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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Опозицій більше‚ 
ніж позицій

Петро Часто

В демократичних‚ політично визрілих сус-
пільствах присутність опозиції і її ідеологіч-
на та організаційна діяльність є такою ж при-
родною‚ як і діяльність чинної влади. Оскільки 
нема влади‚ котра б час від часу не помилялася‚ 
то це й виправдує існування сили‚ що бере на 
себе обов’язок стежити за такими помилками‚ 
пропонувати своє бачення справи й альтерна-
тиву хибним чи недосконалим рішенням панів-
ного в країні прошарку‚ тобто‚ за визначенням‚ 
– опонувати йому. Власне кажучи‚ це – двоєди-
ний комплекс‚ частини якого постійно взаємо-
діють і тим самим спонукають суспільство‚ дер-
жаву до дальшого розвою.

Україна всі ці 25 років відновленої держав-
ної незалежности залишається прекрасною 
країною прекрасних людей‚ прекрасних куль-
турних і духовних традицій‚ але вкрай примі-
тивної політичної системи‚ котра існує сама по 
собі‚ поза логікою розвитку. 

Характерною особливістю цієї систе-
ми є те‚ що влада й опозиція – з того само-
го „тіста“. Звідси – зачароване коло: втрачаю-
чи прем’єрський чи міністерський пост‚ полі-
тик негайно переходить в опозицію‚ бо в цей 
спосіб хоче повернутися у владу. Самозрозумі-
ло‚ що це – так звана опозиція‚ і бути стимулом 
до вдосконалення української держави вона 
неспроможна.

Лише після Революції Гідности‚ коли у 
страшних випробуваннях піднялося й загар-
тувалося свідоме громадянство‚ залишив-
ши далеко позаду безплідну „політичну елі-
ту“‚ відкрилася можливість для приходу в сус-
пільне життя молодих діячів уже цілком іншої 
морально-політичної якости. Виник великий 
шанс для оновлення суспільства через здоро-
ву‚ конструктивну проукраїнську опозицію до 
чинної влади – вже не заради владних крісел‚ а 
заради оновлення України‚ заради її незалеж-
ного майбутнього.

З цього випливає й інше розуміння терміну: 
опозиція – це група політиків‚ об’єднаних пере-
довішою‚ справедливішою пронародною‚ про-
національною позицією‚ ніж та‚ на котрій сто-
їть чинна влада. Це той критерій‚ який допо-
магає досить чітко визначити‚ хто є хто в укра-
їнській політиці. Попри те‚ що під плащиком 
опозиції може ховатися щось цілком проти-
лежне до головного напряму руху пореволю-
ційної України.

Наприклад‚ „Опозиційний бльок“. Це дуже 
підступний і далекоглядний політичний про-
єкт антиукраїнського‚ антидержавницького 
змісту. Сьогодні ці вороги України назива-
ють себе найпослідовнішою опозицією до вла-
ди‚ розраховуючи на її реформаторську безу-
спішність. Вони‚ чільні вчорашні „реґіонали“‚ 
добре знають‚ що після свого злоякісного керу-
вання державою залишили по собі непоруш-
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(Закінчення на стор. 19)

Чому відкладено безвізовий режим?
Сергій Сидоренко

10 червня на засіданні в Люксембурзі Рада 
Евросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 
обговорила український безвізовий режим, але не 
ухвалила жодного рішення. Питання навіть неви-
носилося на голосування.

Як підсумок, влітку 2016 року Евросоюз не 
запровадить безвізовий режим для громадян 
України. Найоптимістичнішим варіянтом відте-
пер є осінь.

Ні, наразі ЕС не сказав нам „ні”. Політичне 
рішення про безвізовий для України ніхто не ста-
вить під сумнів. Цей варіянт нині навіть не обго-
ворюється. Але це не означає, що ми можемо бути 
спокійні.

Три місяці тому мало хто уявляв нинішні про-
блеми – здавалося, ми на завершенні і в серп-
ні зможемо забути про візи. Але „з’явилися нові 
обставини“. 

Що сталося та хто винен?
Посадовці ЕС в офіційних коментарях навряд 

чи визнають, що безвізовий режим відкладений. 
Брюсель має традиційне пояснення – мовляв, ми 
ж не називали дату; а якщо так, то вона не може 
бути відтермінована.

Але в розмовах „не під диктофон” всі визнають: 
ситуація непроста.

І ці складнощі мають дві ключові складові – 
українську та неукраїнську. Друга – потужніша. 
Доля України знову стала заручником процесів, 
які напряму з нею не пов’язані.

Цього разу ми опинилися об’єктом гри між ЕС 
та Туреччиною.

Навесні 2016 року Брюсель та Анкара почали 
активний діялог про безвізовий режим для тур-

ків. Це мало стати політичною „платою“ за зго-
ду Туреччини зупинити потік до ЕС сирійських 
біженців, а також – прийняти назад тих, хто вліт-
ку минулого року вже дістався до Европи через 
турецьку територію.

Це завдання дуже потрібне самому Евросою-
зові. Однак, Туреччина – велика та „ризикована” 
країна, яка, до того ж, виконувала не такий „без-
візовий плян“, як мала Україна чи Молдова. І тому 
Европі потрібні додаткові запобіжники, що гро-
мадяни Туреччини (припустимо, представники 
сексменшин, або ж сирійці з турецьким пашпор-
том) не стануть масово просити про притулок у 
ЕС.

Сама собою виникла ідея про механізм, що 
дозволить Брюселеві швидко зупинити безвізо-
вий режим в разі потреби. А про всяк випадок 
його дію вирішили поширити на всі країни, а не 
лише на Туреччину.

А доки цей механізм не створений, ЕС призу-
пинив безвізовий процес. Не лише для Туреччи-
ни, але й для України, Грузії, Косова.

То що, ми зовсім не причетні до затримки? Не 
вірите, що Україна не наробила помилок? І пра-
вильно робите.

Звісно, до „турецького механізму” Київ не при-
четний.

За словами наших джерел у Брюселі, а також за 
повідомленнями місцевої преси, головним лобіс-
том даної ідеї є представники Франції (за що їй 
окрема „подяка“), а також, дещо меншою мірою 
– урядовці з Німеччини, Бельгії і останнім часом, 
Італії.

Немає вини Києва в тому, що ця ідея з’явилася 

(Закінчення на стор. 10)

Володимир Гройсман відвідав США
КИЇВ. – Візита голови 

Кабінету міністрів Укра-
їни Володимира Грой-
смана у Сполучені Шта-
ти Америки 14-17 черв-
ня мала важливе страте-
гічне значення. Прем’єр 
зустрівся з Віце-прези-
дентом США Джозефом 
Байденом, спікером Кон-
ґресу США Полом Рая-
ном, провідниками демо-
кратів і республікан-
ців у Конґресі, керів-
никами галузей торгів-
лі Пенні Пріцкер, фінан-
сів Джейкобом Лю, енер-
ґетики Ернестом Моні-
зом, Аґентства США з 
міжнародного розвитку 
(USAID), Світового бан-
ку та інших провідних 
американських банків і 
фінансово-промислових 

Прем’єр-міністер України Володимир Гройсман під час спілкування з 
журналістами після зустрічі в Білому Домі. (Фото: Яро Бігун)(Закінчення на стор. 2)
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 ■ Санкції проти Росії продовжено

БРЮСЕЛЬ. – Евросоюз 17 червня продовжив до 
23 червня 2017 року економічні обмежувальні 
заходи проти економіки тимчасово окупованої 
Росією Автономної Республіки Крим. Відповідне 
рішення ухвалила Рада Евросоюзу. Йдеться про 
заборону імпорту продукції, що має походжен-
ня з Криму і Севастополя, інвестування у Крим і 
Севастополь, включаючи заборону на придбан-
ня нерухомости, фінансування кримських ком-
паній та надання фінансових послуг, заборону 
на захід подорожніх суден до кримських портів, 
експорт до Криму визначених товарів і техноло-
гій, зокрема для використання у транспортному, 
телекомунікаційному та енерґетичних сектораx, 
включаючи використання у добуванні нафти, 
газу та корисних копалин. („Укрінформ“)

 ■ В Криму порушують права людини

ЖЕНЕВА. – 17 червня у Палаці націй Украї-
на провела у рамках 32-ої сесії Ради ООН з 
прав людини „Міжнародне дослідження ситу-
ації з дотримання прав людини у Криму: ви-
сновки та перспективи“. Захід викликав значне 
зацікавлення – на ньому були присутні понад 
60 представників розташованих у Женеві пред-
ставництв. Промовці поінформували учасників 
про стан справ на окупованому півострові, за-
уваживши на триваючому погіршенні на ньому 
ситуації з дотриманням прав людини, особливо 
кримських татар, етнічних українців та всіх не-
згідних з експансіоністською політикою Кремля. 
(Прес-центр Міністерства закордонних справ 
України) 

 ■ Українці шукають притулку за кордоном 

НЮ-ЙОРК. – Понад 1.3 млн. українців шукають 
притулку або іншу форму законного перебуван-
ня за кордоном. Про це 20 червня повідомило 
Управління верховного комісара ООН у справах 
біженців. Станом на 10 червня п’ять основних 
приймаючих країн Европейського Союзу при-
йняли 26‚305 заяв на міжнародний захист. З них 
7‚967 заяв у Німеччині, 7‚267 – в Італії, 5‚153 – у 
Польщі, 3‚176 – у Франції й 2‚742 – у Швеції. Те-
пер в Україні перебуває близько 3,000 біжен-
ців, які прибули з 70 країн. В основному статус 
біженця або додатковий захист в Україні отри-
мують сирійці, афганці й сомалійці. ООН високо 
оцінило створення в Україні Міністерства з пи-
тань тимчасово окупованих територій і внутріш-
ньо переміщених осіб. („Українська правда“)

 ■ Україна вибула з Евро-2016

МАРСЕЛЬ. – Збірна України з футболу після двох 
поразок від німців і північноірляндців стали 
першою командою, яка достроково вибула з 
чемпіонату Европи. У заключній турі 21 червня 
Україна в Марселі програла Польщі. Рахунок 1:0 
(„Укрінформ“)

 ■ Прем’єр зустрівся з підприємцями

НЮ-ЙОРК. – „Уряд докладатиме зусиль для ство-
рення сприятливих умов для ведення підпри-
ємництва в Україні та буде підтримувати усіх, 
хто готовий інвестувати в Україну“‚ – заявив 
Прем’єр-міністер України Володимир Грой-
сман під час робочого сніданку 19 червня з 
представниками ділових кіл у Ню-Йорку. Голова 
уряду зауважив, що особисто готовий супрово-
джувати інвестиції в Україну. Прем’єр навів при-
клади перспективних галузей в Україні, серед 
яких аґрарний сектор, інформаційна технологія, 
розвиток інфраструктури та енерґетичної галу-
зі. (Прес-служба уряду)

 ■ Сталося масове отруєння

ІЗМАЇЛ, Одеська область. – В місті оголошена 
надзвичайна ситуація через масові отруєння 
населення. Станом на 20 червня в медичних 
закладах перебувало 260 осіб (з них 185 дітей). 
Головний санітарний лікар України Святослав 
Протас заявив, що інфекція потрапила у воду 
після нещодавніх сильних злив. Це призвело до 
підтоплення в приватному секторі колодязів, 
споживання забрудненої води. У місті закриті всі 
ресторани, бари та заклади громадської торгів-
лі. (Сергій Горицвіт) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ АКТУАЛЬНА АНАЛІТИКА

Нинішні виклики перед Україною
Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (Київ) підготував вміщений нижче огяд 

подій‚ які мають вплив на становище України.

За висновками експертів Центру досліджень 
армії, конверсії та роззброєння, у червні і лип-
ні посилюватиметься політичне напруження, 
при цьому для України існують чисельні викли-
ки як всередині держави, так і зовнішні, що вини-
кли внаслідок збільшення тиску. Поточні ризики 
пов’язані із перехрестям важливих подій, які пря-
мо впливають на формування майбутнього укра-
їнської держави. Ключовою з таких подій стає лип-
невий саміт НАТО, який з одного боку, визначить 
рівень успіхів чинної української влади у проведен-
ні реформ та реалізації поточного етапу боротьби з 
корупцією. Оцінки дій української влади безпосе-
редньо впливатимуть на рівень майбутньої допо-
моги Україні з боку Заходу, зокрема США.

Але ще більше ця подія впливатиме на ймовір-
ність реалізації Заходом ідеї замирення з окупова-
ним Росією Донбасом, який нашпигований росій-
ською аґентурою, військовими і активно діючи-
ми аґітаторськими структурами. Захід у своєму 
бажанні досягти прогнозованого спокою та покра-
щення взаємин з Росією вже не робить таємниці 
із готовности поступитися інтересами України та 
схвалити ідею консервування конфлікту в реґіоні 
Донбасу.

В разі виконання Києвом рекомендацій Захо-
ду Україну очікує у недалекому майбутньому руй-
нівна перспектива реваншу з боку проросійських 
кіл в Україні. Передусім, можливий розвиток полі-
тичних сил, згуртованих під вивіскою „Опозицій-
ний бльок“ та створення інших антиукраїнських 
проєктів, потужних політичних рухів і структур. 
Додатковою проблемою для України стає перспек-
тива примусу Европи забути про окупацію Криму 
остаточно.

З іншого боку, саміт НАТО несе й перспекти-
ви продовження санкцій відносно Росії, яка все 
більше занурюється в економічну кризу. Цей фак-
тор також стає викликом для України, оскільки 
Кремль, очолюваний українофобом Володимиром 
Путіном, все більше показує готовність до ради-
кальних дій, в тому числі, і розвитку руйнівно-
го військового сценарія – не шляхом розгортан-
ня повномаштабної війни, а внаслідок цілеспря-
мованого використання важких озброєнь, нищен-
ня території, ураження особового складу Збройних 
сил України. 

Найбільшою небезпекою у найближчому май-
бутньому для України стає перспектива проведен-
ня виборів на окупованих територіях сходу. Умо-
ви реалізації такої ідеї створюють ризики руйна-
ції української державности. Так, українсько-росій-
ський кордон не контролюється Україною, утворені 
Росією „республіки“ на Донбасі керуються з Крем-
ля та постійно підживлюються зброєю й боєпри-
пасами. В разі забезпечення владою України амнес-
тії усім учасникам терористичної війни, відновлен-
ня виплат пенсій і соціяльної допомоги, а головне, 
проведення Конституційної реформи з наданням 
означеним територіям „особливого статусу“ з мож-
ливістю формувати і контролювати свою прокура-
туру, міліцію, суди, – вплив на політику всієї Украї-
ни може мати катастрофічні наслідки.

 
Головні ризики військового характеру
Головні воєнні ризики для України в цей час 

пов’язані з подальшим проведенням війни низької 
інтенсивности з розширенням її маштабів та якос-
ти. Тенденції такого характеру не лише існують, а 
й набирають обертів. Навесні терористи проро-
сійського угруповання на Донбасі перейшли від 
ведення постійної розвідки бойових порядків сил 
оборони з допомогою безпілотників до викорис-
тання ударних безпілотних комплексів. 

Генеральний штаб Збройних сил України визнає 
не лише присутність значного керованого Росі-
єю угруповання, але й створення нових потужних 
бойових спроможностей Росії. 

Москва активно маніпулює інформацією про 
передисльокацію своїх сил, намагаючись вплинути 
проведенням маневрів на рішення европейських 
політиків. Росія перебазовує в Крим винищуваль-
ну, бомбардувальну і штурмову авіяції з метою 
залякування, в той же час, не виключається про-
ведення активних провокацій напередодні саміту 
НАТО.

 
Виклики для України на міжнародній арені
Протягом останніх трьох місяців міжнародна 

арена перетворилася на головний фронт протисто-
яння аґресії Росії. У другій половині травня відбу-
лося декілька непересічних подій, про які слід зга-
дати. 

Передусім важливо зазначити, що Міжнарод-
ний суд у Гаазі прийняв на розгляд доповідь депу-
тата польського Сейму Малґожати Ґосєвської про 
військові злочини російських військовослужбов-
ців і найманців в окупованих районах Донецької та 
Луганської областей. 

Важливою подією найближчого майбутнього 
стане розгляд Евросоюзом питання про продо-
вження або зняття санкцій проти Росії, запрова-
джених після анексії Криму.

Незважаючи на наявну заяву Президента Евро-
пейської Ради Дональда Туска щодо продовження 
санкцій проти Росії, існує занепокоєння фахівців 
занадто м’якою та обережною позицією Франції, 
зокрема визнанням Президента Франсуа Оланда 
начебто „суттєвого кроку Росії“ у виконанні Мін-
ських угод. Більше того, реакція Прем’єр-міністра 
Греції Алексіса Ціпраса виявилася прогнозовано 
проросійською: 28 травня він назвав санкції Заходу 
щодо Росії непродуктивними.

Натомість в іншій країні НАТО відбулися пози-
тивні для України зміни, які варто оперативно 
використовувати для розвитку ситуації і створен-
ня европейського бар’єру для ворожої Росії. А саме, 
у другій половині травня в Туреччині відбулася 
очікувана зміна глави уряду, у ході якої збільшили-
ся можливості України для співпраці та розгортан-
ня спільних проєктів у галузях економіки та безпе-
ки. 

Ще одна позитивна подія пов’язана із заявою в 
середині травня голови Комітету Сенату США з 
питань Збройних сил Джона МакКейна, який поін-
формував про деталі бюджету прийнятого напере-
додні в Комітеті бюджету Пентагону на наступний 
рік, зазначивши, що Україна може отримати пів 
мільярда на оборону. 

Основні виклики всередині держави
Факт стрімкого наближення саміту НАТО надає 

поштовху українській владі щодо здійснення окре-
мих показових кроків, які спрямовані на подолан-
ня гальмування у проведенні реформ, насамперед 
в оборонній сфері.

25 травня Рада національної безпеки і оборо-
ни України (РНБОУ) схвалила Стратегічний обо-
ронний бюлетень, а 29 травня Президент України 
Петро Порошенко підписав відповідний указ щодо 
введення в дію даного рішення РНБОУ. Відомо, що 
документ буде офіційно презентований на саміті 
НАТО у Варшаві в липні.

Другим важливим питанням є розвиток Сил 
спеціяльних операцій (ССО), оскільки в Украї-
ні воно стало одним з чинників оцінки оборонно-
го реформування, яке триває за умов допомоги 
НАТО.

компаній. За три дні прем’єр провів 30 зустрічей.
До США В. Гройсмана запросив Віце-прези-

дент Дж. Байден для налагодження контактів. 
Він також проголосив, що США виділили для 
України 220 млн. дол. на модернізацію митни-
ці і судової системи. Згодом в Україну вирушать 
спеціялісти, які контролюватимуть процес і 

даватимуть рекомендації. Також Світовий банк 
допоможе Україні з будівництвом доріг. Україна 
отримає третій транш позики від Міжнародно-
го Валютного Фонду. 

З столиці В. Гройсман потягом вирушив до 
Ню-Йорку, де мав 17 червня зустрічі з пред-
ставниками ділових кіл, українською грома-
дою, вшанував пам’ять жертв теракту 11 верес-
ня 2001 року в США. 

