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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Українофоби 
мусять змовкнути

Петро Часто

На веб-сторінці Радіо Свобода в рубриці 
„Політична карикатура“ з’являються дуже влуч-
ні‚ дотепні малюнки – як своєрідні‚ без жодно-
го тексту‚ коментарі на найгостріші теми україн-
ського суспільного буття. З-поміж них вирізня-
ються карикатури авторства Олексія Кустовсько-
го – і не тільки майстерністю руки‚ але‚ переду-
сім‚ гостро актуальним проукраїнським змістом. 
На одному з малюнків голова Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації Павло Жебрів-
ський запитує Президента Петра Порошенка і 
Голову Верховної Ради Володимира Гройсмана‚ 
якою мовою вони розмовляють вдома. 

Запитує не про політику‚ не про економіку‚ не 
про реформи‚ навіть не про корупційне боло-
то‚ з якого Україна так тяжко витягає ноги‚ – а 
про мову в домашньому середовищі. З батька-
ми‚ дітьми‚ онуками‚ з найближчими товариша-
ми і приятелями. Бо доля України насправді‚ сут-
нісно‚ вирішується не так за міністерськими сто-
лами чи парляментською трибуною‚ як на цьо-
му первісному‚ підставовому рівні української 
національної ідентичности – на рівні родинно-
го життя. Це рівень природної‚ як Божий день‚ 
любови до свого – своєї землі‚ свого народу‚ сво-
єї історії. Саме звідси починається те‚ що назива-
ється кровним зв’язком між поколіннями‚ те‚ що 
називається культурою‚ те‚ що називається наці-
ональною солідарністю‚ все те‚ що дає людині 
силу не зігнутися перед вітрами і бурями.

Карикатурист не мав потреби вигадувати тему 
– досить було поглянути у вікно. По всій країні‚ 
в усіх найбільших містах відбуваються акції на 
захист української мови. Чи це добрий знак? Ні‚ 
недобрий‚ бо він означає‚ що за чверть віку від-
новленої незалежности України її мова‚ попри 
формальний статус державної‚ все ще загроже-
на. І не лише з боку тисяч кремлівських аґен-
тів впливу в Україні‚ а й з боку самого україн-
ського законодавства. Адже донині залишається 
чинним україножерний „закон Ківалова-Колес-
ніченка“‚ ухвалений Верховною Радою в липні 
2012 року.

Промосковське оточення Віктора Янукови-
ча‚ головного грабіжника України‚ користую-
чись його національною байдужістю‚ поспішно 
вибивало ґрунт з-під ніг українства і створювало 
„законні“ запоруки панування російської мови в 
Україні. Риторика вовків в овечих шкурах щедро 
прикрашувалася вірністю цивілізаційним цін-
ностям і Европейській мовній хартії.

Виступаючи 27 травня 2010 року перед деле-
ґатами „Міжнародної ради російських співвіт-
чизників“‚ В. Янукович запевняв: „Ми послідов-
но будемо втілювати в Україні европейські цін-
ності щодо захисту людських прав‚ в тому чис-
лі – й у мовній політиці. За основу ми беремо 
Европейську хартію реґіональних мов і мов мен-
шинств. Ми вже підготували низку законопро-
єктів‚ котрі один за одним будуть подані на роз-

(Закінчення на стор. 18)
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Митрополита Антонія привітали з 70-літтям
Левко Хмельковський

САВТ-БАВНД-БРУК‚ Ню-Джерзі. – В Україн-
ській православній церкві св. Андрія Первозва-
ного 28 cічня було урочисто відзначено 70-ліття 
Митрополита Української Православної Церк-
ви (УПЦ) США і діяспори Антонія, Єпископа 

Константинопольської Православної Церкви, 
Митрополита Ієрапольського. 

Архиєрейську Літургію відслужили Митро-
полит Антоній і президент Консисторії УПЦ 
США Архиєпископ Даниїл в сослуженні вели-

(Закінчення на стор. 9)

Митрополит Антоній і Архиєпископ Даниїл в оточенні православних священиків. (Фото: Левко 
Хмельковський)

Україна досягла проґресу у реформах 

Український кризовий медія-центр

КИЇВ. – У порівнянні з усіма попередніми 
роками незалежности, за останні два-три роки 
Україна досягла дуже серйозного проґресу на 
шляху до евроінтеґрації. Про це заявили 27 січ-
ня представники Уряду, Парляменту та Пред-
ставництва Европейського Союзу в Україні під 
час дискусії в Українському кризовому медія-

центрі. 
„Нам вдалося досягти суттєвого проґресу у 

досягненні тих завдань, які ми ставили перед 
собою як держава і суспільство. Ми запусти-
ли серйозні процеси реформування в усіх сфе-
рах життя.  Мені хочеться вірити, що ми успіш-
но переходимо той рубікон розуміння, що евро-
інтеґрація – це все ж таки внутрішній процес, 
це не питання зовнішньої політики. Ми перехо-
димо на діялог внутрішній до питання, що нам 
потрібно зробити для того, щоб реально руха-
тися у процесі евроінтеґрації, і, як це буде впли-
вати на життя наших громадян“, – зазначи-
ла Віце-прем’єр-міністер з питань европейської 
та евроатлантичної інтеґрації України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе.

Серед позитивних результатів – створен-
ня антикорупційних установ, запуск реформи 
децентралізації, реформи енерґетичного секто-
ра, системи державних закупівель та держав-
них підприємств, реформи державної служби. 
І. Климпуш-Цинцадзе особливо підкреслила 
значення запуску судової реформи, антикоруп-
ційних органів та запровадження електронної 
системи деклярування. „Система електронно-

Віце-прем’єр-міністер з питань европейської 
та евроатлантичної інтеґрації України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе.

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Увічнили подвиг Василя Макуха

КИЇВ. – 26 січня на місці самоспалення Василя 
Макуха відкрили меморіяльну дошку. У такий 
крайній спосіб цей воїн УПА і політв’язень ви-
словив свій протест проти кремлівської окупації 
України і Чехословаччини. Це було 5 листопада 
1968 року. Відтепер на Хрещатику, неподалік Бе-
сарабського ринку, на будинку 27, увіковічнено 
пам’ять про цю подію. У відкритті дошки взяв 
участь Посол Чехії в Україні Радек Матула. Через 
10 років після В. Макуха самоспалення вчинив 
Олекса Гірник, протестуючи проти русифікації 
України. В. Макух народився 14 листопада 1927 
року в селі Карів на Львівщині. У 1944 пішов до 
УПА, діяв у військовій розвідці. У 1946 році по-
ранений і непритомний потрапив у руки НКВД, 
був засуджений до 10 років каторги і відбув по-
карання у Дубровлазі Мордовської АРСР. Після 
табору на спецпоселенні одружився з Лідією 
Запарою, у них народилося двоє дітей. Після 
звільнення подружжя оселилося у Дніпропе-
тровську. („Укрінформ“)

 ■ Стали на захист Уляни Супрун

КИЇВ. – Світовий Конґрес Українців (СКУ) 26 січ-
ня виступив на захист виконуючої обов’язки мі-
ністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, 
яка доклала значних зусиль до проведення в 
Україні рішучих реформ. Президент СКУ Eвген 
Чолій закликав українців усього світу приєд-
натися до підтримки У. Супрун, яка служить 
прикладом здійснення реформ на благо укра-
їнського народу і його сподівань на шляху до 
европейської інтеґрації. Українська Всесвітня 
Координаційна Рада (УВКР) звернулася до пре-
зидента України, прем’єр-міністра та народних 
депутатів із проханням затвердити У. Супрун на 
посаді міністра. УВКР з обуренням сприйняло 
нападки з боку структур та осіб, що несуть без-
посередню відповідальність за жахливий стан 
охорони здоров’я в Україні, на теперішнє керів-
ництво Міністерства охорони здоров’я України 
на чолі з У. Супрун, якій закидають її „неукраїн-
ськість“. У. Супрун, народжена у США, переїхала 
в Україну в часи Евромайдану. („Укрінформ“)

 ■ Бурштин не вивезли

ОДЕСА. – 29 січня прикордонники Одеського 
загону запобігли спробі вивезення 12 кілогра-
мів бурштину через порт Чорноморськ. Під час 
перетину кордону на поромній переправі вони 
викрили 43-річного громадянина України, влас-
ника мікроавтобуса „Опель“, який плянував по-
трапити на теплохід „Генен“ сполученням Чор-
номорськ-Гайдарпаша (Туреччина) і заховав 
бурштин під обшивкою автобуса. Вантаж вилу-
чено. („Укрінформ“)

 ■ Українці здобули медалі

ДУШНІКІ-ЗДРУЙ, Польща. – 27 січня українка 
Юлія Джима здобула золоту медалю на чемпіо-
наті Европи з біятлону. Киянка першою закінчи-
ла у спринтерській гонці на 7.5 кілометра з дво-
ма вогневими рубежами. Ю. Джима випередила 
росіянок Світлану Слєпцову та Ірину Старих. Ю. 
Джима 28 січня закінчила другою в гонці пере-
слідування на 10 кілометрів. Вона на 19.8 секунди 
поступилася І. Старих, третьою була С. Слєпцова. 
29 січня збірна України стала бронзовим пере-
можцем у заключний день чемпіонату. Анастасія 
Меркушина, Ю. Джима, Олександер Жирний та 
Руслан Ткаленко посіли третє місце у змішаній 
естафеті. Українці втратили шанси на „золото“ 
континентальної першости після карного кола 
Ю. Джими на другому етапі естафети. Перемогли 
росіяни, які випередили норвежців і українців. 
Наступним змаганням буде чемпіонат світу 9-19 
лютого в Гохфільцені‚ Австрія. („Укрінформ“)

 ■ Перепоховали Олександра Олеся 

КИЇВ. – 29 січня відбулася церемонія перепохо-
вання Олександра Олеся і його дружини Віри 
на Лук’янівському кладовищі. Цим поклали по-
чаток Алеї почесних перепоховань на цьому 
цвинтарі. Перед тим прощання відбулося у Во-
лодимирському соборі. На Панахиді був при-
сутній Президент України Петро Порошенко. 
(Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

ТРІЩИНА БРЕКЗИТУ 

Як Британія розлучатиметься з ЕС
Дмитро Гомон

17 січня британський Прем’єр-міністер Тереса 
Мей виголосила довгоочікувану програмну про-
мову. Вона також розставила крапки над „і” щодо 
того, як саме відбуватиметься процес виходу Бри-
танії з Еропейського Союзу.

Отже‚ Велика Британія не буде учасником єди-
ного спільного европейського ринку, посилить 
заходи проти міґрантів, але підтримуватиме Евро-
союз у питаннях зовнішньої та оборонної полі-
тики (читай – підтримуватиме дію санкції проти 
Росії та забезпечуватиме діяльність НАТО).

Досі було багато питань щодо того, як саме від-
буватиметься процес Брекзиту‚ адже прецеден-
тів виходу зі складу ЕС досі не було. Наприклад, не 
було зрозуміло, чи збирається Лондон залишати-
ся під юрисдикцією Европейського суду, чи будуть 
укладатися угоди про вільну торгівлю та з ким – з 
усім ЕС одразу чи його окремими членами.

Дата для виголошення промови була обрана не 
випадково. Т. Мей поділилася баченням процесу 
Брекзиту в перший день проведення Всесвітньо-
го економічного форуму в Давосі та за три дні до 
інавґурації Дональда Трампа.

Вихід зі спільного ринку ЕС

Т. Мей оголосила, що, безперечно, країна вихо-
дить з-під юрисдикції Европейського суду. „Вихід 
зі складу Европейського союзу означатиме, що 
наші закони будуть створюватися у Вестмінстері, 
Едінбуро, Кардіфі та Белфасті. І ці закони будуть 
тлумачитись не в Люксембурзі, а в судах нашої 
країни“, – сказала Т. Мей.

Так само Британія покидає спільний ринок. 
Прем’єр повідомила, що залишатися членом єди-
ного ринку означає бути зв’язаним законами ЕС – 
тобто на практиці не виходити з ЕС.

Проте у своїй промові Т. Мей запевняла, що біз-
нес не має постраждати‚ тому вона плянує підпи-
сати угоду про вільну торгівлю з Евросоюзом, яка 
надасть максимальну свободу британцям торгува-
ти з ЕС, і навпаки.

Але, повторила вона, люди, які голосували на 
референдумі, голосували за вихід з єдиного з ЕС 
ринку. За словами Т. Мей, з часу членства в ЕС 
торгівля як доля у Внутрішньому валовому про-
дуктові знаходилася в застої. Але тепер „настав 
час“ для Британії виходити в широкий світ та 
„повторно відігравати ролю великої ґльобальної 
торговельної нації“.

Жорсткі правила для міґрантів

За словами Т. Мей, Британія має бути відкри-
тою для талантів, але водночас і контролювати 
кількість людей, які в’їжджають до країни. Міґра-

ція, власне, була однією з ключових „лякалок“ для 
прихильників виходу з ЕС під час аґітації напере-
додні референдуму.

За словами Т. Мей, останні десятиріччя „ми 
бачили рекордні рівні приросту міґрації“, що ство-
рювало тиск на соціяльну сферу, інфраструкту-
ру (дефіцит житла) та рівні заробітку для робіт-
ництва. А от контрольована міґрація може давати 
вигоду, переконана прем’єр-міністер.

Кордон з Ірляндією

Одним з наслідків Брекзиту стане поява контр-
ольованого кордону між Британією та Евросо-
юзом, частиною якого є Ірляндія. Тож завдання 
влади буде полягати в тому, щоб в процесі Брек-
зиту не зник Спільний іміґраційний простір між 
Об’єднаним Королівством та Ірляндією.

За словами Т. Мей, між країнами „завжди були 
особливі взаємини“, тому необхідно знайти прак-
тичне рішення проблеми. Мовляв „ніхто не хоче 
повертатися до кордонів минулого, тож наш пріо-
ритет – знайти практичне рішення так швидко, як 
зможемо“.

У Дубліні тим часом роздумують над тим, які 
зиски вони можуть отримати від Брекзиту. Як 
зазначив офіційний представник ірляндського 
уряду, мова йде про переїзд офісів інституцій ЕС 
з Лондону до Дубліну, що призведе до збільшення 
інвестицій та появи нових робочих місць.

До речі, у Північній Ірляндії, Шотляндії та Вель-
сі не в захваті від ідеї вийти зі складу ЕС. Т. Мей 
запевнила, що процес відбуватиметься з урахуван-
ням позицій всіх трьох, так, щоб він „задовольняв 
усі частини Британії“.

Гроші для ЕС і санкції для Росії

Т. Мей повідомила також, що Лондон далі пла-
титиме гроші Евросоюзові за доступ до певних 
програм. Але тепер це будуть порівняно малі 
суми, а не такі, як раніше. А раніше, нагадаємо, 
Велика Британія вкладала у бюджет Евросоюзу 
приблизно по 15 млрд. евро щорічно.

Також Т. Мей повідомила, що Велика Британія 
продовжить співпрацю з ЕС у таких галузях, як 
боротьба з тероризмом, злочинністю та з питань 
зовнішньої політики. На практиці це означає, що 
Британія не скасує санкції проти Росії за її дії в 
Криму.

„Британія вела Европу до заходів, які були необ-
хідні для підтримування безпеки на континенті: 
запровадження санкцій проти Росії за її дії в Кри-
му, праця з встановлення миру та стабільности на 
Балканах або ж захисту европейського зовніш-
нього кордону. Ми продовжимо тісну співпрацю з 

(Закінчення на стор. 18)

У Авдіївці загострилося становище
29 січня в районі Авдіївки на Донеччині почався нічим не спровокований наступ російсько-теро-

ристичних військ на Авдіївку і навколишні села і містечка. Є втрати з обох сторін. Гинуть не лише 
військові, а і мирні мешканці, які проживають у цьому реґіоні. Президент України Петро Порошенко 
заявив, що українські військові лише відповідають на вогонь сепаратистів і не ведуть обстрілів по 
житлових районах Донецька і Ясинватої, де, за його словами, сепаратисти розміщують артиле-
рію. Ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою. 

