засадах укра-
їнських цінностей, українського патріотиз-
му, викладання правдивої історії, популяриза-
ції національної культури, будування суспіль-
ства діялогу.

В панелі з питань деокупації з участю А. 
Левуса, Сергія Висоцького, Сергія Кузана, 
Олексія Бежевця, Сергія Іванова було ще раз 
наголошено на законодавчих ініціятивах, які 
внесені у Верховну Раду і стосуються обмежен-
ня дій окупанта в політичному, економічному, 
інформаційному й культурному просторі.

Третій панель – деколонізація – представле-
на Р. Мартинюком, Юрієм Сиротюком, Олексі-
єм Курінним, Богданом Галайком акцентував 
свою увагу на питаннях символів, дат, ціннос-
тей, мови та історичних мітів, моделі культур-
ної і мовної поведінки, нав’язаних російськими 
колонізаторами.

Організували Форум Центр національно-
го відродження, громадська мережа „Віль-
ні люди“, громадська організація „Українська 
справа“, Науково-дослідний інститут украї-
нознавства, недержавний аналітичний центр 
„Українські студії стратегічних досліджень“ за 
сприянням Українського інституту національ-
ної пам’яті. 

Українська інформаційна служба

Учасники Форуму від громадської мережі „Вільні люди“. (Фото: УІС)

КУК закликав підтримати законопроєкт
ОТАВА. – До канадського Парлямен-

ту подано   законопроєкт „Про справедли-
вість для жертв корумпованих міжнарод-
них посадовців (Закон Сергія Маґнітського)“, 
який дозволить вживати заходи обмеження 
щодо чужоземців‚ відповідальних за маштаб-
ні порушення міжнародно прийнятих прав 
людини.

„Закон Маґнітського“, названий в пам’ять 
С. Маґністського, російського юриста‚ який 
розкрив у Росії докази широкомаштабної 
крадіжки державних фондів високопосадов-
цями‚ був арештований, ув’язнений‚ катова-

ний й після 358 днів ув’язнення помер у віці 
37 років.

Законопроєкт С-267 вніс Джеймс Безано. 
Він був представлений у першому читанні у 
Палаті Громад 5 травня. Законопроєкт S-226 
внесла Сенатор Рейнел Андрейчук і він був 
представлений у першому читанні у Сенаті 4 
травня. 

Конґрес Українців Канади (КУК) 13 травня 
видав заклик до усіх канадців звертатися до 
своїх членів Парляменту та висловити свою 
підтримку щодо негайного прийняття Закону 
Сергія Маґнітського. (КУК)
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Україну!

Межа стійкости
Повернення Надії Савченко в Україну утворило площину для 

численних роздумів, передбачень і сумнівів. На летовищі вона 
видалася різкою, відверто не хотіла обіймів і квітів. А ми ж усі 
так прагнули її звільнення, тож цей день став для нас святом.

Небагато було тих, хто спробував би зрозуміти саму Н. 
Савченко. На летовищі вона передовсім попросила прощення у 
матерів, сини яких загинули на Донбасі. Це було зовнішнім вия-
вом її розчарування. Два роки неволі – це два роки відсутности 
в Україні. Спілкування її впродовж двох років було обмежене 
оточенням ворогів. Вона прийшла з минулого. З того червня 
2014 року, коли на Донбасі лютували вояки Стрєлкова. Коли 
збили Іл-76 з десантом, коли її ровесники гинули у терміналі 
Донецького летовища, коли гинули на Савур-могилі. Її полони-
ли за два дні до Іловайського оточення. 

Минули два роки. Обрали нового президента. А на фронті 
усе ще гинуть молоді вояки. І їхнім матерям замало вибачень 
влади, урочистих похоронів і посмертних нагород. А Україна 
усе ще гине в корупції і внутрішніх незгодах. І її громадянам 
уже не сила чекати тих реформ, у боротьбі за котрі знемагають 
в сутичках з консерваторами минулого Михайло Саакашвілі 
і Лешек Бальцерович. Так, вже є декомунізація, вже майже 
визнана УПА, але монументи минулого ще не знищені, ще при-
ховані, а ветеранів УПА вже можна перелічити на пальцях. 

У таку дійсність повернулася з фронту Н. Савченко. Разом 
з нею можна запитати: чи доцільні були її страждання, чи не 
марно гинули і гинуть її ровесники? І запитувати слід не у 
Петра Порошенка чи Володимира Гройсмана, а у самих себе. 
Що кожен зробив для того, щоб війна закінчилася розгромом 
нападників, щоб корупціонери опинилися за ґратами, а життя 
стало достатнім?

Перед самою Н. Савченко тепер стоїть вибір: спочивати на 
Олімпі всенародної любови чи йти знову у бій проти минуло-
го? Ми назвали цю дівчину символом України у стійкости, силі 
опору. Так, Україна теж витримала дворічний іспит опору чужій 
силі. І дійшла до межі, за якою можна або спочивати на лаврах 
(25 років незалежности – час на фаєрверки, звання і ордени), 
або братися до праці. 

Н. Савченко, схоже, прагне такої праці. Йдіть же за символом 
України до бою проти минулого!

Повернення Н. Савченко викликало бурхливий відгук в Росії. 
Офіційні кола пропаґують великодушність В. Путіна‚ який ніби 
спромігся на помилування засудженої бранки-„вбивці“. У соці-
яльних мережах вона постає в образі „психічно-хворої банде-
рівки“, яка ненавидить росіян. А спецслужби намагаються мобі-
лізувати радикальний електорат України для реанімації  ідеї 
„Майдану-3“ і розраховують‚ що цього прагнутиме Н. Савченко, 
яка покищо не до кінця розуміється  в хитросплетіннях нової 
української політики.

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

Єжи Ґедройць – символ доброти і дії
Ярослав Стех

Українсько-польський форум 
істориків відбувся у  Варшаві під 
кінець 2015 року, на якому обго-
ворено питання діяльности укра-
їнського й польського підпілля на 
теренах сучасної західної Украї-
ни на злагодження протистоянь 
між обома народами. Співоргані-
заторами форуму був Український 
інститут національної пам’яті та 
польський Інститут національної 
пам’яті. Доповідачами на фору-
мі виступили професори Ґжеґож 
Мазур, Ігор Ільюшин, Іван Патри-
ляк і Ґжеґож Мотика. 

Представники України передали 
польським колеґам копії 10 томів 
справи з архіву Служби Безпеки 
України про польського підпіль-
ника 1940-их років Вацлава Капіс-
то. Ці матеріяли нещодавно були 
віднайдені і з ними ознайомлено 
польську сторону. 

Серед названих у документах 
польських діячів посідає найбільш 
пріорітетне місце Єжи Ґедройць, 
князь гербу Гіпокентавр, який 
народився 27 липня 1906 року в 
Мінську. Був це надзвичайно 
активний і талановитий прихиль-
ник польсько-української співп-
раці, супротивник взаємних тери-
торіяльних та інших претензій. Є. 
Ґедройць навчався у Варшавсько-
му університеті на юридичному та 
історичному факультетах. Під час 
студентських років дружив з укра-
їнськими студентами, очолював 
організації „Корпорація Патрія“ 
і „Міжкорпораційне коло“, співп-
рацював з організацією „Держав-
ницька думка“, міжнародного від-
ділу Центрального комітету Спіл-
ки студентської молоді, одночасно 
був редактором часописів „Акаде-
мічний день“ і „Бунт Молодих“ (з 
1936 року „Політика“). 

На початку Другої світової 
війни опинився в Румунії, був у 
Окремій бриґаді Карпатських 
стрільців і брав участь в боях у 
Тобруку, керував відділом військо-
вих часописів і видавництв Бюра 
пропаґанди 11-го  Польського кор-
пусу, працював у Центрі підготов-
ки танкістів у Ґаліполі (Італія). 

Коли Польща попала під оку-
пацію комуністичної Росії,  Є. 
Ґедройць був призначений дирек-
тором Европейського департа-
менту Міністерства інформації 
Польської Республіки в Лондоні, 
належав до співзасновників Літе-
ратурного інституту в Римі, а з 
1947 року став головним видавцем 
часопису ,,Культура’’ в Парижі, де 
розгорнув надзвичайно широку 
літературно-громадську працю. До 
видавництва ,,Культури’’ приєдна-
лися численні польські еміґраційні 
публіцисти та письменники. 

З українців до гурту належали 
Іван Кошелівець, Борис Левиць-
кий, Іван Лисяк-Рудницький, 
Юрій Шевельов та інші, яких 
об’єднувала спільна ідея поєднан-
ня  двох народів.  Найбільшим 
досягненням Є. Ґедройця було 
видання українською мовою анто-
логії вибраних творів за редакцією 
Юрія Лавріненка-Дивнича ,,Роз-
стріляне відродження’’. У 1969 році 
у Бібліотеці „Культури“ з’явилася 
друга українська антологія  „Укра-
їна 1956-1968“, яку на замовлення 
Є. Ґедройця впорядкував І. Коше-
лівець. 

Під керівництвом Є. Ґедрой-

ця вийшло понад 500 місячни-
ків ,,Культури’’ і понад 70 збір-
ників про найновішу історію – 
так звані ,,Історичні зошити’’.  
В глухій темряві комуністичного 
поневолення видання Є. Ґедройця 
оживили читачів вірою і любов’ю 
до всіх тих людей, які були спраглі 
правди, добра і єдности. 

При цьому творчому колекти-
вові створилася Польська група 
поєднання, яка видавала заклики 
і відозви, в яких між іншим були 
такі слова: ,,Брати українці, біло-
руси і литовці! Ми маємо спільну 
долю! Комунізм нищить однаково 
наші почуття народної окреміш-
ности, нашу культуру, нашу освіту, 
нашу віру, наш патріотизм, і нашу 
природу. Він також безоглядно 
розкидає та використовує багат-
ства нашої землі. Однаково демо-
ралізується наша молодь і вини-
щується наша інтелегенція. Наш 
спільний ворог є дуже сильний 
і лише спільні дії наших народів 
можуть довести до занепаду нена-
висного нами усіма московського 
більшовизму!“. 

Підпілля з обох сторін  роби-
ло спроби порозуміння декіль-
ка разів. Їхній спільний наскок 
на Грубешів відбувся 26 травня 
1946 року, де відділи УПА  разом 
з польським командуванням обго-
ворили  детальний плян опера-
ції проти сталінських чекістів. 
Польська  сотня здобула штурмом 
будинок тюрми і випустила всіх 
в’язнів. Відділи УПА під проводом 
сотенного Штандери теж викона-
ли всі намічені їм завдання. Восе-
ни 1946 року контакти послабли 
і обірвалися зовсім на весну 1947 
року, коли численні комуністич-
ні дивізії забльокували погранич-
ні терени і розпочалася злочинна 
акція ,,Вісла’’. 

Тепер велика історична місія, 
надія і відповідальність лягають  
на конструктивну  праці з однієї 
сторони Володимира В’ятровича, 
а з другої –  Анджея Кунерта, 
сучасних керманичів Рад охоро-
ни пам’яті боротьби і мучени-
цтва наших народів. Тому з вели-
кою шаною у цьому році відзна-
чаємо 110-ліття з дня народжен-
ня Є. Ґедройця, який зробив дуже 
багато для польсько-українського 
порозуміння. На вшанування його 
з ініціятиви Посольства Поль-
щі в Україні, підтриманої україн-
ською стороною‚ буде встановле-
на меморіяльна дошка  в історич-
ній частині Києва, на фасаді Цен-
тру польських та европейських 
студій Національного університе-
ту „Києво-Могилянська академія“. 
Іменем Є. Ґедройця буде назва-
ний Европейський колеґіюм поль-
ських та українських університе-
тів у Любліні. 