Прес-служба Кабінету міністрів

(Закінчення зі стор. 1)

Володимир Гройсман...
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 ■ Збудували зерновий термінал

МИКОЛАЇВ. – На території морського порту 
виріс виробничо-перевантажувальний комп-
лекс „Бунґе-Україна“ – один із найпотужніших і 
найсучасніших у Европі. Тут перероблятимуть 
мільйони тон олійних та зернових культур. 
Продукцію вантажитимуть на кораблі та від-
правлятимуть на експорт по всьому світу – в 
Евросоюз, Індію, Китай. У проєкт з будівництва 
зернового терміналу США вклали 280 млн. дол. 
Це одна з найбільших західних інвестицій за 
останні роки. На урочистий запуск комплексу 
прибув 17 червня Президент України Петро 
Порошенко. („Голос Америки“) 

 ■ Відкрили українську виставку

АТЕНИ. – 23 червня в столиці Греції відкрила-
ся виставка творів українських художників за 
проєктом „У нас єдина доля – ім’я її Україна“, 
автором якого є художник Петро Грицюк. Для 
перегляду пропонуються роботи 39 сучасних 
художників мистецького об’єднання „Портал 
незалежних художників“ з 23 міст України (ке-
рівник Олег Караваєв), які виконані у різних 
жанрах та техніках. У виставці також беруть 
участь українські художники, які проживають 
у Греції. На вернісажі співали Василь Михайло-
вич та Вікторія Ватащук. Виставку підтримали 
Посольство України в Греції і Товариство „Укра-
їнсько-грецька думка“. („Укрінформ“)

 ■ Савченко виступила в ПАРЕ

СТРАСБУРҐ. – 20 червня народний депутат 
України Надія Савченко, член української де-
леґації в Парляментській Асамблеї Ради Евро-
пи (ПАРЕ) закликала асамблею підтримувати 
Україну, яка протистоїть російській аґресії. 
Про це вона сказала, виступаючи на відкритті 
літньої сесії ПАРЕ. „Ми платимо за спокій Евро-
пи й за мир своєї країни своєю кров’ю і життя-
ми своїх людей. Я прошу вас підтримати нас у 
цьому своєю твердою, послідовною і чіткою 
позицією“, – заявила вона. Н. Савченко також 
заявила, що делеґації Росії, держави, що не по-
важає прав людини й імунітету депутата ПАРЕ, 
уповноваження у ПАРЕ не можуть бути повер-
нуті. (Радіо Свобода) 

 ■ Андрухович відзначений медалею

ВЕЙМАР, Німеччина. – 15 червня український 
письменник Юрій Андрухович удостоєний ні-
мецької медалі Ґете 2016 року за особливі за-
слуги. Кожного року Goethe-Institut вручає 
офіційну відзнаку Федеративної Республіки 
Німеччина, вшановуючи цим особистостей, які 
проявили особливі заслуги у справі популя-
ризації німецької мови та міжнародного куль-
турного обміну. Ю. Андрухович перекладає 
німецьких поетів українською мовою, знайо-
мить німецьку публіку з літературою України. 
Вручення нагороди відбудеться 28 серпня у 
Веймарі. („Goethe-Institut в Україні“)

 ■ „Московську“ ковбасу заборонять

ТЕРНОПІЛЬ. – Міська рада постановила 20 
червня‚ що за 10 днів у Тернополі повинні зник-
нути усі вивіски і рекляма, які містять російські 
назви. За словами посадника Сергія Надала, 
активісти запропонували заборонити реклям-
ні оголошення, вивіски тощо зі словами „Росія“, 
„Російська Федерація“‚ „Москва“. „Московська“ 
ковбаса може бути „москальською“, а не „мос-
ковською“. (ВВС)

 ■ В обороні будинку Ігоря Сікорського

КИЇВ. – На летовищі „Чайка“ 19 червня відбу-
лась акція „Авіомайдан“. Мета акції – привер-
нути увагу громадськости до будинку у Киє-
ві, де народився і виріс авіоконструктор Ігор 
Сікорський. У рамках акції у небо піднялись 
вертолети та гідропляни. Організатором захо-
ду виступила Всеукраїнська громадська орга-
нізація із захисту прав пілотів України. В акції 
взяли участь представники Міністерства обо-
рони. Від 2000 року тривають судові справи 
щодо права на власність цього будинку, який 
розвалюється і з якого вкрали навіть пам’ятну 
дошку. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Про пляни купувати газ в аґресора
Богдан Соколовський

Українська влада не раз казала, що минулої 
зими Україна не використовувала російський 
газ, а нещодавно заявила, що найближчим часом 
Київ готовий купувати газ у Росії, якщо та про-
даватиме його нам дешевше, ніж на західніх рин-
ках (враховуючи транспортні видатки).   Отже, 
що відбувається?

По-перше, цієї зими  російського газу  Україна 
справді не купувала в Росії, яка є аґресором. Але 
до жовтня 2015 року ми купували російський газ 
і частину його зберігали у газосховищах. Після 
припинення імпорту з Росії, в період опалюваль-
ного сезону, окрім власного видобутку та імпор-
ту з Заходу, газ відбирався зі сховищ, де частково 
був і російський імпортний газ. 

Завдяки тому, що минула зима була теплою 
(дякуємо небесній канцелярії), добовий відбір 
газу з згаданих трьох джерел був достатнім, аби 
задовольнити всіх споживачів. Але обсяги щодо-
бового відбору газу з кожного джерела і сумар-
но є технічно обмежені. Тобто у разі значного 
похолодання є тільки одна технічна можливість 
забезпечити всіх споживачів, – на жаль, за раху-
нок імпорту з Росії. 

Тому й не дивно, що російська сторона усі 
попередні роки диктувала нам ціну, і ми були 
змушені з нею погоджуватися.

По-друге, більшість газу, імпортованого з 
Заходу, – через Польщу, Угорщину чи Словаччи-
ну у 2015 році, є газом, в основному, російського 
поход ження.

Тому неправильно стверджувати, що мину-
лого опалювального сезону Україна обійшла-
ся без російського газу. Цього, безумовно, тре-
ба реально добиватися, і ми  маємо такі підстави: 
для цього потрібно скорочувати обсяги спожи-
вання, збільшувати обсяги власного видобутку і 
збільшити до оптимальних обсягів фізичні мож-
ливості щодобового відбору газу без російського 

імпорту – на випадок значного похолодання. Це 
можна робити лише в теплу пору року. На жаль, 
ми втратили щонайменше два місяці – почина-
ти такі роботи треба в кінці березня – на почат-
ку квітня, а вести переговори і готувати техдоку-
ментацію – набагато раніше. 

Залишається сподіватися на те, що таке підго-
тування і переговори ведуться в умовах високої 
секретности, тому і не висвітлюються у пресі: ми 
законтрактували чи готові до підписання контр-
актів на постачання газу неросійського похо-
дження; доводимо до оптимального обсяг добо-
вого відбору і т. д. А переговори з Росією ведемо, 
швидше, як відволікаючий маневр, і лише для 
більше певности.

Окремої аналізи вимагає тема „Чи доцільно 
імпортувати газ з Росії під час війни?“. В істо-
рії були  різні випадки: коли жертва припиняла 
будь-яке співробітництво з аґресором, а також – 
коли жертва і аґресор співпрацювали в окремих 
галузях. Але коли йдеться про Росію, то, окрім 
незаперечного твердження, що не варто оплачу-
вати армію аґресора, мабуть, доцільно керува-
тися оцінкою Отто фон Бісмарка: „…Будь-який 
договір (угода, контракт і т. д.), укладений з Росі-
єю, не вартує паперу, на якому він викладений“. 

Отже, не можна вірити обіцянкам Росії щодо 
імпорту газу, якою б не була задеклярована ціна. 
Особливо – в період війни. Адже нема ґаран-
тії, що Кремль не використає газ як зброю про-
ти України і не зупинить імпорт тоді, коли нам 
це буде нестерпно боляче – якщо йому це буде 
політично вигідно.  Крім цього, лише у випадку 
припинення будь-якої співпраці з Росією Укра-
їна може відверто вимагати допомоги від світу, 
зокрема повноцінних економічних санкцій.

„Високий замок“, 12 червня

Богдан Соколовський – український експерт з 
питань енерґетики, Львів.

ТОЧКА ЗОРУ

Без допомоги США Росії вже не було б
Петро Олещук

На цій вірі паразитує та леґітимізує себе 
режим Володимира Путіна. Мовляв, якби не 
„Великий Вождь“, то прийде „натовський чобіт“ 
і одразу зробить усіх лесбіянками-гомосєками.

На вірі українського сегменту паразитують 
українські політики, які теж себе леґітимізу-
ють через „арґумент Держдепу“. Мовляв, все, 
що вони роблять – це реалізують „хитрий плян“ 
Вашінґтону. І не розуму українських громадян 
справа – ставити його під сумнів. Американці 
бажають знищити Росію, але роблять це хитро, 
тому чекай „20 років і вір вождеві“.

Насправді немає жодного підтвердження того, 
що у США бодай колись були пляни зі „знищен-
ня Росії“. Навпаки, ніякої Росії б зараз не було 
без допомоги США.

На початку 1990-их років американському 
Центральному розвідувальному управлінню не 
треба було робити нічого. Росія розпадалася. Без 
потужного механізму репресій та ідеології ця 
в’язниця народів розвалювалася сама. Незалеж-
ність оголосила Чечня. На межі був Татарстан. А 
далі? Далі була б Тува, Якутія і т.д.

Що роблять Штати? Усіляко підтримують 
режим Бориса Єльцина. Не зважаючи на те, що 
той розстрілював з танків власний парлямент, 
а у Чечні влаштував справжній геноцид. Той 
самий режим Б. Єльцина, що народив режим В. 
Путіна. І не треба робити вигляд, що між ними 
існує якась принципова відмінність, і це не Б. 
Єльцин зробив В. Путіна президентом.

Замість того, аби підтримати боротьбу за сво-
боду народів Кавказу, Росії надавалася всебіч-
на підтримка у придушенні народного руху під 
виглядом боротьби з „іслямським екстреміз-
мом“ та тероризмом. Хоча першопочатково Ічке-
рія була цілком світською державою. Принай-
мні, там було менше екстремізму, ніж у кадирів-
ській Чечні.

Та й не забуваймо, що Росію врятували від 

голоду. „Ніжками Буша“ та зерном зі США. 
Більше того, її почали наповнювати грошима 
через механізм явно завищених цін на природ-
ні ресурси.

Як на мене, то щодо Москви просто обрали 
шлях мирної поступової інтеґрації у цивілізова-
ний світ. Думка видавалася здоровою та логіч-
ною. Окупація Росії – справа невигідна та нера-
ціональна. Військ треба багато – результат буде 
невисокий. Очевидно, Штати зробили ставку на 
мирні поетапні перетворення, у яких гроші були 
на першому пляні інструментарію.

Вони наповнюють Росію грошима – гроші 
розкрадає еліта – за гроші купується нерухо-
мість в Европі та США, робляться величезні 
вклади у банки. Діти колишніх партійних бонз 
вчаться у розвинених країнах. Поступово еліта 
стає цивілізованішою. Росія стає більше вклю-
ченою у світову економіку, а отже, і прогнозова-
нішою.

Наче, все логічно. Одна проблема. Ніхто не 
врахував суті самої Росії та її еліти. Всі свої 
ресурси вони вкинули у відновлення імперсько-
го потенціялу. Фактично, США і ЕС за власні ж 
гроші створили собі проблему. Тому що в 1990-
ті роки захотіли „зекономити“ та віддали демон-
таж СРСР у руки еліти цього ж СРСР.

Думаю, що нинішня непослідовна політика 
США – результат того, що вони досі прагнуть 
зберегти цей аморфний проєкт „цивілізаторства 
у Росії“. Тому і санкції половинчасті. Бо ніхто не 
хоче бльокади Росії, що остаточно буде означати 
кінець „поетапної реінтеґрації“.

Тим більше, що сам цей проєкт не міг бути 
короткотривалим. Спочатку через гроші 
прив’язується еліта. Потім через туризм, освіту 
та культуру – інші сеґменти суспільства. Вихо-
вуються різні „опозиціонери“ в ролі провідни-
ків. Все це – багатодесятилітній процес, на який 
вже витратили мільярди. Відмовитись від ньо-

(Закінчення на стор. 11)
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 ■ США залишаться на Чорному морі

ВАШІНҐТОН. – США плянують втримати свою 
присутність на Чорному морі, не зважаючи на 
російську пересторогу‚ що це підриває реґі-
ональну безпеку, заявив Секретар Військово-
Морських Сил США Рей Мабус. Він сказав це 
під час перебування на борту американського 
військового корабля „Мейсон” 16 червня на Се-
редземному морі. Раніше цього місяця амери-
канський військовий корабель „Портер” виплив 
на Чорне море, викликаючи гостру критику 
Москви, котра має свою Чорноморську фльоту‚ 
базовану в Севастополі. „Ми там будемо, – ска-
зав Р. Мабус про Чорне море, – щоб запобігти 
можливій аґресії”. Напруження з Москвою також 
викликала присутність двох американських лі-
таконосців на Середземному морі, висланих у 
відповідь на збільшену активність російських 
кораблів в реґіоні. („Reuters”)

 ■ Засуджено охоронника Авшвіцу

ДЕТМОЛЬД, Німеччина. – Державний суд 17 
червня визнав 94-літнього колишнього охо-
ронника в Авшвіці Райнгольда Ганінґа винним 
у допомозі вбивства 170 тис. в’язнів і засудив 
його на п’ять років тюрми. Його адвокат Ан-
дреас Шармер правдоподібно внесе апеляцію, 
вказуючи що немає жодного доказу що його 
клієнт вбивав чи мучив кого-небудь. Р. Ганінґ 
свідчив на суді‚ що служив в Авшвіці від січня 
1942 до червня 1944 року, але не брав участи у 
вбивствах. Подібно засуджено минулого року 
колишнього охоронника Оскара Ґренінґа. Най-
вищий апеляційний суд Німеччини має винести 
рішення цього літа в його справі. Прецедентом 
для обох цих вироків було засудження українця 
з Америки Івана Дем’янюка в 2011 році, котро-
му також не доведено безпосередньої участи в 
злочинах. І. Дем’янюк помер перед тим, як його 
апеляція дійшла до суду. („Associated Press”)

 ■ Шеф Штабу Армії вказав на загрозу

ВАШІНҐТОН. — Шеф Штабу Армії США генерал 
Марк Мілей вичислив чотири держави‚ які тво-
рять найбільшу загрозу національній безпеці 
Америки: Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Ви-
ступаючи 20 червня перед Спілкою Армії США, 
М. Мілей сказав‚ що Росія є єдиною країною‚ 
яка є „дослівно існуючою загрозою”, додаючи‚ 
що Росія може фізично знищити США. Щобіль-
ше, Росія зайняла аґресивну позицію впродовж 
останніх кількох років. Вказуючи на приклади 
анексії Криму та нападу на Грузію, генерал ска-
зав‚ що Росія атакує суверенні держави спосо-
бами‚ яких не бачено від 1945 року. („Business 
Insider”)

 ■ Хто є найближчим союзником Польщі?

ВАРШАВА. – Незважаючи на довгу й часом тем-
ну спільну історію, дружба між Польщею та 
Німеччиною процвітає. Недавні опитування 
польським національним щоденником „Жеч-
посполіта”, які були оприлюднені 19 червня, 
вказують‚ що поляки вважають Німеччину сво-
їм найближчим союзником в Европейському 
Союзі. 32 відс. опитуваних бачать Німеччину 
найкращим другом Варшави; на другому місці 
була Угорщина (20 відс.), а на третьому Велико-
британія (13 відс.). Відзначаючи 25-річчя друж-
ніх польсько-німецьких відносин раніше цього 
місяця, Президент Польщі Анджей Дуда сказав: 
„Будучи президентом Польщі, я гордий‚ що моя 
країна пішла шляхом примирення з німецьким 
народом. Це наше велике спільне досягнення є 
прикладом не тільки для Европи, але й для всьо-
го світу”. („Newsweek”)

 ■ Економіка США вже не є найпершою

ЛОЗАН, Швайцарія. — Американська економіка 
вже не є найбільш конкуруючою у світі. Світо-
вий центр конкурентноспроможности (IMD) у 
Швайцарії оприлюднив статистику 30 травня, 
в якій перше місце посів Гонґ-Конґ, на другому 
була Швайцарія, а США на третьому. У найвищу 
десятку також попали Сінґапур, Швеція, Данія, 
Ірляндія, Голяндія, Норвегія та Канада. IMD пе-
ревів опитування серед 5,400 підприємців по 
всьому світі, котрі мають високі посади у своїх 
бізнесах. („The Washington Times”)

АМЕРИКА І СВІТ                   НА МЕЖІ З СЕНСАЦІЄЮ

Відсутність політичного досвіду чи…?
Петро Часто

Декілька тижнів тому провідна паризька газе-
та „Фіґаро“ присвятила знаменитій україн-
ці Надії Савченко солідний аналітичний текст, 
назвавши недавню російську полонянку „напо-
пулярнішим політиком України“. В цілому ж 
стаття звелася до висновку, що зі своїм прихо-
дом у сесійну залю Верховної Ради Н. Савчен-
ко як народний депутат внесла у парляментське 
середовище новий роздор, і ще невідомо, що за 
цим стоїть – її недостатній політичний досвід, 
намір стати „над битвою“ з далекосяжною осо-
бистою метою чи вкрай тонке маніпулювання 
нею якихось таємних сил.

На це запитання покищо ніхто не має відпові-
ді, але й в українських засобах масової інформа-
ції зя’вляється все більше версій і припущень з 
приводу деяких висловлювань молодої депутат-
ки, особливо – незрозумілої заяви про її готов-
ність вступити у переговори з тими, з ким пере-
говорів не повинно бути – з бандитами Олексан-
дром Захарченком та Ігорем Плотницьким, вож-
дями так званих Донецької і Луганської „народ-
них республік“.

Ця заява Н. Савченко вразила всю національ-
но свідому частину українського суспільста. Бо 
піти на переговори з сепаратистами-україноже-
рами, на руках яких – кров українських патріо-
тів, означає дати світові привід вважати війну на 
Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом. Це 
те, на чому тримається вся антиукраїнська про-
паґанда Москви, і в чому Кремль хоче переко-
нати чільних політиків Заходу. Мовляв, ми тут 

ні при чому, українці мусять між собою порозу-
мітися. Й от, нарешті, знайшлася людина, котра 
вголос визнала те, чого вперто не хотів визнава-
ти офіційний Київ. 

Крім того і гірше того: ті українські журналіс-
ти, котрі сумніваються в політичній самостій-
ності Н. Савченко і в чистоті її сумління, успіш-
но виривають з текстів її в’язничних інтерв’ю 
компрометуючі уривки. Наприклад, вона мала 
необережність назвати російську аґресію на 
українському сході „громадянською війною“, а 
також заперечила, що маляйзійський „Боїнґ“ 
збили донецькі бойовики-сепаратисти. Навіть 
прихильні до недавньої полонянки автори дорі-
кають їй хибну „категоризацію“ антиукраїнських 
сил на Донбасі: Н. Савченко ділить їх на „ідей-
них ополченців“, бандитів-найманців і росій-
ських військовиків, хоч насправді всі вони пере-
дусім є вбивцями. 

Тобто, іншими словами, виходить, нібито Н. 
Савченко ллє воду на московський млин. Мало 
хто відверто відважується на таке припущен-
ня, однак, різні автори вдаються до невичерпно-
го історичного матеріялу про багатовікову мос-
ковську школу вербування аґентів для інтере-
сів імперії. У цьому з Росією ледве чи хтось може 
змагатися. 

Отож не була б Москва собою, якби не вико-
ристала це своє вміння й у випадку з Н. Сав-
ченко. Навіть якщо не йдеться про клясичне 
завербування, то абсолютно не могло обійти-
ся без цілеспрямованого впливу на її психіку – 

Кардинал П’єтро Паролін відвідав УКУ
ЛЬВІВ. – Під час офіційної візити до України 

18 червня Державний секретар Апостольсько-
го Престолу Кардинал П’єтро Паролін відвідав 
Український Католицький Університет (УКУ) 
та Львівську духовну семінарію св. Духа Україн-
ської Греко-Католицької Церкви. 