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що ніч проти 1 
лютого була відносно спокійною, хоча російські найманці стріляли з „Ґрадів“, гармат і танків. А вже 
вранці стало відомо про чотири штурми в районі Авдіївки. Терористи намагаються відбити ту 
позицію, яку вони втратили під час провального штурму Авдіївської промзони 29 січня. Вони знову 
порушили режим тиші, який зобов’язалася ґарантувати Росія. Світова спільнота закликає негай-
но припинити кровопролиття, а Кремль, своєю чергою, в усьому звинувачує українську сторону. 

Український кризовий медія-центр надіслав 31 січня вміщену нижче заяву Віце-прем’єр-міністра 
із питань европейської та евроатлантичної інтеґрації України Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо 
ситуації в Авдіївці 

Останніми днями ситуація на сході Украї-
ни драматично погіршилася. Заборонена Мін-
ськими угодами зброя широко використовуєть-
ся Росією у Авдіївці та на всій лінії розмежуван-
ня. Семеро українських захисників убито, десят-
ки поранено за останні дві доби. Відмова Росії 
та її маріонеток припинити вогонь задля того, 
щоб відновити інфраструктуру, може залишити 
400 тис. людей у реґіоні без води, електроенерґії 
і тепла за температури мінус 20 градусів за Цель-
сієм. 

Ми працюємо над тим, щоб забезпечити базові 
потреби людей. Водночас, Україна інформує сво-
їх міжнародних партнерів щодо ситуації, надає 
об’єктивну інформацію та повідомляє про розви-
ток подій у зоні конфлікту.

Світ має знати правду про злочини Кремля – 
лише тоді він збагне глибину прірви, в яку нас всіх 
штовхає Росія.

Боротьба українців проти російських загарбни-
ків – це боротьба свободи проти тиранії, майбут-
нього проти минулого.
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 ■ Янукович не хоче їхати в Україну

РОСТОВ-НА-ДОНУ‚ Росія. – Колишній прези-
дент України Віктор Янукович 30 січня заявив, 
що не може прибути до Генеральної прокура-
тури через загрозу його безпеці, але готовий 
для проведення слідчих дій на території Росії. 
В. Януковича підозрюють у державній зраді, 
пособництві в умисних діях, вчинених з метою 
зміни меж території України, а також пособни-
цтві у веденні аґресивної війни. 20 січня Пе-
черський районний суд Києва надав дозвіл на 
заочне досудове розслідування щодо В. Януко-
вича. (Радіо Свобода)

 ■ Прийняла постріл на себе

ОДЕСА. – 29 січня на базарі „Старокінний“ меш-
канець Біляївського району розпочав сварку 
з своїм односельцем, дістав з свого авта обріз 
рушниці та хотів вистрелити, але продавець 
кави вхопилася за обріз та нахилила його до-
низу. Жінка отримала вогнепальне поранення 
ноги. Правопорушника доставлено до поліції. 
(„Укрінформ“)

 ■ Росія бльокує звільнення заручників

КИЇВ. – Питання звільнення заручників, яких 
утримують на окупованих територіях України, 
і політв’язнів, які перебувають в Росії, фактич-
но забльоковано з вересня. Про це 29 січня 
заявила представник України у Тристоронній 
контактній групі Ірина Геращенко. „Виконання 
Мінських угод було забльоковане Росією і ма-
ріонетковими „республіками“, тому що Росія 
не збирається покищо виходити з Донбасу. 
Кремль відверто чекав, що нова адміністра-
ція в США може бути більш поступливою, а 
2017 принесе більш льояльні уряди у низці 
европейських країн“, – заявила І. Геращенко. 
(„Українська правда“)

 ■ Свята будуть без вихідних днів

КИЇВ. – Директор Інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович 29 січня запропонував 
скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня, 
але не самі свята. Українцям пропонують зро-
бити вихідними 9 березня (Шевченків день) і 
День сім’ї (друга п’ятниця вересня). Вихідним 
стає 8 травня – День пам’яті та примирення, що 
вшановується синхронічно із Европою. 9 травня 
залишиться державним святом, але не вихідним 
днем. Крім того, скасовується практика перене-
сення вихідного на понеділок, якщо свято випа-
дає на суботу-неділю (крім Нового року, Різдва 
і Великодня). Вже розроблено проєкт закону 
„Про державні свята в Україні“, який буде пода-
но на громадське обговорення. (УНІАН) 

 ■ Українка отримала престижну нагороду 

КИЇВ. – 27 січня українська вчена Марина 
В’язовська отримала „Премію Салема 2016“ – 
престижну математичну нагороду, яку щороку 
присуджують молодому математикові за видат-
ні результати досліджень. Нагороду їй прису-
дили за її відкриття світового рівня. У 1611 році 
німецький філософ та вчений Йоган Кеплер по-
ставив одне з найскладніших питань у матема-
тиці – про найщільніше пакування куль. Через 
400 років, у 2016 році, це завдання розв’язала 
українка, яка вивела точну формулу і зуміла 
запакувати кулі у восьми та 24-вимірному про-
сторах. Це відкриття тісно пов’язане з теорією 
передання інформації. М. В’язовська закінчила 
Київський національний універститет ім. Тараса 
Шевченка, 2013 року здобула ступінь доктора 
природничих наук у Бонському університеті. 
Зараз живе і працює у Берліні. (ВВС)

 ■ Зброї у людей стало більше

КИЇВ. – Конфлікт на Донбасі призвів до небаче-
ного поширення нелеґальної зброї в Україні. З 
2014 року Україна стала европейським провід-
ником на ринку нелеґальної зброї та боєприпа-
сів. Найбільшим попитом користуються ґранати 
та вибухівка, а також різноманітні ґранатомети. 
Автомат АК-74 зловмисники намагаються про-
дати за 7,000-8,000 грн., його модернізовану 
версію АКС74У – за 15 тис. грн., пістолети ПМ і ТТ 
– 5,000-10 тис. грн., ґранати – 400-600 грн. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ

Антикорупційний застій. Чому?
Ярослав Юрчишин

Чим активніше ми залучені в антикорупційну 
боротьбу, тим з більшою надією кожного року 
очікуємо позитивних результатів. І цього року 
нас, на жаль, знову спіткало розчарування.

Індекс сприйняття корупції-2016 показав, що 
Україна все ще перебуває у товаристві найбільш 
корумпованих країн світу. Кількість кроків, які 
їй вдалося ступити вперед, лише 29 проти 100 
можливих. Це замало.

Утім, це точка зору людини, яка щоденно 
заглиблена у питання запобігання й протидії 
корупції й оточена фанатами антикорупційної 
справи.

А якщо подивитися на ситуацію під іншим 
кутом? Очима злиденнного пенсіонера‚ який 
побачив на телевізорі сюжет про мільйонні 
деклярації нардепів. Очима вояка, що другий 
рік поспіль засинає під звуки вибухів і який 
чує про корупційні оборудки знайомих „штаб-
них щурів“. Очима дітей, мати яких загинула під 
колесами п’яного водія, а злодій залишився на 
свободі через продажні суди.

Тоді стає зрозуміло, що зроблено ще справді 
дуже мало.

Злочини режиму Віктора Януковича досі не 
розслідувані, питання повернення вкрадених 
активів замовчується, а з деяких поплічників 
екс-президента-хабарника навіть зняли санк-
ції. Через безкарність елітарної корупції зовсім 
мало помітно роботу Національного антико-
рупційного бюра та Спеціялізованої антико-
рупційної прокуратури, бо система правосуд-
дя залишається недієздатною, і справи про-
ти корумпантів не доводять до логічного завер-
шення.

З а в д я к и  с и с т е м і  в і д к ри т и х  з а к у п і -
вель „ProZorro“ та моніторинґові закупівель 
„Dozorro“, а також системі е-деклярування люди 
побачили значну корупцію при розподілі дер-
жавних грошей, яка раніше була прихована від 
сторонніх очей.  

Ми можемо перераховувати всі антикоруп-
ційні органи та ініціятиви, які були задіяні в 

роботу протягом року.
Але річ тут не в офіційній статистиці, а в 

тому‚ як сприймається корупція широким 
колом експертів.

Щоб подолати застій в антикорупційній 
боротьбі‚ „Тransparency International“ в Україні   
наполягає на п’яти кроках, які допоможуть від-
чутно знизити реальний рівень корупції.

По-перше, це створення ефективної систе-
ми антикорупційного правосуддя із залученням 
чужоземних спеціялістів як невтральних спо-
стерігачів та партнерів. Це сприятиме справед-
ливому покаранню корупціонерів-високопоса-
довців.

По-друге, держава має зробити все для 
повернення вкрадених В. Януковичем активів і 
покарання злочинців з колишньої влади.

По-третє, необхідно активно залучати бізнес, 
як український так і міжнародний, до встанов-
лення нових прозорих правил взаємин у три-
кутнику „суспільство-влада-бізнес“. Метода-
ми дереґуляції, прогнозованости податково-
го законодавства, становленням реального вер-
ховенства права забезпечити стабільні умови 
для ведення бізнесу, змінити його ставлення до 
України.

По-четверте, провести контролю та знизити 
ступінь секретности в секторі безпеки та обо-
рони за напрямками: статті державного бюдже-
ту, річні пляни державних закупівель, інформа-
ція про їхнє проведення та укладені контракти.

І наостанок, – налагодити системну комуні-
кацію щодо антикорупційної реформи з сус-
пільством та міжнародними партнерами на базі 
реальних фактів та досягнень, а не обіцянок. 
Чітко дотримуватися взятих на себе міжнарод-
них зобов’язань.

Корупції має стати значно менше за головним 
індексом – внутрішнім відчуттям самих грома-
дян України. До праці!

„Українська правда“

Ярослав Юрчишин – виконавчий директор 
„Тransparency International“ в Україні‚ Київ.

ПОЛІТИЧНІ ЗАЛАШТУНКИ

„Гнівна відповідь дестабілізаторам“
Костянтин Матвієнко

У січні плянував зробити два дописи. Один 
мав стосуватися хвилі ґвалту, що його чинить 
київська міська влада проти підприємницько-
го середовища у столиці. З наступним узагаль-
ненням стосовно державної політики нищення 
середнього прошарку з допомогою адміністра-
тивно-фіскальних і тарифних механізмів.

Другий блог мав я намір присвятити шкід-
ливості ґрантоїдської спільноти, яка бурхли-
во вдає компетентність у здійсненні адміні-
стративної, адміністративно-територіяльної та 
інших реформ, які вже буквально привели до 
того, що у багатьох сільських школах темпера-
тура повітря сягає 12 градусів, а головні лікарі 
ряду районних лікарень погрожують обслуго-
вувати населення коли є у пашпорті штамп про 
реєстрацію. Руйнуючи систему адміністратив-
ного районного поділу, реформатори не ство-
рили ефективної нової. Відтак „розчиняється“ 
територіяльна основа системи влади в Україні.

Однак‚ заява Президента Петра Порошен-
ка про „неможливість відмовитися від Донба-
су“ ще раз повертає нас до найболючішої обста-
вини сьогодення – війни Росії проти Украї-
ни. Президент говорить, що „у нас є політич-
ні сили, які в ретельно завуальованій формі 
пропонують відмовитися від Донбасу“. І додає: 
„Маю засмутити декого в Києві, а також у 
Москві, де особливо слабкі на язик політики не 
приховують російської ставки на організацію в 
Україні штучних протестів та дострокових пар-
ляментських виборів“.

Справді є такі політичні сили. До них нале-
жать наділені владою політики, які цілкови-
то іґнорують факт окупації та анексії росіяна-
ми Криму, відокремивши його правовий статус 

від правового статусу окупованих росіянами ж 
частин Донецької і Луганської областей.

Днями Кабінет міністрів ухвалив Рішення 
„Про затвердження пляну заходів, спрямова-
них на реалізацію деяких засад державної вну-
трішньої політики щодо окремих районів Доне-
цької та Луганської областей, де органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють свої повно-
важення“. Цим правовим актом фактично іґно-
рується факт окупації Росією названих тери-
торій та не дано оцінки причин гуманітарної 
катастрофи на них. Однак‚ фактично визнаєть-
ся відповідальність держави України за те, щоб 
забезпечити дотримання там основних прав і 
свобод людини. Це при тому, що у рішенні кон-
статується факт неможливости здійснення вла-
ди державними органами України на окупова-
них територіях.

Найголовніше: а де аналогічний документ 
щодо Криму? Точніше‚ це мав би бути єдиний 
плян заходів щодо деокупації. У відсутності 
такого пляну, основним (крім створення нових 
корупційних потоків) сенсом згаданого роз-
порядження Кабінету міністрів є формування 
доказової бази проти України, яка‚ визнаючи 
свою відповідальність за долі людей, що пере-
бувають в окупації, зробила вкрай мало для 
них. Розпорядження фактично є арґументом 
для тих кримчан, які ще сподіваються поверну-
ти півострів Україні, що Україна фактично від-
мовляється від них. Відтак немає жодного сенсу 
домагатися відновлення територіяльної ціліс-
ности України у її визнаних світовим співтова-
риством кордонах.

Не здивуюся, якщо цей правовий акт укра-
їнського Уряду стане і арґументом для нової 

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Новий Президент Ґамбії повернувся

БАНДЖУЛ, Ґамбія. — Президент Ґамбії Адама 
Баров повернувся на свою батьківщину 26 січ-
ня, закріпивши своє місце першого нового го-
ловнокомандувача країни за два десятиліття, 
закінчуючи політичну кризу. Народ з нетерпін-
ням очікував А. Барова, котрий обіцяв замінити 
авторитарну політику попереднього глави кра-
їни Ягя Джамеги. А. Баров переміг Я. Джамегу 
у президентських виборах в грудні 2016 року, 
але той не хотів передати владу. А. Баров склав 
президентську присягу 19 січня в Посольстві 
Ґамбії в сусудньому Сенеґалі через непевну си-
туацію в його країні, яка має 1.9 млн. населення. 
Я. Джамега нарешті покинув Ґамбію 25 січня піс-
ля натиску міжнародної спільноти, яка вислала 
реґіональні збройні сили в складі 2,500 чоловік, 
які були готові усунути його після 22-річного 
панування. („Associated Press”)

 ■ Новий Посол США прибула до ООН

НЮ-ЙОРК. – Новий Посол США до ООН Нікі 
Гейлі прибула 27 січня до штабу цієї світової 
організації, де вона зустрілася з Генеральним 
секретарем ООН Антонійом Ґутересом. У роз-
мові з репортерами вона сказала, що США 
пам’ятатимуть‚ коли союзники не підтримають 
їх. Від 2011 року Н. Гейлі була республіканським 
губернатором Південної Каролайни, аж в цьо-
му році Президент Дональд Трамп призначив 
її на новий пост. Вона також сказала, що США 
перевірять ефективність ООН. Д. Трамп хоче 
перевірити американське фінансування цієї 
організації з метою скорочення його на поло-
вину. США дають найбільшу фінансову підтрим-
ку ООН, сплачуючи 22 відс. головного бюджету‚ 
який становить 5.4 млрд. дол.‚ і 28 відс. мирот-
ворчого бюджету‚ який становить 7.9 млрд. дол. 
(„Reuters”)

 ■ Зростає бездітність серед европейок

ПАРИЖ. — Жінки в Европі мають чимраз менше 
дітей. Цю статистику оприлюднив французь-
кий Національний інститут демографічних сту-
дій у своєму виданні за січень 2017 року. Зріст 
бездітности найбільше помітний в південній 
Европі, де понад 20 відс. жінок‚ народжених в 
ранніх 1970-их роках в Греції, Італії та Еспанії‚ 
є бездітними. У західній Европі найвища безді-
тність (20 відс.) є в Австрії, Німеччині та Швай-
царії. Інститут вважає, що бездітність вже уста-
білізувалася в західній та північній Европі, але 
правдоподібно збільшуватиметься в південній 
Европі, де може досягнути 25 відс. („BBC”)

 ■ „Mіс Франція” обрана на „Міс Всесвіт”

МАНІЛЯ, Філіпіни. – Студентка з Франції Іріс Мі-
тенайре‚ яка вчиться на на хірурга-стоматоло-
га‚ була обрана на „Міс Всесвіт” 30 січня. В кон-
курсі‚ який відбувся в Філіпінах‚ брало участь 
86 красунь, а його формальним власником є 
Дональд Трамп. Останній раз „Міс Франція” ви-
грала цей конкурс понад 60 років тому. 24-річ-
на І. Мітенайре сказала, що її перемога поті-
шить французький нарід після терористичних 
атак останніми роками. Її коронувала уступаю-
ча „Міс Всесвіт” Пія Вурцбах з Філіпін. Першою 
заступницею обрано „Міс Гаїті”, а другою „Міс 
Коломбія”. Представниця України, 19-річна 
киянка родом з Криму Олена Сподинюк, під 
оплески глядачів презентувала вбрання „Кві-
туча Україна”‚ яке увійшло до 27 найкращих. 
(„Associated Press”)

 ■ Трамп дав номінанта до Верховного Суду

ВАШІНҐТОН. – Президент США Дональд Трамп 
31 січня призначив номінанта до Верховного 
суду США. Ним є 49-літній консервативний 
суддя Ніл Ґорсуч, наймолодший кандидат на 
цю посаду за останніх 25 років. Н. Ґорсуч є 
знаний в 10-му Окружному апеляційному суді 
в околиці Денверу, Кольорадо‚ за його вираз-
не леґальне писання, підтримку судової пере-
вірки урядових правил та оборону релігійної 
свободи. Якщо його номінацію затвердить 
Сенат, він займе місце Антонія Скалії, котрий 
помер минулого року і був найсильнішим 
консервативним голосом Верховного суду. 
(„Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                   

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

У Черкасах відбулася смолоскип-
на хода до Дня пам’яті героїв Крут. 
Вшанувати загиблих прийшли кіль-
ка сотень активістів націоналістич-
них та патріотичних об’єднань. 