Творча спадщина Є. Ґедройця 
нараховує понад 500 томів Біблі-
отеки „Культури“, серед яких  132 
числа „Історичних зошитів“ і 636 
видань часопису „Культура“. Є. 
Ґедройць входив до складу редак-
ційної колеґії російського диси-
дентського часопису „Континент“, 
був членом редакційної ради укра-
їнського квартальника „Віднова“, 
брав активну участь у акціях на 
захист свободи творчости і віль-
ного культурного розвитку. 

Помер Є. Ґедройць на 95-му 
році життя  14 вересня 2000 року 
і похований на цвинтарі Мазен-
Лафін неподалік Парижу. 
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Шановні дописувачі! Щоб прискорити опублікування в газеті 
Ваших статтей‚ листів та інших кореспонденцій‚ 

просимо надсилати їх до редакції електронною поштою на 
адресу svoboda@svoboda-news.com у форматі .doc.

Шукаємо відомостей 
про ветерана Армії УНР

Благодійний фонд „Героїка”, 
відомий своєю роботою з популя-
ризації історії українського вій-
ська, досліджує біографії ветеранів 
Армії Української Народної Рес-
публіки, які мешкали за межами 
України.

Просимо читачів „Свободи“ 
подати будьякі біографічні відо-
мості з життя останнього ветерана 
Армії УНР майора Миколи Личи-
ка (5 лютого 1897-20 березня 1999), 
який жив та помер у Чикаґо‚ зокре-
ма життєпис‚ спогади‚ світлини‚

відомості про місце поховання і 
стан могили. 

Відомості про М. Личика та 
інших ветеранів Армії УНР, які 
мешкали за межами України, про-
симо подавати на адресу:  Павло 
Подобєд‚ пров. Артилерійський, 
1-а, кв. 80‚ 03113 Київ‚ Ukraine. 
Електронна пошта: heroic.spirit@
gmail.com.

Павло Подобєд‚
керівник  

Благодійного фонду „Героїка“‚
Київ

Проводять Рік Івана Франка
Товариство „Просвіта“ (голо-

ва Олександра Сумарук) в Самбо-
рі, Львівська область, повідоми-
ло Товариство Української Мови у 
США про те, що з нагоди Року Іва-
на Франка 22 квітня відбувся кон-
курс на найкраще читання його 
віршів. Участь у ньому взяли чле-
ни „Молодої Просвіти“ сіл Самбір-
щини та декілька дорослих осіб з 
Народних домів. 

Другий етап святкування запля-
нований на кінець серпня – подо-
рож до села Нагуєвичів, де наро-

дився І. Франко. В серпні самоді-
яльна симфонічна оркестра в Сам-
борі виконає кантату „Каменярі“ 
для хору і оркестри, яку написав її 
дириґент Роман Паньків.

На вересень плянують два кон-
курси „Краса Франкового краю“, 
де учасники будуть читати твори І. 
Франка і демонструвати вишитий 
одяг та розповідати, з якого села 
Самбірщини він походить.

 
Віра Боднарук, 

Веніс, Фльорида

На світлині – українці в 1945 році

Цю давню світлину мені пода-
рував св. п. Андрій Паньків‚ який 
був політичним в’язнем в поль-
ській тюрмі Свєнтокшиж від 1919 
до 1938 року. Вочевидь‚ на світ-
лині зображені полонені в італій-
ському таборі Ріміні у 1945 році‚ де 
утримували вояків 1-ої Української 

дивізії Української Національної 
Армії, що здали зброю британцям 
в Австрії. Можливо‚ хтось з чита-
чів “Свободи“ впізнає себе або сво-
їх близьких на цій фотографії.

Михайло Дзіман‚ 
Мейплвуд‚ Ню-Джерзі

Учасники конкурсу читання віршів Івана Франка. 

Російський історик: 
Чому росіяни не люблять українців? 

Російський історик, професор 
Московського інституту міжна-
родних взаємин Валерій Соло-
вей оприлюднив в соціяльних 
мережах свою думку про те, 
чому росіяни не люблять укра-
їнців.

1. Українці ніколи не знають, 
хто у них переможе на виборах. 
Ми, росіяни, не можемо жити 
з такою невизначеністю: ми 
завжди наперед знаємо, хто у нас 
переможе на виборах і як будуть 
розподілені владні посади.

2. Якщо українці вибрали зло-
дія і хабарника, то вони не чека-
тимуть закінчення його каден-
ції, а просто його виженуть. Для 
росіян корупція, злодійство і 
свавілля – священний привілей 
влади.

3. Українці хочу ть бу ти в 
Европі, а не в Азії. Вони не розу-
міють того, що знають росіяни: 
верховенство закону, свобода і 
права людини, ефективна еко-
номіка і соціяльна держава – 
це злісні вигадки, які руйнують 
націю. Для духовного здоров’я 
немає нічого кращого від азій-
ськой деспотії.

4. Українці не соромляться 
працювати за кордоном офіціян-
тами, слюсарями, збирати полу-
ниці. У них застаріле уявлення 
про те, що кожна праця – почес-
на. Це не для росіян. Ми усі біз-
несмени і шовмени.

5. Українці не змогли ство-
рити ефективну економіку. Не 
так росіяни, які піднесли ціну 

на нафту до 120 дол. за бочку, 
а отримані гроші використали 
так ретельно, що тепер за рівнем 
життя випередили навіть Вене-
суелю.

6. Вислідом української пра-
ці скористалися олігархи. Зате в 
Росії все по-чесному!

7. Українці не захотіли зустрі-
ти хлібом і сіллю братні росій-
ські танки. Це було зрадою відві-
чної дружби наших народів!

8. Українці ховають своїх 
полеглих вояків, як героїв. Росія-
ни приховують свої могили.

9. Україна вперто не падає під 
тягарем своїх помилок, а Захід 
допомагає їй гальмувати падін-
ня.

10. Українці мають співу-
чий діялект, який їм розробили 
у австрійському генеральному 
штабі‚ і плекають свою наскрізь 
провінційну культуру. Вони не 
хочуть вживати могутній росій-
ський мат і відмовляються від 
великої російськомовної халтури.

11. Усі українці знають слова 
національного гимну і співають 
його зі сльозами на очах. Про-
стюхи! Адже достатньо лише 
відкривати рота, зображуючи 
спів. 

І, нарешті, головне, за що ми 
не любимо українців і що ми їм 
не вибачимо: вони вказують, що 
інший шлях можливий. Тут і 
тепер.

Переклад з російської мови: 
„Свобода“.

Зберіг українське прізвище
8 лютого американський теле-

канал клясичного фільму показав 
фільми за участі кінозірки Голи-
вуду Джона Годяка. який в україн-
ському середовищі відомий як Іван 
Годяк. З цього приводу пригада-
лася публікація про нього у „Сво-
боді“‚ коли 1 березня 1944 року 
М. Чемний писав: „І. Годяк мусів 
звести на початку своєї артистич-
ної кар’єри завзяту боротьбу за 
своє ім’я і походження. Як звичай-
но‚ фільмові продуценти та решта 
артистів радили йому змінити 
своє ім’я‚ бо‚ мовляв‚ Годяк важко 
вимовляти. На це І. Годяк відповів‚ 
що Годяк є чесне українське ім’я 
і він зовсім не має причини його 
стидатися і не думає його міняти“.

І. Годяк народився 16 квітня 
1914 року в Пітсбургу‚ Пенсильва-
нія‚ а батьки його – Василь і Ган-
на (з дому Погорілець) приїхали з 
села Грушатичі на Львівщині 1912 
року. Чотирьох дітей вони вихову-
вали в українському дусі і пізніше 
І. Годяк брав лекції з вимови‚ щоб 
позбутися при фільмуванні укра-
їнського акценту.

Загалом він грав у 34 філь-
мах. І. Годяк завжди брав активну 
участь у громадському й культур-
ному житті української громади. 
Ось ще одна публікація у „Свобо-

ді“. 14 травня 1947 року на першій 
сторінці газета у статті „Небува-
лий успіх української допомогової 
імпрези в Чикаґо“ розповіла‚ що 
10 травня у міській опері відбув-
ся благодійний концерт з участю 
І. Годяка. Газета писала: „Його гли-
бокозмістовна 10-хвилинна про-
мова під час коцерту‚ виголошена 
чистою українською мовою‚ схви-
лювала до глибини душі тритисяч-
ну публіку. В очах багатьох блесті-
ли сльози“. 

На допомогу українським біжен-
цям було зібрано 12 тис. дол. У 
коцерті брали участь скрипаль-
ка Донна Гресько‚ оперові солісти 
Марія Полиняк-Лисогір та Олек-
сандер Кульпак‚ піяністка Ольга 
Дмитрів‚ об’єднаний український 
хор‚ яким керував Степан Чуба. 
На вечорі був головний секретар 
Українського Народного Союзу 
Дмитро Галичин. 

Іван Годяк прожив неповних 
42 роки. У нього стався серце-
вий напад, коли він саме збирав-
ся у будинку своїх батьків у Лос-
Анджелесі на кіност удію для 
завершення роботи над фільмом 
„На межі всесвіту“.

Оксана Підсуха‚
Київ
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Вшанували трагедію кримських татар
Марія Климчак

ЧИКАҐО. – Прем’єра документального фільму 
„Боротьба за домівку: кримські татари” відбулася 
в Українському Національному Музеї 7 травня. 

„Я вирішила розповісти у Сполучених Штатах 
Америки, Канаді, Західній Европі історію муж-
ности, і, понад усе, надії. Це фільм для людей, які 
не надто обізнані про ситуацію в Україні, пере-
дусім, у Криму”, – зауважила у розмові з глядача-
ми режисер Христина Пащин. Вона є українсько-
американською мультимедійною журналісткою, 
працює лектором журналістики в Нортвестерн 
Університеті Катару, має ступінь маґістра журна-
лістики‚ друкується у відомих виданнях. 

Сам фільм переплетений розмовами з меш-
канцями Криму, істориками, жертвами депор-
тації, російськими націоналістами і кримськота-
тарськими активістами, включно з провідником 
кримських татар Мустафою Джемільовим, які 

провела журналістка особисто та при допомозі 
своїх кримських колеґ. 

Спростовуючи міт, поширений російською 
пропаґандою, що історично Крим нібито нале-
жить Росії, режисер зізналася: „Я хотіла розка-
зати про корінний народ Криму, який проживав 
тут з давніх часів, донести до американців істо-
рію народу, який у 1944 році пережив справжній 
геноцид“. 

Приємною несподіванкою стало звернення з 
подякою для української громади в Чикаґо і осо-
бисто до Х. Пащин від Рефата Чубарова, україн-
ського кримськотатарського політика і громад-
ського діяча. Він подякував за увагу, за велику 
працю в справі поширення правди про Крим у 
минулому та його сьогодення. 

Генеральний консул України у Чикаґо Лариса 
Герасько активно підтримувала проєкт, повідо-
мляючи про нього дипломатичні корпуси інших 
держав. Після перегляду кримськотатарська аме- риканка Джіна Тунар поділилася своїми пере-

живаннями за долю свого народу та подякувала 
українцям за підтримку. 

На знак єднання між українцями США, Укра-
їни та кримськотатарськими народами в музеї 
20 травня було викладено з свічок символ крим-
ськотатарського народу – Тамгу. Цього дня відбу-
лася церемонія вшанування пам’яті жертв гено-
циду кримськотатарського народу з ініціяти-
ви Дж. Тунар та при підтримці відділу в Ілиної 
Українського Конґресового Комітету Америки 
(УККА) та Українського Національного Музею. 

Захід відвідали священики українських цер-
ков та представники громадських організацій. 
Із словом до громади звернулися голова відді-
лу УККА в Іліної Ігор Дячун, заступник голови 
та президент фундації Києво-Могилянської ака-
демії Марта Фаріон, президент музею Лідія Тка-
чук, куратор Марія Климчак, Дж. Тунар, яка при-
несла у знак пам’яті чорні троянди. Була відео-
презентація про історію депортації татар під спів 
переможниці пісенного конкурсу „Евробачен-
ня-2016“ Джамали. Технічне оснащення забезпе-
чили Володимир Тюн та Мотря Мельник. Виступ 
консула України у Чикаґо Ігоря Боднара засвід-
чив несхитну позицію української держави про 
те, що Крим – це Україна. 