„Папа Франциск підтримує Україну, яка 
страждає від війни. А присутність Кардинала 
Пароліна в УКУ є свідченням глибокого розу-
міння важливости університетів для христи-
янської культури та особливого місця УКУ в 
сучасному українському суспільстві та навчаль-
но-науковому просторі. Ми втішаємося тим, що 
наріжний камінь нашого університетського міс-
течка, яке ми зараз активно розбудовуємо, 15 
років тому благословив св. Папа Іван-Павло ІІ. 
Коли ми почали його будувати, першу пожерт-
ву склав Папа Бенедикт XVI. Він пожертвував 
на потреби УКУ 100 тис. евро, що йому пода-
рували на день народження. Сьогодні Карди-

нал Паролін від імени Папи Франциска завітав 
до нашого університету і передав папське благо-
словення та підтримку. Як українці, як христи-
яни, як академічна спільнота ми вдячні Карди-
налові Паролінові за візиту, а особливо дякуємо 
Папі за солідарність, яку він виявляє до нашо-
го народу“, – зазначив президент УКУ Владика 
Борис Ґудзяк. 

Кардинал П. Паролін завітав на філософсько-
богословський факультет УКУ, а також зустрів-
ся із семінаристами в семінарії. Він зазначив, 
що вражений кількістю осіб, які готуються ста-
ти духівниками. „Ми не звикли в Католиць-
кій Церкві бачити таку велику кількість канди-
датів, які готуються, через молитву, розпізнан-
ня, інтелектуальну й душпастирську форма-
цію, до отримання священицького сану в Церк-
ві. Я щиро радий за цю вашу великодушність і 
готовність служити. Дякую також усім тим, хто 
займається вашим приготуванням“, – сказав він. 

Зустрілися Кардинал П’єтро Паролін (в центрі) і Владика Борис Ґудзяк (праворуч). (Фото: 
Олександер Ласкін)

(Закінчення на стор. 18)
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 ■ Суд виніс вирок щодо катастрофи

ВАРШАВА. – Польський суд визнав винним 
Павела Бєлавного, колишнього заступника го-
лови державної безпеки, в справі катастрофи 
літака 2010 року в Смоленську (Росія), в якій за-
гинув Президент Польщі Лех Качинський та 95 
інших осіб. П. Бєлавного засуджено 21 червня 
за недбальство у виконанні своїх обов’язків та 
нараження Л. Качинського на небезпеку. Його 
вирок на 18 місяців ув’язнення було відкла-
дено. Він також мав заплатити кару в сумі 10 
тис. злотих (2,562 дол.). В Польщі тепер урядує 
партія „Право і Справедливість” під проводом 
Ярослава Качинського, близнюка загиблого 
президента, котрий хоче покаратих тих‚ хто за-
винив у смерті його брата. („Fox News”)

 ■ Заборонено заперечення Голокосту

РИМ. – Парлямент Італії 8 червня схвалив 
законопроєкт, згідно з яким тепер є неле-
ґально заперечувати Голокост. Законопро-
єкт прийнято голосами 237 проти п’яти. 102 
утрималися. Особи‚ які заперечують геноцид 
чи злочини проти людства, вживаючи тлума-
чення цих термінів Міжнародного суду спра-
ведливости, можуть бути ув’язнені на термін 
від двох до шести років тільки тоді‚ коли „є 
дійсна небезпека розповсюдження їхніх 
ідей”. („Jewish Telegraphic Agency”)

 ■ Сенатор закликає до зміцення НАТО

ОТАВА. – Канадський Сенатор Рейнел Андрей-
чук, голова Міжпарляментарної ради „Україна-
НАТО“, заявила‚ що союзники НАТО потребують 
проявляти більше єдности та рішучости щодо 
російської аґресії в Україні. Перебуваючи в Ки-
єві на засіданнях ради напередодні вершинної 
зустрічі НАТО наступного місяця, Р. Андрейчук 
видала заяву 16 червня разом з своїм україн-
ським співголовою Андрієм Парубієм, котрий є 
головою Верховної Ради, в якій висловлюється 
„сильна підтримка територіяльної цілісности 
України” та „засудження нарушення міжнарод-
ного права Росією та її аґресивна політика”. Ро-
сія заборонила в’їзд сенаторові ще 2014 року. Р. 
Андрейчук підкреслила, що втручання Росії не 
може відтягнути увагу від потреби політичних 
реформ в Україні. Вона висловила віру в моло-
де покоління‚ яке перебирає на себе відпові-
дальність за долю своєї країни. („Kyiv Post”)

 ■ У школах вчитимуть про Голокост

ЛАНСІНҐ, Мишиґен. – Згідно з новим законом, 
публічні середні школи Мишиґену будуть вчи-
ти учнів про Голокост та вірменський геноцид. 
Губернатор стейту Рик Снайдер підписав закон 
14 червня, в якому вимагається надання шести 
годин навчання про геноцид. Аґенція „Асосі-
єйтед Прес” подає, що можна також вчити про 
інші масові вбивства. У своїй заяві після під-
писання закону губернатор сказав: „На жаль, є 
інші випадки звірств‚ про які було би корисно 
студентам навчитися. Коли і як вчити студентів 
про ці події найкраще залишити освітнім екс-
пертам”. („Jewish Telegraphic Agency”)

 ■ Газета роздає „Майн кампф”

МІЛЯН. – Італійська газета „Іль Джіорнале” опи-
нилася під обстрілом критиків за те‚ що поча-
ла роздавати даром зі своїми числами книгу 
Адольфа Гітлера „Майн кампф” разом з додани-
ми коментарями. У своїм виданні з 11 червня 
газета продавала книжку про історію нацист-
ської Німеччини, а разом з книжкою давала 
даром копію „Майн кампф”. Газета відповіла, що 
книга з критичними коментарями-додатками 
навчить читачів про зло нацизму. Одначе, пре-
зидент Союзу італійських єврейських спільнот 
Ранцо Ґатеґня назвав це „нікчемним актом”. В 
Німеччині, впродовж 70 літ від часу закінчен-
ня Другої світової війни закон про авторське 
право не дозволяв на перевидання книги А. 
Гітлера. Згідно з законом, авторське право ви-
гасло 70 років після смерти автора, отже уряд 
не міг далі вживати цей закон‚ щоб заборонити 
видання книги. Тоді німецький уряд дозволив 
видання книги разом з доданими критичними 
коментарями. („BBC”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Президент УКУ отримав нагороду 
Яна Новака-Єзьоранського

ВРОЦЛАВ, Польща. - 4 червня в приміщенні 
Національної бібліотеки ім. Оссолінських від-
булося вручення нагороди Яна Новака-Єзьо-
ранського – політика, журналіста, леґендарно-
го „зв’язкового“ під час Другої світової війни, 
одного з найвідоміших діячів польської діяспо-
ри. Цьогорічним лавреатом за великий вклад 
в творення незалежної, суверенної та евро-
пейської України як спільноти вільних людей 
став Єпископ Паризької єпархії св. Володимира 
Великого Української Греко-Католицької Церк-
ви, президент Українського Католицького Уні-
верситету (УКУ) Борис Ґудзяк.

„З огляду на символічність особи Яна Нова-
ка-Єзьоранського та тих дійсно історичних 
постатей, що отримували цю нагороду, при-
ймаю її як щедрий аванс та благословення на 
ріст i дальшу працю“, – зазначив Владика Б. 
Ґудзяк, зауваживши, що ця нагорода не настіль-
ки його персональна, а зокрема є відзначенням 
різноманітних ініціятив академічної спільно-
ти УКУ. Він наголосив на геополітичній револю-
ції, що відбулася в стосунках українців і поляків 
„Сьогодні на політичному й інших рівнях Поль-
ща є найстійкішим союзником України, її адво-
катом в Европі, а це було немислимо ще у моїй 
молодості. Це епохальна зміна сердець“, – вва-
жає Єпископ. 

Проте, на його думку, Україна, що зараз пере-
живає війну, потребує ще однієї геополітич-
ної революції – примирення з Росією, а тому 
грошову нагороду – 10 тис. евро – Владика Б. 
Ґудзяк вирішив віддати на започаткування про-
єкту зустрічей для молоді з України, Росії та 
Польщі. 

„Важко говорити про мир і примирення, коли 
щодня гинуть люди, коли триває війна і части-
на нашої землі окупована чи анексована. Але 

як християни та реалісти ми знаємо, що немає 
іншого закінчення війни, ніж мир. Сьогодні 
німецькі та французькі діти лише з підручників 
історії дізнаються про століття воєн і ворож-
нечі між цими народами. Сьогодні гоять рани 
минулого німці і поляки, відкрито говорять про 
травми і болі поляки та українці. Мрію, щоб 
молоді українці і росіяни нарешті починали 
критично і творчо думати про майбутнє, щоб 
рух примирення рухався на схід“, – поділився 
владика. 

Професор УКУ Ярослав Грицак зазначив: 
“Іван Франко колись писав, що найбільшою 
проблемою України є брак дійсно незалежних 
людей – людей, які були би незалежні від гро-
шового мішка, партійних ідеологій, політич-
них позицій. Гірка іронія полягає в тому, що 25 
років після падіння комунізму, не лише у неза-
лежній Україні бракує незалежних людей – їх 
бракує навіть у сучасній об’єднаній Европі. Вла-
дика Борис є одним з тих небагатьох, який живе 
в Україні і в Европі – і він є незалежною люди-
ною тут і там. В основі його незалежності – віра 
в Христа. Як християнин, він поділяє мрію, що 
рух України до Европи не лише змінить Украї-
ну – він має змінити також і Европу, подібно до 
того, як колись християнство, що, як й Україна, 
перебуваючи на пограниччі цивілізованого сві-
ту, змінило весь цей світ. Він є символом нової 
України в оновленій Европі, якої ми так сильно 
зараз потребуємо”.

Нагорода заснована 4 червня 2004 року 
Я. Новаком-Єзьоранським, разом з міським 
управлінням Вроцлава, Вроцлавським універ-
ситетом, Національною бібліотекою ім. Оссо-
лінських та Колеґіюмом Східньої Европи ім. Я. 

Університет став національним
Оксана Орсач

МИКОЛАЇВ. – 15 червня до міста завітав 
Президент України Петро Порошенко, щоб 
відкрити новий виробничо-перевантажу-
вальний комплекс „Бунґе Україна“, здійсни-
ти кадрові зміни у проводі Миколаївщини та 
присвоїти статус національного Чорномор-
ському державному університетові ім. Петра 
Могили. 

Університет проявив себе як один з найкра-
щих вищих навчальних закладів півдня, мину-
лого року відкрив факультет журналістики на 
50 студентів, отримав ліцензію на підготуван-
ня лікарів. Вступити на цей факультет можуть 

150 осіб. 
„Я знаю, що ви довго цього чекали, – звер-

нувся до присутніх на конференції президент, 
– але це не подарунок, це визнання ваших 
заслуг, досягнень, вашого професійного рівня 
і тієї ролі, яку ви граєте і на півдні України, і в 
усій державі. Для мене дуже важливо, що уні-
верситет ім. Петра Могили є першим універ-
ситетом на півдні нашої держави, де навчан-
ня розпочалось саме українською мовою. Я це 
сприймаю, як форпост українства“.

Присвоєння університетові статусу націо-
нального, ректор Леонід Клименко назвав най-
більш хвилюючим моментом у своєму житті, 
адже це чимала подія для кожного українця. 

Владика Борис Ґудзяк під час вручення нагороди Яна Новака-Єзьоранського. (Фото: Kорнелія Гловацька-Вольф)

(Закінчення на стор. 18)
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Україну!

Наука –  двері в майбутнє
Укрaїнський народ з давніх давен відомий і шанований своїми розу-

мовими здібностями, природною схильністю до освіти і науки. Чужинські 
імперії поневолювали нашу землю не лише задля територіяльного поши-
рення, але й для використання у своїх інтересах інтелектуальної і духо-
вної сили українців. Історія зберігає безліч свідчень про величезний 
вплив української „творчої крови“ на розвиток науки, освіти, друкарства, 
книговидання в Російській імперії. Досить згадати, що першим ректором 
Петербурзького університету був українець.

Не менш активно ця українська здібність до освіти і науки експлуатува-
лася в часи совєтського поневоленя нашої нації.  Бачимо наших земляків 
серед найвидатніших фізиків-ядерників, конструкторів космічних кора-
блів, кібернетиків – власне, не було жодної фундаментальної чи приклад-
ної наукової галузі, де б передові наукові позиції не належали українцям.

Певна річ, науково-освітній потенціял в незалежній Україні не менший. 
Однак, хронічна економічна слабкість держави не дає можливости вико-
ристати його повною мірою. 

Цми днями, 15 і 16 червня, на другому поверсі будинку Верховної Ради 
діяла дводенна виставка наукових винаходів, відкрить, проєктів та твор-
чих ідей, народжених в українських академічних та університетських 
середовищах. Її метою було зацікавити законодавців чудовими перспекти-
вами втілення тих проєктів та ідей. На жаль, лише декілька народних депу-
татів вдостоїли цю важливу виставку своєю увагою. У байдужості більшос-
ти парляментарів, як у дзеркалі, відбивається невеселий сучасний стан 
української науки. Тому водночас зі згаданою виставкою під Кабінетом 
міністрів зібралися на спільний протест десятки представників сучасної 
української науки, вимагаючи від уряду належної фінансової підтримки. 

Цьогорічний бюджет Національної Академії Наук України – 2 млрд. грн. 
Цієї суми до кінця року не вистачить навіть за заробітну платню. То чи ж 
можна дивуватися, що молоді науковці намагаються залишити країну, зна-
йти поле для прикладання своїх творчих сил поза Україною?

Економічна криза боляче б’є й по університетській освіті. У той час, як 
безробіття в Україні нині досягає майже 30 відс. і, отже, українські родини 
катастрофічно бідніють, дедалі зростає вартість університетського навчан-
ня. Наприклад, у Київському Національному університеті ім.Т. Г. Шевченка 
вона сягає 44 тис. грн. за рік., тобто зросла на третину у порівнянні з мину-
лим роком. Подорожчання стосується усіх без винятку вищих навчальних 
закладів України.

На одному з протестних плякатів перед Кабінетом міністрів був напис: 
„Не зачиняєте двері перед наукою, бо це двері в майбутнє України!“. У 
цьому застереженні нема жодного перебільшення. Вже найвищий час, аби 
українська влада знайшла успішний ключик до цих дверей.

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

Свідчить Віра Лісова
Василь Овсієнко

За пр ограмою Харків ської 
правозахисної групи я запи-
с у ю  і н т е рв ’ ю  з  кол и ш н і м и 
політв’язнями та дисидентами. Ось 
що розповіла Віра Лісова (Грицен-
ко). Її чоловік Василь Лісовий 5 
липня 1972 року подав у Централь-
ний комітет Комуністичної партії 
України відкритого листа на захист 
заарештованих „у справі Добоша“ 
12 січня того року шістдесятників. 
Турист з Бельгії Ярослав Добош 
зустрівся у Львові зі Стефанією 
Гулик, у Києві з Іваном Світличним 
та Леонідом Селезненком. Затри-
маний на кордоні в Чопі 4 січня. Я. 
Добоша в червні викинули за кор-
дон, а десятки українців були засу-
джені за „антирадянську аґітацію і 
пропаґанду“.

Наст упного дня В.  Лісово-
го зранку викликали на роботу в 
Інститут філософії, де його затри-
мали і привезли додому на Дар-
ницький бульвар і у присутнос-
ті вагітної на останніх тижнях дру-
жини Віри та її шестирічної донь-
ки Мирослави вчинили обшук. В. 
Лісова народила сина Оксена 21 
липня. Його батько повернувся 
через 11 років. 

О. Лісовий, нині директор Малої 
Академії Наук‚ сказав про вчинок 
батька на відкритті меморіяльної 
виставки „Дорога Василя Лісового“ 
в Музеї шістдесятництва: 

„Василь Лісовий був високомо-
ральною людиною і високопрофе-
сійним ученим, який зробив усі 
кроки, які, на його думку, повинна 
була зробити людина з високою 
мораллю і як учений, який присвя-
тив себе філософії. Бо він присвя-
тив себе насамперед тій науці, яка 
покликана говорити правду і доко-
пуватися до суті. Я безмежно вдяч-
ний батькам моїм. Бо й мати моя 
брала участь у рішенні батька. Він 
зробив один маленький крок для 
утвердження демократії і свободи в 
цій країні, для свободи цієї країни, 
для її появи як держави, і це наба-
гато цінніше для мене і для моїх 
дітей, ніж будь-які інші матеріяльні 
блага, які міг би залишити батько“. 

Ось що розповіла В. Лісова: 
„З Українського науково-дослід-

ного інституту педагогіки мені 
переказали, щоб я прийшла і пода-
ла заяву на звільнення за влас-
ним бажанням. Тоді Тамара Цве-
лих, завідувачка відділу естетич-
ного виховання, де я працювала, 
прислала до мене ляборантку, яка 
переказала: „Ні в якому разі не 

подавайте заяву за власним бажан-
ням! Вони не мають права вас 
звільняти, бо ви в декретній від-
пустці“. 

І все ж таки її через рік звільни-
ли. Далі – ціла вервечка безробіття 
і звільнень. 

Коли її викликали в Управлін-
ня КҐБ, брала сина за руку. „Оксен 
там сідав і малював, а зі мною роз-
мовляли. Без досвіду, без знань 
законів. Я могла б просто не йти з 
дитиною на ті допити. Але я люди-
на законослухняна, викликають‚ 
то я йшла. Говорила, як мені під-
казувало моє сумління. Я завжди 
була стримана і намагалась цим 
людям казати правду. Спокійно, 
стримано говорила правду. Спра-
ву вів майор Караванов, жорстокий 
зі мною, грубо розмовляв росій-
ською мовою і навіть погрожував. 
Я пригадала погрози Каравано-
ва, коли ми 1986 року повернулись 
із заслання і мене продовжували 
викликати на всякі безпідставні 
допити. Розмову протоколювали, 
слідчий розмовляв гарною укра-
їнською мовою. Казали, що він зі 
Львова. Високий, вродливий чоло-
вік середнього віку – я забула його 
прізвище, на жаль. То я тоді ска-
зала йому: „За те, що ви зробили з 
Василем Стусом, – ще відповідати 
будете“. 

Ті „хлопці з КҐБ“, як казав 
Василь Стус, почали до мене актив-
но присікуватись, коли я після пер-
шої половини відбуття кари Васи-
лем почала писати на його захист. 
Писала багато спочатку в наші 
органи, а коли побачила трафарет-
ні відписки, то написала комуніс-
там Франції, бо якраз Таня Житни-
кова зверталася щодо свого чоло-
віка Леоніда Плюща. І комуністам 
Канади, і в „Міжнародну амнес-
тію“, і в Міжнародну організацію 
захисту прав людини писала лис-
ти. Відповідь одержала тільки від 
Жоржа Марше. Там було сказано, 
що Французька компартія є небай-
дужою до ситуації в СРСР, але в 
даному конкретному випадку не 
може допомогти. 

Після цього вони почали дуже 
аґресивно до мене ставиться, 
зокрема, через своїх кураторів. 
Було їх у мене три. Перший був – 
на жаль, я не можу зараз його пріз-
вище пригадати – підполковник, 
старшого віку, спокійний, стрима-
ний. Він мав звичку десь на доро-
зі мене зустріти біля моєї роботи 
перед самим Новим роком. А то 

Родина Лісових на засланні в Бурятії. 1979 рік.

(Закінчення на стор. 18)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Про перепоховання Тодося Осьмачки в Україні
У травні 2020 року виповнюється 125 років 

з дня народження видатного українського 
письменника Тодося Степановича Осьмач-
ки, який народився в селі Куцівка на Черка-
щині, а закінчив життєвий шлях і похований 
на цвинтарі св. Андрія у Савт-Бавнд-Бруку, 
Ню-Джерзі.