„Серед тих, хто 29 січня 1918 
року став до нерівного бою і вкрив 
славою українські знамена, були й 
сини Черкащини. Валентин Отама-
новський з Смілянщини мав дипло-
ми кількох університетів і знав 
сім европейських мов, мав можли-
вість залишатися у Відні, де керував 
видавництвом „Вернигора”. Іван 
Шарий з Чорнобаївщини був чудо-
вим педагогом і очолював столич-
ний Будинок вчених. Усе це було 
вже після Крут, в бою під якими 
вони уціліли. Машина радянських 

репресій наздогнала їх у 1929 році: В. Ота-
мановського відправили до концтабору, а І. 
Шарого – розстріляли“, – повідомив голова 
обласної адміністрації Юрій Ткаченко. (Фото: 
Олександер Костирко)

День пам’яті героїв Крут 
99 років тому‚ 29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежности Української 

Народної Республіки (УНР), молоді українці з Першої Київської юнацької школи ім. Богдана 
Хмельницького, Помічного студентського куреня Січових Стрільців, студенти київських 
вищих навчальних закладів та гімназисти старших кляс на кілька днів зупинили просуван-
ня на Київ московсько-більшовицького війська. Бій під Крутами стався за 130 кілометрів від 
Києва і тривав п’ять годин. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були 
страчені. Нижче вміщено повідомлення про відзначення в Україні Дня пам’яті героїв Крут. 

КИЇВ

На Арсенальній площі клюб вій-
ськово-історичної реконструкції 
„Повстанець“ показав реконструкцію 
бою між більшовиками та воїнами 
УНР за завод „Арсенал“, який відбув-
ся у січні 1918 року. Потім розпоча-
лася смолоскипна хода на честь заги-
блих Героїв Крут, яка завершилася 
Молебнем біля Аскольдової могили. 

29 січня Президент України Петро 
Порошенко у зверненні до україн-
ського народу в День пам’яті героїв 
Крут згадав про традицію вшановува-
ти й сучасних героїв, які віддали своє 
життя за суверенітет і територіяль-
ну цілісність України вже в нинішній 
українсько-російській війні. Він також висло-
вив вдячність за чесну й героїчну щоденну пра-
цю воїнам, які у складі Збройних сил, Націо-

нальної ґвардії, Служби безпеки, Державної 
прикордонної служби, Національної поліції 
„відстоюють наше право творити власну держа-
ву“. (Фото: Радіо Свобода)

ЗАПОРІЖЖЯ

У місті День пам’яті героїв Крут відзна-
чили смолоскиповою ходою центральним 
проспектом міста. Акція відбулася в міс-
ті втретє. Її учасники пройшли від міської 
ради до майдану Героїв революції, де відбу-
лося віче. 

У обласному краєзнавчому музеї, 27 січ-
ня відбулася лекція мужности до Дня вша-
нування героїв Крут. Провів її обласний 
центр патріотичного виховання молоді 
серед історичних експонатів та з участю 
науковців музею. (Фото: Радіо Свобода)

ЛЬВІВ

На Личаківському цвинтарі, біля могил 
учасників бою під станцією Крути Ігоря 
Лоського та Андрія Лазаренка 29 січня вихо-
ванці Військового ліцею ім. Героїв Крут уро-
чистим маршем вшанували київських сту-
дентів і бійців вільного козацтва, які загину-
ли в 1918 році під час бою з більшовицькою 
армією. 

Ліцеїсти у парадній уніформі з прапо-
ром ліцею та державними прапорами Укра-
їни здійснили урочисте проходження у при-
сутності керівництва органів влади облас-
ті та міста, численних представників гро-
мадськости. У парку „На валах“ відбулося 
театралізоване військово-історичне дійство 
„Бій за станцію Крути“. (Фото: УНІАН)
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 ■ Трамп скоротив бюрократичні правила

ВАШІНҐТОН. – Президент США Дональд Трамп 
підписав президентський наказ 30 січня‚ в яко-
му драматично скорочуються федеральні пра-
вила. Згідно з наказом, за кожне нове правило‚ 
видане різними бюрократичними аґенціями, 
вони мусять скасувати два правила. Під час своєї 
президентської компанії підприємець Д. Трамп 
обіцяв зменшити федеральні вимоги, які обтя-
жують американські компанії. Деякі правила не 
підпадають цьому новому наказові, включно з 
тими‚ які відносяться до справ військових та на-
ціональної безпеки. Відповідальність за втілення 
цього наказу матиме директор Бюра керування 
та бюджету (ОМВ) Мік Мулвейні, який від 2011 
року був республіканським конґресменом з Пів-
денної Каролайни, а в цьому році Президент Д. 
Трамп призначив його на новий пост. („Reuters”)

 ■ Президент Польщі привітав війська США

ВАРШАВА. – Президент Польщі Анджей Дуда 30 
січня привітав історичну присутність військ США 
на польській землі, кажучи‚ що це закріплює без-
пеку його країни в НАТО. Американська озброєна 
бриґада в складі 3,500 чоловік, разом з танками 
та іншою важкою зброєю, творить одне з най-
більших розгортань військ США в Европі від часів 
„Холодної війни“. Вони були вислані попереднім 
Президентом США Бараком Обамою для заспо-
коєння союзників НАТО в Східній Европі після ро-
сійської анексії Криму в 2014 році. Присутнім на 
початку спільних навчань американських і поль-
ських військ був генерал-лейтенант Бен Гаджес, 
командир американських військ в Европі. 30 ро-
ків тому, на місці‚ де тепер вітають війська США 
„перебувала інша армія, яка не була запрошена і 
яку ми мусіли трактувати як союзників”, – сказав 
А. Дуда, натякаючи на колишні совєтські війська в 
тодішній комуністичній Польщі.(„AFP”)

 ■ США і Південна Корея бачать загрозу

СЕУЛ. – Секретар оборони США Джеймс Метіс і 
його південнокорейський колеґа Ган Мін-ку по-
годилися під час телефонічної розмови 30 січня 
зміцнити їхню оборону проти „зростаючої північ-
нокорейської загрози”, серед звідомлень‚ що Пів-
нічна Корея готується до нового випробування 
своїх ракет. Міністерство оборони Південної Ко-
реї повідомило, що обидві сторони погодилися 
на розміщення американської оборонної систе-
ми „THAAD” в Південній Кореї для захисту країни 
від ядерних та балістичних спроможностей ко-
муністичної Північної Кореї, яка провела серію 
ядерних і ракетних випробувань наперекір санк-
ціям ООН. Обидві Кореї технічно ще перебувають 
в стані війни, бо їхній збройний конфлікт 1950-
1953 років закінчився перемир’ям, а не мирним 
договором. („Reuters”)

 ■ Армія деактивізує розвідувальні відділи

САН-АНТОНІО, Тексас. – Армія США оголосила 24 
січня‚ що вона деактивізує 300 розвідувальних 
відділів на активній службі та чотири сотні в На-
ціональній ґвардії. Члени цих військових частин 
будуть призначені до інших відділів. Аналітики 
прийшли до висновку, що командири сухопутніх 
частин скоріше користуються технологією, такою 
як сателіти чи безпілотники, чим малими розвід-
увальними відділами. Але критики кажуть, що у 
випадку електронних протизаходів, не буде кому 
спостерігати за ворогом. („Stars and Stripes”)

 ■ Конґресменка зустрілася з аль-Асадом

ВАШІНҐТОН. – Демократична конґресменка з 
Гаваї Тульсі Ґебард зустрілася з Президентом Ба-
шар аль-Асадом під час таємної, чотириденної 
візити до Сирії. Вона розповіла про це аґенції но-
вин „Сі-Ен-Ен” 25 січня. На запит‚ чи вона не мала 
застереження про зустріч з Б. Асадом, котрий 
відповідає за смерть сотень тисяч сирійського 
цивільного населення, вона відповіла‚ що мусить 
бути діялог між США та Сирією. Т. Ґебард є членом 
Конґресового комітету для збройних сил і закор-
донних справ. Вона недавно внесла законопро-
єкт, який забороняв би висилку федеральних 
фондів націям‚ які підтримують тероризм. Вона 
додала, що сирійці сказали їй‚ що немає помірко-
ваних повстанців у країні. („CNN”)

АМЕРИКА І СВІТ                    
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

„Мирний плян“ Порошенка на 2017 рік
Михайло Басараб

В останні дні минулого року Кабінет міні-
стрів оголосив громадські публічні обговорен-
ня проєкту Державної цільової програми від-
новлення та розбудови миру в східніх реґіонах 
України. У листопаді 2016 року була розробле-
на концепція цієї програми. А ще раніше і оче-
видно для цього Президент Петро Порошенко 
чи Голова Верховної Ради Володимир Гройсман 
(це не має принципового значення) наполягли 
на створенні Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій.

Сам Міністр Вадим Черниш не приховує, що 
його призначення лобіював впливовий член 
фракції „Бльоку Петра Порошенка“ і давній 
соратник Президента Олександер Третьяков. 
До речі, кумом О. Третьякова є Дмитро Табач-
ник. Кажуть, що вони навіть мали спільний біз-
нес. Але зараз, власне, не про них, а про програ-
ми відновлення миру на Донбасі.

Для повного розуміння, що це за рухи і з чим 
їх намагаються нам подати, варто зацитува-
ти: „Метою Державної цільової програми є від-
новлення та розбудова миру у східніх реґіонах 
України, що передбачає стимулювання соціяль-
но-економічного розвитку територіяльних гро-
мад для підвищення якости життя населення 
через зміцнення їх спроможности та соціяльної 
стійкости, стимулювання економічної актив-
ности“.

Ось ще кілька перлів з цієї програми:
„Виникнення гострої кризової ситуації у схід-

ніх реґіонах України зумовлено низкою зовніш-
ніх та внутрішніх [!] причин. Ще до початку 
конфлікту Донецька та Луганська області сти-
калися з суттєвими довготерміновими викли-
ками, пов’язаними з бідністю, складною демо-
графічною ситуацією та застарілою структурою 
економіки…“.

„Розв’язання проблеми потребує державної 
підтримки, координації діяльности централь-
них і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, забезпечен-
ня міжгалузевих і міжреґіональних зв’язків…“.

„Шляхи і способи розв’язання проблем:... 
внесення змін до законодавства у частині удо-
сконалення процедур забезпечення процесів 
відновлення та розбудови миру…”. 

Отже‚ це можуть бути і закон про вибори на 
окупованих територіях, і зміни до Конституції?

Цих фраґментів тексту досить, аби зроби-
ти висновок, що „події на Донбасі“ урядови-
ми документами кваліфікуються як внутріш-
ній конфлікт. Жодного слова про збройну аґре-
сію Російської Федерації. Натомість міститься 
визнання того, що „криза на Донбасі“ виклика-
на низкою внутрішніх причин.

Виникає слушне запитання: з якою метою? 
Хтось вважатиме, що це розпил бюджетних 
коштів, адже йдеться про програму і проєк-
ти, які за пару років здатні „з’їсти“ не одну 
сотню мільярдів гривень. Насправді все наба-
гато гірше. Руйнівний ефект цього задуму П. 
Порошенка-В. Гройсмана значно маштабніший. 
Це реалізація „Мінських“ завдань без вико-
нання „Мінських домовленостей“. За реаліза-
цію цього задуму взялися серйозно. Заступник 
В. Черниша Георгій Тука наполегливо ґарантує 
нам реінтеґрацію окупованих територій Донба-
су вже у цьому році.

За несприятливої зовнішньополітичної 
кон’юнктури у 2017 році і з огляду на внутрішні 
обставини реінтеґрувати Окремі райони Доне-
цької і Луганської областей (ОРДЛО) проти-
показано. Це ж очевидно. Спроби нашвидку-
руч запхати ОРДЛО в Україну тишком-нишком 
матимуть для П. Порошенка фатальні наслідки. 
Цей плян або будь-які інші подібні ініціятиви 
принесуть не мир, а громадянський конфлікт в 
маштабах всієї України.

„Газета по-українськи“

Михайло Басараб – український політичний 
експерт‚ Київ.

Запалили свічки в знак 75-річного болю
 Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – У області 26-27 січня відбулась 
меморіяльна акція „Запали шість свічок“, при-
свячена Міжнародному дню пам’яті Голокос-
ту. Її ініціятором та організатором став облас-
ний центр народної творчости, який закликав 
усіх жителів области пом’янути загиблих під 
час Голокосту, передати цю пам’ять через філь-
ми, книжки, твори мистецтва, свідчення оче-
видців.

У Дубні відбувся міський захід-рекві-
єм „Забуттю не підлягає“, який збігся в часі 
з 75-ми роковинами розстрілів єврейського 
населення у цьому населеному пункті. У 1942 
році німецькі окупанти зігнали в місцеве ґетто 
8,000 євреїв і майже всіх знищили. 

На поминальних заходах у Млинові, яко-
му також судилася доля голокостівської дра-
ми, була оприлюднена фотографія передвоєн-
ного часу. На ній 25 дітей та п’ять вихователів 
єврейського дитячого садочка, що діяв у сели-
щі. Усі вони стали в’язнями млинівського ґет-
то, куди нацисти зігнали понад 2,000 євреїв. Їх 
розстрілювали партіями. Безпосереднім свід-
ком розстрілів у Млинові був його мешканець 
Дмитро Савицький, котрого німці змусили 
засипати ями з убитими. 

 Відлуння трагедії пролунало і в Радивилів-
ському районі, де вшанування пам’яті жертв 
відбулося на хуторі Пороховня з віче-реквіє-
мом, покладанням вінків до пам’ятного зна-
ку убієнним євреям. Сюди, у Пороховню, 1942 
року нацисти привели на розстріл із трьох ґет-
то, розташованих у Радивилові, майже 3,000 
мирних жителів, в основному єврейської наці-
ональности. 