Привезли борщ до шпиталю
Левко Хмельковський

ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі. – 
21 травня Руслан Якобчук і Сер-
гій Багулов з Української єван-
гельської церкви у Савт-Рівері‚ 
Ню-Джерзі‚ відвідали у Вашінґтоні 
поранених українських вояків‚ які 
перебувають на лікуванні у „Walter 
Reed National Military Medical 
Center“ в Бетесді, Мериленд. Гості 
привезли землякам борщ‚ ковбасу 
та свіжі числа тижневика „Свобо-
да“‚ До частування борщем долу-
чилася Джетая Тейлор з Військо-
во-морських сил США, яку теж 
лікують у медичному центрі. 

Вадим Мазниченко на фронт 
потрапив з Корсунь-Шевченків-
ського на Черкащині і на війні 
перебував лише три дні. 30 верес-
ня 2015 року під час жорстоко-
го мінометного обстрілу біля села 
Старогнатівки втратив ліву руку і 
половину правої ноги. У Вашінґ-
тоні йому зробили протези і він 
показав гостям як вправно вирі-
зає папугу з ананаса. Вдома на його 
повернення чекає кохана дівчина 
Яна з села Деренківець. 

У липні 2014 року в бою під 
Георгієвкою міною був поране-
ний Олександер Косолапов з міста 
Щастя на Луганщині, боєць баталь-
йону „Айдар“. У нього були трав-
мовані обидві ноги‚ втратив багато 
крови. До тями довго не приходив. 
Він розповів про себе: „Після звіль-

нення рідного міста Щастя, моя 
сім’я переїхала до Львова. В бою 
було в мене 20 чоловік і два тан-
ки. Ми мали тримати дорогу з боку 
Лутугіного. Перший набій розі-
рвався біля танка, а другий прямо 
на мені і майже відірвав мені ногу. 
Там залишився мій син Володи-
мир і він тримає оборону. Я вою-
вав за свою батьківщину. До 2004 
року був звичайним з „рускоязич-
ного населення Донбасу“‚ вважав 
СРСР своєю батьківщиною, нази-
вав українців – хохлами. Особливо 
вплинув на мене Майдан 2004 року. 
Тоді я почав вчитися бути укра-
їнцем. Коли мої земляки дізнали-
ся, що я пішов воювати за Україну, 
то вони зненавиділи мене. Кожен з 
них вважав за необхідне подзвони-
ти мені і пообіцяти відрізати мені 
голову. Свати поставили дочці уль-
тиматум: або вона їде разом з ними 
у Росію, або вони лишають її саму 
і забирають з собою маленького 
онука. Дочка і син зробили вибір‚ а 
свати втекли самі, залишивши ону-
ка“.

С. Багулов теж з Луганська і теж 
став на бік України. Разом з дру-
жиною Настею вони вже вислали 
воїнам чимало пачок з подарунка-
ми. Їздили й самі на фронт.

Гостей вітала у шпиталі й Дж. 
Тейлор‚ маючи нагоду показа-
ти вміння службової собаки Каха-
ри‚ яка вдень і вночі допомагає у 
щоденних потребах.

У американському медичному центрі зустрілися Джетая Тейлор (з служ-
бовою собакою) і українці (зліва) Вадим Мазниченко‚ Сергій Багулов‚ 
Олександер Косолапов і Руслан Якобчук. (Фото: Марко Кобилинський)

Дирекція музею з гістьми. (Фото: Володимир Тюн)

Христина Пащин та Генеральний консул 
України в Чикаґо Лариса Герасько (зліва). 
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Школу підтримав чемпіон американського футболу Майк Дитка
Марія Климчак

ЧИКАҐО. – Майк Дитка – колиш-
ній гравець Національної ліґи з аме-
риканського футболу, телевізійний 
коментатор і тренер, 5 травня був 
розчулений співом школярів Укра-
їнської католицької школи св. о. 
Миколая. Про це він сказав у своє-
му слові під час благодійного обіду 
на підтримку катедральної школи у 
власному ресторані. 

Шкільний хор під керівицтвом 
Ірини Дичій виконав перед гість-
ми кілька американських пісень та 
Шевченкову „Зацвіла в долині чер-
вона калина”. 

Майк Дитка, він же Михайло 
Дичко, народжений в Карнеґі‚ Пен-
сильванія 18 жовтня 1939 року, є 
нащадком українців першої хвилі 
еміґрації. Батько працював на заліз-
ничній станції. Син любив спорт, 
грав у шкільних командах з баскет-
болу, бейсболу та футболу. Після 
закінчення школи його зарахували 
гравцем відомої команди „Чиказь-
кі ведмеді“ (Chicago Bears), а вже 
наступного року газети писали про 
новачка, як найсильнішого гравця 
в обороні. Понад 11 років він грав в 
різних командах Національної фут-
больної ліґи США‚ а з 1982 року став 
одним з найуспішніших головних 
тренерів команди „Чиказькі ведмеді”. 

Зустріч із знаменитим спортов-
цем не була випадковою. Катедраль-
на школа св. о. Миколая шукає дже-
рел фінансування. Упродовж бага-
тьох років головними спонзора-
ми школи є Фундація „Спадщина” 
1-го Федерального щадничого банку 
„Певність”, Українсько-Американ-
ська Федеральна Кредитова Спілка 
„Самопоміч”, Фундація „Самопоміч”, 
фундація „The Big Shoulders Fund“, 
яка надає учням стипендії та спо-

нзорує різні програми. Загальна еко-
номічна криза та зменшення пото-
ку дітей кілька років тому постави-
ли школу перед питанням закриття. 
Всього за три роки спільними зусил-
лями вдалося подолати труднощі 
та виробити модель нової школи, 
поставити її в ряд найкращих като-
лицьких шкіл міста. 

Перший крок порятунку зробив 
Лев Голубець, батько двох учнів, 
який звернувся до потенційних 
донорів, що ґарантували фінансове 

майбутнє школи. Першою допомо-
гу подала парафія свв. Володимира 
і Ольги в Чикаґо та численні меце-
нати.

Раду директорів очолила Ірка Тка-
чук, колишня випускниця школи. З 
підтримкою Владики Ричарда Семі-
нака, громада отримала єпископ-
ські звернення. Активісти комітету 
випрацювали плян довгострокової 
діяльности катедральної школи св. 
о. Миколая, щоб підняти престиж 
та рівень освіти на новий рівень. Як 
результат, число учнів збільшилося 
від 90 до 159.

Шкільні реформи дали свої пло-
ди. Учитель природознавства Мелі-
са Талабар-Матвіїшин отримала 
американську нагороду для вчителів 
„Золоте яблуко” у номінації „Відмін-
ник освіти”. Також у школі запро-
ваджено унікальну іноваційну про-
граму, згідно з якою працюють лише 
кілька шкіл міста. Випускники шко-
ли продовжують навчання в найкра-
щих приватних та публічних шко-
лах. Нова директорка італійка Анна 
Сиріллі разом із заступницею Лізою 
Свитник та вчительським колекти-
вом за короткий час зуміли вивести 
навчальний процес на якісно новий 
рівень. Батьківський комітет, який 
очолює д-р Данило Бутенко, всіляко 
допомагає у виховному процесі.

Травень 2016 року увійде в істо-
рію школи вечерею благодійників у 
ресторані „Mike Ditka’s Restaurant“. 
Другий поверх ресторану заповни-
ли гості, вчителі, учні. Сам госпо-
дар радо вітав кожного, бажаючі 
мати автограф та фото із зіркою сто-
яли в черзі. Мотря Мельник створи-
ла відеопроєкцію з інформативним 
матеріялом, представленим за стола-
ми гостей. Бажання бути спонзором 
вечора в номінації „Платиновий-
10K”, виявили Фундація „Спад-
щина” 1-го Федерального щадни-
чого банку „Певність” тa Фундація 
„Самопоміч” Української Американ-
ської Федеральної Кредитної Спілки 
„Самопоміч”. Ці українські інститу-
ції продовжують залишатися голо-
вними донорами школи. До них та 
інших меценатів, номінованих як 
„золоті”, „срібні” та „бронзові”, звер-
нулися під час офіційної частини 
директор школи А. Сиріллі та І. Тка-

чук. Загалом було зібрано 80 тис. 
дол., як гідний почин до відзначення 
80-ліття школи. 

Серед „золотих” номінантів вечо-
ра – компанія „Assurance Agency“, 
Алан Голуб, д-р Павло і Леона Над-
зікевичі, що склали даток у пам’ять 
друга дитинства, колишнього випус-
кника школи Ореста Хринівського, 
а також І. Ткачук.

„Срібні” номінанти – д-р Марко 
та Ірка Демуси, Ліда Девоншайр, д-р 
Андрій і Христина Ґорчинські, д-р 
Іван і Ліліана Куцани, д-р Андрій і 
Мотря Мельники. 

„Бронзові” – Андрій і Віра Елія-
шевські, д-р Володимир і д-р Уляна 
Маркови, д-р Юрій Мельник, Ліда 
Ткачук, Ореста Ткачук.

Гості були приємно вражені 
родинною атмосферою, подарова-
ною родиною М. Дітки, його дру-
жиною та сином. Кожен гість отри-
мав на згадку листівку-подяку від 
одного з учнів школи, М. Дитці 
школа подарувала булаву, як сим-
вол непереможности українсько-
го духу, дружині Діяні – вишива-
ну сорочку. 

На концерті виступив 
Василь Нечепа

Богдан Ліський

ПОРТЛАНД, Ореґон. – Органі-
зація Українсько-американського 
культурного товариства у співробіт-
ництві з спонзорами – Українською 
Федеральною Кредитовою Спіл-
кою, „Choice One Insurance Agency“, 
„Premier Euro Food“ і реклямно-
інформаційним журналом „Канон“ 
влаштувала 22 травня у залі „Вор-
нер Пасифик коледжу“ благодійний 
концерт народного артиста Украї-
ни Василя Нечепи‚ щоб зібрати фон-
ди на відправлення контейнера з 
медичними препаратами для ліка-
рень в Україні.

Концерт почався молитвою пас-
торів українських протестантських 
церков. Релігійні пісні виконав гурт 
Української біблійної церкви „Ске-
ля Спасіння”. Привітання виголоси-
ли президент Українсько-американ-
ського культурного товариства Ігор 
Левків і д-р Андреа Кук, президент 
коледжу. 

Потім Народний артист України, 
лавреат Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка, кобзар-лірник, 
представник старовинної Чернігів-
ської кобзарської школи В. Нечепа, 
вбраний у стилізований козацький 
стрій, розшитий золотистими нит-
ками, з довгим волосям та густими 
вусами‚ грав на кобзі і співав україн-
ські пісні‚ захоплюючи високою май-
стерністю присутню публіку. 

Співає Народний артист України 
Василь Нечепа. (Фото: Богдан 
Ліський)

Учні школи із славним спортсменом Майком Диткою.

Майк Дитка отримав від школи св. 
о. Миколая в подарунок булаву, як 
символ українського духу. (Фото: 
Генрі Фаярдо)
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* Відсотки тільки 
 на перший рік

 Всі пенсійні рати 
 підлягають змінам.  

 Дійсні не в усіх 
 штатах. *

*

*

Український Народний Союз, Iнк.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ  ДО НАС:

Майбутнє 

 своєї родини

       з
абезпечте тепер

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

888-538-2833

ДОВГОТРИВАЛI АНУIТЕТИ

Отримайте бiльше 
з УНСоюзом

***3%

**3.5%

**4%
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Сергій Федака

Іван Франко – цілий материк на 
плянеті українського духу. Cаме він 
має найбільш об’ємну біографію 
з-поміж усіх українських авторів 
– у 10 томах, 11 книгах (5,000 сто-
рінок) за авторством Романа Гора-
ка і Ярослава Гнатіва (вийшла 2000-
2009 і удостоєна Шевченківської 
премії). Зараз багатьом літерато-
рам присвячено окремі персональ-
ні енциклопедії, але тяжко навіть 
уявити, яким гігантським може 
бути подібний довідник в І. Фран-
ка.