Більшість його творів написана в селах Чер-
кащини, Смілянщини, що їх мистець осмис-
лював органічною частиною України. У бага-
тьох творах Т. Осьмачки розсипані топоніми 
навколо його рідної Куцівки:

А в Буді, в Ротмистрівці, 
в Санджарівці
та ще в Макіївці і в Ташлику,
і в тихій Шполі, і на Сигнаївці,
і за Цвітковою у В’язівку,
і на скелястім Тясмині, в Тернівці,
мов на осиковім старім пеньку,
у тиші вогкій, весняній, урочій
світилося з церков посеред ночі…

Це строфа із поеми Т. Осьмачки ,,Поет”. А 
в повоєнний час, будучи вже поза Україною, 
мистець писав: ,,В Баварії я став, мов гострий 
колос або мов з хмари спущена стріла з бажан-
ням-тугою почути голос з далекого черкасько-
го села”. 

Уже понад 20 років, починаючи з 100-літ-
тя ювілею Т. Осьмачки, його рідна Куцівка у 

травневі дні стає епіцентром велелюдних захо-
дів для всієї України. У рідному поетовому 
селі встановлена меморіяльна дошка на його 
честь, на місці колишньої садиби Осьмачок є 
пам’ятний знак, відроджено величний, нео-
дноразово згадуваний поетом храм Україн-
ської Автокефальної Православної Церкви, є 
вулиця імени поета, музейний куточок, який 
до ювілею поета перетвориться у великий 
музей, під котрий надається в селі історичне 
земське приміщення, що його знав і бачив Т. 
Осьмачка.

У Черкаському національному університе-
ті проведено дві наукові конференції всеукра-
їнського маштабу про творчість Т. Осьмачки, 
у 2012 році обласною письменницькою органі-
зацією і благодійниками встановлена і щоріч-
но присуджується Всеукраїнська літературна 
премія ім. Т. Осьмачки, тривалий час діє бла-
годійний фонд ,,Тодось Осьмачка”, щорічно на 
Черкащині друкуються твори Т. Осьмачки чи 
книги-дослідження про нього.

Традиція вшанування мистця в його рідно-
му селі заохочує до того, щоб у встановленому 
порядку від імени членів родини Т. Осьмач-
ки, передовсім його онуків Олександра і Євге-
на Осьмачків, інших родичів, від громади села 
та Черкаської обласної організації Національ-
ної спілки письменників України порушити 
клопотання перед Кабінетом міністрів Укра-
їни про перепоховання Т. Осьмачки з США 

до Куцівки. Черкаська обласна влада підтри-
мують це клопотання і готові сприяти в його 
вирішенні.

Свого часу Євген Маланюк у вірші ,,Пам’яті 
Т. Осьмачки” писав: 

Ні, не ув’язнить глина чужини
Твою труну, твій попіл вогнепальний,
Бо правнуки, що будуть знов сини,
Перенесуть у тишу спочивальні.
Посадять дуб. І, щоб з землею злить,
Чебрець розстелять килимом духмяним.
Внизу Дніпро котитиме блакить,
А в Києві шумітимуть каштани.

Аби збувся цей своєрідний заповіт-проро-
цтво, закликаємо всіх, хто може посприяти 
перепохованню Т. Осьмачки в його рідному 
селі, зробити це. 

Ми звертаємося до української громади у 
США, до державних інституцій і громадських 
організацій, до приватних осіб. Ідея повернен-
ня праху видатних українців на рідну землю 
давно витає над Україною. Хай ця патріотич-
на, добра справа почнеться з Т. Осьмачки.

З щирою повагою, надією і вдячністю,

Володимир Поліщук, 
завідувач катедри української літератури 

Черкаського національного університету ім. 
Богдана Хмельницького.

$ NAME LOCATION
50 Jakubowycz, S & H Brick, NJ

Ukrainian Music Society Edmonton, AB
35 Pryszlak, Nicholas Jenkintown, PA
25 Melnyk, Chrystyna New Haven, CT

Mysko, Zoreslava Philadelphia, PA
20 Bartkiw, Orysia Philadelphia, PA

Bejger, Bohdan Buffalo, NY
Dolinsky, Larissa Westfield, NJ
Kuzel, Zenia Rochester, NY
Ratycz, Rostyslaw & Helen Edison, NJ
Shust, Nestor Fairlawn, OH
Skrypka, Wolodymyr Gainesville, GA

10 Bihun, Bohdanna Novato, CA
Birko, Arnold & Natalia Livonia, MI
Hajovy, Fedir Venice, FL
Hanypsiak, Maria Buffalo, NY
Hrushetsky, Halyna Westchester, IL
Kusznir, Wolodymyr Warren, MI
Lysobey, Christine Cherry Hill, NJ
Miahky, Natalie Akron, OH
Stebelsky, Alexandra Newark, NJ
Stercho, Irena Pottstown, PA
Switenko, Stefania Williamstown, NJ
Woch, Dmytro & Anna East Hanover, NJ

5 Kawka, Wolodymyra Drexel Hill, PA
TOTAL FOR APRIL: $450

Альманах УНС

Пресфонд „Свободи“ за квітень 2016 року

$ NAME LOCATION
100 Beregulko, Pavlo Columbia, SC

Cholhan-Lenchur, Ruta North Caldwell, NJ
Clebowicz, Walter Kensington, CT
Diachuk, Ulana Rutherford, NJ
Jakubowycz, Alexander & Daria Brecksville, OH
Koropeckyj, Natalia Elkins Park, PA
Krychyk, Alexander & Maria Lorain, OH
Mostowycz, Oksana Ponte Vedra Bch, FL
Pereyma, Marta Arlington, VA
Petrenko, Anya & Jurij Ashton, MD
Stebelsky, Lidia Yonkers, NY

90 Bileckyj, Olga North Port, FL
82 Fedenko, Stefan & Anna Warren, MI

Mostovych, Martha Silver Spring, MD
Mulyk, Jaroslaw Morristown, NJ

67 Petryshyn, Wolodymyr Cranford, NJ
65 Berestiansky, Roman Chicago, IL
52 Tresniowsky, Roman & Oksana Ann Arbor, MI
50 Bezubiak, Anastasia North Fort Myers, FL

Bojczuk, Maria & Mykola Dresher, PA
Danylyk, Mychajlo & Oksana Houston, TX
Krislaty, Zenon & Dozia Cleveland, OH
Levytska, Vera New York, NY
Lychyk, Neonila River Forest, IL
Petrusha, Sophie Troy, MI

40 Jakubowycz, S & H Brick, NJ
Kozbur, Taras Buena Park, CA
Podlusky, George Chicago, IL

35 Krupsky-Marenin, Lidia Centennial, CO
32 Andrushko, Roman Park Ridge, IL

Awramtchuk-Klim, Iya West Lafayette, IN
Badynskyj, Raymond Phoenix, AZ
Bekersky, Daria Tuxedo Park, NY
Bihun, Bohdanna Novato, CA
Chornodolsky, Luba Timonium, MD
Fedun, Basil Chardon, OH
Feduschak, Luba Sherwood Park, AB
Halchuk, Jaroslaw St Catharines, ON
Hrab, Omelan & Mary Bothell, WA
Hryhorczuk, Lew Grosse Pointe, MI
Iwach, Eugene Manhattan Beach, CA
Karawan, Oleh Inverness, IL
Karpenko, Andrij Des Plaines, IL
Kiebuzinski, George Gaithersburg, MD
Krawczuk, Natalia Morris Plains, NJ
Kuzycz, Motria Brooklyn, NY
Kuzycz, Jurij Glen Ellyn, IL
Limonczenko, Alexis San Mateo, CA
Makar-Laudi, S Brooklyn, NY
Martyn, Yuri Irvine, CA
Melnitchenko, Eugene & Helena Owings, MD
Oberyszyn, Jaroslaw Jamaica, NY
Pak, Ihor Huntingdon Vy, PA
Papiz, Olena Warren, MI
Poliszczuk, Orest Ellicott City, MD
Popovych, Orest Howell, NJ
Popowych, Maria Baltimore, MD
Pryshlak, Halyna West Seneca, NY
Ratych, Joanna Edison, NJ
Rosandich, Kateryna Mountain View, CA
Rychtyckyj, Daria Warren, MI
Sheremeta, Lubomyra Chicago, IL
Shust, Ihor Rydal, PA
Stebelsky, Myron Countryside, IL
Strilbyckyj, Alexander Fort Wayne, IN
Tymkiw, Stephan Millersville, MD
Voronka, Roman & Zirka Maplewood, NJ
Wasylyszyn, Roman Philadelphia, PA
Zajac, Roman Chicago, IL

30 Chudowsky, Valentina Wethersfield, CT
Oharenko, Maria Redondo Beach, CA
Popel, George Monmouth Jct, NJ

27 Goshulak, Ostap Toronto, ON
Krowicky, John & Stanysla Farmington Hills, MI

25 Banit, Vira St Leonard , QC
Breslawec, Katia Tonka Bay, MN
Cherney, Ihor & Alla Oradell, NJ
Chudio, Bohdanna Short Hills, NJ
Danko, Joseph New Haven, CT
Geletkanycz, Roman A & Helen Bedford, NH
Gina, Vera Flushing, NY

Holub, Maria Stuart, FL
Jachtorowycz, Romana Chicago, IL
Lewycky, George Philadelphia, PA
Matkowsky, Stephen Rochester, NY
Sawchak, George & Patricia Rydal, PA
Tataryn, Dmytro & Helen Minneapolis, MN

22 Boyar, Anna Saddle River, NJ
Burenko, Oleg Crystal, FL
Foltyn, Oksana Covington, GA
Hohol, Mychajlo & Maria Etobicoke, ON
Karpenko, Boris Southfield, MI
Kusznir, Stefan Huntingdon Vly, PA
Lonchyna, Orysia Troy, MI
Lysko, Wolodar & Martha Cranbury, NJ
Mychalczak, Mykola Manlius, NY
Pokinsky, Daria Jackson Heights, NY
Pytlowanyj, Wolodymyr St Johns, MI
Romana Rudnyk-Mаскenzie Los Angeles, CA
Rud, Pelahia Ridgewood, NJ
Slobodynsky, Michael & Natalia Parrish, FL
Stan, William Jamaica Plain, MA
Stasiw, Roman Nesconset, NY
Szczesniuk, Ewdokia Honey Brook, PA
Woloszyn, Gregory & Maria Forest Hills, NY

20 Benko, Evhenia Cleveland, OH
Billey, Mark Buena Park, CA
Birko, Arnold & Natalia Livonia, MI
Boychuk, Anna Rego Park, NY
Chaykovsky, Natalia Morris Plains, NJ
Czartorysky, Swiatoslaw Brooklyn, NY
Dekajlo, Ihor & Luba Flushing, NY
Gluch, Valentina Parma, OH
Holowinsky, Natalia Somerset, NJ
Kortschmaryk, Franko Montreal , QC
Melnyk, Luba Elmhurst, NY
Nalywajko, Myroslawa North Port, FL
Romanyshyn, Peter Arvada, CO
Salak, Wasyl William New Hope, PA
Sochan, Ihor Woodcliff Lake, NJ
Subchak, Lesia Canton, OH
Swanson, Larissa Palo Alto, CA
Sym-Lipsky, Joanna Deerfield Beach, FL
Tarasiuk, George Newtown, PA
Voychak, Roman Cheektowaga, NY

18 Geleta, Bohdanna College Park, MD
17 Antoniak, Zenon Richland, WA

Choma, Lubomira Rochester, NY
Kovalevsky, Nicholas Tiffin, OH
Poncic, Andrew Astoria, NY

15 Pasicznyk, Nataly Rochester, NY
Wolowczuk, Walter Orland Park, IL
Yasinsky, Tatiana Silver Spring, MD

14 Holovetsky, Halyna Ballston Spa, NY
12 Apostoluk, Stefan Parma, OH

(Закінчення на стор. 19)
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Злет Юнацтва СУМ відбувся в Еленвілі

Осередок СУМ в Клівленді здобув першість. (Фото: Юрко 
Микитин)

Учасники 57-го Злету Юнацтва СУМ в Америці. (Фото: Стефан Качурак)

Учасники забігу з прапором, переданим з війни на сході України. (Фото: Стефан Качурак)

Сергій Квіт звернувся до юнацтва. (Фото: Юрко 
Микитин)

Христина Долинюк-Микитин

ЕЛЕНВІЛ‚ Ню-Йорк. – 28-29 травня на 
Оселі Спілки Української Молоді (СУМ) 
відбувся 57-ий Злет Юнацтва СУМ під гас-
лом „Україна починаєтся з тебе!” за слова-
ми Вячеслава Чорновола.

16 відділів юнацтва з осередків США та 
Канади – разом 489 юнаків та юначок – 
вислали своїх представників на оселю‚ щоб 
позмагатися у конкурсах знання, слова, 
роїв, мистецтва та спорту. Під час дводен-
них змагань молодь гартувалася на приро-
ді під гарячим сонцем але серед юнацтва 
панував товариський настрій та чудова 
сумівська атмосфера. 

Після підрахунку результатів серед пер-
ше місце зайняв відділ „Білогорща” при 
Осередку ім. гетьмана Богдана Хмельниць-
кого з Клівленду, друге місце зайняв 54-ий 
відділ „Херсонес” з Стемфорду, Конекти-
кат, а третє – відділ „Ужгород” при Осе-
редку ім. Лесі Українки з Джерзі-Ситі‚ 
Ню-Джерзі. Серед молодшого юнацтва 
перше місце розділили Макар Сай з Гарт-
форду та Анастазія Пшик з Стемфорду, а 
третє місце Владік Бартків з Джерзі-Ситі. 
Переможцями серед старшого юнацтва 
стали Юрій Йосипів з Стемфорду, Христи-
на Чижевська і Юля Барицька з Клівленду.

Цього року юнацтво мало надзвичай-
ну нагоду приймати на оселі колишнього 
Міністра освіти і науки України та сучас-
ного радника Президента України, д-ра 
Сергія Квіта. 

На відкритті Злету було представлено 

український прапор від українських воїнів 
на сході України. Під час 64-го Всеамери-
канського маніфестаційного Здвигу СУМ 
в Еленвілі у вересні 2015 року референ-
тура дружинників Крайової Управи СУМ 
організувала благодійний забіг. Усі зібра-
ні реєстраційні пожертви пішли на потре-
би українського війська. Зокрема закупили 
біноклі для воїнів на фронті й передали їх з 
допомогою організації „Львівський лицар“.

На Злеті була проведено кілька акцій 
на підтримку Україні. Перша акція – 
збір коштів на захист патріотів. Це про-
єкт‚ який розпочали д-р Уляна та Мар-
ко Супруни, що включає закуп медич-
них аптечок та навчання наданню пер-
шої допомоги для українських вояків. Від-
діли осередків Випані та Клівленд роз-
давали „Мак пам’яті“ – символ загиблих 
воїнів України, жертв Голодомору та всіх 
постраждалих і збирали дотації на цей 
проєкт.

Друга збірка відбулася для дітей воя-
ків та переселенців, які змушені залиши-
ти свої затишні хати через війну з Росією. 
Табір для них організовує Крайова Упра-
ва СУМ в Україні під патронатом Світової 
управи СУМ.

Згідно з всеукраїнською акцією „Вдя-
гай вишиванку” сумівська молодь, бать-
ки та виховники одягнули свої вишиван-
ки замість одностроїв в неділю рано на 
Богослуження та зробили спільну світлину 
перед пам’ятниками героїв. Богослуження 
відправив капелян СУМ в Америці о. Ігор 
Міджак.
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Козак Мамай представлений в Українському Музеї
Юрій Міщенко

НЮ-ЙОРК. – В Українському Музеї 11 черв-
ня відкрито виставку 23 картин Ореста Ско-
па „Козак Мамай“. Куратор виставки Оксана 
Пеленська. Виставка триватиме до 4 вересня. 

Постать Козака Мамая – воїна-предка, героя, 
музиканта, філософа – посідає особливе міс-
це у фолкльорному та мітологічному пантео-
ні українських образів. Сюжет Козака Мамая 
є своєрідною візитною карткою українського 
народного мистецтва. У цьому образі україн-
ські мистці вбачали поєднання твердого харак-
теру воїна-захисника з ліричним романтизмом 
барда-кобзаря та філософським ставленням до 
тимчасовости життя. 

Після знищення Московською імперією Запо-
різької Січі, образ Козака Мамая набув додат-
кового значення – воїна-захисника, повстанця 
і месника, який захищає українське селянство 
від сваволі московських і польських гнобителів 
та їхніх посібників – здирників податків та лих-
варів. 

Походження самого образу Козака Мамая 
залишається таємницею. Усі етнокультурні 
гіпотези однозначно згоджуються, що цей сим-
вол походить зі сходу і перекликається з зобра-
женнями половецьких воїнів в українському 
степу і Будди чи індійських богів. 

Особиста історія сучасного бачення образу 
Козака Мамая у творчості львівського мистця 
Ореста Скопа розпочалась на початку 1990-их 
років, коли він довідався про трагедію україн-
ського кобзарства у грудні 1934 року на околи-
ці селища Козача Лопань неподалік Харкова. За 
наказом Сталіна, вбивці НКВД там розстріля-
ли цвіт українського кобзарства – 337 найкра-
щих кобзарів і лірників, разом із дітьми-пово-
дирями. 

Цей жахливий злочин вразив О. Скопа і 
відгукнувся в його душі потужним творчим 
імпульсом: мистець вирішив увічнити пам’ять 
кобзарів у своїй творчості та присвятити кож-
ному з убитих кобзарів свій власний мистець-
кий твір. Вже понад 25 років він працює над 
своїм циклом Мамаїв, де кожне полотно є 
по-своєму унікальним і промовляє до нас своєю 
особливою мовою.

Віддаючи шану старовинній художній кон-
цепції, О. Скоп зберігає у своїх творах голо-
вний традиційний канон: у центрі композиції 
козак Мамай з кобзою, шаблею, конем і люль-
кою. О. Скоп також збагатив свій образ Мамая 
новим символізмом. Його Мамай – це не про-
сто еволюція усталеного іконографічного сти-
лю, а надзвичайно чутлива інтерпретація теми, 
данина новітньому часові, з його сучасними 
викликами Україні та її мистцям. Так вітряк 
на солом’яному капелюсі Козака Мамая мож-
на сприймати як символ скороплинного часу 
і могутніх перехресних вітрів змін нової доби; 

чайку чи голуба на небі чи поруч з кобзою – як 
символ гармонії й миру; куманець і півень – як 
символи рідної оселі. 

На одному з полотен вражає також пісковий 
годинник, що створює враження, що тоненький 

струмок піску перетікає до сучасности з часів 
Козака Мамая, ніби наводячи мости з сьогоден-
ням. Саме таким мистецьким мостом між тра-
диційною старовиною і новітнім сьогоденням 
України і вбачається нам творчість О. Скопа.

До свята незалежности України відбудеться симпозіюм
НЮ-ЙОРК. – 17 вересня у Принстонському 

клюбі Ню-Йорку відбудеться спеціяльний форум 
з нагоди 25-річчя відновлення незалежности Укра-
їни. Симпозіюм збере відомих вчених, щоб обго-
ворити історичне значення України, а також пер-
спективи країни, які виникнуть для досягнен-
ня зрілої національної державности, щоб стати 
повноправним членом евроатлантичної спільноти. 
На конференції будуть представлені чотири гру-
пові дискусії і три головні презентації, присвячені 
свіжому і критичному поглядові на далеке і недав-
нє минуле України, а також на майбутнє України. 

В дискусіях і презентації братимуть вчені з аме-
риканських, европейських і українських академіч-
них кіл, в тому числі Джеймс Шерр, Януш Буґай-
ські, Дейвід Креймер, Аріель Коген, Олексан-
дер Мотиль, Пол Родерік Ґреґорі, Юрій Шаповал, 
Володимир В’ятрович та Рефат Чубаров. Загалом 
понад 20 доповідачів виступлять на конференції. 
Форум завершиться бенкетом.