Лише окремим приреченцям тоді вдалося 
врятуватися. У їх числі Шифра Півторак, яка 
вибралася з могили, переховувалася в лісах та 
в обійсті родини Бортників, а по війні розпові-
ла всю правду про цей жахливий злочин.  Пам’ятник жертвм Голокосту в Дубні.
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

ІСТОРІЯ
Їхати з України чи не їхати…

В останні тижні засоби масової інфрмації в Україні активно обго-
ворюють тему трудової еміґрації з країни і закордонного заробіт-
чанства. Відомо‚ що ці процеси почалися відразу з розпадом СРСР і 
відновленням незалежної української держави‚ одначе‚ соціологи і 
політики стурбовані посиленням цих тенденцій‚ адже вони свідчать‚ 
що соціяльно-економічні проблеми‚ замість успішно вирішуватися‚ 
дедалі загострюються. Не дочекавшись поліпшення матеріяльних 
умов всередині країни‚ люди шукають їх поза кордонами. І їдуть 
найжиттєздатніші‚ певні‚ що зі своїм розумом‚ фаховістю чи вміли-
ми руками дадуть собі ради. Цим сприяють розвиткові чужих сус-
пільств. А тим часом сама Україна‚ втрачаючи важливий людський 
ресурс‚ не стає сильнішою.

Ось дещо зі статистики. Згідно з даними Бюра міжнародної міґра-
ції ООН‚ від 1991 до 2015 року з України еміґрувало 6 млн. громадян: 
до Казахстану – 120 тис.‚ Ізраїля – 130 тис.‚ Чехії – 100 тис.‚ Польщі – 
200 тис.‚ Італії – 220 тис.‚ Німеччини – 270 тис.‚ США – 345 тис.‚ Еспанії 
– 80 тис.‚ Канади – 70 тис.‚ Португалії – 45 тис. Це все леґальна еміґра-
ція. Нелеґальна додає до офіційних цифр щонайменше 5 млн. осіб. 
Українські демографи стверджують‚ що за останні 20 років з України 
виїхало до 15 відс. економічно активних громадян.

У 2016 році різні компанії в Польщі надали тимчасову працю для 
1.3 млн. українців. За той один рік вони заробили понад 2 млрд. дол.‚ 
переказавши до України валюти‚ котра в еквіваленті перевищила 50 
млрд. грн. А загалом частка переказів від „заробітчан“ з-поза кордо-
нів склала 5 відс. Внутрішнього валового продукту. 

Ситуацію для України ускладнює та обставина‚ що всі европейські 
країни переживають демографічнй спад‚ тому зацікавлені в чужих 
руках. Скажімо‚ польське МІністерство з питань праці та соціяльної 
політики оголосило про плян зрівняти заробітну платню поляків 
та найманих робітників з-за кордону. А це ще більше заохочує до 
виїзду. За результатами найсвіжішого опитування‚ здійсненого 
соціологами київського Інституту Горшеніна‚ понад 40 відс. україн-
ців віком від 18 до 29 років готові виїхати з України заради кращої 
самореалізації. 

Звичайно ж‚ цей еміґраційно-заробітчанський дискурс має не 
лише економічний‚ але й політичний‚ світоглядний‚ моральний 
вимір. Висловлюються точки зору‚ з якими тяжко не погодитися. 
Мовляв‚ молода‚ освічена економічно активна українська людина 
повинна свою енерґію зосередити на внутрішніх змінах в Україні‚ 
а не послаблювати її таким нібито вимушеним‚ але‚ властиво‚ 
– зрезиґнуванням.

„Залишаючи Україну‚ ми капітулюємо як покоління“‚ – говорить 
народний депутат Мустафа Найєм. Не будучи етнічним українцем‚ 
він в такій мірі любить Україну і відчуває обов’язок жити для неї‚ що 
не бачить для подібної капітуляції жодного виправдання. При цьому 
дуже слушно застерігає: „Не ставши господарями в себе вдома‚ 
в інших ми приречені бути вічними гостями або людьми другого 
сорту“.

Словом‚ проблема – не надумана. І в цілому вона зводиться до 
ефективности влади в реформуванні застарілої державної системи 
і до ефективности громадянського суспільства‚ від якого залежить і 
сама влада‚ залежать реформи‚ залежить доля України.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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Парк „Софіївка“ – минуле і сучасність
Левко Хмельковський 

Уже не один раз „Свобода“ зга-
дувала про Національний дендро-
логічний парк „Софіївка“ в Ума-
ні на Черкащині. Проте цей парк – 
частина історії України і заслуго-
вує на ширшу розповідь. Для цьо-
го я скористався спогадами Анто-
ні Хшанщевського‚ який народив-
ся у волинському селі Печихвости 6 
червня 1770 року. Батько його 1782 
року він узяв в оренду у Станісла-
ва  Потоцького село Безпечна біля 
Умані‚ а сам Антоні вчився в уман-
ській школі отців-василіянів‚ після 
чого став у Варшаві довіреною осо-
бою С. Щенсни (Фелікса) Потоць-
кого й далі служив в його умансько-
му маєтку. 

Після смерти С. Потоцького А. 
Хшанщевський певний час жив у 
селі Свердликівці‚ звідки його 
запросив у Стеблів‚ до свого маєт-
ку‚ Герман Головинський‚ історик і 
краєзнавець. У нього А. Хшанщев-
ський писав спомини‚ але не встиг 
їх закінчити до свого відходу у 1851 
році. Копію рукопису він передав 
письменникові Михайлові Грабов-
ському. Сам рукопис зберігається в 
бібліотеці Польської Академії Наук. 
Пізніше були видані уривки споми-
нів‚ а повністю вони побачили світ 
лише 1976 року.

Спершу наведу сучасну довідку 
про парк „Софіївка“: „Парк засну-
вав у 1796 році власник Умані, маґ-
нат Станіслав Щенсни Потоць-
кий і назвав на честь своєї дружи-
ни Софії. Автором проєкту і керів-
ником будівництва був військовий 
інженер Людвіґ Метцель. У 1832 
році, після польського повстан-
ня, уманські землі з парком були 
конфісковані й передані Київській 
казенній палаті. Того ж року цар 
подарував Уманський парк своїй 
дружині Олександрі Федорівні“.

Микола І відвідав „Софіїв-
ку“ і наказав усунути статуї Таде-
уша Костюшка і наполеонівсько-
го генерала Юзефа Понятовського‚ 
натомість встановити статую сво-
єї дружини‚ на честь якої „Софіїв-
ку“ почали називати „Царицин сад“. 
За радянської влади статую цари-
ці відправили в музей‚ а замість неї 
встановили пам’ятник Ленінові‚ 
котрий 1964 року замінили погруд-
дям Тараса Шевченка‚ але 1985 року 
його передали в село Родниківку. 

Появі парку передували нещасли-
ві шлюби С. Потоцького. Ще зовсім 
юним‚ зростаючи в маєтку бать-
ка у Христинополі (тепер Червоно-

град)‚ він покохав сусідку Ґертруду 
Коморовську і таємно узяв шлюб з 
нею. Коли за наказом батька Ґертру-
ду спробували викрасти і‚ не хотя-
чи‚ вбили‚ С. Потоцький вдався до 
самогубства‚ але його врятували. 
Другий шлюб з Жозефіною Мнішек 
був вкрай невдалим аж до її смер-
ти у Санкт-Петербурзі після спро-
би позбутися чергової небажаної 
вагітности від російського генера-
ла. На той час С. Потоцький уже 
жив з Софією Вітт‚ дружиною Юзе-
фа Вітта‚ яка стала його коханням‚ 
а потім дружиною до кінця життя. 
Трійко їхніх дітей померли молоди-
ми і про них нагадує зламана коло-
на у парку.

А. Хшанщевський пише: „1795 
року Потоцький об’їздив околиці 
довкола Умані і побачив біля міста 
урочище‚ розмаїттям своєї природи 
і величчю скель ґранітних до вели-
кої краси придатне. У цьому місці за 
пляном Метцеля заснував він парк‚ 
який ім’ям своєї коханої назвав 
„Софіївкою“. Впродовж 10 років‚ аж 
до смерти‚ він великі кошти витра-
чав на його поліпшення‚ бо там уся-
ка людська праця щедро винаго-
роджувалася і мільйони коштува-
ла‚ адже Потоцький усяку панщину 
замінив на грошову оплату і платив 
за день праці 15 грошів‚ а за день 
з тяглом 15 грошів‚ усі фільварко-
ві лани та вільні землі віддав у без-
платне використання“. 

Про економічні реформи С. 
Потоцького А. Хшанщевський 
пише: „З кожної хати‚ заселеної 
навіть чисельною родиною‚ не від-
робляли панщини більше як один 
день на місяць‚ 12 днів на толоку і 
стільки ж на жнива. Дівчата часту-
вали горілкою економів‚ щоб ті узя-
ли їх до праці у фільварку. З радіс-
тю бачив я достатнє й щасливе жит-
тя селян у підлеглій цьому маґна-
тові країні. Сніжнобілі хати‚ не у 
ряд поставлені‚ а згідно умов міс-
цевости‚ зеленим садом або верба-
ми оточені‚ худобою‚ кіньми‚ вівця-
ми й домашнім птаством оживле-
ні‚ мали радісний вигляд красивих 
і заможних поселень. Скрізь були 
свобода‚ достаток і веселі лиця. У 
літній вечір сільські вулиці брині-
ли співом дівчат‚ грою сопілок до 
танців і гопака‚ який колихав зем-
лю. У дні свят усі побожно йшли до 
церков‚ а гулянка по полудні зби-
рала до корчми народ здоровий‚ 
дорідний і охайно убраний. Що вже 
говорити про хутори‚ як розкішні 

(Закінчення на стор. 14)

Парк „Софіївка“. Ґравюра з книжки Антоні Хшанщевського.
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Вивчаймо українську мову
Доктор філологічних наук Олександер Пономарів відповідає на запи-

тання читачів ВВС. Початок у „Свободі“ 22 січня‚ 12 лютого‚ 4 березня‚ 
15 квітня‚ 13 травня‚ 8 липня‚ 19 серпня‚ 16 вересня. 

Ірина Ісай здивувалася звертан-
ню „товариш“ на параді на честь 
Незалежности України в 2016 році. 

Мене це звертання теж здивува-
ло. На початку незалежности було 
звертання „пане“. Пам’ятаєте, була 
дуже гарна пісня „Пане полковни-
ку, мій синьоокий“? Потім кому-
ністи у Верховній Раді повернули 
радянське „товариш“. Думаю, варто 
повернутися до українських звер-
тань.

Ната ля Данилюк пропонує 
замість „іногородній“ використову-
вати слово „іноміський“. 

Мені ця пропозиція подобаєть-
ся, оскільки назва великого населе-
ного пункту – місто. Город у цьому 
значенні застаріло.

Єдиноборство чи двобій?
Російське единоборство україн-

ською мовою – двобій, герць, одно-
борство.

Як називати футбольну команду 
з міста Кропивницького?

Найкраще – „Зірка“ з Кропив-
ницького.

Чи відповідає правилам україн-
ської мови назва „Школа народжу-
вати“?

Теоретично відповідає, хоч є й 
варіянт „Школа народжування“.

Доторкнутися до стіп чи стоп 
святого?

Слово стопа, як частина ноги, в 
родовому відмінку множини має 
форму стіп (як ніг від ноги). Тож 
доторкнутися до стіп святого.

Де ставити крапку?
Щодо розділових знаків реко-

мендую пристати на варіянт укра-
їнського правопису, тобто стави-
ти крапку після закритої дужки. 
Наприклад: (Того дня була гарна 
погода).

Чи є різниця між словами слухач 
і студент. 

Раніше слухач уживалося в зна-
ченні студент, але в сучасній мові 
студент – той, хто навчається у 
вищому або в середньому спеці-
яльному навчальному закладі. 
Слухач – той, хто слухає когось 
або щось. Слухач може бути на 
семінарі, в гуртку, на курсах.

Як називати російською мовою 
місто Дніпро?

Декомунізована назва міста 
Дніпро російською мовою Дни-
про, а не Днепр.

Коли слово президент писати з 
великої літери?

У офіційних документах і в пре-
сі, коли йдеться про конкретного 

президента якоїсь країни.

Чи буває столова ложка?
Слово „столовая“ українською 

мовою – їдальня. Але ж маємо 
стіл, тож і вислів „столова ложка“ 
цілком прийнятний. 

Посол чи засіл? 
Російське „посол,  посолка“ 

українською мовою – засіл, засо-
лення (засолювання). Щодо сло-
ва посолка, то такі утворення не 
характерні для української мови. 
Як і використовуване в друкова-
них та електронних ЗМІ Десятин-
ка замість Десятинна церква.

Де наголос у конструкції „в ціло-
му“? 

Слово „цілий“ наголошуємо 
на першому складі. Але у висло-
ві „в(у) цілому“ наголос маємо 
подвійний: у цiлому і в цілoму.

Як писати при чергуванні у(в) 
та і(й)?

Помилка при чергуванні у(в) 
та і(й) – фонетична. Коли кажуть 
„він взяв, він йшов“, то це пору-
шення фонетичного закону укра-
їнської мови, який вимагає писа-
ти й вимовляти „він узяв“, але 
„вона взяла“‚ „він ішов“, але „вона 
йшла“.

Як писати: свято Покрова чи 
свято Покрови?

Свято Пресвятої Богороди-
ці українською мовою – Покро-
ва, з наголосом на другому складі. 
Отже, свято Покрови.

Чи „прилавок“ не калька з росій-
ської мови?

Слово „лавка“ в значенні „крам-
ниця“ в сучасній українській мові 
вийшло з ужитку. А „прилавок“ 
залишився. 

Чи можна використовувати в 
українській мові слово „співпадін-
ня“.

Слова „співпадіння“ в україн-
ській мові немає. Це непотрібна 
калька з російської мови. Україн-
ською мовою – збіг, збіжний.

Яка різниця між словами усміш-
ка і посмішка?

На жаль, ці слова часто плута-
ють і вважають, що вони абсолют-
ні синоніми. Але це не так. Напри-
клад, усмішка може бути приємна, 
лагідна, ніжна. Посмішка – глуз-
лива, іронічна, уїдлива. Приємна 
посмішка – це епітет-оксиморон.

Про правильні формули вітання 
в українській мові: доброї години, 
доброї доби, доброго дня. Чи такі 
вітання можна вважати норма-
тивними?

Нормативні вітання в україн-
ські мові: доброго ранку, добрий 
день, добрий вечір, добраніч, на 
добраніч. У неофіційній обстанов-
ці: добридень, добривечір.

Як перекласти російське слово 
старатель (золотошукач) сто-
совно інших покладів, наприклад 
бурштину?

Цих людей потрібно назива-

Де вживати слово „генетика”?
Слово „генетика”, як його вжито 

у листі „Генетика геноцидів“, помі-
щеному у „Свободі“ 6 січня, може 
викликати непорозуміння та навіть 
від’ємний відгук, оскільки „генети-
ка” означає лише особливу цари-
ну біологічних наук, так як меха-
ніка, математика, чи хемія є цари-
нами фізичних наук. З такої точки 
зору може вважатися недоречним 
говорити про присутність чи від-
сутність генетики.

Генетичні поняття, пов’язані з 
окремими людьми та народа-
ми, є дуже чутливими питаннями, 
до яких треба ставитись обереж-

но через їхнє іноді політичне зло-
вживання, а тому треба обережно 
вживати етнонімні прикметники у 
таких справах. Отже, коли йдеть-
ся про риси, здібності, прикмети, 
сукупність генів різних одиниць 
то доцільніше використати відпо-
відні та устійнені наукові вирази – 
популяційна генетика, геном, гено-
тип, геноміка, епігеноміка, пове-
дінкова генетика, і тим подібні, ніж 
вислови, що можуть бути зумисно 
неправильно вжиті.