Кожний чоловік має посади-
ти дерево, збудувати дім і вирос-
тити сина. Це І. Франко здійснив. 
Одружився він у 30 років. Як сам 
писав: „Тричі мені являлася любов”. 
Насправді тих спроб було значно 
більше, та життєві обставини не 

сприяли одруженню, адже за свою 
революційну діяльність І. Франко 
пережив аж чотири арешти (1877, 
1880, 1889, 1892). Дружина Оль-
га (1864-1941) мала спадкове пси-
хічне захворювання, яке загостри-
лося 1900 року. Після загибелі пер-
шого сина вона чотири роки (1914-
1918) провела у божевільні. А все ж 
удвох вони виховали трьох синів і 
дочку (Андрій, Тарас, Петро, Анна). 

Андрій (1887-1913) починав фак-
тично як батьків секретар, успад-
кував ряд його зацікавлень, але 
помер зовсім молодим від нещас-
ного випадку. Петро (1890-1941) 
був січовим стрільцем, організато-
ром авіяполку Української Галиць-
кої Армії, педагогом і письменни-
ком, знищений сталінським режи-
мом, саме його нащадки (його двох 
дочок) і складають зараз більшість 
продовжувачів Франкового роду. 

Дружина ж Петра Ольга відома як 
авторка і досі популярних кулінар-
них книг. 

Щасливіше склалася особис-
та доля в Тараса (1889–1971), що 
був філологом-античником, чле-
ном Спілки письменників, викла-
дав у Київському університеті. На 
сьогодні найстаршим з нащадків І. 
Франка є його онук інженер Роланд 
Тарасович (народжена 1932). Інша 
онучка Зеновія Тарасівна (1925-
1991) – відома дисидентка, літера-
турознавець, дослідниця спадщи-
ни свого діда. Вона, як і дід, напи-
сала дві дисертації, та на відміну 
від нього їй не дозволили захисти-
ти жодної. 

Каменярева донька Анна (1892–
1988) певний час жила на Закар-
патті у Білках, де мав лікарську 
практику її чоловік Петро Ключ-
ко. Потім відвідала Закарпатську  
область у 1967 році. Залишила без-
цінні спогади про батька. Але її гіл-
ка, дійшовши до правнуків Каме-
няра, на них і урвалася. 

Власний дім І. Франко збудував 

у 46 років (Львів, вул. Понінсько-
го, 4, тепер – вул. І. Франка, 152). 
До того (а також після) він змінив 
у Львові близько десятка помеш-
кань. Мав три невдалі спроби ста-
ти депутатом галицького сейму та 
австрійського парляменту (1895, 
1897, 1898), але вперто продовжу-
вав будувати великий дім на ймен-
ня Україна. 

1902 року Франко посадив гру-
шу, яка досі росте біля його будин-
ку-музею. Та значно більше він 
насадив інших дерев, котрі пло-
доносять понині. Адже він був 
першим українським професій-
ним літератором, який жив зі сво-
го пера (бо бажаної викладацької 
посади так і не отримав). Та й зараз 
у нас таких усього кілька осіб, що 
живуть за рахунок гонорарів. 

(Продовження в наступному числі)

Сергій Федака – доктор історич-
них наук, профeсор Ужгородського 
Національного Унівeрситету, пись-
менник.

2016 РІК – РІК ІВАНА ФРАНКА

Доля Великого Каменяра

Презентували роман 
Юрія Щербака

КИЇВ. – 12 травня у Національ-
ному музеї літератури  України від-
булася презентація нового доку-
ментально-фантастичного роману 
Юрія Щербака „Зброя судного дня“, 
на яку завітали численні шану-
вальники творчості письменни-
ка. Також була присутня вся роди-
на письменника, зокрема дружина 
Марія Щербак, яка є помічницею, 
першим слухачем та першим редак-
тором творів видатного прозаїка.

Дія роману відбувається в 2014-
2015 роках, коли вирішується доля 
України. Щоб зупинити російську 
аґресію, група українських патріо-
тів таємно створює ядерну бомбу 
для Володимира Путіна.

Модератор презентації, дирек-
тор видавництва „Ярославів вал“, 
видавець роману Михайло Сла-
бошпицький, зазначив, що книга 
написана в суворій, епічній стиліс-
тиці апокаліптичного пророцтва: 
фантазія автора може стати реаль-
ністю історії. Про це йшлося й у 
виступах літературознавця Вади-
ма Скуратівського, генерала Олек-
сандра Скіпальського, письменниці 
Любові Голоти, поетів  Дмитра Пав-
личка і Валерія Гужви, директора 
Інституту мовознавства Павла Гри-
ценка, письменника Сергія Граба-
ра. Заключне слово мав Ю. Щербак, 
який подякував всім причетним до 
презентації та видання книги.

Книжка Юрія Щербака „Зброя суд-
ного дня“. (Фото: Національний 
музей літератури Укрїни)
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історії зло‚ спрямоване‚ навіть під 
найпривабливішими гаслами‚ про-
ти свободи‚ особистої і національної. 
Не вдається війною – можна економі-
кою‚ технічним‚ технологічним „про-
ґресом“‚ „масовою культурою“‚ при-
надами ґльобалізації. 

Ціль для зла все та сама – Христос 
і євангельські заповіти‚ християнські 
світогляд і мораль. Назовні ще зали-
шаються позірно священними люд-
ські права‚ але саму людину погли-
нає всесильний культ споживання‚ 
„свободи“ розвиваються в напря-
мі одностатевих шлюбів і зневаги 
до слів „батько“ і „мати“‚ „чоловік“ 
і „дружина“‚ а Різдво Христове вже 
набуло „невтральної“ назви – „Зимо-
ве свято“.

Сьогодні християни‚ як і в пер-
ші сторіччя Христової ери‚ знову 
гонимі в усьому світі. У спеціяльно-
му зверненні до Ради з прав людини 
ООН в березні 2011 року представ-
ник Ватикану Стівен Томасі повідо-
мив‚ що кожного року гине за віру 
100 тис. християн; серед кожних 100 
осіб‚ убитих з релігійної ненависти‚ 
75 – це християни.

Колись християнська Европа 

нині об’єднується на антихристиян-
ських принципах „ґльобальної ети-
ки“. Керуючись нею‚ Европейський 
Союз у своїй конституції ні словом 
не згадує‚ що Европа виникла саме 
на основі християнських цінностей. 
Що таке „етика“‚ в якій нема місця 
для віри‚ наші читачі більше довіда-
ються з вміщеної в Альманасі Укра-
їнського Народного Союзу на цей рік 
статті Марґарет Пеетерс „Що несе з 
собою „ґльобальна етика“.

А тим часом в Европі горять 
християнські церкви. В Норвегії за 
останні 20 років згоріло 36 церков. 
В Німеччині‚ починаючи від 1990 
року‚ закрилося понад 300 хрис-
тиянських храмів. На їхньому міс-
ці будуються мусульманські мечеті. 
„950 млн. африканців і арабів похо-
ронять Европу до середини сторіч-
чя“‚ – песимістично‚ але не без під-
став припускає німецький соціолог 
і демограф Ґуннар Гайнзон. А роман 
російської письменниці Олени Чуді-
нової має симптоматичну назву: 
„Мечеть Паризької Богоматері“…

Вже нині об’єднана Европа роз-
плачується за знищення християн-
ської спадщини і національної іден-
тичности. Починаються тертя і роз-
коли в ЕС. Політичний маятник схи-
тується вправо‚ в радикальний кон-
серватизм і національну самоізоля-

цію‚ що також не є виходом з ситу-
ації.

То невже континент‚ який багато 
разів у своїй історії засвідчував здат-
ність виходити з тяжких випробу-
вань‚ на цей раз приречений?

Сьогодні політичні і релігій-
ні мислителі все пильнішу ува-
гу звертають на Центральну Евро-
пу і слов’янський світ з його неви-
користаним духовним потенціялом. 
Ще у ХVІІІ ст. німецький філософ і 
засновник науки про історію куль-
тури Йоган Гердер писав про вели-
ке майбутнє нашої нації: „Україна в 
майбутньому стане новою Елладою. 
Прекрасний клімат цього краю‚ весе-
ла вдача народу‚ його музичний хист‚ 
родюча земля прокинуться‚ з бага-
тьох малих племен постане культура‚ 
і її межі простягнуться до Чорного 
моря‚ а відтак ген у далекий світ…“. 

Сучасний голяндський культуролог 
Ґарі Салман своє дослідження „Зці-
лення Европи“ закінчує такою дум-
кою: „У Центральній Европі виника-
ють імпульси‚ котрі дають людям сили 
присвячувати себе проблемам мир-
ного існування‚ збереженню довкіл-
ля‚ проблемам прав людини і вільно-
го духовного розвитку. Імпульси ці 
поширюються на весь світ“.

Вже безперечним явищем є ця 
нова роля Центральної і Східньої 

Европи в дальшій долі континен-
ту – досить прикладу Польщі чи 
неслов’янських Угорщини та Руму-
нії. Це дало підстави американській 
аналітичній організації „Stratfor“ 
зробити висновок‚ що в найближче 
десятиріччя можна очікувати зане-
пад Росії‚ кризу Европейського Сою-
зу‚ „в усьому світі послаблювати-
меться роля геополітичних союзів 
— натомість на передній плян зно-
ву вийдуть національні держави… 
Загалом світ повертається до більш 
реалістської концепції міжнародних 
взаємин“.

Реалістська концепція вима-
гає дивитися на ЕС не крізь роже-
ві окуляри. Як пише політолог Гена-
дій Друзенко‚ „українські політич-
ні провідники розповідають наро-
ду про Европейський Союз, яким він 
був учора, а не яким він є сьогодні 
чи буде в майбутньому. Замість того, 
щоб аналізувати, що з ЕС буде після-
завтра, коли ми матимемо теоретич-
ний шанс на вступ. Проте засадничі 
цінності Европи – свобода, демокра-
тія, солідарність – в Україні на рів-
ні суспільства проявилися набага-
то краще і чистіше, ніж в Европей-
ському Союзі. Волонтерський рух – 
найкращий приклад, як солідарність, 
про яку забувають европейці, може 
врятувати країну“.

(Закінчення зі стор. 1)

Дві Европи...

До 150-річчя від дня смерти члена ,,Руської Трійці“ Івана Вагилевича
Ярослав Стех

Ціль... єсть: опікування ся народністю руською,  
причинення ся до її свобідного і независимого розвиття,  
а при тому – удержування згоди і єдності з миром  
соплеменної народності в нашій спільній отчині.

Іван Вагилевич

Одним з піонерів нової укра-
їнської літератури в Галичині був 
Іван Вагилевич, котрий увійшов в 
історію нашої культури як талано-
витий письменник, літературозна-
вець, лінґвіст, фолкльорист, етно-
граф, краєзнавець та громадсько-
культурний діяч. Уся його діяль-
ність була спрямована на те, щоб 
західня гілка нашого народу відчу-
ла себе органічною частиною укра-
їнської нації. 

Намагався він підняти рідний 
народ до висот европейської куль-
тури, оновити мистецьке слово, 
поставити його поряд з літератур-
ними досягненнями представників 
інших народів. 

Він, під впливом Маркіяна Шаш-
кевича (1811-1843) та разом з Яко-
вим Головацьким (1814-1888) тво-
рили знаменитий творчий гурток, 
який увійшов в історію українсько-
го письменства під назвою „Русь-
ка Трійця“, якому судилося зігра-
ти вирішальну ролю в українському 
національному відродженні. 