Організації-спонзори запрошують україн-
сько-американську громаду взяти активну участь 
у форумі і бенкеті. Для отримання додаткових 
інформації або реєстрації для участи в заході про-
симо сконтактуватися з Крайовою канцелярією 
Українського Конґресового Комітету Америки. 

Тел.: 212-228-6840. Електронна пошта: ucca@ucca.
org.

Святкування 25-річчя сучасної української дер-
жави відбудеться завдяки підтримці Центру аме-
рикансько-українських відносин‚ Організації Обо-
рони Чотирьох Свобід України‚ Пласту‚ Науково-
го Товариства ім. Шевченка, Української Вільної 
Академії Наук, Українсько-Американської асоці-

яції адвокатів‚ Спілки Української Молоді‚ УККА‚ 
Товариства Українських Інженерів, Фундації Укра-
їнського Вільного Університету‚ Українського 
Лікарського Товариства Північної Америки‚ Укра-
їнського Музею в Ню-Йорку, Українського Народ-
ного Союзу‚ Союзу Українок Америки. 

УККА

Провели курс з американського громадянства
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Інформаційне бюро Злу-

ченого Українського Американського Допо-
могового Комітету (ЗУАДК) провело курс 
приготування до прийняття американського 
громадянства, який закінчився 3 червня. 

Курс, який тривав 10 тижнів, відвіда-
ли Зиновій Дудлів, Олег Ґармаш, Олексан-
дер Гендзелюк, Ірина Кожушок, Володимир 
Кожушок, Марія Самуляк, Галина Тимчак, 
Олександра Зеленчук і Володимир Зеленчук. 
Інструктором курсу був Методій Борецький.

Наступний курс почнеться 23 вересня 
у приміщенні ЗУАДК (1206 Cottman Ave., 
Philadelphia, PA 19111). Курс буде безкоштов-
ний. Реєстрація і пакет матеріялів курсу – 25 
дол. На курс можна зголоситися вже тепер 
на тел.: 215-728-1630.

Кандидати на американське громадян-
ство, які мешкають в США поза Філядельфі-
єю, можуть одержати пакет згаданого курсу 
висилаючи 30 дол. на адресу ЗУАДК.

ЗУАДК

Орест Скоп. „Козак Мамай з мальвами“ (полот-
но, олія, 2004)

Орест Скоп. „Козак Мамай – душа правдива“ 
(полотно, олія, 2015).

Орест Скоп. „Козак Мамай – Миколай“ (полот-
но, олія, 2012).

Орест Скоп. „Козак Мамай – синій кінь“ (полот-
но, олія, 2015).
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на порядку денному ЕС, а коли це все 
ж сталося, наші дипломати активно 
працювали над тим, щоб Україну не 
прив’язували до цієї проблеми.

Але міґраційний мотив гальмуван-
ня безвізового – лише один з двох. До 
другого, „реформістського“, Україна 
причетна.

Хоча Еврокомісія і заявила, що Київ 
повністю виконав „безвізовий плян”, 
в столицях країн-членів ЕС чудово 
розуміють, що це – не зовсім правда.

Національна аґенція з запобіган-
ня корупції досі не доукомплектова-
на; електронна система декляруван-
ня статків найвищих посадовців досі 
не запрацювала, бізнес-групи в парля-
менті просувають ідею про зміну зако-
ну щодо спецконфіскації.

Країни-члени ЕС обурюються тим, 
що Україна виконала антикорупційну 
частину пляну тільки на папері. А від 
того – виникла ідея створити постмо-
ніторинґовий механізм.

ЕС хоче контролювати, як Украї-
на завершить антикорупційні рефор-
ми. Потрібен важіль: якщо Київ почне 
скасовувати реформи, то може бути 
позбавлений „безвізу“.

І так само, як з попереднім меха-
нізмом, частина країн-членів вважає 
за потрібне пригальмувати безвізо-
вий режим, доки не буде ясности з 
постмоніторинґом. Перелік країн, що 
просувають цю ідею – той самий, але 
тут ключову ролю, за словами дже-
рел, відіграє постпредство Німеччини 
в Брюселі.

Німецькі посадовці найбільше обу-
рені „імітацією боротьби з корупці-
єю в Україні”. А ще дипломати нерід-
ко згадують про Генпрокурора Віктора 
Шокіна, якого Петро Порошенко всі-

ма правдами та неправдами намагався 
зберегти на посаді.

Історія В. Шокіна стала для Захо-
ду символом опору реформам з боку 
команди Президента П. Порошен-
ка. І там добре пам’ятають, що він до 
останнього захищав Генпрокурора, 
який дискредитував себе не лише цією 
історією, але й проваленою рефор-
мою прокуратури. Забути про неї буде 
дуже непросто.

Якщо безвіз відклали, то як надов-
го?

Це питання непросте. Є кілька сце-
наріїв. Жоден із них не дає підстав 
сподіватися, що безвізовий запрацює 
вже влітку. Але П. Порошенко, як і 
раніше, намагається створювати у сус-
пільстві хибні очікування. „Ми роби-
мо все можливе, щоб і парлямент, і 
Рада ЕС розглянули це питання до 
літа, але не виключено, що це може 
бути у вересні”, – заявив П. Порошен-
ко на прес-конференції в Києві.

Ця новина широко розійшлася 
українською пресою, знову створив-
ши очікування у суспільстві. На жаль, 
хибні очікування.

Станом на зараз вересень є найо-
птимістичнішим варіянтом. Завер-
шення процедури вже влітку навіть 
не розглядається – нині це неможливо 
суто процедурно. Значно більше шан-
сів, що йдеться про жовтень чи навіть 
листопад.

Та водночас маємо підтримати дум-
ку П. Порошенка про те, що безвіз у 
2016 році лишається реальною   пер-
спективою.

Та, на жаль, ми не можемо ствер-
джувати, що цей сценарій – безумов-
ний. Існує серйозна загроза, що на 
шляху схвалення „безвізу“ з’являться 
нові перепони.

По-перше, календар розгляду меха-
нізмів призупинення  безвізового 
режиму ще може змінитися. В ЕС досі 

немає згоди щодо його деталей, і хтоз-
на, чи не затягнеться пошук компро-
місу.

До слова, вражає те, що Европа 
гальмує український безвізовий, не 
маючи юридичної потреби для цьо-
го. Процедура призупинення безвізо-
вого буде чинною для всіх країн, бай-
дуже, як давно вони отримали без-
віз. Якщо, приміром, Україні скасують 
візи у вересні, а новий механізм ухва-
лять у грудні, він так само діятиме для 
нашої держави.

І зараз українські проевропейські 
сили – від уряду до громадянського 
суспільства – намагаються донести до 
европейських столиць, що зайве затя-
гування тут лише на шкоду. Затримка 
безвізового призведе до щирого обу-
рення в парляменті. Популізм у Раді 
сильний, як ніколи, і заклики „пом-
ститися Европі”, скасувавши пару 
найбільш болючих реформ, цілком 
можуть знайти підтримку.

Тим більше, що в парляменті вже 
зараз готують для цього ґрунт. Перш 
за все – в питанні антикорупції. На 
кону – статки впливових політиків, а 
для декого – навіть кримінальна від-
повідальність, адже довести законне 
походження фондів багато хто буде 
не в змозі. 

Тому відтермінування безвізового 
може стати приводом (не причиною, 
а саме приводом!) для того, щоби 
Рада переглянула найбільш „чутливі” 
нормі законів про спецконфіскацію 
або про повернення незаконно виве-
дених активів. А втрата довіри депу-
татів до Евросоюзу додасть голосів за 
рішення про перегляд реформ.

Ще одна загроза – у сфері захисту 
меншин. Як відомо, одним з „безві-
зових законів“ стали зміни до трудо-
вого кодексу про заборону трудової 
дискримінації, в тому числі за озна-
кою статевої орієнтації.

Нині на розгляді Ради – новий 
трудовий кодекс. Хтось вірить, що в 
ньому буде продубльована ця нор-
ма, якщо частина депутатів втратить 
віру у швидке скасування віз? Питан-
ня риторичне.

А тепер уявіть, якою буде реак-
ція Брюселю в разі, якщо Верховна 
Рада скасує якусь з ключових „безві-
зових норм“ ще до того, як ЕС ухва-
лить остаточне рішення по „безвізу”? 
Передбачити це нескладно. Україну 
звинуватять у порушенні домовле-
ностей, схвалення безвізового зупи-
ниться, а це дасть скептикам підста-
ви знову піти на загострення кон-
флікту.

Увійти у спіраль конфлікту у взає-
минах з ЕС – нескладно. Вийти з неї 
– вкрай важко.

Це не повний перелік неґативних 
сценаріїв, які можуть вдарити по 
стосунках Україна-ЕС та по безвізо-
вому режиму.

Багато чого залежить від результа-
тів британського референдуму (якщо 
Велика Британія вирішить виходити 
з ЕС, Европі ближчим часом буде від-
верто не до України). „Осіннє заго-
стрення“ кризи у Верховній Раді, яке 
є цілком реальним, не сприятиме 
нам у Брюселі.

Зрештою, не варто забувати про 
російський фактор – хай він тут і 
не основний, але Кремль точно не 
сидить склавши руки в очікуванні 
українського безвізового режиму.

Тому кожен місяць затягування 
цього процесу для України є шляхом 
до прірви. І ми дуже сподіваємося, 
що в Берліні, Парижі та Римі це наре-
шті зрозуміють.

„Европейська правда“, 10 червня

Сергій Сидоренко – український 
журналіст-міжнародник. 

(Закінчення зі стор. 1)

Чому відкладено...
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Частина IV. Закінчення

Сергій Федака

Економічні праці І. Франка, трак-
товані в історичному пляні, при-
свячені станові робітництва: „Про-
мислові робітники в східної Гали-
чині й їх плата 1870 р.“, „Про пра-
цю“, а також селянства в Галичи-
ні: „Земельна власність у Галичи-
ні“, „Еміґрація галицьких селян“, 
„Селянський рух у Галичині“, 
„Гримайлівський ключ в 1800 р.“, 
„Селянський страйк в Східній Гали-
чині“, „Громадські шпихлірі і шпих-
лірський фонд у Галичині 1784-1840 
рр.“.

Тісно пов’язані з соціологічними, 
суспільно-політичними і економіч-
ними історичні розвідки І.Франка, 
близько 100 друкованих праць, біль-
шість з них присвячені селянському 
рухові і революції 1848 року в Гали-
чині та польсько-українським взає-
минам. До першої групи належать: 
„Польське повстання в Галичині 
1846 р.“, „Панщина та її скасування 
в 1848 р. в Галичині“, „Лук’ян Коби-
лиця. Епізод з історії Гуцульщини в 
першій половині XIX ст.“, „Причин-
ки до історії 1848 р.“. До другої — 
„Дещо про стосунки польсько-русь-
кі“, „Поляки й русини“, „Нові при-
чинки до історії польської суспіль-
ності на Україні в XIX ст.“, „Русько-
польська згода і українсько-поль-
ське братання“, „Хмельниччина 
1648-1649 рр. у сучасних віршах“, 
„Тен як історик французької рево-
люції“, „Стара Русь“, „Причинки до 
історії України-Руси“.

Характерна для еволюції світо-
гляду І. Франка його публіцистика, 

якій не бракувало й наукового під-
ходу, тому часто в його творчості 
розмиваються грані між науковим і 
публіцистичними есеями. І. Фран-
ко бачив Україну як суверенну оди-
ницю „у народів вольних колі“. При 
цьому він багато уваги приділяв 
здобуттю загальнолюдських прав. 

За студентських часів І. Фран-
ко захоплювався соціялізмом, сту-
діював Маркса й Енґельса, а коли 
побачив облудність „нової релігії“, 
її завзято поборював. Назагал в І. 
Франка помітна еволюція від край-
нього радикалізму до поступово-
го націонал-демократизму. У своїй 
статті „Що таке поступ?“ І. Франко 
одним з перших спрогнозував поя-
ву тоталітаризму і тоталітарної дер-
жави.

Переклав українською мовою 
твори близько 200 авторів з 14 мов 
і 37 національних літератур, зокре-
ма вавилонські гимни, уривки 
з „Махабхарати”, біблійну „Книгу 
Буття”, Гомера, великі цикли грець-
кої, римської та арабської пое-
зії, Данте, Шекспіра, Ґете, Золя, 
Б’єрнсона, Пушкіна, Лермонто-
ва, Герцена, Некрасова, Міцкеви-

ча, Ґомуліцького, Асника, Гавліч-
ка-Боровського, Неруду, Махара, 
Халупку. Інтерпретував також епіч-
ну творчість різних народів, в тому 
числі албанського, китайського, 
угорського. Переклади склали сім 
томів. Власні твори писав п’ятьма 
мовами – українською, німецькою, 
польською, російською, болгар-
ською. 

Епістолярна спадщина, що збе-
реглася дуже неповно, налічує нині 
1,036 листів до понад 150 адреса-
тів (найбільше до Михайла Драго-
манова). З послань, адресованих на 
Закарпаття, зберігся лист до Юрія 
Жатковича. 

І. Франко-видавець був ініціято-
ром, координатором та редактором 
видавничих серій „Дрібна бібліоте-
ка“, „Наукова бібліотека“, „Літера-
турно-наукова бібліотека“, „Хлоп-
ська бібліотека“, „Міжнародна біблі-
отека“ та „Всесвітня бібліотека“.

У ХХ ст. І. Франко був найбільш 
тиражним з усіх українських кля-
сиків. Упродовж 1918-1985 років 
вийшло 634 його книги і брошури 
загальним накладом 24,289,500 при-
мірників, тобто по одній книжці на 
кожну пару тодішніх українців. 

Також І. Франко чи не най-
більш перекладений з усіх україн-
ських письменників на чужоземні 
мови. Тільки в радянську добу його 

твори у перекладах іншими мовах 
видано 48 разів тиражем 638.7 тис. 
примірників. Унікальним є видан-
ня „Вічного революціонера” (Львів, 
1975), яке містить переклади цього 
вірша на 30 мов світу. Твори І Фран-
ка екранізувалися щонайменша 16 
разів (в тому числі засобами муль-
типлікації), а біографію відтворено 
у шести фільмах. 2008 р. у ході все-
українського телевізійного опиту-
вання він увійшов до десятки най-
видатніших українців. Література 
ж про І. Франка взагалі неозора. На 
1982 р. самих покажчиків з франкія-
ни існувало 238, а відтоді їхня кіль-
кість ледве не подвоїлася. Кількість 
книжок і статей про І. Франка мож-
на оцінити у кількадесят тисяч, хоча 
повного уявлення про цей Монблан 
досі немає.

Українство багато заборгувало 
своєму пророкові. Покищо немає 
ані академічного дослідження його 
мови, ані належної оцінки його тео-
ретичного доробку з позицій сучас-
ної науки. Дещо має з’явитися цьо-
го, ювілейного для Каменяра року. 
Але більшість з того – завдання для 
значно дальшої перспективи. 

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

2016 РІК – РІК ІВАНА ФРАНКА

Доля Великого Каменяра

го заради якихось „непорозумінь“ 
щодо України – виглядає тратою 
ресурсів. 

Але й споглядати за ретоталіта-
ризацією Росії теж ніхто не може 
спокійно. Тому всі сподівання – 
на м’який тиск, аби повернути 
Росію у „звичне русло“.

Думаю, коли запроваджувалися 
перші санкції, це був лише натяк. 
Мовляв, ви ж звикли до своїх яхт 
та англійських футбольних клю-
бів, не думали, що це можуть у вас 
забрати? Натяк не зрозуміли. Як і 
всі наступні. І що робити? Справ-
ді забрати всі „подарунки“ і спа-
лити мости? Провокуючи непро-
гнозовану реакцію? Тому і вмов-
ляли нас представники Держде-
партаменту у лютому 2014 року 
„миритися з Януковичем“, бо 
нікому не була потрібна провока-
ція чергового сплеску російсько-
го імперіялізму і крах усіх попере-
дніх зусиль.

Мінські домовленості у цій схе-
мі важливі тим, що Держдепарта-
мент, очевидно, хоче примусити 
Росію знову „грати за правилами“. 
Нехай і завдяки поступкам, але 
повернути її у більш прогнозова-
ний формат.

Ці ілюзії, мабуть, ще дорого 
обійдуться світові.

„Газета по-українськи“, 
14 червня

Петро Олещук – український 
політолог, Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Без допомоги США...
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    - travel with your friends.

SCOPE
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                       

У Фінляндії дізнаються про Україну
Євгенія Шевкунова

ГЕЛЬСІНКІ. – 10 червня у 
Посольстві України у Фінляндії від-
крилася фотовиставка „Україна: 
2014-2016. Війна і мир“. Експозиція 
складається з 100 фотографій про-
фесійних авторів та аматорів, які 
відображали події в Україні під час 
Революції Гідности та в постмайда-
нівський період, що започаткували 
новий етап не лише української, а й 

европейської історії.
У церемонії відкрит-

тя взяли участь директор 
Національного музею істо-
рії України у Другій сві-
товій війні Іван Коваль-
чук, координатор проєк-
ту „Міжнародна ініціяти-
ва для підтримки України“ 
Євген Піть, представни-
ки дипломатичних місій, 
акредитованих у Гельсінкі, 
журналісти та наукові дія-
чі, представники україн-
ської громади Фінляндії.

Виставка експонувати-
меться до 10 липня.

11 червня у Гельсінкі від-
булася прем’єра вистави 
Михайла Старицького „За 
двома зайцями“ у вико-
нанні Українського народ-
ного театру у Фінлян-
дії – аматорського колек-
тиву Товариства україн-
ців у Фінляндії   під керів-
ництвом режисера І. Фрея‚ 
який є популярним не 
тільки у Фінляндії, але і в 
інших країнах Північної 
Европи, зокрема, у Швеції 
та Естонії. 

Після прем’єри у Гель-
сінкі вистава також буде 
представлена в Таллінні 19 
червня‚ а пізніше – у Сток-
гольмі.

Євгенія Шевкунова – дру-
гий секретар Посольства 
України у Фінляндії.

На відкритті виставки промовляє 
Посол України Андрій Олефіров. Фінські гості на виставці.
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Вшанували Якова Гніздовського в Україні
Роман Ференцевич

Серед пам’ятних дат в Україні 
2015 року, затвердженому поста-
новою Верховної Ради та інши-
ми нормативними актами, було 
100-річчя з дня народження видат-
ного американського українського 
мистця Якова Гніздовського.

Відзначення того ювілею, яке 
тривало впродовж всього року, 
набрало справді небувалого роз-
маху. ,,Укрпошта” випустила понад 
500 тис. конвертів з відбиткою 
автопортрета Я. Гніздовського. 
Національний банк України викар-
бував 30 тис. монет з автопортре-
том мистця. Пересувна вистав-
ка, яка налічувала понад 100 робіт, 
відвідала шість більших міст Укра-
їни. Куратори і мистецтвознавці 
влаштовували окремі семінари для 

зацікавлених у мистецькій спад-
щині друковані два каталоги: для 
пересувної – українською мовою, 
а інший, двомовний, для окремої 
виставки у Американському домі 
при Посольстві США в Києві.

Подібні заходи відбулися на Тер-
нопільщині, де народився Я. Гніз-
довський. Земляки мистця вшану-
вали його пам’ять виставками та 
доповідями.

Ювілейний рік не лише завер-
шився успішно, але й залишив по 
собі дуже відрадні наслідки. Вия-
вилося, що в Україні є вже певна 
група мистецтвознавців та дослід-
ників споріднених наукових галу-
зей, які вивчають мистецьку спад-
щину Я. Гніздовського.