Роман Воробець, 
Александрія, Вірджінія

Готуємося до ХХХІ Конвенції СУА на Фльориді
26-29 травня відбудеться ХХХІ 

Конвенція Союзу Українок Аме-
рики (СУА) в місті Тампа, на 
Фльориді. Щотри роки конвенції 
СУА відбуваються в різних містах 
США, де існують відділи та округи 
цієї організації. В 2017 році містом 
конвенції було вибрано Тампу, де 
діє 124-ий Відділ СУА, який разом 
з 17-им, 56-им і 137-им Відділами 
на Фльориді вітатиме делеґаток та 
гостей конвенції.

Гасло конвенції „Наше член-
ство – наша сила“ передає важ-
ливу ролю її членок у виконанні 
напрямних своєї організації. На 
конвенцію СУА зберуться деле-
ґатки всіх відділів та представ-
ники вільних членів СУА. Вже не 
буде‚ на жаль‚ засновниць орга-
нізації‚ але будуть представлені 
їхні дочки, які приїхали до США 
зовсім юними‚ або народилися в 

Америці. Вони є сполучною лан-
кою з американським світом, а 
жінки нової четвертої хвилі є спо-
лучною ланкою з Україною.

СУА дбає про збереження укра-
їнської ідентичности і культур-
ної спадщини за кордоном Укра-
їни‚ інформує американське гро-
мадянство про українську культу-
ру і правдиву історію‚ допомагає 
українцям у США і поза їх межа-
ми, зокрема у наукових студіях і 
дослідах української історії і куль-
тури‚ підтримує зв’язки з інши-
ми українськими і американськи-
ми та міжнародніми науковими 
та харитативними організація-
ми, зокрема жіночими‚ підтримує 
Український Музей в Ню-Йорку‚ 
бере участь в українському, аме-
риканському та міжнародньому 
жіночому русі. 

СУА створив фонд „Допомога 

жертвам української Війни гіднос-
ти“ та фонд „Допомога сім’ї заги-
блого воїна“. СУА був активним 
у створенні відділу жіночих сту-
дій при Українському Католиць-
кому Університеті у Львові. Вже 50 
років СУА проводить Стипендій-
ну акцію, щоб допомагати здібній 
українській молоді в різних краї-
нах світу здобути вищу освіту.

26 травня відбудеться зустріч 
з програмою і несподіванками 
для делеґаток і гостей. 27 травня 
виступить оперова співачка Віра 
Сливоцька, внучка українських 
еміґрантів‚ яка виступала в різних 
оперних театрах, та піяніст Ігор 
Шевців‚ а також і тріо „Сестри 
Максимович“ з Маямі. 28 травня 
(день присвячений 50-літтю Сти-
пендійної акції СУА) виступить 
дует „Ґердан“: Андрій Підківка 
(сопілка) та Соломія Горохівська 
(скрипка) 

У ділових сесіях братиму ть 
участь представниця СУА в Укра-
їні для гуманітарних і суспільних 
справ д-р Марія Фуртак, депутат 
Верховної Ради‚ голова Підкомі-
тету з питань забезпечення гро-
мадського здоров’я, член команди, 
яка допомагає СУА у всіх питан-
нях щодо допомоги жертвам війни 
в Україні д-р Василь Пазиняк і д-р 
Олег Романчук, директор Інсти-
туту психічного здоров’я та „Про-
стір надії“ (Центр консультування 
і травмотерапії), де жертви війни 
отримують безкоштовну допомогу 
з підтримкою СУА.

Учасники конвенції зможуть 
насолоджуватися красою океан-
ських пляжів, грати в ґольф та різ-
ні види водного спорту‚ відвідати 
різні культурні центри.

Віра Боднарук, прес-референт 
конвенції‚ Тампа‚ Фльорида.

Комітет ХХХІ Конвенції Союзу Українок Америки.

(Закінчення на стор. 14)
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує 

на доповідь

в суботу, 11 лютого 2017 року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

кандидата мистецтвознавства, доцента,
старшого наукового співробітника 

відділу мистецтвознавства
Інституту народознавства НАН України

стипендіята програми Фулбрайта 2016-2017 рр.

Назара Козака

„Образ і влада. Княжі 
портрети у мистецтві 

Київської Русі ХІ ст.“

Представили англомовну історію Пласту 
Oксана Бачинська-Тарасюк

ДЖЕНКІНТАВН, Пенсильванія. 
– 14 січня в Українському Освіт-
ньо-Культурному Центрі (УОКЦ) 
у Дженкінтавні відбулася презен-
тація книжки про історію Плас-
ту „Plast – Ukrainian Scouting; A 
Unique Story“, виданої англійською 
мовою для ширшого розповсю-
дження у світі. Головним автором 
книжки є історик св. п. Орест Суб-
тельний. Створенo було додатко-
ву редакційну колеґію при Голо-
вній Пластовій Булаві (ГПБ) в скла-
ді пластунів-сеньйорів Ореста та 
Тані Джулинських, Оксани Заки-
дальської, Mирона Бабюка та Богда-
на Колоса.

Імпрезу розпочала Наталка Фір-
ко, членка Дирекції УОКЦ та плас-
тової Станиці Філядельфії. Вона 
передала ведення вечора Ляри-
сі Кебуз, племінниці О. Субтель-
ного, яка привітала доповідачів –
голову ГПБ Марту Кузьмович та 
голову Крайової Пластової Стар-
шини Канади та члена редакційної 
колеґії Богдана Колоса, котрі заяви-
ли, що намір видати історію Плас-
ту існував вже віддавна, розповіли 
про збирання матеріялів, остаточ-
не оформлення книжки та її появу.

У книжці О. Субтельний від-
творив обставини, за яких Пласт 
постав у 1911 році для добра укра-
їнської молоді і для скріплен-
ня зусиль та розвитку української 

нації. Пласт розвивався в умовах 
політичних переслідувань, війни, 
еміґрації, розсіяння по світі і від-
новлення у вільній, незалежній 
Україні. 

У другій частині програми були 
виголошені спомини про О. Суб-
тельного Андрія Масюка, сестри 
Оксани і її чоловіка Іринея Ісаєва, 
Л. Кебуз, Ігора Федоріва та Яросла-
ва Козака. 

Автор еміґрував з родиною до 
Філядельфії у 1949 році і тут про-
вів юні роки серед свідомої діяс-
порної громади. О. Субтельний був 
людиною пригод, спортовцем, плас-
туном-бурлакою, одним із перших 

Сяяла „Пластова свічечка“ 
Оксана Бачинська-Тарасюк 

ДЖЕНКІНТАВН, Пенсильва-
нія. – Традиційна „Пластова свічеч-
ка“ Станиці Філядельфія відбулася 
14 січня в приміщенні Українсько-
го Oсвітньо-Kультурного Центру 
(УОКЦ) у Дженкінтавні. Пластуни 
з’єдналися з пластунами усього сві-
ту, щоб відзначити Різдво Христове 
символічною свічечкою і поділити-
ся Вифлеємським Вогнем миру, який 
прибуває з Вифлеєму і який передає 
в США пластовий курінь „Ті, що гре-
блі рвуть“. 

Жіночий курінь Уладу пластових 
сеньйорів, „Спартанки“ підготував 
традиційний різдвяний стіл, на яко-
му були ікона, пшениця, калач, і про-
сфора. Назначена бунчужна свята 
Ліда Кернз відкрила „Свічечку“ збір-
кою, колядою „Бог Предвічний“, та 
пластовим гимном. 

Були присутні духовенство, плас-
туни, численні батьки та запрошені 

представники громадських організа-
цій. Писар Маркіян Бойко прочитав 
наказ, в якому привітав Митрополи-
та Української Католицької Церкви 
Стефана Сороку, протоєрея Тараса 
Науменка з Української православ-
ної катедри св. Володимира, голо-
ву Головної Пластової Булави (ГПБ) 
Марту Кузьмович, голову Крайової 
Пластової Старшини (КПС) Канади 
Богдана Колоса, представника КПС 
США, Крайового коменданта юна-
цтва Андрія Зварича та членів Кра-
йового проводу та Ради США. 

Привітали директорку „Нашої 
Української Рідної Школи“ Оль-
гу Костів, та голову УОКЦ Андрею 
Жаровську. Вісім новачок та вісім 
новаків одержали свої жовті хуст-
ки. Шість юначок та 12 юнаків ста-
ли прихильниками куреня. Відзна-
чено юнаків та юначок, що успішно 
провели Орликіяду, здобувши другі 
місця за виготовлення експонатів, а 
також батьків за допомогу

Голова ГПБ М. Кузьмович нада-
ла Туні Білик-Шатинській найви-
щий ступінь пластового сеньйора-
ту – керівництва за її віддану пласто-
ву працю. Надано признання довго-
літньому голові Пласт-Прияту Васи-
леві Кузіву за його невпинну працю 
протягом багатьох літ у філядельфій-
ській станиці. 

Святкове слово до молоді та бать-
ків виголосив станичний Марко 
Чума. Він пояснив значення „Плас-
тової Свічечки“ та злуку з усіма 
пластунами в одну велику родину. 

„Свічечку“ привітав та благосло-
вив просфору Митрополит С. Соро-
ка. Відтак „Спартанки“ винесли 
посвячену просфору всім пластунам, 
батькам та гостям, при співі тради-
ційних колядок. 

На завершення свята передано 
Вифлеємський вогонь до запалення 
всім пластовим уладам, батькам та 
гостям. Лунали привіти-віншування 
від о. Тараса Науменка, поодиноких 
куренів, пластового проводу, ланки 
батьків та запрошених гостей. 

Мелодійна колядка у виконанні 
дуету сестер Турчин заохотила всіх 
долучитись до дальшого співу різд-
вяних колядок при численних сві-
чечках, символічною злукою з Ново-
народженим Ісусом та всіма пласту-
нами світу. 

На заклик бунчужної закрито 
свято новацьким гимном „Ми, діти 
українські“ та молитвою-колядкою 
„Славу Богу заспіваймо, честь Сину 
Божому, і Пану нашому, поклін від-
даймо“. 

Нові члени пластового новацтва одержали жовті хустки. (Фото: Борис 
Павлюк, старший)

Вифлеємський вогонь запалили всі пластуни. (Фото: Борис Павлюк, старший) 

(Закінчення на стор. 15)
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СУМ обдарувала дітей України
Юрій Прятка

НЮ-ЙОРК. – На день св. о. 
Миколая Спілка Української Молоді 
(СУМ) в Америці вже втретє вклю-
чилася в акцію Світової Управи 
СУМ „Теплом зігріємо серця-2016”‚ 
щоб у добрій справі об’єднати юних 
українців для допомоги дітей вій-
ськослужбовців‚ які зараз перебува-
ють на війні, або які загинули‚ обо-
роняючи Україну. Також акція має 
допомагати переселенцям‚ які були 
змушені покинути рідні хати через 
війну в східніх реґіонах України.

На загал ця акція включала СУМ 
США‚ Канади, Австралії, Німеччи-
ни, Бельгії та Великобританії. Були 
зібрані подарунки для дітей з Калу-
ша, Львова, Тернополя, Хмельниць-
кого, Чернігова, Сквири, Бобрин-
ця, Дніпропетровська та Києва‚ де 
діє СУМ. 

Почули наш заклик допомог-
ти дітям члени, особливо сумів-
ці юнацького віку з 18 осередків та 
одного відділу на території Амери-

ки і навіть в одній самодіяльній гро-
маді‚ де немає осередку СУМ, але є 
поодинокі сумівці. Навіть неукра-
їнська громада у Риджфілді‚ Конек-
тикат‚ допомогла‚ коли почула наш 

заклик допомогти дітям. 1,039 дітей‚ 
які найбільше потребують відвід-
ин св. о. Миколая, отримали пода-
рунки.

Ця акція мала й велике моральне 

значення, адже засвідчила єдність 
українців світу, незалежно від місця 
їх проживання чи віку. Акція також 
вчить юнацтво любити ближнього і 
допомагати іншим. 

Діти в Калуші отримали дарунки.

Юнацтво Відділу „Маріюпіль“ в Чикаґо пересилає дарунки дітям України. 

Юнацтво Осередку Стемфорду приготувало подарунки.

кого числа священиків. 
На торжество прибули голо-

ва Констисторії Української Авто-
кефальної Православної Церк-
ви у Великобританії митрофор-

ний протоєрей о. Богдан Матвій-
чук та о. Віталій Дерев’янко з Бель-
гії, Генеральний консул України в 
Ню-Йорку Ігор Сибіга з дружиною 
і дочкою, дипломат з консульської 
служби Міністерства закордонних 
справ України Костянтин Ворона. 

Наставницьку проповідь виголо-
сив о. Стефан Гутник. Органічним 

продовженням Служби Божої ста-
ло вітання Митрополита Антонія з 
70-річчям. Слово про нього виголо-
сив Архиєпископ Даниїл. 

Владика Антоній подякував за 
вітання усім присутнім і зокрема 
хорові церкви, спів якого, на його 
думку, перевищує рівнем виконан-
ня духовні співи великих і відомих 
храмів.

Після Служби Божої відбувся 
урочистий обід, на якому Влади-
ці Антонієві були вручені числен-
ні подарунки. Ведучий о. Василь 
Заверюха розповів про життєпис і 
церковне служіння Владики Анто-
нія. Митрополит Антоній (в миру 
Іван Щерба) народився 30 січня 
1947 року в Шароні, Пенсильванія, 
в родині Івана та Дорофеї Щербів. 
Вчився в Українській семінарії св. 
Андрія та в університеті Вініпеґу. 1 
жовтня 1972 року був висвячений 
у сан диякона, а 26 листопада 1972 
року — в сан священика. 29 травня 
1985 прийняв чернецтво з іменем 
на честь Антонія Великого, засно-
вника християнського чернецтва, 
пустельництва й монашого життя у 
християнстві. 

Свячення Антонія на Архиє-
пископа Ню-Йоркського очолив 
Митрополит Мстислав (Скрип-
ник). 11-12 березня 1995 року 
разом з усією УПЦ США був при-
йнятий під омофор Константино-
польського Патріярха з визнанням 
за ним архиєрейського сану. Після 
кончини Митрополита УПЦ США 
Костянтина (Багана) був обраний 
місцеблюстителем митрополичого 

престолу, а 14 листопада 2012 року 
став Митрополитом УПЦ США.

Коли вітали Владику Антонія 
представники парафій, українських 
установ і громадських організацій, 
то дарували переважно вироби міс-
цевих мистців – картини, вишивки, 
інші речі. Михайло і Наталя Капе-
люхи, брат і сестра, подарували 
велику ікону Ісуса Христа, виготов-
лену з маленьких фотографій дітей 
православних закордонних укра-
їнців. 

Фінансовий директор Україн-
ської Національної Федеральної 
Кредитової Спілки Зенон Гальке-
вич прийшов з грошовим даром 
від кредитівки, інші принесли кві-
ти, підготували музичні подарунки. 
Олександер Павликівський грав на 
саксофоні. Студенти Семінарії св. 
Софії під керівництвом о. Тараса 
Науменка співали колядки, а також 
виконали жартівливу пісню, при-
свячену Владиці Антонієві. 

З піснею Олександра Білаша 
„Ясени“ вийшов на сцену о. Бог-
дан Калинюк, настоятель пара-
фії св. Трійці у Бенсенвілі, Ілиной. 
Разом з ним приїхав з цієї парафії 
танцювальний ансамбль „Горлиця“ 
(керівники В’ячеслав і Тетяна Тіхо-
нови), котрий посів друге місце у 
недавньому конкурсі українсько-
го танцю, у якому брали участь гур-
ти з п’яти штатів. Гості виконали 
танець з традиційним вітанням хлі-
бом і сіллю на українському руш-
никові. 

Обід приготувало Сестрицтво 
Покрови під проводом Лесі Сівко.

(Закінчення зі стор. 1)

Митрополита Антонія...