Завдяки ,,Трійці“ вийшла сла-
ветна ,,Русалка Дністровая“ в якій 
М. Шашкевич писав: ,,Мали і ми 
наших співців, але найшли тучі й 
бурі, тамті заніміли, а народові й 
словесності на довго ся здрімало“. 
Цей творчий гурток був тим вогни-
ком, який пробудив нарід до духо-
вного і повноцінного життя.

Народився Іван Вагилевич 2 
вересня 1811 р. у селі Ясень (тепер 
Рожнятівський район Івано-Фран-
ківської области) в сім’ї священика 
о. Миколая. Дитячі роки Іван провів 
серед мальовничої бойківської при-
роди, вчився в чотириклясній шко-
лі Бучача, а далі у станіславській гім-
назії. 

В 1830-1838 роках, студіюючи у 
Львові, І. Вагилевич познайомився з 

М. Шашкевичем та Я. Головацьким. 
Під натхненням М. Шашкевича став 
плідно працювати. Поміщував свої 
вірші, наукові розвідки та мистець-
кі твори у „Русалці Дністровій“, за 
свою активну творчу роботу попав 
під нагляд поліції. Захоплювався 
етнографією, досліджував історію та 
археологію, листувався з літерато-
рами і фолкльористами. Його твори 
були надруковані в місцевих видан-
нях: „Часопис чеського музею“, „Вар-
шавська бібліотека“, „Дневник Русь-
кий“, „Gazeta Lwówska“ та інших.

Постать І. Вагилевича знаменувала 
собою народження нової української 
літератури в Галичині. В 1837 році 
він написав „Гуцули, мешканці Схід-
ного Прикарпаття“, а 1839 році „Бой-
ки, русько-слов’янський люд у Гали-
чині“. У 1841 році написав працю 
„Лемки – мешканці Західних Карпат“, 
яка вперше опублікована в ч.4 жур-
налу „Народна творчість та етногра-
фія“ за 1965 рік. У цій праці він один 
з перших увів у літературу етногра-
фічну назву „лемки“ та подав кіль-
ка різновидів слова (лемочко, лем-
ча, лемак, лемчак), що свідчить про 
давнє існування цієї назви. Поми-
лявся він у питанні про походження 
назви, бо виводив її від невживано-
го тут слова „лемзіти“. Цінним у пра-
ці є розділ про етнографію лемків, 
зокрема про їх одяг. Уміння глибоко 
розкривати самобутні риси в побу-
ті верховинців свідчить про те, що І. 
Вагилевич добре знав звичаї населен-
ня західніх Карпат. Згодом написав 
„Про упирів та відьом“, а у 1945 році 
видав граматику української мови 
(польською мовою). 

Іван Франко так характеризував 
І. Вагилевича під час його навчан-
ня і праці у Львові: „Бачимо молодо-
го чоловіка, повного надій на буду-
ще, спеціяльно на наукову кар’єру. 

Він знайомий з широким кругом 
інтелектуальних і привілейованих 
людей, часто подорожує по краю, 
збирає етнографічні, історичні та 
всякі інші матеріяли, носиться з нау-
ковими працями, про які згадують 
і заграничні публікації та товари-
ства“.

І. Вагилевич хотів працювати на 
слов’янських катедрах Києва або 
Харкова, але царський уряд йому 
відмовив. Він приєднався до полі-
тичної організації ,,Руський собор’’ 
і був редактором її органу ,,Дневник 
Руський’’. Отримавши ієрейські свя-
чення, став парохом в селі Неста-
ничах на Золочівщині в 1846-1848 
роках. 

У 1848 році, під впливом ,,Вес-
ни народів“ залишив парафію. Пра-
цював редактором газети ,,Днев-
ник Руський’’, але редакцію незаба-
ром закрили. Консисторія відмови-
ла йому в дальшій праці на пара-
фії і він тоді перейшов на протес-
тантизм. Його економічна ситуація 
ускладнилася і він був змушений 
працювати на хліб у польських та 
чеських видавництвах. 

Протягом 10 років працював в 
принагідних роботах, щоби прого-
дувати дружину та дітей: був пере-
кладачем  української мови, дру-
кував статті в „Газеті львівській“ 
та кориґував виступи депута-
тів  галицького сейму. В 1848 році 
він написав ,,Замітки о руській літе-
ратурі’’, „Монастир Скит у Маня-
ві“ та ряд інших творів. У 1862 році 
одержав посаду міського  архівара, 
на якій працював до смерти.

Родина Вагилевича складала-
ся з дружини Амалії, яка померла 
3 лютого 1882 у віці 55 років, сина 
Володимира, учня клясичної гім-
назії у Львові, котрий помер 11 
березня 1863 у віці 16 років, та сина 
Михайла, який помер трирічним 
1864 року. Незважаючи на склад-
ні життєві обставини, І. Вагилевич 
дальше продовжував творчо працю-
вати, особливо з Авґустом Бельов-
ським,  на ниві історичної науки, 
передусім  джерелознавства. Напи-
сав низку праць, які мають зразко-
ве джерелознавче підґрунтя. Підго-

тував опис дако-романської мови з 
додатком дакійсько-польсько-
го словника. Збирав і опрацьову-
вав лексичні матеріяли   для слов-
ників, зокрема, українсько-німець-
ко-латинського. Цінні його етногра-
фічні праці про гуцулів, бойків, лем-
ків та літературу. Переклав „Сло-
во о полку Ігоревім“  українською і 
польською мовами, давши науковий 
коментар (опубліковано у Зошитах 
НТШ, т. 234., Львів, 1997).

Незважаючи на всю супереч-
ливість життя, творчість І. Ваги-
левича залишається для україн-
ської історії літератури перлиною, 
у багатьох ділянках стає відкрива-
чем фолкльорної й мовної темати-
ки. 

Він помер 10 травня 1866 року у 
Львові. Тіло похоронено на  Лича-
ківському цвинтарі на полі ч. 5. 
Деякі дослідники твердять, що 
ця могила не автентична. Роман 
Горак  стверджує (1987), що моги-
ла І. Вагилевича знаходиться непо-
далік могил М. Шашкевича та І. 
Франка. 

В 1995 році відкрито музей в 
селі Ясень, на батьківщині видат-
ного письменника, етнографа і 
просвітителя. Музей розташова-
ний у будинку, що колись нале-
жав родині письменника, біля яко-
го в 1937 році було споруджено 
пам’ятник з написом: „Пробуди-
телям Галицької землі отцям М. 
Шашкевичеві, Я. Головацькому та 
І. Вагилевичеві в століття „Русал-
ки Дністрової”. В 1970-их роках 
пам’ятник перебудовано. У музей-
них п’яти кімнатах розміщено 
понад 1,000 експонатів. Це в осно-
вному друковані видання, доку-
ментальні матеріяли, які переда-
ла музеєві Львівська наукова біблі-
отека ім. Василя Стефаника, пред-
мети побуту і гончарні вироби, 
одяг, взуття, якими користува-
лася колись родина Вагилевичів 
та жителі його рідного села. Для 
вшанування наших національних 
пробудителів, 31 грудня 2013 року 
в Івано-Франківську відкрили пер-
ший в світі пам’ятник „Руській 
Трійці“. 
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             
Прийшли до витоків українського слова 

До „Свободи“ надійшли вміщені нижче дві вістки про відзначення 22 
травня у історичному селі Пересопниці, Рівненська область‚ свята 
української мови, культури і духовности. 

Олександра Нагорна
 
До села на свято української 

мови, культури і духовности заві-
тали численні гості з усієї Рівнен-
щини – просвітяни, громадські 
активісти, священики, депутати, 
письменники. Останні представи-
ли свої нові книги, а Літератур-
ний музей Уласа Самчука із Рівно-
го – виставку літератури з власної 
бібліотеки.

Дітям вручили перші збірки 
власних творів. Одним з організа-
торів свята був голова обласного 
об’єднання Всеукраїнського това-
риства „Просвіта“ Іван Вєтров, 
який розповів: „Обласний літера-
турний конкурс „Перло многоцін-
не“ ми проводимо щороку, най-
кращі твори друкуємо в альмана-
сі „Проріст“ і вручаємо його дітям-
переможцям саме на цьому свя-
ті. Сама назва конкурсу „Перло 
многоцінне“ – від нашого славно-
го земляка Кирила Ставровецько-
го. Цього року минає 435-та річни-
ця від дня його народження і 370-

та річниця від дня смерти“. 
Цьогорічний випуск альмана-

ха видано за сприянням депутата 
Сергія Подоліна.

Канцлер Рівненської єпархії 
Української Православної Церк-
ви Київського Патріярхату Сер-
гій Лучанін зазначив: „Ми згадує-
мо про писемну спадщину україн-
ського православ’я. Як і кожного 
року, пройшли хресною ходою при 
співі церковних пісень, щоб знову 
і знову помолитися на цьому свя-
тому місці. Понад 20 років україн-
ська громада приходить сюди, щоб 
вшанувати пам’ять Першокниги, 
щоб подякувати Господеві за те, що 
ми живемо в незалежній Україні“. 

Письменник Євген Шморгун 
вручив початкуючим авторам аль-
манах „Проріст“ з такими словами: 
„Я тішу себе надією, що ці діти на 
все життя понесуть у душі і в слові 
дух Пересопниці“.

На святі  зга д ува лася іс то-
рія Пересопницького Єванге-
лія і перші кроки до встановлення 
пам’ятника Першокнизі.

Євген Цимбалюк 

22 травня, в день перепо-
ховання Тараса Шевченка в 
Україні, в селі, яке вважаєть-
ся батьківщиною української 
Першокниги, відбулося свя-
то української мови, культу-
ри та духовности, присвяче-
не  455-річчю Пересопниць-
кого Євангелія та п’ятиріччю 
культурно-археологічного 
центру „Пересопниця“. 

Розпочалося свято з Бого-
служіння у Свято-Мико-
лаївській церкві й продо-
вжилося хресною ходою до 
пам’ятника Першокнизі. 

Були виставка скульптур 
з дерева мистця з Любомля 
Володимира Філіпчука і дві 
п’єси, поставлені народни-
ми драматичними колекти-
вами з Рівного та села Зоря 
– „Князь Осьмомисл“ Лідії 
Рибенко та „Великий задум 
княгині Заславської“ Миколи 
Федоришина. 

Учасники і організатори літературного конкурсу „Перло многоцінне“ у 
Пересопниці. (Фото: Олександра Нагорна)

Заслужений артист України, письменник 
Олексій Заворотній в княжому образі у 
леґендарній Пересопниці. (Фото: Євген 
Цимбалюк)

В Моршині зустрілися ветерани і діти
Олександер Костирко 

МОРШИН‚ Львівська область. 
– Свято День героя розпочалося 
в містечку 22 травня з велопробі-
гу 50 учасників з Болехова, Доли-
ни, Стрия та Моршина. Його при-
святили загиблим воїнам. Серед 
проводжаючих були присутніх 
їхні родини. Після молитви коло-
на рушила до міст, звідки приїха-
ли велосипедисти і де поховані вої-
ни, що загинули на сході України, 
а також де проходили визвольні 
бої за незалежність України і де 
загинули воїни УПА. На їх моги-
лах покладали квіти, співали патрі-
отичні пісні.

Наступного дня святкування 
проводилось в оздоровчо-реабі-
літаційному центрі воїнів ОУН і 

УПА „Говерла“. В актовій залі було 
багато присутніх людей, які колись 
боролись за свободу рідного краю, 
а зараз проходять лікування. 

Вис т упив голова Крайово-
го братства УПА Олесь Гуменюк 
(псевдо „Скорий“)‚ який сказав: 
„Воювали і гинули молоді хлоп-
ці під час Другої світової війни. 
Їх ніхто не вчив воювати, вони не 
зазнали любови, не залишили по 
собі наслідників. Подібна ситуація 
і зараз, коли гинуть молоді україн-
ці за українську державу“. 