Однією з них є Лариса Оленич, 

випускниця Київського державно-
го інституту культури, яка з 1985 
року працює завідувачкою інфор-
маційно-бібліографічного відді-
лу Тернопільської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки. Зна-
чну увагу у своїй праці Л. Оленич 
приділяє розвиткові видавничої 
діяльности згаданої бібліотеки. 
Вона є укладачкою низки бібліо-
графічних покажчиків, у тому чис-
лі ,,Володимир Герасимович (1870-
1940)”, ,,Зведений каталог діяс-
порних видань”, ,,Іван Огієнко”, 
,,Роман Шухевич”, співукладачка 
книг ,,Іван Пулюй”, ,,Лесь Курбас” 
та ,,Іванна Блажкевич”. Дев’ятим 
випуском став бібліографічний 
покажчик, присвячений Я. Гніздов-
ському.

У пр оце с і  пр а ці  на д  цим 
виданнм, авторка перегляну-
ла електронні каталоги провідних 
бібліотек України та світу. З метою 
максимального добору літератури 
опрацьовано вебсторінку ,,Jacques 
Hnizdovsky”, досліджено електро-
нні архіви Публічної бібліоте-
ки в Ню-Йорку, газети ,,Свобода” 
(США), журналу ,,Наше Життя”, 
бібліотеки ,,Чтиво”, ,,Diasporiana”, 
,,Ukrbiblioteka”, ,,Бібліотека україн-
ського мистецтва”, бібліографічну 
базу даних ,,WorldCat”.

Книга Л. Оленич ,,Яків Гніздов-
ський: Бібліографічний покажчик” 
налічує 137 сторінок, 1,258 окре-
мих позицій та іменний покажчик. 

(Закінчення на стор. 16)

Видання і афіші до виставок Якова Гніздовського в Україні.
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Живопис і фотографія представлені в Шевченковому краї

Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – Майже одночасно. 
16 і 17 червня, в обласному худож-
ньому музеї відкрились фотовис-
тавки „Aller Voir“ („Іди і дивись“) 
французького фотографа Жана-
Франсуа Клостра і донецького 
художника, члена Національної 
спілки художників України Олек-
сандра Ворони „Живопис як жит-
тя“. 

Ж.-Ф. Клостр, володар Пер-
шої премії Европейського конкур-
су „Репортаж-1984“, показав на 
виставці 60 чорно-білих фотогра-
фій, які представляють не тільки 
Україну, а й Індію, Непал, Бель-
гію, Білорусь, Польщу і Францію. 
Фотомайстер 17 червня закликав 
всіх і кожного: „Ідіть і дивіться, 
розширюйте ваші власні кордо-
ни зі світом інших людей, цінуйте 
зустрічі з ними“. 

Він народився у 1949 році в міс-
ті Віші. Його мистецтво пронизане 
глибоким психологізмом. Визна-
ння мистця підтверджене багать-
ма французькими й міжнародни-
ми нагородами на виставках. У 
Черкасах він показав фотографії з 
будинку престарілих у Ватутіно-
му, плянує побувати на батьківщи-
ні композитора Кароля Шиманов-
ського в селі Тимошівці на Черка-
щині. Після Черкас фотовиставку 
покажуть в Харкові та Дніпрі.

16 червня музей презентував 
персональну виставку Олександра 
Ворони, який з 2016 року мешкає 
у Корсунь-Шевченківському Чер-
каської области, хоча його малою 
батьківщиною є Макіївка на Дон-
басі, де він народився 1947 року. 
У 1989 році відбулася його пер-
ша персональна виставка. Відто-
ді майже щороку він бере участь у 
виставках всеукраїнського та між-
народного маштабу, має чисельні 
дипломи, грамоти та подяки. 

Музей показав 60 робіт мистця, 
створених протягом 40 років. Дея-
кі з них повні тривожного почут-
тя, перестороги, іноді смутку. Бага-
то картин автора збережені в музе-
ях Донецька, Макіївки, Артемів-
ська, а також у приватних колек-
ціях в Україні і за її межами. Піс-
ля виставки О. Ворона залишить в 
подарунок музеєві три свої карти-
ни.

В обласному художньому музеї зустрілися Жан-Франсуа Клостр 
(зліва) і художник Олександер Ворона. (Фото: Олександер 
Костирко) Олександер Ворона. „Таке воно життя“.
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Студенти стажуватимуться у Польщі
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
обалсть. – 7 червня у Бережансько-
му аґротехнічному інституті від-
булося підписання договору між 
Національним університетом біо-
ресурсів і природокористування 
України та Поморською академією 
в Слупську (Польща) про подвійні 

дипломи та короткотермінове ста-
жування студентів аґротехнічного 
інституту у Слупську з екології. 

Договір підписали директор 
інституту, проф. Василь Павлів-
ський та ректор Поморської ака-
демії, проф. Збіґнєв Осадовський. 
Учасники зустрічі обговорили пер-
спективи співпраці між навчальни-
ми закладами.

Театр поїхав на Донбас
Сергій Горицвіт

ОДЕСА. – Упродовж чотирьох днів 
актори одеського театру „Маски-
шов“ виступали в Донецькій області. 

Перед поїздкою директор театру 
Наталія Делієва сказала: „Головна 
наша місія – дарувати людям радість і 
надію на світле і мирне майбутнє“. 

Перший виступ театру відбувся 14 
червня у Маріюполі. У наступні дні 

„Маски-шов“ були гостями жителів 
Покровська (колишній Червоноар-
мійськ), Костянтинівки і Краматор-
ська. 

Але це не сподобалося сепаратис-
там. Ігор Плисюк, що видає себе за 
одеського журналіста, в антиукраїн-
ському інтернет-виданні „Народний 
кореспондент“ звинуватив „Маски“, 
що вони нібито розважали „карате-
лів“.

Люди рятували святиню
Євген Цимбалюк

ДУБНА, Рівненська область. – До 
числа давніх реліквій потрапив три-
метровий дерев’яний різьблений 
хрест-розп’яття, що здавна перебу-
вав у костелі, зведеному в Млинові 
за часів Йогана Пінзеля. Спеціяльна 
комісія, детально вивчивши скуль-
птуру, дійшли до висновку, що це 
робота рук Пінзелевих учнів. Найі-
мовірніше, Франсиска Оленського, 
теж знаного й талановитого різьба-
ря, який прикрашав костел у сусід-
ньому з Млиновом Дубні. 

 Доля скульптури могла закінчи-
тися у 1960-их роках, коли кому-
ністична влада вирішила знести 
у селищі храм. Його зруйнували, 
постягувавши тракторами бані і 
скинувши на купу церковне начин-
ня, аби знищити. 

Довідавшись, що неушкоджени-
ми зостались деякі культові речі, 
парафіяни Свято-Покровської 
церкви Микола Синюк, Любов Шух, 
Роман Кудерчук, Григорій Сувін-
ський, Ликеря Черв’як, Микола 
Приступа, Феодосій Грицюк гуртом 
серед білого дня перенесли їх з кос-
телу до православного храму. Таким 
чином вдалося врятувати і хрест з 
розп’яттям. 

Уже в незалежній Україні, коли 
у Дубні відновили костел, реліквію 

передали в храм Яна Непомуки піс-
ля Служби Божої, яку відслужи-
ли українською та польською мова-
ми оо. Василь і Леонтій та ксьондз 
Олександер. 

На цю скульптуру претендував 
й Луцьк, аби розмістити в кате-
дральному соборі. Однак давньої 
скульптури немає наразі й у Дуб-
ні. Кажуть, що пам’ятку передали 
на реставрацію. Але куди саме, ніх-
то не знає. Минуло понад 10 років, 
а з тієї реставрації святиня ніяк не 
повертається. 

У селі вшанували героїв
Тетяна Будар

Л А П Ш И Н ‚  Те р н о п і л ь с ь к а 
область. – 29 травня у селі Лапшині 
відбулися урочистості з нагоди Дня 
героїв України „Героям нашим сла-
ва та хвала“. Біля символічної моги-
ли борцям за волю України парох 
місцевої церкви св. Миколая о. 
Василь Мізюк відслужив Панахиду. 

У приміщенні сільського клюбу 
керівники району вручили демо-
білізованим воїнам нагрудні зна-
ки „Учасник АТО“. Відзнаки одер-
жали Любомир Вихрущ, Тарас Біду-
ла, Володимир Бориськевич, Євген 
Гавдида, Олег Головатюк, Роман 

Кіндрацький, Андрій Козачук, 
Михайло Кондрат, Микола Мака-
ров, Андрій Новаківський, Олексій 
Ніговський, Степан Семеген, Воло-
димир Сікора, Володимир Сорочан, 
Святослав Шкіленко. 

Яскравою була концертна про-
грама свята (ведуча Марія Лихо-
лат). На сцені виступили народ-
ні хори‚ дитячі ансамблі‚ аматор-
ський театр української пісні „Золо-
та Липа“‚ солісти, читці‚ танцюрис-
ти. Відбулись презентація нових 
видань краєзнавця Олександра 
Коковіна та книжкова виставка 
„Вони помирали, щоб жила Украї-
на“.

Литовці приїхали в Україну
Світлана Орел 

ХЕРСОН. – Під час ХVІІІ Між-
народного театрального фестивалю 
„Мельпомена Таврії“, який 30 трав-
ня завершився в Херсоні, виступив з 
виставою „Моє ім’я – Литва“ народ-
ний театр з Пілайте‚ передмістя Віль-
нюса. Цей самодіяльний театр у пів-
денне місто запросила Наталя Бім-
бірайте, яка‚ крім допомоги військо-
вим та створення Центру правової 

та психологічної допомоги демобілі-
зованим і їхнім родинам, займається 
просвітницькою діяльністю. 

Вистава „Моє ім’я – Литва“ пода-
ла погляд на долі 10 найвидатніших 
жінок за минулу історії цієї невеликої 
европейської держави. Серед них – 
літературний персонаж епічної пое-
ми Адама Міцкевича „Ґражина“ – 
символ незламної любови до батьків-
щини, княгиня Литви Барбара Радві-
лайте, учасниця Співочої революції у 

Литві Лорета Асанавічюте, яка у січні 
1991 року біля вільнюської телевежі 
загинула під російським танком. 

Литовці під час зустрічі з укра-
їнськими журналістами, яка ста-
ла можливою завдяки громадській 
організації „Нова ґенерація“‚ роз-
повідали про свій власний шлях до 
незалежности і волі. 

Крім вистави, литовці привезли 
з собою і вітчизняне кіно, яке пред-
ставляла Соната Жальнеравічуте, 
координатор програм Вільнюського 
кінотеатру, визнаного одним з най-
кращих у Европі.

Керівник народного театру з 
Пілайте, автор сценарія та режисер 
Даля Тарайлене, свого часу займа-
лася соціяльними питаннями: захи-
щала сиріт, бідних сімей, юнаків, які 
служили в тодішній Радянській армії. 

Литовські гості були впевнені, 
що любов до батьківщини здолає 
все. Саме такою була головна дум-
ка їхньої вистави. Заля Херсонсько-
го музично-драматичного театру ім. 
Миколи Куліша завмиравла, коли 
йшлося про це, адже кожен розу-
мів: говорять про Литву, а в серцях і 
Україна.

Представники Поморської академії в Слупську (Польща) зустрілися з 
викладачами Бережанського аґротехнічного інституту. (Фото: Олег 
Павлів) 

Актори одеського театру „Маски-шов“ у Маріюполі. 

Відзначені воїни у селі Лапшин. (Фото: Антоніна Мізюк)

Дерев’яний різьблений хрест-
розп’яття з Млинова.
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У степовому заповіднику „Асканія-Нова“
Світлана Орел 

ХЕРСОН. – Біосферний заповід-
ник „Асканія-Нова“ – це впоряд-
кований дендрологічний парк на 
167 гектарів із його буйноцвіттям-
буйнотрав’ям (понад 600 груп 
трав’яних рослин) та буйнодерев’ям 
(понад 1,000 назв, найвище дере-
во, тополя сіріюча – 37 метрів). Це 
стогектарний зоопарк з тисячами 
ссавців і птахів, багатьох з яких уже 
занесено у Червону книгу. Так само 
десятки видів квіткових рослин у 
живій природі можна побачити, на 
жаль, уже тільки тут. Важко уяви-
ти, щоб усе це квітло, жило, розви-
валось, розмножувалось без любови 
людини. Не просто без догляду, пра-
ці, турботи, а насамперед, без любо-
ви.

Усім відомо про вклад у створен-
ня заповідника Фрідріха Фальц-
Фейна, але „Асканія-Нова“ у ниніш-
ньому її вигляді завдячує людині, 
фанатично відданій професійному 
обов’язкові, науці, природі, біології, 
усьому цьому буйнозеленому світо-
ві. 

„Наша хата була на хуторі у Запо-
різькій області, крайня від степу і 
я ріс серед трав і степових істот“, 
– розповів директор заповідника 
„Асканія-Нова“ Віктор Гаврилен-
ко. Він не належить до кабінетних 
директорів, щодня він буває у різ-
них куточках свого великого госпо-

дарства, проходячи по 10-12 кіло-
метрів. 

Розповідаючи про одну з перлин 
дендрологічного парку нам, групі 
журналістів, які потрапили у ці краї 
на запрошення громадської орга-
нізації „Нова ґенерація“ за проєк-
том „Схід і захід разом“ Польсько-
Канадської програми підтримки 
демократії, В. Гавриленко не оминає 
місцеву історію. 

На галявину, де квітує церціс 

канадський (це кущі, що в період 
цвітіння перетворюються букваль-
но на лілово-фіялкові хмари) В. Гав-
риленко не пустив Леоніда Кучму у 
час його президентства. Оточення 
Л. Кучми вирішило, що саме на тій 
галявині добре було б облаштува-
ти місце відпочинку для втомленого 
державними справами ґаранта. Але 
В. Гавриленко сказав: „Це не потріб-
но ні президентові, ні заповіднико-
ві“. На щастя, адміністрація очіль-
ника держави не стала наполягати.

Дендрологічний парк перебуває 
на штучному зрошенні. У іншому 
випадку, впевнений В. Гавриленко, 
така повнокровна рослинність тут 
не збереглася б. Щоб напоїти усю 
цю красу, потрібно 1.6 млн. кубіч-
них метрів води на рік. Заповідник 
мусить її купувати. Нинішній Вод-
ний кодекс не передбачає звільнен-
ня природно-заповідного фонду від 
такої оплати.

„Це неправильно, – обурюється 
В. Гавриленко, – адже ми зберігає-
мо національне надбання. Були вже 
навіть рішення профільного коміте-
ту Верховної Ради про те, щоб ми не 
платили за воду, але парлямент його 
не прийняв. Ми, звісно, заощаджу-
ємо, як можемо. Та й на людській 
праці теж. За світовими стандарта-
ми один працівник має обслугову-
вати гектар подібного парку, у нас 53 
особи на 167 гектарів. Утроє більше 
навантаження“.

А взагалі, щоб природа розвива-
лась за своїми споконвічними зако-
нами, на думку В. Гавриленка, тре-
ба мати набагато більшу територію. 
Птахи, які живуть у заповіднику, 
наприклад, розлітаються на 40 кіло-
метрів. Природний хід вовка – 50 
кілометрів. Людина має зберігати 
середовище існування біологічного 
виду. Це ж стосується й нації. Зни-
щуючи навколишню природу, підру-

буємо власний корінь.
Утримання потужного і безцін-

ного заповідника „Асканія-Нова“ 
обходиться державі всього у 15 млн. 
грн на рік. Адміністрація його міс-
титься у кількох кімнатах, бо колиш-
ній палац Фальц-Фейнів уже вісім 
років ремонтується. І кінця краю 
тому ремонту не видно. 

На Зміїну гірку прямуємо вздовж 
ставків. Їх тут – аж дев’ять гектарів. 
І не мілких – трапляється глибина 
до семи метрів. „Це середня глибина 
Озівського моря“, – уточнює В. Гав-
риленко.

На берегах – безліч птахів. Крім 
звичайних, які водяться скрізь, є й 
рідкісні. Червона качка, наприклад, 
оґар. Їх залишалось в Україні всього 
кілька десятків особин, але завдяки 
асканійським ученим тепер у запо-
відник прилітає зимувати близько 
8,000 таких качок. Цей птах трохи 
менший за звичайну качку і з яскра-
во-рудим пір’ям. Птахи – особлива 
любов В. Гавриленка, адже його спе-
ціялізація – орнітологія. 

Із сміхом В. Гавриленко розпові-
дає, як йому якось довелося втіка-
ти від кафрів. Це великі бикоподібні 
тварини, які не визнають верховен-
ства людини. І хоча В. Гавриленко 
знає, як і на що вони реаґують, але 
з кафрами слід бути обережним. З 
тваринами у зоопарку він поводить-
ся, як із давніми знайомими.

„Батьку! Ввиходь, у тебе гос-
ті!“ – гукає В. Гавриленко, зайшов-
ши в одну із загород. Із приміщення 
поволі виходить величезний бізон. 
Трохи закошланий після сну, він 
непривітно поглядає на нас. Мов-
ляв, чого приперлись, сон переби-
ли. Козли, антилопи, струсі, шля-
хетний олень привітніші. Ґвинто-
рогий козел-мархур встромив мор-
ду буквально між ґраток огорожі. 
Одну з антилоп за правління Вікто-
ра Януковича йому довелося відда-
ти у Межигір’я. Пізніше роздоювати 
її їздила співробітниця заповідни-
ка, яка одна з небагатьох знає, як це 
правильно робити.

На Зміїній гірці змії у спеку час-
то вигріваються на її схилах. Вели-
чезний полоз заліз на кам’яну поло-
вецьку бабу, що бовваніє тут. Вона 
серед літа тепла, аж гаряча, йому 
там, мабуть, дуже затишно. З гірки 
відкривається величезний степовий 
простір. Там живе багато таврин. Як 
зберегти усе це багатство?

„Останній випадок бракон’єрства, 
– розповідає директор заповідника, 
– був у нас у 1993 році. На перших 
порах мало не війна тривала. Я ходив 
із двома пістолетами. Мою квартиру 
хтось підпалив. А що вже штучних 
підпалів у заповіднику було!“.

Про Асканію-Нову можна розпо-
вісти ще багато цікавого. Та головне: 
поки там є В. Гавриленко у заповід-
нику буде все добре.Полоз заліз на кам’яну половецьку бабу. (Фото: Віктор Гавриленко)

Пасуться шляхетні олені.

Це видання також виграло від 
того, що воно включає обшир-
ний вступний нарис про Я. Гніз-
довського пера мисткині й мис-
тецтвознавця з Тернополя Ната-
лії Собкович. Навчаючись у 1995 
році в Києві на факультеті тео-
рії та історії мистецтва Україн-
ської Академії Мистецтва (нині 
– Національнa академія образот-

ворчого мистецтва та архітекту-
ри), вона відкрила для себе твор-
чість Я. Гніздовського. Захопив-
шись тим відкриттям, Н. Собкович 
три останні роки свого навчання 
присвятила дослідженню графіки 
Я. Гніздовського в музеях України. 
Такою ж була й тема її дипломної 
праці в академії, яку вона захисти-
ла у 1997 році.

Упродовж ювілейного року Н. 
Собкович організувала виставки та 
іншi мистецько-культурні акції на 
Тернопіллі, а також у шести містах 

України. Поширено наклади п’яти 
публікацій, присвячених 100-річ-
чю Я. Гніздовського, а саме набір 
листівок ,,Графіка Якова Гніздов-
ського у збірках музеїв Тернопіль-
ських обласних художнього і кра-
єзнавчого музеїв”; каталог ,,Графіка 
Якова Гніздовського у збірках музе-
їв Тернопільщини”, каталог Всеу-
країнської виставки творів Я. Гніз-
довського, що відбулася у Львові, 
Чернівцях, Києві, Полтаві, Дніпро-
петровську і Черкасах; англо-укра-
їнський каталог виставки з нагоди 

100-річчя Я. Гніздовського (з при-
ватних збірок), якою у квітні 2015 
року відкрився Американський дім 
у Києві; бібліографічний покажчик 
,,Яків Гніздовський”.