Ікону Ісуса Христа виготовили з фотографій дітей православних закор-
донних українців.
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Краєвиди Чернігова показали в Ізраїлі
Світлана Глаз

БАТ-ЯМА, Ізраїль. – 5 груд-
ня 2016 року в Українському куль-
турному центрі Ізраїля відкрили 
виставку робіт українського худож-
ника з Чернігова Володимира Ната-

лушка „Природа і квіти України“. 
Її організувала ізраїльська філія 
Інституту Ліґи культури і соціяль-
ної співдружности при Одесько-
му будинку-музею Миколи Реріха 
з підтримкою Посольства України 
в Ізраїлі. 

В. Наталушко народився в Чер-
нігові, де живе, працює, продовжує 
удосконалювати свою майстер-
ність. Перша персональна виставка 
відбулася в художньому музеї Чер-
нігова, а потім їх було 10 у Фран-
ції, Німеччини, США, Польщі, Нор-
вегії. 

Виставка в Ізраїлі викликала 
особливе зацікавлення україн-
ської громади. Розповіла дирек-
тор будинку-музею М. Реріха в 
Одесі Олена Петренко: „З поло-
тен Володимира Наталушка доно-
сяться не лише пахощі квітів і 
дзюрчання річок, шелест листя 
і спів птахів, але і дзвін храмів і 
церков. Цю експозицію талано-
витий майстер пензля приурочив 
до Дня пам’яток історії та культу-
ри. Без пам’яті про минуле немає 
майбутнього у країни“. 

У 2008 році В. Наталушко став 

членом Спілки художників Укра-
їни, його роботи зберігаються в 
приватних колекціях ряду країн. 
Нині мистець передає свою май-
стерність учням у художній шко-
лі і намагається донести кожному 
з них головне правило будь-якої 
творчости: талант дає тільки поча-
ток, а всі інші досягнення ство-
рюються наполегливою працею та 
самовдосконаленням. Учні май-
стра Катерина Тютькало, Євгеній 
Шень, Софія Волокітіна тепер й 
самі запрошують учителя на пер-
сональні виставки.

Володимир Наталушко. „Вуличка“. Володимир Наталушко

and
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THE UKRAINIAN MUSEUM
222 East 6th Street • New York, NY 10003 • 212-228-0110 • www.ukrainianmuseum.org

The Ukrainian Museum and 
Rodovid Press (Kyiv) present a

COLLOQUIUM

Moderated by Myroslava M. 
Mudrak, Professor Emerita, 

The Ohio State University, on the 
present state of art history publishing 
in the field of Ukrainian modernism 
and the avant-garde. Contributions 
by: Prof. Wendy Salmond, Chapman 
College, Dr. Jared Ash, Assistant 
Museum Librarian, Slavic and Special 
Collections,Thomas J. Watson Library, 
The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Dr. Vita Susak, art historian and 
author of several monographic studies 
of Ukrainian modernism, Tetiana 
Filevska, Researcher, Kyiv, Ukraine, 
Lidia Lykhach, Director, Rodovid Press.

Newly-discovered archival documents 
related to the teaching method of Kazimir 

Malevich at the Kyiv 
Art Institute will be on 
display.

Presentation and 
book-signing of the 
English-language 
publication of 
Kazimir Malevich. 
Kyiv Period 1928-

1930. Rodovid Press. 

MODERN UKRAINIAN ART 
IN A GLOBAL CONTEXT: 

NEW PUBLICATIONS

FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017, 7 pm

Moderated by Olena Chervonik, 
Daniel W Dietrich II Curatorial 

Fellow in Contemporary Art, Philadelphia 
Museum of Art, the panel will feature 
artists Luba Drozd, Adriana Farmiga, 
Maya Hayuk, Yuri Masnyj, Christina 
Shmigel, and Marko Shuhan. Artist 
and guest curator Roman Hrab, along 
with Olena Chervonik, will moderate a 
discussion with the artists of CIM, and 
the artwork on view. The discussion will 
be an extension of the studio visits and 
interviews conducted for the catalog. 
Topics to be discussed will include 
individual studio practices and how they 
relate to the collective identity presented 
in the exhibit.

CIM ARTISTS PANEL DISCUSSION

THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017, 7 pm

The Ukrainian Museum
presents a

Both evenings are FREE and open to the public. The events are organized in 
conjunction with the College Art Association Annual Conference 2017.
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Чарівна столиця Прикарпаття
Олександер Костирко

Івано-Франківськ – тихе і спо-
кійне місто, засноване в 1662 році 
краківським каштеляном, а в май-
бутньому коронним гетьманом 
Анджеєм Потоцьким.  Тоді Івано-
Франківськ називався Станісла-
вів, на честь гетьманового батька.   
Місто мало цю назву до 1939 року, 
коли радянська влада повернула 

йому австрійську назву Станіслав, 
а 9 листопада 1962 року перейме-
нувала на Івано-Франківськ. Під 
час Західно-Української Народної 
Республіки Станіслав був її сто-
лицею. Як і кожне середньовіч-
не місто, Станіслав мав свій герб, 
який кілька разів видозмінював-
ся. В основу герба була поставле-
на відчинена міська брама з трьо-
ма бойовими вежами. 1 квітня 1995 
року міська рада народних депу-
татів ухвалила зображення нового 
великого герба.

Головною пам’яткою міста є 
ратуша, над якою у 1990 році був 
піднятий прапор України. Зараз в 
ній розташовані експозиції краєз-
навчого музею. Найпопулярнішою 
є пішохідна частина вулиці Неза-
лежности. Вона бере свій початок 
біля Вічевого майдану й тягнеть-
ся до вулиці Івана Франка на від-
стані 500 метрів. Тут кожного року 
з’являються нові ковані творін-
ня, які дарують містові учасники 
Міжнародного ковальського фес-
тивалю, що був започаткований 
2001 року і проводиться до Дня 
міста 7 травня та триває декіль-
ка днів. Кожен може спробувати 
стати ковалем і   викувати щось на 
пам’ять під керівництвом коваля-
професіонала.

П’ять історичних памяток міс-
та відомі як в Україні, так і за її 
межами. Серед них колишній кос-
тел 1763 року, який австрійський 
уряд 1849 року передав греко-като-
ликам. На фасаді Катедрального 
собору Святого Воскресіння вста-
новлено горельєф Митрополи-

та Андрея Шептицького, а у нішах 
поміщено скульптури свв. Ольги і 
Володимира Великого – первосвя-
тителів Київської Руси. 

Ще одним відомим місцем є пло-
ща Митрополита Андрея Шеп-
тицького, який був трохи біль-
ше року єпископом, але за цей 
короткий час встиг зробити бага-
то добрих справ. Саме тут прово-
дяться Свято ковалів, Свято хлі-
ба, „Карпатський вернісаж“ та інші 
фестивалі.

На цій же площі є костел Діви 
Марії, в якому зараз розмістив-
ся Художній музей. Він налічує 
близько 15 тис. експонатів, зокре-
ма роботи відомого українського 
скульптура Іоана-Георга Пінзеля, 
картини українських, польських, 
німецьких, австрійських та італій-
ських майстрів.

Пам’ятник Адамові Міцкевичові 
краківського скульптора Тадеуша 
Блотницького вважається найста-
рішим за часом спорудження зраз-
ком міської скульптури. Урочисте 
відкриття пам’ятника відбулося 20 
листопада 1898 року.

За ориґінальність архітектури 
Івано-Франківськ іноді називають 
„малим Львовом“.  Кожен будинок 
прикрашений маленькими статуя-
ми і різними барельєфами. Вулиця 
Січових Стрільців є однією з неба-
гатьох унікальних вулиць міста, 
де збереглася австрійська забудо-
ва 1870-1910-их років. На вулиці є 
аж 30 пам’яток історії та культури. 
Майже кожен будинок має свою 
цікаву історію. В одному з них про-
живав Іван Франко.

Місто пишається найстарішим 
парком культури і відпочинку ім. 
Тараса Шевченка, який заснований 
в 1896 році. Тут посаджені дере-
ва, завезені із Франції, Америки 
та Польщі. Поруч з парком є Ста-
ніславське море, як тут назива-
ють штучне озеро, улюблене місце 
побачень закоханих. 

Усе побачене в Івано-Франків-
ську важко описати. Варто само-
му побувати і побачити старовин-
не місто.

Майдан Андрея Шептицького. (Фото: Олександер Костирко)

Катедральний собор Святого 
Воскресіння Української Греко-
Католицької Церкви.

Пам’ятник Іванові Франкові. 

Пам’ятник пластунам, що не зла-
мали своїх присяг. Один з фонтанів міста.

Подарунок містові від ковалів. 

Па м ’ я тник  М итр о п о лит ові 
Андрієві Шептицькому.

Пам’ятник Адамові Міцкевичові.
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Конференцію присвятили В’ячеславові Чорноволові
Микола Третяк

КИЇВ. – 24 грудня 2016 року у 
видавництві „Смолоскип“ відбула-
ся наукова конференція „Треті Чор-
новолівські читання“. Її було при-
свячено 80-ій річниці від народжен-
ня видатного українського політика, 
публіциста В’ячеслава Чорновола, а 
також появі друком 10-го тому його 
вибраних творів.

„Я радий, що сьогодні зібрало-
ся стільки людей, зацікавлених 
В’ячеславом Чорноволом, – сказав у 
привітанні-слові на початку конфе-
ренції директор видавництва „Смо-
лоскип“ Ростислав Семків. – Ми сві-
домо займаємося поширенням знань 
про особистість Чорновола, про його 
діяльність, про його ролю у будівни-
цтві української держави, про його 
передбачення. І, видавши 10-ий том 
творів Чорновола, останній із запля-
нованих (хоч, може, ще буде й про-
довження), „Смолоскип“ демонструє 
можливість завершення великих про-
єктів, а це був справді великий про-
єкт. Ми надзвичайно вдячні упоряд-
ниці всіх 10 томів Валентині Чорновіл 
за її зусилля та за її енерґію. 

Користуючись нагодою, продовжу-
вав він, „я хочу сказати також про два 
інші видання, які готувалися досить 
довго. Це – книжка „Муза і чин Оста-
па Луцького“, до підготування якої 
долучився Василь Деревінський, 
який буде вести нашу конференцію. 
І ще одна книга – „Партитури тексту 
і духу. Художньо-документальна про-
за українських шістдесятників“ – док-
торська дисертація Олега Рарицького 
з Кам’янця-Подільського“.

Виступаючи на конференції, 
сестра В. Чорновола Валентина Чор-
новіл сказала: „Я за натурою своєю 
песимістка, на противагу братові. 
Мені здається, що в нас усе валить-
ся, що ніякої перспективи немає і 
що вся молодь виїхала за кордон, що 
Україна ніби гине. Але коли видають-
ся цікаві книжки, коли відбуваються 
конференції, на яких є молоді люди, 
які хочуть щось знати, це додає опти-
мізму навіть мені, песимістці“. 

З доповіддю „Чорноволівська акція 
4 вересня 1965 року“ виступив істо-

рик, доцент Тернопільського націо-
нального педагогічного університе-
ту ім. Володимира Гнатюка Ярослав 
Секо. Він розповів про акцію протес-
ту проти арештів української інтелі-
ґенції, яка відбулася під час прем’єри 
фільму „Тіні забутих предків“ у київ-
ському кінотеатрі „Україна“. Він ска-
зав: 

„Ця акція була початком публіч-
ної громадянської активнос-
ти В’ячеслава Чорновола. Я дослі-
див спогади 12 свідків і учасників і 
виявив дві умовні лінії в тлумачен-
ні подій: „лінію Чорновола“ та „лінію 
Дзюби“. За версією Івана Дзюби, 
задум полягав у тому, що він у сво-
єму виступі повинен був повідоми-
ти присутніх про арешти, які відбу-
лися в серпні. Серед втаємничених 
у цей задум осіб він називає Михай-
лину Коцюбинську, Юрія Бадзя, 
В’ячеслава Чорновола. Домовили-
ся, що І. Дзюба виступить на сцені, а 
В. Чорновіл знайде можливість під-
тримати його із залі. Версія В. Чор-
новола про попередню домовленість 
має підтвердження в спогадах Мико-
ли Плахотнюка. Після виступу Івана 
Дзюби мав розпочатися показ філь-
му, але сирена, вигуки, скидання І. 
Дзюби зі сцени призвели до виступів 
В. Чорновола і Василя Стуса. 

Як відомо, виступ І. Дзюби підтри-
мали словами: „Хто проти тиранії 
– встаньте!“. Кому належать ці сло-
ва? І. Дзюба називає В. Стуса, але не 
наполягає на цьому. Ірина Жиленко 
в листі 5 вересня 1965 року до Воло-
димира Дрозда писала: „Здається, 
Стус“. У Миколи Роженка так само є 
спогад, що це був В. Стус. М. Коцю-
бинська в одному місці пише про 
В. Стуса, в інших каже, що то був 
В. Чорновіл. Цікавим є запис Леся 
Танюка. Він був одним із тих, хто вів 
щоденники, і під 4 вересня в ньо-
го є запис про те, як у І. Дзюби хтось 
виривав мікрофон, ревла сирена, 
когось ударили, згасало й спалахува-
ло світло, підвівся В. Стус і закликав 
присутніх до протесту, а тоді почувся 
голос В. Чорновола: „Хто проти тира-
нії – встаньте!“. Була штовханина й 
В. Стус повторив гучним голосом це 
гасло як наказ. І люди почали встава-
ти. Версія Л. Танюка найбільш рання. 
Співставляючи різні версії, можна 
припустити, що першим, хто подав 
голос із залі, був саме В. Стус. У цей 
момент його підтримав В. Чорновіл і 
виголосив думку В. Стуса. 

І. Дзюба пише, що учасники очі-
кували арештів і навіть не підходи-
ли одне до одного, розчинившись у 
натовпі. В. Чорновіл свідчить інакше: 

„Вийшли ми спокійно: Іван Дзюба, 
Василь Стус і я“. Він пише, що якийсь 
час вони ходили, міцно тримаючись 
за руки, Хрещатиком і чекали, що їх 
візьмуть, але їх не брали. В. Стус пер-
ший пішов додому, а потім і решта 
розійшлася. В. Чорновіл того дня 
зробив політичний крок до активно-
го опору“. 

З доповіддю „В’ячеслав Чорно-
віл як об’єкт секретної справи КҐБ 
„Бльок“ виступив Олег Бажан, 
доцент катедри історії Києво-Моги-
лянської академії: 

„Справу „Бльок“ прийнято нази-
вати спецоперацією, але це скоріше 
була справа колективної розробки, 
що велася з початку 1960-их років. 
Наприкінці десятиліття за нею про-
ходило 29 осіб. У 1970-их вона попо-
внилася двома особами, але ще були 
так звані „близькі зв’язки“ – близько 
530 осіб. 

Чому справу почали здійснювати 
саме 1972 року? Через те, що посили-
лося занепокоєння радянських орга-
нів безпеки й компартійної верхів-
ки сплеском суспільної зацікавленос-
ти до самвидаву. Тому влітку 1971 
року центральні комітети комуніс-
тичних партій СРСР і України при-
йняли постанови про заходи проти 
розповсюдження нелеґальних мате-
ріялів. На цій підставі КҐБ Україн-
ської РСР почав операцію. На 1971 
рік „чекісти“ усвідомили, що „Укра-
їнський вісник“ є осердям самви-
даву. Серед найпоширеніших авто-
рів визначали В. Чорновола разом 
з І. Дзюбою, Євгеном Сверстюком і 
Михайлом Брайчевським. Для аре-
штів не вистачало приводу – ним 
став бельгійський студент Ярослав 
Добош, який прибув наприкінці 1971 
року до Києва. 4 січня 1972 року Я. 
Добоша заарештували. Було проведе-
но серію арештів дисидентів“. 