Виступв моршинський дитячий 
зразковий театр української пісні 
„Джерельце“ під керівництвом Іри-
ни Король. Діти співали повстан-
ські пісні. Зустріч закінчилась 
спільним виконанням пісні „Боже, 
Україну збережи“.

Ветерани УПА і діти зустрілися в реабілітаційно-оздоровчому санаторії 
„Говерла“. (Фото: Олександер Костирко)

Встановили погруддя Степана Бандери
 Євген Цимбалюк

МЛИНІВ, Рівненська область. – 
Пам’ятник Степанові Бандері вста-
новлено в селищі 23 травня. Автор-
ка ґранітного погруддя – відома 
українська майстриня, художниця 
та скульптор Світлана Лелях. 

Саме до неї звернувся голова 
районної ради Володимир Туте-
вич з ідеєю возвеличити в ґраніті 
патріота України. Виготовлення та 
встановлення пам’ятника обійшло-

ся в 200 тис. грн. і львину частку в 
цю суму вклав з власного сімейно-
го бюджету В. Тутевич. 

Настоятель Млинівської Свято-
Покровської церкви Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату о. Василь Ліщук освя-
тив пам’ятник. Промовляли народ-
ний депутат України Олег Осухов-
ський, заступник голови обласної 
ради Олексій Бучинський, голова 
обласної організації „Братство воя-
ків УПА“ Василь Кирилюк. 

 Пам’ятник Степанові Бандері в Млинові. (Фото: Євген Цимбалюк) 
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Червень 2016 року, ч. 189

Книги написав Сергій Козак
При сприянні Фундації ім. Іва-

на Багряного Сергій Козак – публі-
цист, дослідник-журналіст, літе-
ратурознавець, доктор філософії‚ 
автор і упорядник багатьох книг, 
зокрема бібліографічного покажчи-
ка газети „Українські Вісті“ в Европі 
та Америці, лавреат премій ім. Івана 
Багряного, ім. Дмитра Нитченка та 
ім. Івана Огієнка – видав ряд книг 
про діяльність української діяспо-
ри‚ зокрема книгу „Архів діяспори“, 
яка містить періодику української 
еміґрації в 1945-1969 роках. В ній є 
політика й історія української літе-
ратури, історіографія, образотворче 
й театральне мистецтво.

Протягом понад трьох років він 
працював над бібліографічним 
покажчиком журналу „Нові Дні“, 
який довший час редаґував Петро 
Волиняк, а після його смерти Дми-
тро Кислиця, Вадим Сварог та 
Мар’ян Дальний (Горгота). Книга, 
яка має майже 600 сторінок‚ нази-
вається „Нові дні на берегах Онта-
ріо“ і містить науково точний зміст 
500 номерів видаваного упродовж 
майже 50 років журналу в Торонто. 
Книга містить пояснення скорочень 
назв установ, об’єднань, періодич-
них видань та їх авторів та покаж-
чик прізвищ та імен авторів статтей. 

Іншою книгою С. Козака є „Пол-
тавщина літературна“ – фотоаль-
бом‚ в якому розповідається про 
понад 200 українських письменни-
ків, що жили чи відвідували міс-
та, села і хутори Полтавщини. Кни-
га містить з кожного міста не лише 
дописи‚ але й фотографії письмен-
ників, артистів, малярів, музикан-
тів, науковців, меценатів та будови, 
які відвідували чи жили в них відо-
мі особи. 

Євген Гребінка колись писав: 
„Нема на світі кращого місця, як 
Полтавська губернія. І степи, і ліси, 
і байраки, і щуки, і карасі, і вишні, 
і черешні, і всякі напитки, і воли, і 
добрі коні, і добрі люди – усе є, усьо-
го багацько“. Саме Полтавщина була 
особливо дорогою для Тараса Шев-
ченка, дарма, що народився він на 
протилежному березі Дніпра. Він 
тричі відвідував Полтавщину‚ що 

була для Кобзаря як домівка: тут він 
жив, писав вірші та поеми, займав-
ся малярством. Особливо тепло ста-
вився Т. Шевченко до краю, який 
виплекав Григорія Сковороду, Івана 
Котляревського, Миколу Гоголя та 
багато інших.

С. Козак пише: „Над цим альбо-
мом я працював років із сім. А, пев-
не, й усі 25 років, коли‚ приїхавши 
студентом факультету журналіс-
тики на практику до Полтавсько-
го телерадіокомітету, вперше потра-
пив у Довженкові Яреськи та Гого-
лівську Василівку. Відтоді „Пол-
тавщина літературна“ зі мною, 
у моїй душі. Об’їхав усі місця, де 
є щось літературного: меморіяль-
ні дошки, пам’ятники, літератур-
ні музеї, пам’ятні знаки, будинки, 
пов’язані з письменниками та літе-
ратурними подями. Чимало таких 
місць, куди виїздив по кілька разів, 
бо з’являлося щось нове. Сідав в 
авто і їхав, щоб нічого не пропус-
тити і підготувати видання якомога 
повнішим“.

До 22 травня, дня перепохован-
ня Тараса Шевченка на рідну укра-
їнську землю‚ С. Козак з допомо-
гою своєї дочки Дарини підготу-
вав гарний кольоровий альбом про 
Шевченківські місця Полтавщини. 
Назва альбому „На берегах Хоро-
лу і Сули: полтавські шляхи Тара-
са Шевченка“. Альбом починаєть-
ся з Полтави і містить матеріяли з 
124 міст і містечок Полтавщини. На 
видання цього альбому Фундація ім 
І. Багряного дасть певну суму гро-
шей й прохає полтавців приєднати-
ся своїми пожертвами‚ щоб альбом 
появився друком.

Щиро дякуємо за підтримку Фундації!
Від часу появи попередньої сто-

рінки Фундації ім. Івана Багря-
ного прислали пожертви на різ-
ні потреби в Україні такі особи 
та організації: 5,000 дол. – Віра 
Боднарук для Товариства Укра-
їнської Мови‚ 4,900 дол. – Іван і 
Марія Гнипи (з них по 2 тис. дол. 
для дітей-сиріт та на конкурс 
творчої молоді в місті Дніпро, 
500 дол. – для журналу „Борис-
тен“ та 400 дол. на інші потреби 
редактора Фіделя Сухоноса)‚ 1,000 
дол. – Фундація „Самопоміч“ з 
Чикаґо для видавництва „Борис-
тен“ та бюлетеня „Наша Церква 

Київський Патріярхат“‚ 500 дол. – 
Валентина Лімонченко для жур-
налу „Березіль“ в Харкові‚ по 100 
дол. – Леся Ткач з Австралії та 
Зірка і Роман Воронки‚ 50 дол. – 
Леся Храплива-Щур для „Березо-
ля“ та 20 дол. Тамара Цісельська.

Управа Фундації щиру дякує 
усім жертводавцям й прохає й 
далі підтримувати Фундацію сво-
їми пожертвами, щоб вона могла 
допомагати видавництвам та пресі 
України, сиротам, пораненим воя-
кам, що ставили опір російським 
терористам та їх родинам‚ та на 
інші потреби України та діяспори.

Буде видання з еміґраційної періодики
Державні чинники України, 

Польщі і Словаччини оголосили 
різні проєкти, зокрема видавничі, 
які сприяли б національній сві-
домості українців, вивченню різ-
них сторінок української історії, 
що розкривають злочинну крем-
лівсько-російську політику щодо 
України. За пройдені роки Украї-
на, Польща і Словаччина зробили 
ще дуже мало. 

Два роки тому Сергій Козак‚ 
колишній редактор газети „Укра-
їнські  Віс ті“,  що виходила в 
Дітройті, а пізніше, як повернув-
ся в Україну, редактор „Літера-
турної України“ в Києві, відомий 
журналіст, письменник та нау-
ковець звернувся до Інститутів 
національної пам’яті Польщі та 
Словаччини, які зацікавленні у 
виданнях української діяспори‚ 
щоб видати книги на ті теми. 

Цього року вищезгадані інсти-
тути Польщі й Словаччини дали 

згоду на видання таких праць 
й надали три чверті фондів на 
видання чотирьох томів раритетів 
української діяспори. Ті книги є 
готові до друку. Передмову до них 
написав Іван Дзюба. На видання 
книг Фундація ім. Івана Багряно-
го дала додатково 5,000 дол.

До цих чотирьох книг уві-
йшли рідкісні матеріяли, що роз-
кривають повний зміст україн-
ських періодичних видань, зокре-
ма „Свободи“ та „The Ukrainian 
Weekly“, особливість яких поля-
гає в тому, що всі вони виходили 
в світ далеко за межами України 
в роках 1945-2000 роках. Йдеть-
ся про видання, які розшукав, 
зібрав і впорядкував С. Козак з 
архівів Австрії, Німеччини, США 
та Канади. З поміж них це „Укра-
їнські Вісті“ (Німеччина і США), 
„Нові  Дні“  (Кана да) ,  „Поро-
ги“ (Арґентина), „Київ“ (США), 
„Літаври“ і „Звено“ (Австрія), 

„Арка“, „Вежі“, „Літературно-Нау-
ковий Вісник“, „Заграва“, „Літе-
ратурний Зошит“, „Рідне Слово“‚ 
„Світання“ (Німеччина) та інші 
часописи української діяспори. 
Усі вони створюють літопис бага-
толітнього буття українців поза 
Україною, постають частиною 
боротьби за українську незалеж-
ну державу, за національну ідею, 
добре уявлення про яку й дає це 
фундаментальне видання.

Інформація про тисячі імен і 
подій, що містить чотиритомне 
дослідження, могла б бути наза-
вжди втраченою, якби не ця уні-
кальна, зладнана впродовж 20 
років праця, завдяки якій цілий 
материк у країнської  к ульт у-
ри повертається до наукового та 
інформаційного обігу. Ретель-
но зібраний і сумлінно впоряд-
кований матеріял є цінним дже-
релом для вивчення громадсько-
політичних, наукових, освітніх, 

мистецьких, церковних, а також 
літературних організацій україн-
ської еміґрації, зокрема Мистець-
кого Українського Руху (МУР) та 
Об’єднання Українських Пись-
менників „Слово“, хроніки різно-
манітних подій і змісту книжко-
вих та періодичних видань. 

Водночас чотиритомник ряс-
ніє біобліографічними документа-
ми, що дасть змогу уточнити жит-
тєписи громадсько-політичних 
діячів, акторів, науковців, пись-
менників та священиків. Книги 
містять низку важливих відомос-
тей, що знайдуть безпосереднє 
втілення в лексикографічній та 
енциклопедичній сферах, і ста-
нуть справжньою знахідкою для 
всіх, кого цікавить історія розсе-
лення українців за кордоном, а 
також многогранна проблематика 
їхнього громадсько-політичного 
й літературно-мистецького життя 
в діяспорі.

Відбулися загальні збори ОДУМ
ЧИКАҐО. – В квіт-

ні у філії Об’єднання 
Д е м о к р а т и ч н о ї 
Укр а їнської  Моло-
ді (ОДУМ) відбули-
ся загальні збори‚ на 
яких вибрано нову 
управу. Головою філії 
вибрано Миколу Ски-
бу (мол.), скарбником 
– Марусю Бараник, 
секретарем – Катери-
ну Діасдодо, пресово-інформацій-
ним референтом Григорія Сідель-
ника‚ членами управи Тетяну 
Русин, Таню Скибу, Олесю Кучер, 
Галю Фінканін, Наталю Коновал та 
Оксану Родак-Луценко. 

ОДУМ в Чикаґо роками висилає 
гроші о. Романові Кривко з Свя-
то-Покровської парафії Київсько-
го Патріярхату в Батурині, який 
організовує молодь і везе її до 
Крут‚ щоб там тримати в належ-
ному порядку пам’ятник юнакам-
героям, який поставлено у Неза-
лежній Україні.