,,Важливо, – пише у листі до 
мене Н. Собкович, – що ця знамен-
на дата залишиться у друкованому 
слові, і, сподіваюся, привертатиме 
увагу не одного покоління дослід-
ників великого мистця Якова Я. 
Гніздовського”.

Александрія, Вірджінія

(Закінчення зі стор. 13)

Вшанували Якова...
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Одесити створили електромобіль
Сергій Горицвіт

ОДЕСА. – В Україні з’явився пер-
ший і покищо єдиний вітчизня-
ний прототип електромобіля, який 
було зібрано в Одесі. Про це пові-
домила 20 квітня компанія-розроб-
ник автомобіля „Electric Marathon 
International“. 

Електромобіль дістав назву 
„Synchronous“ і був офіційно пред-
ставлений в Монако на 11-ій щоріч-
ній конференції з екологічного тран-

спорту і відновлювальних джерел 
енерґії EVER 2016.

Електромобіль має електричний 
двигун, сонячні панелі на даху, що 
забезпечують роботу кондиціоне-
ра. Його можна використовувати 
як таксі й екскурсійне авто на шість 
пасажирів. Комплектуючі деталі 
повністю українського виробни-
цтва. Творці електромобіля пля-
нують виставити його для участі 
в маратоні, початок якого призна-
чений на Львів. На своєму шляху 

машини пройдуть 
дорогами 10 евро-
пейських країн до 
Монте-Карло.

Одеська ком-
панія „EcoFactor“ 
мин улого р ок у 
представила „Запо-
рожець“, обладна-
ний електродвигу-
ном, який успішно 
подолав 3,000 кіло-
метрів маратону 
Київ-Монте-Кар-
ло і за підсумка-
ми змагань обігнав 
знаменитий авто-
мобіль „Tesla“.

Молодь вийшла на площу
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – 2 травня у місті 
встановили новий національний 
рекорд України. На Соборній площі 
одночасно робили фізичну вправу 
827 хлопців та дівчат за програмою 
спортивно-патріотичного заходу 

„Українці – сильна нація”. 
Цю вправу вони одночасно вико-

нали 25 разів – за кожну область і 
Крим, аби показати, що Україна – 
єдина. Разом з учасниками вправу 
робив голова обласної адміністра-
ції Юрій Ткаченко зі своїми заступ-
никами. 

Увічнили корифеїв театру
Світлана Орел

ХЕРСОН. – У ході декомуні-
зації дві вулиці у місті отримали 
імена Івана Карпенка-Карого та 
Миколи Садовського – корифеїв 
українського театру. Вони не раз 
бували у цьому місті на виступах. 

Але ініціятори перейменуван-
ня наголошують ще й на тому, що 
саме у Херсоні у 1886 році було 
видано драми Івана Карпови-
ча Тобілевича (Карпенка-Каро-
го) „Бондарівна“, „Хто винен?“, 
„Розумний і дурень“, а через рік і 
„Наймичку“.

Учні говорили про Львівський псевдособор 
Оксана Гузовата

БЕРЕЖАНИ. Тернопільська 
область. – 20 травня у краєзнав-
чому музеї відбувся круглий стіл 
„Львівський псевдособор. Ще одна 
історія перемоги“, модератором 
якого була старший науковий спів-
робітник Оксана Гузовата. Мета 
проведення – подати бачення цієї 
події очима сьогоднішнього юного 

покоління. 
Активними учасниками заходу 

стали учні 8-9 кляс Бережанської 
школи, які виступили із доповідя-
ми про згадані історичні події. 

Про життя духовенства у ті часи, 
зокрема про жертвенну діяльність 
Сестер Служебниць розповіла 
сестра Діонісія, а о. Василь Онищук 
поділився власними свідченнями 
та розповідями про ці події. 

Радіо „Куреш“ діє в Херсоні
Світлана Орел 

ХЕРСОН. – Росія після загарбан-
ня Криму заборонила кримсько-
татарський Меджліс, вигнала з пів-
острова їхній єдиний національний 
телеканал АТР, тож кримські тата-
ри, які виїхали з півострова, змуше-
ні будувати нові інформаційні кана-
ли зв’язку із співвітчизниками, що 
залишились у Криму. Один з них – 
радіо „Куреш“ („Борись!“), редакція 
якого розміщена у невеликому буди-
ночку кримсько-татарського Медж-
лісу, який тепер діє в Херсоні.

Покищо слухати це радіо мож-
на лише через інтернет. Крім музич-
них програм, 70 відс. яких стано-
вить кримсько-татарська музика і 
30 відс. – українська, популярніс-
тю користуються зв’язок зі слухача-
ми через електронну пошту, програ-
ми, присвячені захистові прав люди-
ни, освітнім проблемам, історії крим-
сько-татарського народу, аналітич-
на програма „Обличчя реальної полі-
тики“.

Директор радіо „Куреш“ Ібрагім 
Сулейменов із сумом констатує, що в 
Криму із кожним днем посилюються 
репресії‚ влада проявляє сваволю, не 
реаґуючи на міжнародний розголос. 
На його думку, мета Росії – залякати 

людей настільки, щоб вони переста-
ли визнавати себе окремим народом. 
На декого такі дії російської влади 
діють. Але з 34 членів Меджлісу тіль-
ки троє перейшли на бік Росії.

І. Сулейменов впевнений, що 
кримсько-татарський народ не 
бачить себе поза Україною. На жаль, 
вона покищо мало турбується про 
інформаційну єдність з мешканцями 
півострова. 

Тільки наприкінці травня цьо-
го року було встановлено обладнан-
ня, яке дозволяє мешканцям кількох 
прикордонних кримських районів 
почути українські радіостанції. Про 
весь Крим і досі не йдеться. Тож гас-
ло радіо „Куреш“ – „Слухай, живи, 
борись!“ – ще довго буде актуаль-
ним.

Знайдено повстанські листівки 
Євген Цимбалюк
 
МАЙДАН, Рівненська область. 

– Біля села місцеві жителі знайшли 
листівки часів ОУН і УПА. Знайде-
ні листівки – ориґінали, але текст не 
позбавлений актуальности: „Україн-
ська молоде! Ти маєш право на заба-
ви, танці, музики. Але не час на них 
сьогодні, коли так густо ллється кров 
народу“. 

Директор Державного історико-
культурного заповідника міста Дубно 
Леонід Кічатий вважає, що ці матері-
яли мають стати історичними експо-
натами установи, яку він очолює. 

Електромобіль „Synchronous“. (Фото: Сергій Горицвіт)

Спортивне дійство „Українці – сильна нація“ в Черкасах. (Фото: 
Олександер Костирко)

Учасники круглого столу про Львівський псевдособор.Листівки часів ОУН і УПА.
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Епідеміолог Данило Заболотний рятував людство
Ярослав Стех

Відомий український мікробіо-
лог, епідеміолог, президент Укра-
їнської Академії Наук (1928-1929), 
засновник Інституту мікробіоло-
гії та епідеміології в Києві Данило 
Заболотний народився 16 грудня 
1866 року в селі Чоботарка (нині – 
Вінницької области). Він врятував 
людство від епідемій чуми, холери 
й інших інфекційних захворювань. 

А при тому писав знамениті 
вірші: „В краю, де воля – голос прав-
ди, в краю неволі – все брехня; там 
є багато тільки кривди, царить в 
законі розбійня“. У вірші „До това-
риства“ написано „Підем разом на 
роботу для неньки-Вкраїни, нехай з 
нами, козаками, вона не загине!“. 

У довіднику „Біологи“ („Науко-
ва думка“, 1984 рік) читаємо, що Д. 
Заболотний  – радянський мікробі-
олог і епідеміолог у 1929 році орга-
нізував у Києві Інститут мікро-
біології та епідеміології (тепер це 
Інститут мікробіології та вірусо-
логії ім. Д. Заболотного). В 1897-
1899 роках брав участь в експедиці-
ях для вивчення чуми в Індії, Ара-
бії, Китаї, Монголії, Персїї та інших 
краях. В 1910-1917 роках керував 
експедиціями в Манджурії й Тур-
кестані. Ніде жодного слова немає, 
що вчений ще в студентські роки 
писав вірші, які високо оціни-
ла Леся Українка, котра була з ним 
особисто знайома і цінувала його 
за глибокий дух патріотизму.

Д-р Віталій Западнюк, керівник 
лябораторії експериментальної 
фармакології Інституту геронтоло-
гії писав у журналі „Київ“ за 1999 
рік: „В часі громадянської війни Д. 

Заболотний передав батькові сво-
го щоденника, який вів у грубо-
му зошиті, де було написано: „Чи 
довго ще чути, як стогнуть в нево-
лі в кайдани закуті, як гине без долі 
козацькая сила, бідніє святая Укра-
їна мила. Та ні ж бо, не буде, на згу-
бу за волю за луччую долю, за долю 
Вкраїни“. Вже з тих слів відчутно 
дух патріотизму великого науков-
ця.

Д. Заболотний походив з хлібо-
робської родини, вчився на при-
родничому факультеті Новоро-
сійського університету в Одесі під 
керівництвом видатного професора 
Іллі Мечникова‚ але у 1889 році був 
виключений з університету і аре-
штований за участь у студентсько-
му русі проти царату. Через три 
місяці Д. Заболотний важко захво-
рів і його звільнили з ув’язнення. 
Він повернувся до Одеси, де став 
практикантом на Одеській бактері-
ологічній станції і був помічником 
у директора Якова Бардаха. 

В 1891 році він склав екстер-
ном державні іспити в університе-
ті на ступінь маґістра природни-
чих наук, вступив на третій курс 
медичного факультету Київського 
університету св. Володимира. Цьо-
го ж року він одружився з Людми-
лою Радецькою і поринув у наукову 
роботу на катедрі загальної патоло-
гії під керівництвом проф. Володи-
мира Підвисоцького. 

У 1894 році Д. Заболотного від-
правили до Подільської губернії, 
де була епідемія холери та диф-
терії. Тут він створив бактеріо-
логічну лябораторію у Кам’янці-
Подільському. Він побував у нау-
кових експедиціях до Індії, Арабій-

ського півострова, Китаю й Мон-
голії, де вивчав вогнища чуми, 
заснував першу в Росії (у Петер-
бурзі) катедру медичної мікробіо-
логії, опісля їздив з науковою місі-
єю до Персії, Арабії та Месопота-
мії, Шотляндії, Португалії, Марок-
ко. У Парижі опрацьовував мате-
ріяли експедиції до Індії і опублі-
кував курс лекцій „Основи загаль-
ної мікробіології“, випустив 1909 
року підручник „Загальна бактері-
ологія“, а у 1908 році у Військово-
медичній академії захистив дисер-
тацію на ступінь доктора медици-
ни. І де б він не перебував, ніколи 
не розлучався з Шевченківським 
„Кобзарем“.

У 1918 році Д. Заболотний орга-
нізував епідеміологічний відділ 
Інституту експериментальної меди-
цини, створив вакцинно-сироват-
кову комісію при Петроградському 
відділі охорони здоров’я. Захворі-
ла його дружина і померла. Помер 
його син Петрусь. В тому періоді в 
Україні почалися визвольні змаган-
ня. 1920 року Д. Заболотний органі-
зував комісію для вивчення висип-
ного тифу, засновував першу в кра-
їні катедру епідеміології. В грудні 
1922 року Д. Заболотний виїхав у 
відрядження до Петрограда. Його 
обрали завідувачем катедри мікро-
біології Військово-медичної акаде-
мії, членом-кореспондентом Росій-
ської Академії наук. Учений опублі-
кував понад 200 праць, присвяче-
них вивченню чуми, холери й сифі-
лісу. 

У травні 1928 року Д. Заболот-
ний оселився в Києві, де продо-
вжив наукову роботу. Він допо 
магав бідним, особливо сиротам, 

за свій кошт навчав 13 дітей, яких 
усиновив. Серед нух була Федо-
ра Яковенко з села Китайгорода на 
Вінниччині, яка переписала пошко-
джені сторінки рукопису, але служ-
бовці НКВД ці матеріяли забрали, 
як націоналістичні‚ й заборонили 
інші його твори популяризувати. 
Якби вчений дожив до сумнозвіс-
ного для українського народу 1937 
року, його неодмінно розстріляли 
б в катівнях, де гинула українська 
еліта. Але академіка Д. Заболотно-
го не стало 15 грудня 1929 року. 
Останні його слова були: „Діти мої 
дорогі, любіть науку і правду“. 

Поховано вченого на подвір’ї 
батьківської хати у рідному селі 
поруч з дружиною. На вшанування 
Д. Заболотного названо Інститут 
мікробіології і вірусології та вули-
цю у Києві, а також Вінницький 
медичний коледж і вулицю в Одесі.

Данило Заболотний (1866-1929)

десь перед самим днем народження 
моєї дитини, так, щоб несподіва-
но зіпсувати нам якесь свято. Але 
незабаром поставили другого. З 
різко протилежною поведінкою. Це 
був знаменитий Кірічек Валерій. У 
нашому колі ходили чутки, що це 
був спеціяліст з організації кри-
мінальних справ, зокрема Вадима 
Смогителя, Миколи Горбаля, Саші 
Фельдмана, який, між іншим, Васи-
лів лист у Москву передавав. 

Цей Кірічек був дуже жорсто-
кий зі мною. У цей час (у жовтні 
1976 року) я влаштувалася в один 
науково-дослідний інститут, що 
був філіялом московського. Я була 
надомницею: друкувала, редаґува-
ла, робила все, що їм треба. Мене 
оформляли на тимчасові термі-
ни. А в перервах я мала можли-
вість поїхати в село за продукта-
ми. Він пішов на моє місце праці 

і в присутності начальника відді-
лу кадрів та заступника директо-
ра розмовляв зі мною дуже грубо. 
Начальник відділу кадрів, колиш-
ній військовий, коли почув, що 
тут у нього працює якась така 
непевна людина, то був просто 
сам не свій. З роботи мене звіль-
нили. Це було 5 лютого 1977 року. 
Я ходила з двома своїми дітьми, то 
за нами час від часу ходили хлопці 
з фотоапаратом, щоб діти це бачи-
ли“. 

КҐБ присвоїв В. Лісовій клич-
ку „Тиха“. Коли В. Лісовий піс-
ля семи років ув’язнення вий-
шов на заслання, дружина вліт-
ку 1981 року зібрала дітей і поїха-
ла до нього в Бурятію. Приїхала в 
село Нова Брянь вранці і довіда-
лася, що В. Лісового заарештували 
вночі, дали ще один рік криміна-
лу. Його позбавили роботи і волі 
за протест проти введення військ 
СРСР в Афганістан. Наступного 
літа сім’я „возз’єдналася“ в селі 
Ілька і провела там три роки. 

(Закінчення зі стор. 6)

Свідчить Віра Лісова

Новака-Єзьоранського. Нею від-
значають осіб та інститути, жит-
тя, діяльність та активність яких 
сприяли або сприяють розбудові 
незалежної Польщі та формуванню 
громадянського суспільства. 

Лавреатами нагороди у різні 
роки були перший посткомуніс-
тичний Прем’єр-міністер Польщі 
Тадеуш Мазовєцький, Президент 

США Джордж Буш-старший, голо-
ва Верховної Ради незалежної Біло-
русі Станіслав Шушкєвич, Архиє-
пископ Парижу Жан-Марі Люсті-
же, радянський дисидент і право-
захисник Сергій Ковальов, чесь-
кий дисидент та перший Прези-
дент Чехії Вацлав Гавел, автор 
польських реформ Лєшек Бальце-
рович, польський дипломат Єжи 
Козьмінський, Президент Литви 
Валдас Адамкус, політолог Збіґнєв 
Бжезінський та Інститут літерату-
ри в Парижі.

(Закінчення зі стор. 5)

Президент УКУ...

тим більше, що ця психіка не один 
раз виказувала нестабільність. Не 
забуваймо, що Н. Савченко як вій-
ськова летунка брала участь в ірак-
ській війні. Та й на Донбасі не раз 
дивилася смерті у вічі. До того ж, ще 
й характер такий у неї – емоційно 
напружений, вибуховий.

Та навіть якби військова поло-
нянка була з суцільної сталі і всі 
намагання зламати палку українку 
розбивалися об непохитний мур її 
волі, то й тоді московські „специ“ 
не полишили б наміру хоч у якійсь 
мірі досягнути свого. 

Тому що становище кремлівсько-
го володаря дуже кепське: політич-
ну кризу в Україні, організовану й 
підігрівану п’ятою колоною у Вер-
ховній Раді і промосковською аґен-
турною мережею Віктора Медвед-
чука, відомою під фарисейською 
назвою „Український вибір“, Крем-
леві не вдалося довести до вибу-
ху і позачергових парляментських 
виборів. Україна вистояла і зміцні-
ла. Російська ж економіка – за крок 
до розвалу. Москва нервує, шука-
ючи ефективного способу ошука-
ти Европу та Америку й домогтися 
скасування санкцій і водночас не 
збирається відмовлятися від дия-
вольського пляну через Донбас і 
його реінтеґрацію в український 
державний простір переорієнтува-
ти політичний курс Києва з евро-
пейського напрямку на евроазій-
ський, тобто російський.

У кремлівському мізковому цен-

трі працюють непересічні професі-
онали, геніяльні маніпулятори люд-
ською свідомістю – доктори, ака-
деміки. За два роки перебування 
українки у в’язниці вони, поза всі-
ма сумнівами, застосували до неї не 
одну випробувану методу розще-
плення особистости і потрібного їм 
запрограмування.

Ймовірно, головний розрахунок 
московські психологи робили на 
честолюбство Н. Савченко, навіюю-
чи їй переконаність, що саме вона і 
тільки вона є тією особливою люди-
ною, котра може привести до при-
пинення війни на сході України. 
Легко можна уявити, як учені вов-
ки в овечих шкурах співали їй піс-
ні про свою „опозицію“ до Володи-
мира Путіна і його „яструбів“, про 
те, що і Путін і Петро Порошенко 
наживаються на війні, а тим часом 
на ній гинуть найкращі сини обох 
братніх народів. 

Обман цей страшний, страшні-
ший за війну, тому що він веде до 
поневолення України, з якого вже не 
буде порятунку. „Мирний“ проєкт 
Кремля сьогодні вже повним ходом 
втілюється в Україні – і не лише 
силами путінської аґентури, не лише 
свідомими ворогами українства але 
й усіма несвідомими людьми, котрі 
все ще не розуміють онтологічної 
несумісности цих культур і менталь-
ностей – російської і української. Не 
розуміють, що будь-яке посилення 
Росії приведе до послаблення, а від-
так і до зникнення незалежної укра-
їнської держави.

У цьому контексті й варто далі 
спостерігати за політичною діяль-
ністю Н. Савченко.