Доповідь О. Бажана викликала 
обговорення подробиць зі стежен-
ня за дисидентами та провокація-
ми проти них. Згадували й деяких 
агентів КҐБ – на жаль, не називаючи 
справжніх імен. Як зазначила В. Чор-
новіл, „інакше нам довелося б пере-

Доповідачі на конференції (зліва): Валерій Островський, Ярослав Секо, 
Олег Бажан, Василь Деревінський, Сергій Адамович, Павло Сацький, Інна 
Бурда. (Фото: Наталя Коваль)

Mонографія присвячена пам’яті Михайлини Коцюбинської
Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  – У Національному музеї 
літератури України 12 січня пре-
зент ували монографію доцен-
та Кам’янець-Подільського наці-
онального університету ім. Івана 
Огієнка Олега Рарицького „Пар-
титури тексту і духу“ – досліджен-
ня художньо-документальної про-
зи українських   шістдесятників. 
Монографія присвячена пам’яті 

Михайлини Коцюбинської. 
Ведуча зустрічі, науковий спів-

робітник музею Наталія Кучер 
нагадала, що 12 січня – це День 
українського політв’язня, котрий 
в Україні відзначають з 1975 року 
і ця традиція була запроваджена з 
пропозиції В’ячеслава Чорновола, 
який закликав протистояти репре-
сіям і жорстокості режиму. 

Поет-пісняр Володимир Самай-
да та співачка-бандуристка Надія 

Боянівська виконали колядку 
„Нова радість стала“. Разом з ними 
співали всі присутні.

О. Рарицький розповів, що його 
робота над книгою почалася ще на 
початку 1990-их років, коли в літе-
ратуру почали повертатися імена, 
які стали зародком духу україн-
ської літератури‚ і ця книга – лише 
невелика частка пошани тим інте-
лектуалам, які зберегли українську 
культуру. 

Також автор розповів про кон-
цепцію та жанрове розмаїття кни-
ги‚ зокрема жанр усної доповіді, 
відмітив важливість осмислення 
листування шістдесятників, які 
через листи висловлювали свої 
естетичні засади та погляди. 

Директор видавництва „Смо-
лоскип“ Ростислав Семків від-
мітив велику кількість спога-
дів живих очевидців епохи, яки-
ми насичена книга‚ та відгукнув-
ся про неї‚ як про „повернення 
до пам’яті, яке цілісно відтворює 
добу“. 

Літературознавець, проф. Елео-

нора Соловей про книгу вислови-
лася як про синетичну, аналітич-
ну працю, яка написана з любов’ю, 
глибоким переживанням теми. За 
її враженням, для О. Рарицько-
го ця книга є своєрідною місією та 
моральним обов’язком, так нена-
че автор постійно перебував під 
пильним поглядом і весь час скла-
дав іспит тим, кого він досліджу-
вав. 

Письменник проф. Володимир 
Панченко проаналізував феномен 
художньо-документальної прози 
шістдесятників та поділився при-
кладами мемуарної прози шістде-
сятників, які справили на нього 
найбільше враження. 

Промовляли науковий консуль-
тант книги, проф. Ніна Бернацька‚ 
літературознавець Олексій Сін-
ченко‚ громадський діяч Богдан 
Горинь‚ поет-дисидент Микола 
Горбаль‚ проф. Михайло Наєнко‚ 
Ніла Підпала, журналістка-шіст-
десятниця Рита Довгань та заступ-
ник директора Інституту літерату-
ри Сергій Гальченко.

•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.
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Любомирові Винарові виповнилося 85 років
Алла Атаманенко, 
Анастасія Хеленюк

У січні цього року виповнило-
ся 85 років Любомирові-Романові 
Винарові – видатному українському 
історикові, що відзначився значною 
кількістю різноплянових наукових 
праць, став засновником і понад 50 
років беззмінним редактором нау-
кового журналу „Український істо-
рик”, ініціятором та співзасновни-
ком Українського історичного това-
риства. 

Л. Винар народився 2 січня 1932 
року у Львові, де провів своє раннє 
дитинство. Його батько Іван Винар 
був директором приватної дівочої 
гімназії ім. Кокорудзів Українсько-
го педагогічного товариства „Рідна 
школа”. Мати Євфрозина походила 
з українських родів Дориків і Левит-
ських (останній дав Україні відомо-
го архітектора І. Левитського). Була 
директором (управителькою) народ-
ної школи ім. Бориса Грінченка. 
Л. Винар розпочав навчання у народ-
ній школі, а в 1941 році склав вступ-
ний іспит до Першої української гім-
назії у Львові, де навчався до 1944 
року, коли батьки вирішили виїхати 
з України.

У другій половині 1945 року роди-
на Винарів опинилася спочатку в 
Карлсфельді, а потім Берхтесґаде-
ні‚ де майбутній вчений продовжив 
гімназійну освіту. Л.  Винар входив 
до пластового гуртка „Пугачі”, був 
редактором одноднівки „Під пласто-
вими прапорами”‚ очолював літера-
турну комісію Студентського това-
риства національного солідаризму 
„Зарево”. 

У 1949  році закінчив гімназію і 
став студентом Мюнхенського уні-
верситету Максиміліяна Людвіґа, де 
вивчав політичні та суспільні науки, 
одночасно навчаючись в Українсько-
му Вільному Університеті (УВУ) на 
філософському факультеті. Навчан-
ня в двох університетах сформувало 
у майбутнього вченого глибоке розу-
міння історичного процесу, дослід-

ницьку методологію на основі досяг-
нень української та світової науки. 

У 1955 році він захистив в УВУ 
маґістерську роботу „Походи укра-
їнських козаків на Молдавію в дру-
гій половині XVI ст.”. Рецензента-
ми праці були відомі вчені Олексан-
дер  Оглоблин та Наталія Полонська-
Василенко, які оцінили її на „визна-
чно”. В наступному році склав в УВУ 
докторські іспити з історії та філосо-
фії та захистив з найвищою оцінкою 
дисертацію „Українсько-молдавські 
відносини в другій половині XVI ст.”, 
написану під керівництвом О. Огло-
блина. 

В 1959 році‚ у США‚ в Клівлен-
ді‚ отримав маґістерський диплом з 
бібліотечних наук. Темою його маґіс-
терської праці була історія ранньо-
го українського друкарства (1491-
1600 роки). Опублікована окремим 
виданням, вона стала першим дослі-
дженням з історії українського дру-
карства англійською мовою, пізні-
ше високо оціненим дослідниками в 
Україні. 

Протягом наступних років вчений 
працював в американських універ-
ситетах та УВУ, брав участь у діяль-
ності організацій та інституцій, що 
займалися славістичними та етніч-
ними студіями, а також досліджен-
нями в галузі бібліотекознавства та 
бібліографії, досліджував історію 
України, 16 років редаґував заснова-
ний ним науковий журнал „Ethnic 
Forum”. 

У 1971 році він очолив створений 
з його ініціятиви Центр для вивчен-
ня етнічних публікацій та культур-
них інституцій при Кентському дер-
жавному університеті. Л. Винар віді-
грав важливу ролю у створенні та 
роботі Об’єднання науковців в галу-
зі етнічних досліджень в Огайо, з 
1978 по 1982 рік його обирали пре-
зидентом ради. 1977 року Л. Винар 
був обраний на дворічний термін 
віце-президентом Асоціяції для 
вивчення національностей (СРСР та 
Східня Европа). В 1981-1983 роках 
він був також заступником голови 

Національної ради етнічних студій 
в Америці і координував її акаде-
мічну та науково-видавничу діяль-
ність. З 1981 до 1990 рік очолював 
Комітет етнічних архівів, бібліотек 
і музеїв в Огайо, а з 1983 до 1988 – 
Комітет досліджень слов’янських і 
східньослов’янських джерел в США 
і Канаді.

З 1960-их років Л. Винар активно 
включився в діяльність українських 
наукових установ та плідно працю-
вав науково. В цей період він став 
ініціятором створення Українсько-
го бібліологічного інституту, Україн-
ської Американської асоціяції універ-
ситетських професорів, був заступ-
ником голови Українського генеало-
гічного і геральдичного товариства, 
співпрацював з Українською Вільною 
Академією Наук (УВАН) та Науко-
вим Товариством ім. Шевченка. 

Заснувавши у 1963 році журнал 
„Український історик”, Л. Винар став 
ініціятором та промотором створен-
ня Українського історичного това-
риства (УІТ) – організатора числен-
них конференцій і конґресів в США, 
Канаді, Европі, Україні. Починаючи 
з 1966 року, УІТ здійснило і продо-
вжує ряд важливих видавничих про-
єктів, книжкових видань і публіка-
цій з важливих тем української істо-
рії та історіографії. 

Л. Винара було обрано у 1981 році 
президентом Світової наукової ради 
при Світовому Конґресі Українців 
(СКУ), Української Американської 
асоціяції університетських профе-
сорів. Він очолює Історичну секцію 
та Видавничу комісію УВАН у США. 
Після відновлення незалежности 
України Л. Винар розпочав активно 
налагоджувати співпрацю з її нау-
ковими установами, здійснив низку 
важливих організаційних та видав-
ничих проєктів, став ініціятором та 
співорганізатором трьох міжнарод-
них конґресів українських істориків. 

Праці Л. Винара, бібліографія яких 
складає понад 2‚000 позицій, при-
свячених різним темам та періодам 
української історії, дослідженням з 

історіографії, бібліографії, біографіс-
тики, етнічних та спеціяльних істо-
ричних дисциплін. Вони вийшли 
друком українською, англійською, 
німецькою та іншими мовами. 

Вагомим і загальновизнаним в 
українській науці є внесок Л. Вина-
ра в дослідження життя і діяльности 
Михайла  Грушевського. Він розро-
бив теоретичне обґрунтування гру-
шевськознавства як окремої науко-
вої галузі, що базується на своїй дис-
циплінарній структурі, методології 
наукового дослідження і джерельній 
базі, яка постійно збагачується.

Внесок Л. Винара у розвиток укра-
їнської історичної науки є багато-
гранним і визначає провідне міс-
це вченого в українському науково-
му процесі другої половини ХХ ст. 
Саме тому він був обраний почесним 
доктором Національного універси-
тету „Острозька академія”, Черні-
вецького національного універси-
тету ім. Юрія  Федьковича, Волин-
ського (тепер – Східньоевропейсько-
го) національного університету ім. 
Лесі Українки та інших, відзначений 
медалею М. Грушевського. СКУ наго-
родив його медалею св. Володими-
ра. Він одержав нагороду за 2008 рік 
від Міжнародної фундації Омеляна і 
Тетяни Антоновичів. 

Національний університет  
„Острозька академія”‚ 

Рівненська область

Любомир-Роман Винар

ПОСТАТІ                                                                                                      

стріляти одне одного“.
Виступ Валерія Островського, 

доцента Івано-Франківського облас-
ного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти‚ мав назву „В’ячеслав 
Чорновіл і Зеновій Красівський: 
переплетіння доль і звершень“. Серед 
моментів спільної боротьби та спіл-
кування двох дисидентів науковець 
розповів про парадоксальні збіги в 
їхніх біографіях: З. Красівський одру-
жився з Оленою Антонів, на той час 
колишньою дружиною В. Чорново-
ла. Згадав він і про курйозну історію. 
Наприкінці 1980-их років до Льво-
ва приїхала з Америки журналістка 
Марта Коломиєць. КҐБ заявив у пре-
сі, що В. Чорноволові вона переда-
ла 1,500 дол., а З. Красівському купи-
ла автомобіль. Правда була в тому, 
що авто було придбане за гроші Надії 
Світличної для її брата Івана, який 
щороку бував у Моршині, в будинку 
З. Красівського.

Павло Сацький з Київського наці-
онального економічного універси-
тету ім. Вадима Гетьмана предста-
вив доповідь „В’ячеслав Чорновіл 
і вибори Президента України 1991 
року: альтернатива для реґіональних 

еліт“. У своєму виступі він показав, 
як В. Чорновіл передбачав небезпе-
ку для України від утвердження реґі-
ональних кланів, утворених великою 
мірою зі старої партійної номенкля-
тури, та пропонував протиставити їй 
реальне самоврядування.

Сергій Адамович з Прикарпатсько-
го національного університету ім. 
Василя Стефаника виступив на тему 
„Ідея соборности в творчій спадщи-
ні та діяльності В’ячеслава Чорново-
ла“. „В’ячеслав Чорновіл завжди був 
соборником, і часом це йшло навіть 
на шкоду розвиткові Руху, – заявив 
дослідник. – Так, з точки зору праг-
матики, йому не варто було б витра-
чати ресурси на створення струк-
тур на сході, зосередивши зусилля 
на заході. Це дало б кращі результати 
на виборах. Але він мислив машта-
бами цілої країни. Це виявлялось і в 
особливій увазі до Криму, і в спробах 
підтримати шахтарські страйки ще 
наприкінці 1980-их років“. 

Інна Бурда, доцент Київського 
національного університету будів-
ництва і архітектури‚ мала доповідь 
„В’ячеслав Чорновіл. Штрихи до пор-
трету“. Вона дослідила постать В. 
Чорновола з психологічної перспек-
тиви – показала його провідниць-
кі риси та трагедії, що вплинули на 
його бачення історії та перспектив. 

Це – Голодомор, розстріл дядька та 
голод 1946-1947 років.

Останнім виступив В. Деревін-
ський, професор Київського націо-
нального університету будівництва 
і архітектури, на тему „Грані особис-
тости В’ячеслава Чорновола“: „Упер-
ше Чорновіл проявив себе як літера-
турний критик. Друга грань – Чорно-
віл-публіцист. Досить сказати, що на 
львівському телебаченні в нього були 
прямі етери. А його „Лихо з розуму“, 
„Будні мордовських таборів“ та інші 
тексти – це дуже цікава публіцисти-
ка. Ще одна грань – організатор пре-
си: „Українського вісника“, „Час Time“, 
прес-служби Української Гельсінк-
ської Спілки. В. Чорновіл не вивчав 
засад підпільної діяльности, але зумів 
стати добрим підпільником, умів так 
працювати, щоб не давати КҐБ дока-
зів – скажімо, про його редаґування 
„Українського вісника“. 

Також у нього було досконале зна-
ння юриспруденції, завдяки чому 
він написав „Правосуддя чи реци-
диви терору?“ – фактично посібник, 
як треба поводитися з радянськими 
„правоохоронцями“. На судах він сам 
себе захищав, не потребував адво-
катів. Наступна грань – керівник. 
Наприклад, керівник обласної ради – 
перший колишній політв’язень, який 
очолив область і став реформатором, 

дієво керував. І, звісно, грань політи-
ка, провідника Руху“.

Другою частиною Чорноволів-
ських читань стала презентація 10-го 
тому творів В. Чорновола, який міс-
тить статті останніх років його жит-
тя, тогочасні виступи у Верховній 
Раді, документи Народного Руху. 
Том представила упорядниця деся-
титомника В. Чорновіл. Виступила 
на презентації директорка Центру 
Леся Курбаса Неллі Корнієнко, член-
ка редакційної колеґії десятитомни-
ка. Соратник В. Чорновола Богдан 
Горинь звернувся до рис його осо-
бистості як журналіста, політика, 
державотворця. 

„В’ячеслав Чорновіл народився на 
Свят-вечір за новим стилем, Василь 
Стус народився на Свят-вечір за ста-
рим стилем, – сказав син В. Чорно-
вола Тарас Чорновіл. – І він весь час 
у цьому шукав якийсь символізм. 
Якщо презентований сьогодні том 
перевести на біблійну історію – то це 
страсний тиждень. Незалежна Укра-
їна пішла не тим шляхом, що батько 
хотів. Цей том дуже сумний, у ньо-
му рефреном проривається фраза: 
„Та що ж ми за народ такий, що сво-
їх нищимо!“. Раптом виявилося, що 
помилки в державотворенні вбива-
ють тих, хто творив цю державу. Том 
– велика лекція для нас“. 