У січні 1918 року на Київ виру-
шило російсько-більшовицьке 
військо е під командою царсько-
го офіцера Михайла Муравйова. 
Щоб зупинити це військо‚ добро-
вольці з Києва, переважно молодь, 
вирушили до залізничної станції 
Крути, яка була важливим пунк-

том на дост упах до 
столиці України. В бою 
проти більшовиків 
загинуло близко 300 
українських юнаків. 
Тепер на станції Кру-
ти у вагонах є музей. 
На брошуру „Крути“, 
яку видав для музею 
„Смолоскип“‚  Фун-
дація ім. І. Багряного 
дала кілька років тому 

3‚000 дол. 
Тaбори ОДУМ відбувaються 

в оселі „Укрaїнa“ біля Лондона‚ 
Онтaріо‚ у липні кожного року. 
Оселя „Укрaїнa“ розташована в 
мальовничому лісі ,  нa березі 
чудової річки. Побудовaний вели-
чезний бaсейн. Плaвaння вклю-
чено в прогрaму кожного дня. 
Відбуваються спортивні й інші 
змaгaння. Прогрaмa містить укра-
їнські пісні, зaбaви, мaндрівки, 
рибaлку, кіно, ватри та просто 
відпочинок з укрaїнськими дру-
зями. Все це відбувається в укра-
їнському оточенні, серед україн-
ських дітей, в атмосфері любо-
ві до української культури. Цьо-
го року Тaбір бaндури ім. Юрія 
Петлюри відбудеться 10-17 лип-
ня‚ відпочинковий тaбір – 17-30 
липня. Додаткова інформація є на 
сторінці: www.odum.org.

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал
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Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040

ПЕРЕЖИТЕ І НЕЗАБУТЕ                                                                                                            

З піснею йде крізь життя
Олександер Костирко

МОРШИН, Львівська область. – „Ой у лісі 
на полянці стояли повстанці“, – пісня воїнів 
УПА чулася з подвір’я лікувально-реабіліта-
ційного центру „Говерла“. Виділявся жіночий 
голос. Жінка заспівувала і пісню підхоплюва-
ли літні жінки та чоловіки. Одна за одною в їх 
виконанні звучали пісні УПА. Солісткою цьо-
го хору була Стефанія Дудина. 

Жінка завжди знаходиться в центрі жит-
тя оздоровчого центру і усі завжди раді її при-
їздові. Вона невеличка на зріст, з добрими 
очима та відкритою душею, не дивлячись на 
випробування, які їй довелося пережити. 

В перерві між піснями ветерани згадують 
минуле, яке в кожного за плечима досить тяж-
ке. С. Дудина одна з тих, хто допомагав укра-
їнському визвольному рухові в західній Укра-
їні.

В сім’ї вона була п’ятою, наймолодшою 
дитиною. Жили в селі Старий Мізунь, Івано-
Франківської области. Мати Євдокія догля-
дала дітей та господарювала. Батько Микола 
воював на двох війнах, знав п’ять мов. Працю-
вав пожежником в селі. 

Коли Стефанії було два роки, померла мама. 
Доглядати за дітьми батькові було важко і він 
найняв жінку допомагати, яка потім стала 
його дружиною. Після закінчення трьох кляс 
дівчинку повезли на відпочинок на Холмщи-
ну. В селі Жужин дітей розмістили по сім’ях. 
Стефанію поселили в сім’ю шевців. Вона при-
жилася, її полюбили як доню, адже в сім’ї було 
три сини. 

Після відпочинку вона повернулася додому, 
де на неї чекали нестерпні умови, які створила 
мачуха. Брата і сестер гітлерівці забрали пра-
цювати до Німеччини, батько пішов воювати. 

Не витримавши знущань мачухи, Стефа 
повернулася знову до сім’ї, де її любили. Гос-
подиня називала її своєю доцею, а вона її – 
мамою. Подобався їй найменший син Григо-
рій, який називав її Ластівкою. Та не доля була 
їм бути разом – він загинув на війні.

Йшов 1943 рік. Поряд організовувались 
загони Української Повстанської Армії, які 
боролись за створення української держа-
ви. Жителі Жужина теж робили свій внесок. 
Сім’я, де жила Стефа, допомагала харчами, 
пошиттям та ремонтом одягу для повстан-
ців. Після війни Стефа повернулася в Старий 

Мізунь, закінчила школу і поїхала до торго-
вельного училища в Житомирі, яке закінчила 
і стала завідувати місцевою їдальнею. Одру-
жилася, народила сина. Саме тут допомагала в 
харчуванні воїнам-повстанцям. Про це дізна-
лися в каральних органах. 

Чекала на ув’язнення і, щоб уникнути нево-
лі, скористалася виселенням односельців до 
Далекого Сходу. Та не вдалося Стефанії втек-
ти – знайшли її і там, засудили і посадили 
до тюрми. Лишились чоловік з сином одні. У 
неволі співала пісні на слова Тараса Шевчен-
ка, читала вірші Лесі Українки, Івана Фран-
ка. Про це дізнався начальник тюрми і викли-
кав її до себе. Довго розпитував, звідки вона, 
про батьків. Читала вона і йому твори укра-
їнських авторів. Виявилось, що в нього бать-
ко з України. Саме цей начальник допоміг їй 
достроково звільнитися‚ коли Сталін помер і 
чекали на полегшення. 

Стефанію направили в містечко Добротвір 
на Львівщині будувати гідростанцію. Тяжка 
праця, погані умови для проживання. Допо-
могло вміння Стефи шити. Якось начальник 
будівництва станції придбав костюм, який 
йому не підходив. Майстриня перекроїла його 
і він дуже сподобався. За це сім’я отримала 
окреме житло.

Усе ж хотіла до батьківської хати. На той час 
батько вже помер. Повернувшись, якийсь час 
жила з мачухою. Зараз поряд з нею син, внуки. 
Донька працює у Львові. Нелегкі роки нагаду-
ють про себе хворобами, тому вона приїздить 
до санаторію „Говерла“, де здоров’я можна 
підправити, знайомих зустріти і поспівати.

Стефанія Дудина (Фото: Олександер Костирко)

Управа та Адміністрація
Українського Музею

мають шану запросити Вас на відкриття виставки

Години Музею: 
від середи до неділі

 11:30 ранку – 5:00 год. по пол. 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
www.ukrainianmuseum.org

Козак Мамай
  львівського мистця Ореста Скопа

 11 червня 2016 р. від 7  до 9 год. вечoрa
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Пропозиція стосується тільки однородинних домів або багатоквартирних будинків не більших 4-ох помешкань, коли в одному 
проживає власник. *На день 6-го травня 2016 р. процентна ставка на 30-річний ‘FNMA quali�ed’ особистий мортґедж до 
максимальної суми $417,000 із 80% позиченої суми порівняльно з вартістю будівлі (LTV) становить 3.777% 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
Відсотки
можуть змінюватися 
Завітайте на нашу веб-сторінку, 
або проскануйте “QR code”, щоб 
дізнатись сьогоднішні мортґедж 
пропозиції. 

30-тилітній

APR*

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

Selfreliance.Com
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

3.78%

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

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

APR*

На фестиваль в Острозі приїхали знані гості
Ірина Покотильська, 
Ярослава Друца

ОСТРОГ, Рівненська область. – 
11 травня відбулося урочисте від-
криття фестивалю „Острог. Рене-
санс“, присвяченого 440-річчю засну-
вання першого вищого навчального 
закладу Східної Европи – Острозької 
слов’яно-греко-латинської академії, 
100-річчю краєзнавчого музею і 60- 
річчю дитячої музичної школи.

„Унікальний для України досвід 
існування університету в невелико-
му місті дає можливість створити 
особливий приклад альтернативного 
розвитку міст та університетів, їх вза-
ємодії та взаємозалежности“, – роз-
повіла Анастасія Хеленюк, керівник 
Музею історії Острозької академії та 
співорганізатор фестивалю.

До 18 травня усі охочі мали мож-
ливість відвідати заходи, що поєд-
нують клясичну музику, кіно та літе-
ратуру. Це зокрема проєкт відкри-
того університету „Культура змі-
нює!“, представлення інтернет-про-
єкту „Літопис Острозької академії“, 
панельна дискусія „Університет та 
місто“, а також студентський диспут 
на тему европейських цінностей.

Під час відкриття фестивалю гля-
дачі побачили концертну програ-
му лавреатів музичного конкурсу ім. 
Володимир Горовиця, уродженців 
Острога – Ангеліни Даценюк та Юрія 
Зубая. У їх програмі прозвучали тво-
ри відомих композиторів.

Кульмінаційним моментом фести-
валю стала програма всесвітньо відо-
мого композитора Валентина Силь-
вестрова „Нове“ з вокальних і форте-
піянних мініятюр, яку він представив 
в академії 13 травня. 

Приїзд В. Сильвестрова здій-
снився завдяки співпраці з культу-
рологічним проєктом „Culture for 
Community“. Його представниця 
Вікторія Зубенко зазначила, що при-
їхати в Острог хотіла вже давно, саме 
тому підготувала таку потужну про-
граму. 

У виконанні оперної співачки 
Інни Галатенко прозвучали понад 
10 музичних творів В. Сильвестро-
ва, зокрема „Садок вишневий коло 
хати“, „Реве та стогне Дніпр широ-
кий“ на слова Тараса Шевченка та 
„О панно Інно, панно Інно“ на слова 
Павла Тичини. Акомпаніював співач-
ці Олег Безбородько, який зазвичай 
і виконує композиції В. Сильвестро-
ва. Після виступів відбулася урочис-
та посвята В. Сильвестрова у Почесні 
доктори Національного університету 
„Острозька академія“.

Відбувся концерт Кирила Стеценка 
„Скрипкове дерево роду“. Це новий 
проєкт видатного музиканта, який 
продовжує серію однойменних тема-
тичних програм, що демонструють 
історичну тяглість, природну красу і 
моральну силу української духовної 
традиції, самобутність її скрипкової 
культури. У програмі простежувався 
родинний зв’язок між К. Стеценком, 
його батьком та дідусем. Гайдамаць-
кі та козацькі пісні настільки запали-
ли авдиторію, що наприкінці концер-
ту уся заля співала „Ой, діду!“ разом 
із скрипалем.

Фіналом фестивалю стало театра-
лізоване дійство „Ніч в музеї“, на яко-
му усі відвідувачі могли уявити, якою 
була Острозька академія у XVI-XVII 
ст.

1-5 червня на Замковій горі, в 
музеях та на центральній площі міста 
відбулися виступи сучасних україн-
ських гуртів, історичні реконструкції, 
святковий ярмарок, виставки просто 
неба та багато інших цікавих акцій.

Спільне фото на пам’ять із Валентином Сильвестровим. (Фото: Євген Мальчик)
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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.

70A Intensyvni kursy anh.

•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.

Tel.: 480-207-7070 
e-mail: eugenemaria1968@gmail.com

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

5 Stable Lane, Flemington, NJ 08822
Tel/ Fax:  908-7822-5451

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

26 Perrine Ave., Jersey City, NJ 07306
Tel.: 201-647-6386

e-mail: marijkauna@yahoo.com

Україна без Василя Лісового
Василь Овсієнко

Не думав, що так скоро дове-
деться писати спогад про Васи-
ля Лісового – мого вчителя і, від-
важуся сказати, старшого това-
риша. Він полишив нас 20 липня 
2012 року, не дотягнувши трохи 
до 75-річчя. Народився 29 серп-
ня 1937 року, коли вже почався 
Великий терор. 

Батька Семена Лісового черво-
ні мобілізували до війська восени 
1943 року. Батька разом з одно-
сельцями кинули беззбройним 
під німецькі кулемети за кілька-
надцять кілометрів від дому, у 
селі Круті Горби, де він загинув. 
Брата Петра окупанти вивезли на 
примусові роботи в Німеччину, а 
потім за це червоні – на шахти в 
Караґанду. 