(Закінчення зі стор. 4)

Відсутність політичного...
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Bartoszyk, Marion Mount Rainier, MD
Bielka-Vladyka, Olga Rochester, NY
Borden, Nicholas Flossmoor, IL
Brunda, Valentina Myrtle Beach, SC
Denysenko, John Warren, MI
Dolinsky, Larissa Westfield, NJ
Dotsok, Olexander Gulfport, FL
Dytyniak, Maria Edmonton, AB
Geletyuk, Irina & Yuriy Sacramento, CA
Gonzalez, Luba Lynbrook, NY
Gramiak, Orysia Hollywood, FL
Gudz, Myron Hartford, CT
Horban, Mychajlo Parma, OH
Hryhorczuk, Natalia Chicago, IL
Hupalo, Jerry Chicago, IL
Jarmoluk, Mary Russellville, AR
Kaminsky, Wasyl Winnetka, IL
Klos, Alexander Independence, OH
Klufas, Zorianna Highland Park, NJ
Kolodij, Jaroslaw Jenkintown, PA
Kolubinsky, Walter Phoenixville, PA
Konowal, Alex Fort Myers, FL
Kowal, Olga Kenilworth, NJ
Kropelnyckyj, Emilia Warren, MI
Kulynych, M Jackson Heights, NY
Leshchyshyn, Maria Rochester, NY
Lonchyna, Taras & Jaroslava Trenton, NJ
Makar, Andrew Brooklyn, NY
Moczula, Michael Clifton, NJ
Muryn, Gregor Johnson City, NY
Pawlyk, Luba Monroe, NY
Pidletejczuk, Nicholas Grosse Pt Woods, MI
Podolak, Eugenia Lehighton, PA
Repeta, Eugene Warren, MI
Rozhin, Jurij Sterling Heights, MI
Russnak, Irene Rochester, NY
Saldyt, Oksana Amherst, NY
Serafyn, Alexander Troy, MI
Shcheglov, Nazar Jackson Heights, NY
Solonynka, Michael New Hope, MN
Syrotiuk, Natalia Somers, CT
Teniuch, Jakym White Plains, NY
Tomaszczuk, Daniel Kansas City, MO
Zarycky, Marie Warren, MI

10 Baransky, Orysia Flushing, NY
Boychuk, John Trenton, NJ
Charchyshyn, Jerry Ellenville, NY
Dmytryszyn, Ewhenia Syracuse, NY
Dubinin, Svetlana & Wasily Del Mar, CA
Dykij, Ludmila Blairstown, NJ
Dzwinka, Michael Bradenton, FL
Fedor, Mychajlo Flemington, NJ
Golia, Z Tarpon Springs, FL
Hawryluk, Olga Stuyvesant, NY
Hrab, Aurelia Morristown, NJ
Indianu, Helena Sarasota, FL
Jaworsky, Victor Orangeburg, NY
Keske, Luba & Walter Woodland Hills, CA
Klos, Nadia Melrose Park, PA
Kozicky, Wolodymyr & Anna Yonkers, NY
Krawciw, Jaroslaw North Providence, RI
Krul, Petro & Sonia Silver Spring, MD
Kryworuchko, Anatole Chilliwack, BC

(Закінчення зі стор. 7)

Пресфонд... Kusio, Theodore Newington, CT
Kuzyszyn, Oksana & Bohdan Fords, NJ
Leskiw, Maria Philadelphia, PA
Loniewsky, Julia Newark, NJ
Lonyszyn, Sophie Somerset, NJ
Luciw, Wolodymyr & Mary Bernville, PA
Lushniak, Olha Chicago, IL
Mykyta, Roman Eatontown, NJ
Obuszczak, Vera Philadelphia, PA
Orel, Nina North Bergen, NJ
Pawluk, Ihor Lansdale, PA
Poliszczuk, Peter & Anna Cheektowaga, NY
Rakshanov, Volodymyr Brookings, SD
Rudyk, Vera South Windsor, CT
Sendzik, Vira Trenton, NJ
Shmigel, Nadia Jamaica, NY
Slevinsky, Taras & Maria Stratford, CT
Slysh, Roman Raleigh, NC
Smyk, R Lake Bluff, IL
Stasiuk, Jaroslawa Lexington, NY
Stepanyk, Irena Stoneham, MA
Wolowodiuk, Yaroslaw Glen Oaks, NY
Wynnyk, Irene Hyde Park, NY
Yurkewych, Maria East Hanover, NJ

7 Baran, John & Luba Rochester, NY
Bardyn, Ihor Toronto, ON
Belendiuk, Michael & Lydia North Port, FL
Bratach, Eugene West Palm Beach, FL
Butry, John Warren, MI
Charchalis, Oksana Markus West Webster, NY
Paslawsky-Marchal, Christine West Seneca, NY
Cybyk, Martha Toms River, NJ
Dub, Zenon Houston, TX
Dzika, Helena Sloatsburg, NY
Fedorowycz, Zenon Trenton, NJ
Florchuk, Alexandra Warren, MI
Francuzenko, Jaroslawa Rockville, MD
Gerent, Walter West Hartford, CT
Giffler, Lydia Arlington, VA
Haftkowycz, Nadia Wethersfield, CT
Harhaj, Bohdan & Maria Howell, NJ
Heretz, Roxana Rutherford, NJ
Hladkyj, Irene New Haven, CT
Illuk, Zina Belle Harbor, NY
Kalman, Nina Fort Collins, CO
Kipa, Albert Allentown, PA
Klecor, Alexander North Brunswick, NJ
Klymyshyn, L Wharton, NJ
Koropey, Nina Johnston, RI
Kowerko, Oleh & Alexandra Chicago, IL
Krawczuk, Anna Holmdel, NJ
Krivoy, Vladimir East Bridgewater, MA
Krywulych, Myroslaw Amsterdam, NY
Kuc, George Levittown, PA
Kulchyckyj, Bohdan Cinnaminson, NJ
Kuropas, Bohdan & Lydia Hickory, NC
Lawro, Maria Long Island City, NY
Leush, Anna Clifton Park, NY
Loza, Ulana Buffalo, NY
Mediuch, Mary Whippany, NJ
Niepritzky, Boris St Paul, MN
Oryshchyn, Borys & Luba Lakewood, CO
Panczak, Bazyli New York, NY
Pendakiwskyj, Osyp & Olga Shelton, CT
Petryk, Anna Sherwood Park, AB
Piaseckyj, Oksana & Peter Sunny Isles, FL
Pidwerbetsky, A Schenectady, NY

Pikas, Hryhoryj Grand Island, NY
Podobinsky, Joseph Rutherford, NJ
Poletz, Alexander St Anthony, MN
Prybyla, Ostap Syracuse, NY
Rybak, Roman St Paul, MN
Semeniak, Nicholas & Nadia Brookfield, WI
Semuschak, Stefania Woodside, NY
Shashkewych, Sophie Torrance, CA
Shramenko, Roman Venice, FL
Sky, Michael Holley, NY
Stecyszyn, Zenovia Chicago, IL
Swiatkiwskyj, Emilia Sloan, NY
Sydorak, Jaroslaw Hillsborough, CA
Telepko, Anna Parsippany, NJ
Towstopiat, Maria Gilroy, CA
Turczyn, O Buena Park, CA
Woch, Dmytro & Anna East Hanover, NJ

5 Fesh, Andrej Glen Spey, NY
Konopada, Jaroslaw Warren, MI
Lysak, Lydia Newnan, GA
Moczula, Alexandra Clifton, NJ
Pastushenko, Tatiana Hewitt, NJ
Penk, Maria Stamford, CT
Rakowsky, Alexandra & George Riverhead, NY
Safian, Walter & Anna New York, NY
Savaryn, Peter Edmonton, AB
Szczerba, Maria Southampton, PA

4 Movchan-Novak, Ola Warren, MI
2 Andrach, Eugene Saddle Brook, NJ

Babiuk, Myron Webster, NY
Babiuk, Ihor Rochester, NY
Barna, Stefan Bear, DE
Buniak, Peter & Natalia Randolph, NJ
Bylen, Jaroslaw Chicago, IL
Charko, Anna & Andrew Ambridge, PA
Fedak, Nestor Wheat Ridge, CO
Fedenyshyn, Stefania Springfield, NJ
Haftkowycz, Irena Parma, OH
Hajovy, Fedir Venice, FL
Hanks, Alana San Antonio, TX
Hnateyko, Myron Clifton, NJ
Ihnat, Peter Clifton, NJ
Kmeta, Terebus Yonkers, NY
Kosenko, Alexander Fairview, PA
Kusma, Bohdan Lincoln, RI
Kuzma, Peter Rocky Hill, CT
Levytsky, Adrian Elkins Park, PA
Malaniuk, Eugenia Sunny Isles Bch, FL
Melnyk, Maria Hallstead, PA
Mizur, Roman Shrub Oak, NY
Opalewych, Romanna Toronto, ON
Pochtar, Ludmyla Scotch Plains, NJ
Pocztar, Miroslaw Cherry Valley, IL
Radynskyj, Ksenia East Lyme, CT
Ripecky, Andrew Chicago, IL
Rudakewycz, Wolodymyr Clifton Park, NY
Rudchenko, Michael Encino, CA
Staruschak, Frances Welland, ON
Swystun, Roman & Orysia North Port, FL
Syplywyj, Stepan Rochester, NY
Zaika, Laura Larysa Cheltenham, PA

TOTAL FOR APRIL: $6,325

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“! 

ну систему‚ глибоко вражену хво-
робою. Тепер вони знову підвищу-
ють рейтинґи серед політично при-
мітивного електорату‚ критикуючи 
владу саме за те‚ в чому найбільше 
винні самі.

Прису тність „Опозиційного 
бльоку“ в політичному тілі України 
змушує бачити її головну пробле-
му не в тому‚ якою є Україна‚ прези-
дентсько-парляментською чи пар-
ляментсько-президентською рес-
публікою‚ а в тому‚ що вона досі 
залишається в більшій мірі росій-
сько-українською‚ ніж українсько-
російською. Це є вислідом не лише 
дій ворогів України‚ котрі спокій-
но засідають в українському пар-
ляменті‚ не лише дій „п’ятої коло-
ни“ Москви‚ але й вислідом безідей-
ности‚ безідеологічности майже усіх 
інших політичних сил країни. 

Згадаймо‚ що кожна парля-
ментська партія – „Батьківщи-
на“‚ „Народний фронт“‚ Радикаль-
на партія‚ „Бльок Пера Порошенка“ 

„Самопоміч“‚ „Відродження“‚ „Воля 
народу“ – створювалася під вибори. 
І основою передвиборних програм 
була не ідеологія‚ а обіцянки зро-
бити життя кращим „вже завтра“ 
і більший чи менший особистий 
авторитет її провідника. Або ж – 
фінансовий капітал‚ який у влас-
них інтересах скуповує місця у пар-
тійних списках і потім смикає за 
потрібні ниточки депутатів-маріо-
неток. 

Тому безідеологічність‚ ідейна 
невизначеність зрівнює провлад-
ні партії з партіями опозиційними. 
І йдеться не лише про світоглядну 
поляризацію‚ але й про „праве-ліве“ 
як вибір економічної моделі.

Демократичний розвиток суспіль-
ства передбачає найширший спектр 
політичних ідей та сенсів‚ від лівого 
до правого‚ проте в Україні‚ страшно 
понищеній антиукраїнською лівиз-
ною‚ проукраїнська лівиця виник-
не ще не скоро. Відбулася насиль-
на мутація українського ментально-
го коду‚ й тому тепер можливі реци-
диви‚ відтворення вірусу. От не всти-
гли заборонити Комуністичну пар-
тію‚ як „Союз лівих сил“ Василя Вол-

ги вже засвідчив свою орієнтацію на 
Москву.

Тим часом праві партії так дбають 
про свій демократичний „імідж“‚ що 
боятся власної тіні. „Правий сек-
тор“‚ здобувши величезну популяр-
ність з початком революції і війни‚ 
розколовся надвоє: значна части-
на на чолі з харизматичним Дми-
тром Ярошем вибрала парлямент-
ський спосіб боротьби за Україну‚ 
інша частина залишилася на рево-
люційних позиціях і готує нову про-
граму сучасного українського націо-
налізму. Її сутність – Україна мусить 
покладатися на власні сили і пере-
стати бути об’єктом диктату з боку 
Брюселю‚ Москви чи Вашінґтону.

Права „Свобода“‚ єдина серед 
партій з націоналістичною програ-
мою‚ саме через ідейну непослідов-
ність в перші дні Евромайдану втра-
тила довіру електорату, і ще не зна-
ти‚ чи поверне її в наступних пар-
ляментських виборах. Хоч ті декіль-
ка її депутатів-мажоритарників‚ як 
от Юрій Левченко‚ Андрій Іллєнко‚ 
Олег Осуховський‚ Михайло Голо-
вко‚ віддані українській національ-
ній ідеї і помітні у Верховій Раді 

своєю активною законодавчою пра-
цею.

Неструктурованість політичної 
системи за ідейним змістом приво-
дить до таких дивовиж‚ коли ідео-
логічна опозиція виникає всередині 
провладних партій. Саме це відбу-
лося у „Бльоці Петра Порошенка“‚ 
де значна група молодих депутатів 
не хоче підспівувати‚ коли в пісні 
нема надихаючого ідейного заспі-
ву. У цьому бльоці взагалі дійшло до 
абсурду: позбавлено депутатсько-
го мандату Миколу Томенка‚ одно-
го з найавторитетніших українських 
патріотів.

Серед сьогоднішніх опозицій-
них політичних сил повільно‚ але 
впевнено виборює собі ідеологіч-
ний авторитет об’єднання „Самопо-
міч“‚ найінтелектуальніший депу-
татський прошарок. Він буквально 
продирається крізь терни упередже-
ної критики і дискредитації‚ твер-
до відстоюючи здорове і актуальне 
для України гасло „Візьми і зроби!“‚ 
і втілюючи підставове положення 
своєї партійної програми: „Форму-
вати високе почуття належности до 
своєї нації та Вітчизни“.

(Закінчення зі стор. 1)

Опозицій більше...
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PO Box 746, Chester, NY 10918

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

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.

*APY

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.

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 УНКИ  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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Головне бюро: 108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 

E-mail:  Info@selfrelianceny.org;    Website:  www.selfrelianceny.org 
Outside NYC call toll free: 1-888- SELFREL 

 
Вигідно росташовані філії: 

 
KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636    UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue 

Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097    ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106 Tel:  718 626-0506;                
Fax:  718 626-0458    LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

  
 
 

                                                                                  SRNYFCU NMLS# 699320   
 
   
*Потрібно 20% завдатку; 1-4 родинний дім для вжитку домовласника; без нараховування точок (no points); нема штрафу 
за передчасне сплачення позички; 300 місяців до сплати; $1,000 позичка  коштує $5.06.  Відсотки на позичках можуть 
змінитись в будь-який час без попереднього повідомлення.  APR -  Annual Percentage Rate, в річному відношені. 
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З Волі Всевишнього відійшов у вічність 
на 96-му році життя у North Port, Fl.

св. п.
інж. Михайло Тарапацкий

(9 січня 1921 - 4 травня 2016)
 

у смутку залишилися 

дружина   - Оксана (Ляля)
сини Оксани 
з першого подружжя  -Андрій Питляр з дружиною Магу 
      - Анатоль Питляр з дружиною Tracy
внуки Оксани 
(сини Андрія)  - Тоні Питляр 
    - Александер Питляр
    - Михайло Питляр
 чисельні члени ролини Тарапацких в Україні

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою з усім нашим 
членством та українською громадою, 

що 5-го червня 2016 р. відійшов у вічність 
вірний син Лемківської землі  

св. п. д-р ІВАН ГВОЗДА
(нар. в селі Височани, сяніцького повіту, Лемківщина) 

Почесний Голова Крайової Управи 
Організації Оборони Лемківщини в Америці, 

бувший довголітній голова Світової Федерації Лемків, 
бувший член Ради Директорів Фундації Дослідження Лемківщини, 

редактор 5-ох томів «Анналів», 
бувший член редакційної колегії журналу «Лемківщина», 

відданий громадський діяч багатьох українських громадських 
організацій. 

Дружині Покійного пані Валентині, синові Іванові і доні Ліді з родинами 
висловлюємо наші щирі співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ! 

Крайова Управа 
Організації Оборони Лемківщини в Америці   

Ділимося сумною вісткою, що в понеділок, 13 червня 2016 року, 
відійшла у вічність наша дорога Мама i Бабця, жінка по покійному 

Рудольфу Мандзієві та завзятий член Нью-Йоркської громади

св. п. Ана Мандзій 
з дому Асебедо

народжена 14 червня 1925 року у Ярумал, Коломбія.

У глибокому смутку залишилися:  

донька  - Марія Мирослава Волянська з чоловіком Левом
сини  - Орест з дружиною Катерін
  - Нестор
  - Адріян з дружиною Мішел

внуки  - Олег Волянський 
  - Стефан Волянський з дружиною Катерін 
  - Лев Волянський
  - Іван Волянський
  - Христіян Мандзій з дружиною Катерін 
  - Юліян Мандзій
  - Адам Мандзій
  - Адріянна Мандзій
  - Андрій Мандзій

та ближча і дальша родина в Америці і за кордоном.

Панахида і Парастаc відбулися в четвер, 16 червня, в Пармі, Огайо 
і в неділю,19 червня, в Peter Jarema Funeral Home, New York, NY.

Похоронні відправи - в понеділок, 20 червня, в 11-ій годині ранку 
в церкві св. Андрія,  Sarah Wells Trail, Campbell Hall, NY, a відтак на 
цвинтарі св. Духа, Campbell Hall, NY

Вічна Їй пам’ять!
Пожертви в пам’ять Покійної можна складати на: 

Ukrainian Catholic Education Foundation, 
2247 West Chicago Avenue, Chicago, IL 60622

Ділимося сумною вісткою, що 30 травня 2016 року, 
проживши 92 роки відійшов на вічний спочинок

св. п. 
Йосип Гуда

народжений в с. Боків в Україні.

У глибокому смутку залишив 

дружину  - Марію
доню  - Ірину
синів  - Михайла 
  - Богдана
шестеро внуків 
трьох правнучків

Хай чужа земля буде Тобі легкою як перо.

Вічна Тобі пам’ять!

Колишня управа і члени Станиці 
Братства 1-ої Української Дивізії УНА 

у Філядельфії, ПА діляться сумною 
вісткою з побратимами і громадою, що 
в суботу, 11 червня 2016 року, відійшов 

у вічність наш побратим і приятель

св.п. інж. Мирон Білас 
нар. 5 січня 1923 року, в Трускавці, Галичина. 

Колишній стрілець Дивізії „Галичина„ - 1-ої Української Дивізії УНА. 

В 1955 році закінчив студії в Нюарській політехніці дипльомом 
механічного інженера, до відходу на пенсію працював професійно в 
різних федеральних установах. Був довголітнім головою Товариства 
Українських Інженерів Америки, Відділ у Філядельфії, членом дирек-
ції Кредитової Кооперативи „Самопоміч“, та директором Українсько-
го Освітньо-Культурного Центру у Філядельфії.

Похоронні відправи відбулися в суботу, 18 червня 2016 року, в 
церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії в Мелроз-Парку, а відтак 
на дивізийному кладовищі цвинтаря св. Марії в Дженкінтовні, ПА.

Колишні члени Станиці Братства 1-ої УД УНА у Філядельфії склада-
ють дружині покійного Мирона пані Славі, братові д-рові Любоми-
рові у Львові, племінницям Христі Демидович і Галі Клос з родинами 
щиросердечні вислови співчуття.

Вічна Йому пам’ять!
Колишня управа і члени Станиці 
Б-тва 1-ої УД УНА у Філядельфії.
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„Свободу“ видає Український Народний Союз

Газета заснована у 1893 році і є найстаршою
в світі україномовною газетою що виходить безперервно 123 роки.

Архів „Свободи“ – це унікальне джерело інформації з історії українства, 
а сучасний тижневик – це вікно в життя української громади. 

На веб-сторінці „Свободи“
www.svoboda-news.com розміщені:

• електронний архів „Свободи“,
що налічує понад 23 тис. чисел газети від 1893 року,
включно з останніми

• всі Альманахи УНСоюзу від 1903 року

• дитячий журнал „Веселка“ та інше.

Передплачуйте

найстаршу в світі україномовну газету!

ЦІНИ НА ПЕРЕДПЛАТУ:

ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу
Рік Пів-року Рік Пів-року

80 дол. 45 дол. 90 дол. 50 дол.

ЕЛЕКТРОННА (www.svoboda-news.com)

40 дол. на рік для всіх

ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу
Рік Пів-року Рік Пів-року

85 дол. 50 дол. 95 дол. 55 дол.

Відділ передплати: 

973-292-9800 дод. 3040 

СВОБОДУ
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8, 9, 10 липня
www.soyuzivka.com

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