Василь 1956 рок у закінчив 
школу у Великих Дмитровичах і 
того ж року вступив на історико-
філософський факультет Київ-
ського університету, який закін-
чив 1962 року. Викладав філосо-
фію в Тернопільському медично-
му інституті, з 1966 року навчав-
ся в аспірантурі Київського уні-
верситету. Викладав логіку й мені 
на другому курсі філологічного 
факультету в 1968-1969 навчаль-
ному році. 

В. Лісовий почав давати мені 
інші  машинописи й фотоко-
пії самвидаву. Моя участь у цій 
справі справедливо виміряна 
одним рядочком книжки докто-
ра Георгія Касьянова „Незгод-
ні: українська інтеліґенція в русі 
опору 1960-80-х років“: „Самви-
давчі статті серед студентів роз-
повсюджував В. Овсієнко”. Май-
же всі свої студентські роки я 
носив у портфелі самвидав, давав 
його читати своїм друзям і знайо-
мим, добре знаючи, що платня за 
це чітко визначена Карним кодек-
сом СРСР. 

Серед тих машинописів був 
„Лис т  виб орця“,  п ідпис а ний 
псевдом „Антон Коваль“ – про 
так звану соціялістичну демокра-
тію на виборах. Аж за незалеж-
ности В. Лісовий зізнався, що він 
є її автором. 

Як правило, В. Лісовий давав 
мені статтю на кілька днів, а я 
с т ар а в ся  о зна йоми ти з  нею 
щонайширше коло своїх колеґ. 
Так тривало аж до 1972 року. У 
„Спогадах“ В. Лісовий пише, що 
найперші його доторки до самви-
даву – на початку 1960-их. Але то 
була здебільшого поезія, яку діс-
тавав переважно від однокурс-
ника Євгена Пронюка. 1966 року 
швидко втягнувся в цю небезпеч-
ну справу. Мав не зареєстрова-
ну в КҐБ друкарську машинку, 
яку тримав не в помешканні, а в 
родичів. Сам друкував у ґумових 
рукавичках, розбираючи „кон-
тейнери“ з текстами, що надходи-
ли з таборів і тюрем. 

Я здогадувався, що В. Лісовий 
є одним з організаторів самвида-
ву, але ніколи про це не розпиту-
вав. Було, що В. Лісовий просив 
мене передати щось невідомим 
мені людям. Упізнавав я їх за обу-
мовленими ознаками. В. Лісовий 
був для мене живим прикладом 
добропорядної, діяльної, сміли-
вої і національно свідомої люди-
ни, на кого хотілося бути схожим. 

Коли після арешту студента з 
Бельгії Ярослава Добоша за ґра-
тами 12 січня 1972 року опини-
лася верхівка шістдесятництва, 

В. Лісовий, пам’ятаю, ходив спо-
рожнілим Києвом аж почорні-
лий. Казав мені: „Звичайно, ми 
могли б удвох з тобою влаштува-
ти демонстрацію протесту проти 
арештів. Демонстрація тривати-
ме одну чи дві хвилини. Чи буде 
це ефективно? Хто побачить? 
Хто підтримає? Он 5 листопада 
1968 року на Хрещатику спалив-
ся Василь Макух – про це майже 
ніхто не знає. Очевидно, що тре-
ба розповсюджувати якісь тек-
сти, котрі мали б певний вплив 
на громадську думку“.

Щоб відвести від заарештова-
них підозру у виданні „Україн-
ського вісника“ (тепер відомо, що 
його видавав В’ячеслав  Чорно-
віл) Є. Пронюк та В. Лісовий під-
готували черговий його випуск. 
Це  б у в  „київ ський”  шо с тий 
номер. Бо був ще й львівський, 
що його підгот ував В. Чорно-
віл, а видали вже після його аре-
шту Атена Пашко, Михайло Косів 
і Ярослав Кендзьор. Я викону-
вав технічні операції. Пам’ятаю, 
коли одержав біля пам’ятника 
Тарасові Шевченкові з рук сту-
дента-журналіста Івана Гайдука 
увесь наклад – одну машинопис-
ну закладку – то відчув: оце най-
важливіше, що є зараз в Україні. 

В.  Лісовий сказав мені,  що 
готує лист протесту проти аре-
штів української інтеліґенції . 
Один із перших варіянтів він дав 
мені на зберігання. Але ж не в 
студентському гуртожитку! Я дав 
його приятелеві Петрові Ромкові, 
який жив у селі, а він‚ порушив-
ши заборону, самовільно пере-
писав листа – про це я довіда-
вся, приїхавши до нього, коли В. 
Лісовий і Є. Пронюк уже були під 
арештом. 

Лист призначався для розпо-
всюдження в самвидаві. Потріб-
на була моя допомога. Я відвіз 
друкарці Раї машинопис праці І. 
Дзюби, а потім привіз „Листа“ і 
саморобні конверти, на яких тре-
ба було надрукувати адреси. До 
неї поїхали Є. Пронюк з Ларисою 
Масенко (тепер доктор філоло-
гії). Лариса пішла до хати друкар-
ки, а Є. Пронюк спостерігав зда-
леку. Його взяли попід руки, коли 
виходив з електрички у Святоши-
ні з усією кипою – 75 нерозібра-
них примірників. 

В. Лісовий і Є. Пронюк, а потім 
і я під арештом, тривалий час не 
називали імени друкарки. Аж ось 

Василь Лісовий

(Закінчення на стор. 19)

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)

ПА К УНК И В  У КРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               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.
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Шановні читачі! 
Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 

з приводу відходу своїх близьких і друзів, 
не забувайте підтримувати видання тижневика 

 пожертвами на пресовий фонд!

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

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

PO Box 746, Chester, NY 10918

Ділимося сумною вісткою, 
що з волі Всевишнього відійшла у вічність 
11 травня 2016 року на 93-му році життя 

наша найдорожча 
Мама, Бабуня і Прабабуня

св. п. 

д-р Марія Якимечко
з Сушків

У глибокому смутку залишилися:

донька   Христина (д-р Дон Данчук)
внук    д-р Матей Данчук
внучка   Катруся (Никола де Йонґ)
правнучки   Ґрейс і Ейва

Вічна Їй пам’ять!

З сумом повідомляємо про відхід 
у Божу вічність 20 травня 2016 року, на 

сто першому році свого життя нашої 
найдорожчої і незaбутньої 

Мами, Бабусі, Прабабусі і Тітки 

св. п. 

Галини Теркун
(серпень 1914 – травень 2016)

народженої на Полтавщині.

Залишилися у глибокому смутку:

сини:   Володимир Теркун з дружиною Галиною
   Віктор Теркун з дружиною Бані
дочка:   Ліда з чоловіком д-ром Василем Трухлим

внуки :   Марк Теркун з дружиною Саманта
   Віра Теркун
   Павло Теркун з дружиною Аманда
   Христина Теркун Кастро з чоловіком Хейсус
   Катерина Теркун
   Вікторя Теркун

правнуки:  Аарон, Микита і Елена

племінниця: Надія Муращенко з родиною

дальша родина в Україні

Просимо про молитви за душу Покійної.

Вічна Їй пам’ять!

Похоронні відправи відбулися 24 травня 2016року на цвинтарі 
Української православної катедри св. Андрія, Блуміґдейл, Ілліноіс.

Хто бажає вшанувати пам’ять покійної, просимо давати пожертви 
на пам’ятник Героям України при: St. Andrew Ukrainian Orthodox 

Cathedral, 300 East Army Trail Road, Bloomingdale, IL 60108. 

Ділимося сумною вісткою, що в четвер, 26 травня 
2016 року, відійшов у вічність наш Батько і Дідусь

св. п. Богдан Котис
народжений 11 березня 1927 року в Перемишлі, Україна.

Б. Котис студіював архітектуру в престижному Karlsruhe Institute 
of Technology в Німеччині. Довгі роки працював архітектом в Ню-
Брансвику, Н. Дж. Служив у збройних силах США. Був активний в україн-
ській громаді. Належав до УНСоюзу, Товариства Українських Інженерів 
Америки та служив в Раді Директорів Українського Музею у Ню-Йорку 
(1981-1986 та 1995-1998 рр).

У смутку залишилися діти Ліліяна і Александер та внучка Ляра.

Відвідини відбудуться в п’ятницю, 10 червня 2016 року, від год. 4-ої до 
7-ої по пол. в похоронному заведенні Литвин і Литвин, Юніон, Н. Дж. Парас-
тас - о год. 5-ій по пол.

Похорон - в суботу, 11 червня, з Української католицької церкви Різд-
ва Пресвятої Богородиці, Ню-Брансвик, Н. Дж. на цвинтар св. Андрія в С. 
Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Вічна Йому пам’ять!

я в березні 2010 року вичитав у 
нашій „справі“, яка зберігається 
в архіві СБУ, що „друкарка Рая“ 
(у документі: „аґент Валя“) того 
ж 26 червня 1972 року доповіла 
телефоном в КҐБ, що приїхав від 
Є. Пронюка хлопець Василь, при-
віз те й те. Що робити? Їй наказа-
ли друкувати, щоб взяти замов-
ників „з речовим доказом“. 

Мене „взяли“ аж 5 березня 
1973 року і прилучили до справи 
Є. Пронюка і В. Лісового. Зустрі-
лися ми на суді в кінці року. Є. 
Пронюк і В. Лісовий дістали по 
сім років ув’язнення та тривалі 
роки заслання. Мене послали на 
чотири роки в Мордовію. У серп-
ні 1974 року я занедужав і опи-
нився в лікарні, що в Барашево. 
І яка радість: там якраз був і В. 
Лісовий! Ми провели разом три 
тижні. 

В .  Лісовий час тин у термі-
ну провів у Мордовії, решту на 
Уралі, відтак відбував заслання 
в Бурятії. Коли кремлівська вер-
хівка в кінці 1979 року окупува-

ла Афганістан, В. Лісовий зно-
ву запротестував. На роботі йому 
створили нестерпні умови, він 
переслав працювати – і його на 
рік спровадили до криміналу. 

Після звільнення 1983 року В. 
Лісовий працював науковим спів-
робітником Музею історії Киє-
ва, вчителем Великодмитрівської 
школи, відновив науковий сту-
пінь кандидата філософських 
наук, реабілітований, у 1990 році 
поновлений на роботі в Інститу-
ті філософії. Викладав філосо-
фію в київських університетах, 
брав участь у виробленні програм 
та ідеології багатьох політичних 
і громадських організацій, готу-
вав навчальну літературу, уклав (у 
співавторстві з Олегом Процен-
ком) антології „Консерватизм“, 
„Націоналізм“, „Лібералізм“, пере-
кладав філософську літературу 
з англійської та німецької мов. 
Автор книжок „Культура-ідеоло-
гія-політика“ (1997), „У багатого-
лоссі політичних дискусій“ (2007). 

Одне слово, В. Лісовий не був 
л юд и ною  од ног о  г е р ої ч ног о 
вчинку. Усе його життя було без-
доганним громадянським служін-
ням своєму народові. 

(Закінчення зі стор. 18)

Україна без...
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Оксана Муха

“MC” Сергій “Фома” 
Фоменко “MC” Лідія Кульбіда “Dance Workshop” Роми Прийми Богачевської

Василь Попадюк

Хор “Думка” - Нью Йорк • Гурт Удич 
і багато інших подій на сцені

Українське “село” • Фестиваль фільмів
Конкурс поїдання вареників • Смачні страви
Забава • Музика • Пісні • Ярмарок • Сувеніри

 а таКОж: П’ЯтНИЦЯ
благодійний 

бенефіс 
“ҐаЛа”

з концертом 
на допомогу 

Україніавтобус/кімнати Hudson Valley resort: 
1-888-9-Hudson

Організовано Українською  
Народною Фундацією  
під патронатом Посольства  
України в СШа

Вступ на фестиваль:  $30 pp
VIP паркування на Союзівці:  $20