(Закінчення зі стор. 12)

Конференцію присвятили...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 3 ЛЮТОГО 2017 РОКУ No. 514

оази затаєні у просторі степів або у 
лісових хащах і тільки дзижчанням 
бджіл себе виказуючих‚ про їхні 
зариблені стави з млинами‚ башта-
нами‚ сіножатями‚ про заможних 
хуторян‚ які поволі гнали вгодова-
ну худобу на ярмарки. Потоцький 
засадив і вирістив мільйони іта-
лійських тополь‚ нині майже вирі-
заних‚ першим в Україні засну-
вав англійські парки‚ розмножив 
не знані раніше ґатунки пшени-
ці‚ жита і вівса‚ побудував потуж-
ні фільварки‚ заснувавши при кож-
ному сади‚ запровадив також угор-
ську худобу з італійською спарова-
ну‚ тисячі овець з Еспанії‚ а коней 

дарував навіть канцлерові Австрії“. 
Занепад українського села за 

панування Росії зауважив Тарас 
Шевченко: „Аж страх погано у тім 
хорошому селі. Чорніше чорної зем-
лі блукають люди, повсихали сади 
зелені, погнили біленькі хати, пова-
лялись, стави бур’яном поросли“. 
Спадщиною більшовицької про-
паґанди залишилися перекази про 
страждання кріпаків за часів С. 
Потоцького‚ зокрема про так зва-
ний „Камінь смерти“. 

Ось кілька с у часних пові-
домлень з інтернет у : „Трагіч-
ним місцем в дендропарку Софі-
ївка є „камінь смерти“, під яким, 
за леґендою, полягло понад сотню 
чоловік, недонісши його до призна-
ченого місця“. „Над будівництвом 
дендропарку „Софіївка“ трудило-

ся близько 800 кріпаків. А скільки 
з них загинуло, перетягуючи важкі 
брили з місця на місце, знає тіль-
ки „камінь смерти“, що лежить біля 
берега Нижнього ставу!“. „Граф 
Станіслав Щенсни грав з вельмо-
жами в карти на великому каме-
ні‚ який тисячі кріпаків перетяг-
нули в Умань за сотні верст. Мет-
цель, ад’ютант графа, размахую-
чи батогом, наказав затягнути 
велетенський камінь на вершину 
гори. Кріпаки надривалися, пада-
ли від втоми‚ До них підскакував 
розлючений Метцель і бив так‚ що 
кров проступала крізь дрантя. А 
Потоцький з Софією посміхалися. 
Коли‚ нарешті‚ знесилені кріпаки 
затягнули камінь на вершину‚ він 
зірвався і з гуркотом впав у воду. 
Кілька десятків кріпаків загинули 

під ним“. 
Можливо‚ Метцель і був жорсто-

ким‚ але насправді „камінь смер-
ти“ у парку символізує корабель 
греків, який бог підводного цар-
ства Посейдон обернув на камінь за 
допомогу Одісеєві в подорожі додо-
му на Ітаку. Це більшовики обрали 
розповідь про „сотні верст“ і „сотні 
загиблих“. Але й тепер до пар-
ку приходять вандали‚ які знева-
жають працю будівничих. У ніч на 
26 лютого 2016 року у парку неві-
домі зруйнували алею, що веде до 
фонтану „Змія“, залишили постать 
Аристотеля без голови, лави на алеї 
були повністю розбиті‚ 80-кілогра-
мову вазу біля колонади вкинули в 
озеро. 17 липня 2014 року вночі в 
парку зловмисники знівечили три 
статуї. 

(Закінчення зі стор. 6)

Парк „Софіївка“...

ти шукач з додаванням слова, що 
позначає об’єкт пошуків: шукач 
золота, шукач бурштину, шукач 
алмазів тощо.

З яких книжок можна вдоскона-
лити знання української мови?

„Сучасна українська мова“, 
видана в Києві,  видавництво 
„Либідь“. Вона перевидавала-
ся кілька разів, востаннє – 2011 
року. „Українське слово для всіх 
і для кожного“ – науково-попу-
лярне видання, автором якого є 

я. Теж видане в Києві, у „Либеді“, 
2013 рік. Борис Антоненко-Дави-
дович, „Як ми говоримо“. Теж було 
кілька перевидань. Одне з них – 
Київ, 1970 рік. Іван Огієнко, „Істо-
рія української літературної мови“, 
Київ, 2001 рік.

 
Як писати: на Донбасі чи в Дон-

басі? 
Оскільки Донбас є частиною 

України, а не окремою державою, 
то потрібно казати „на Донбасі“, 
як на Полтавщині, на Слобожан-
щині, на Прикарпатті. На витів-
ки московських правителів і жур-
налістів не потрібно звертати ува-
ги. Вони вважають Україну части-

ною своєї території і кажуть „на 
Україні“ замість правильного „в 
Україні“.

Як писати на смерть – разом 
чи окремо в реченні: „Автомобіль 
збив чоловіка на смерть“? 

Я написав би разом, але всі лек-
сикографічні джерела подають 
окремо. Отже, „автомобіль збив 
чоловіка на смерть“.

Чи можна вважати слово „про-
сунутися“ українським? 

Просунутися, просунутий – це 
кальки з російських слів. Україн-
ською мовою – успішний, обізна-
ний.

У Львові було оголошення в 
трамваї: „Приносимо наші виба-
чення за незручності“. 

Краще казати не „приносимо“, а 
„просимо вибачення за незручнос-
ті“ або „перепрошуємо за незруч-
ності“.

Плече чи рамено?
Це – синоніми, обидва україн-

ські, тож жодного з них викидати 
не треба.

Спина і плечі – це не те саме. 
Спина – цілком українське слово: 
задня частина тулуба людини від 
шиї до крижів. Бедро – не укра-
їнське слово, замість нього треба 
вживати стегно.

Чи можна вживати слова „поді-
лятися“ і „ділитися“, коли вони 
використовуються в переносному 
значенні – повідомляти про щось, 
обмінюватися думками, враження-
ми, переживаннями? 

„Поділитися“ є формою докона-
ного виду від недоконаного „діли-
тися“ й „поділятися“. Отже, оби-
два їх можна використовувати.

Чи є установа, що працює над 
питаннями термінології?

Таких установ кілька: Інститут 

української мови, Комітет нау-
кової термінології Національної 
академії наук України, Технічний 
комітет стандартизації науково-
технічної термінології Держстан-
дарту та Міністерство освіти і нау-
ки України. Над удосконаленням 
українського правопису працює 
робоча група. Коли вона закінчить 
роботу й винесе її на розсуд усієї 
комісії, тоді можна буде говорити 
про правопис.

Чи правильно говорити лікую-
чий лікар?

Ця словосполука не дуже вда-
ла, бо всі лікарі „лікуючі“. Україн-
ською мовою, мабуть, точніше ска-
зати персональний або особистий 
лікар.

Федорова чи Федоріва?
Прізвища типу Федорів, Кова-

лів, Різників теоретично повинні 
були б мати такі форми в непря-
мих відмінках: Федорова, Ковале-
ва, Різникова; Федорову, Ковалеву, 
Різникову. Але, зважаючи на тра-
дицію, правопис дозволяє і варі-
янти Федоріва, Коваліва, Різникі-
ва.

Чи доцільно вживати слово 
блискучий у переносному вживан-
ні: блискучий переклад, блискучий 
удар. 

Таке використання слова блис-
к у ч и й  –  ц і л ком  з а коном і р -
не. Порівняймо: „Поміж лицарів 
блискучих, поміж дам препиш-
но вбраних, королівна йде поволі“ 
(Леся Українка).

Свої  запитання надси лай-
те на адресу: bbc.ukrainian.kiev@
bbc.co.uk, вказавши в темі листа 
„Запитання до професора Понома-
рева“. Якщо ви хочете запитати 
про значення котрогось слова, будь 
ласка, спочатку загляньте до слов-
ника – можливо, там уже є відпо-
відь на ваше запитання.

(Закінчення зі стор. 7)

Вивчаймо українську...

Адміністрації США при розгля-
ді питання скасування части-
ни санкції проти Росії, які були 
запроваджені саме через анексію 
Криму.

Повернення окупованих тери-
торій слід розпочинати з того, щоб 
абсолютно зрівняти юридичні ста-
туси загарбаного Криму та час-
тин Донеччини і Луганщини; при-
пинити всякі взаємини з Росією – 
від дипломатичних до транспорт-
них; унеможливити діяльність в 
Україні підприємств, які належать 

резидентам Росії‚ розбудовувати 
обороноздатність та розширювати 
базу союзників – вельми перспек-
тивний Китай...

Має рацію президент і в іншо-
му. Справді є суб’єкти, які праг-
нуть внутрішньої дестабілізації в 
країні. Внаслідок системного руй-
нування банківського сектору 
української економіки доля росій-
ських банків на ринку банківських 
послуг в Україні зросла з 12 відс. 
відсотків у 2014 році до 48 відс. 
у 2016 році. Падіння курсу грив-
ні за цей самий час радикально 
знецінило заощадження громадян, 
занурюючи суспільство у глибо-
ку депресію. Виходом з неї справді 

можуть бути „штучні протести“ з 
кепськими для країни наслідками.

Ну, і щоб у читача не виникло 
враження, що я в усьому погоджу-
юся з Президентом П. Порошен-
ком, наважуся не погодитися з 
його оцінкою позачергових вибо-
рів парляменту. Рівень фаховости, 
ба більше – рівень культури уряду 
ми побачили на прикладі бюджет-
ного процесу. Про інфляцію, без-
робіття, корупцію годі й говорити. 
Перезавантаження уряду без змі-
ни складу парляменту не є реаль-
ним. Об’єктивно: попередній уряд 
на чолі з Арсенієм Яценюком був 
усе ж фаховішим. Наступний, який 
так чи інакше доведеться призна-

чати після неминучого секвестру 
Державного бюджету, десь улітку 
чи на початку осені, буде ще кумед-
нішим. Отож вибори парляменту – 
цілком нормальний вихід з глухо-
го кута.

Єдине, що дуже треба – ухва-
лити антикорупційний виборчий 
закон, бо „гречка“ на мажоритар-
них округах знову приведе до „зоо-
паркового“ складу Ради. І прези-
дент має усі можливості такий 
закон провести через парлямент.

„Українська правда“

Костянтин Матвієнко – полі-
тичний експерт‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

„Гнівна відповідь...“

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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Триває оновлення шкільних музеїв
Світлана Орел 

ЙОСИПІВКА‚ Кіровоградська 
область. – Останніми роками 
кількість шкільних музеїв швид-
ко зростає. У Йосипівській шко-
лі діють аж три шкільні музеї – 
цілий музейний комплекс. 

Лариса Гайда, керівник Музею 
історії освіти Обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної 
освіти ім. Василя Сухомлинсько-
го, розповіла: 

„Свого часу у кожному міс-
ті чи селі були люди, які підні-
мали пласти минулого, накопи-
чували певний матеріял, на який 
після очищення від ідеологічного 
нашарування, багато хто спира-
ється і досі. Після розпаду місцеві 
музеї почали потихеньку розкра-
дати, але врешті була розробле-
на й прийнята нормативно-пра-
вова база, що не дозволила шкіль-
ному музейництву зійти нанівець, 
а зараз допомагає активно розви-
ватись. 

Найпершими від  шкільних 
музеїв радянського типу відмо-
вились на заході України, їхня 
кількість там відразу зменшилась 
приблизно втроє‚ було втрачено 
й накопичені музейні фонди, але 
потім поступово росла за рахунок 
створення нових, заснованих на 
особливостях реґіонального кра-
єзнавства. На сході більшість ста-
рих шкільних музеїв збереглась 
досі, але шкільні музеї отрима-
ли новий живий імпульс зв’язку 
з сьогоденням, з рідним краєм. 

У багатьох містечках і селах сьо-
годні відкривають для себе іме-
на земляків, які відзначились у 
якійсь із галузей життя, але досі 
на малій батьківщині про них зга-
дували рідко. Тепер же їхній при-
клад стає живим і зримим для 
молоді. Це стосується і останньої 
хвилі – організації куточків вої-
нів-захисників у російсько-укра-
їнській війні, живих і загиблих, 
появи меморіяльних дощок.

Хвиля появи нових шкільних 
музеїв обумовлена ще й тим, що 
музеї, які діють у системі куль-
тури, без належного фінансуван-
ня, особливо у глибинці, зане-
падали, зависали у минулому, 
перетворювались на склад речей. 
Освіта ж не може дозволити собі 
такої інертности. У нашій облас-
ті кількість музеї при навчаль-
них закладах протягом останніх 
восьми років збільшилась май-
же удвічі (нині маємо близь-
ко 150). Приблизно така ж тен-
денція і на всеукраїнському рів-
ні (до 5‚000). Найбільше музеїв 
історичних, краєзнавчих, етно-
графічних. Чимало й таких, що 
розповідають про історію освіти, 
літературних, меморіяльних. Є й 
унікальні мистецькі, природничі, 
технічні, археологічні. 

Як правило, усе починається 
з педагога-ентузіяста, який має 
загострене почуття любови до 
свого краю і здатен організува-
ти навколо себе захоплених ідеєю 
людей. Добрим прикладом став 
шкільний музей у селі Хащува-

тому, який довгий час очолював 
Леонід Солгутовський. Справу 
продовжила його учениця Оле-
на Вдовиченко, яка сьогодні надає 
музею нових сучасних імпульсів“. 

Л. Гайда підготувала реґіональ-
ну навчальну програму „Юні 
музеєзнавці“,  що дає можли-
вість дітям брати участь у кон-

курсах, акціях, готувати робо-
ти для Малої академії наук. Музеї 
при навчальних закладах нерід-
ко стають осередками зацікавлен-
ня територіяльних громад, місцем 
різноманітних заходів, своєрід-
ною кузнею, де формується гро-
мадянська та національна свідо-
мість молоді.

Діти колядували у Львові
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – 16 січня у Центрі твор-
чости дітей та юнацтва Галичини 
відбувся ґала-концерт перемож-
ців Всеукраїнського туру фести-
валю мистецтв „Різдвяні каніку-
ли“, на якому виступив вокальний 
ансамбль „Різдвяний дзвін“ (керів-
ник Ярослав Пограничний) з шко-
ли села Вовковиї‚ Рівненської облас-
ти. Ансамбль відзначений нагоро-
дою фестивалю‚ який вже 25 років 
запрошує дітей та молодь. 

Всеукраїнський етап фестивалю 

відбувся 14-15 січня. До участи у ньо-
му зголосилися 54 творчі колекти-
ви та окремі виконавці з Волинської, 
Рівненської, Хмельницької, Запорізь-
кої, Донецької, Чернівецької, Херсон-
ської, Кіровоградської та Черкаської 
областей‚ а також юні артисти з поль-
ського міста Намислува. 

Удома, у Вовковиях, земляки вла-
штували юним вокалістам тепле 
вітальне прийняття. А ті обдарува-
ли колядками і своїх односельців. У 
місцевому храмі „Різдвяний дзвін“ 
виконав вінок старовинних коля-
док. У Львові співає вокальний ансамбль „Різдвяний дзвін“.

В степу знайшли прадавні могили
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Кіль-
ка років тому на території облас-
ти археологи розкопали одне з най-
більших у світі трипільських посе-
лень з унікальною культовою спо-
рудою тієї епохи. 

Цього року археологи працюва-
ли у Новгородківському районі, 
де на фармерському полі трактор 
виорав 15 серпня 2016 року люд-

ські рештки. Спеціялісти встано-
вили, що вони – з розораного рані-
ше кургану. Знайдено чотири захо-
ронення – два дитячі і два дорослі 
епохи неоліту. 

У похованні знайдено також 
бурштинове намисто та глечик, 
які передадуть до обласного кра-
єзнавчого музею. А людські решт-
ки досліджуватимуть в Інституті 
археології Національної Академії 
Наук України.

Давнє захоронення у Кіровградській області.

випусників Гарвардського універси-
тету українських наук під проводом 
проф. Омеляна Пріцака, істориком, 
автором відомої книжки „Ukraine: 
A History“. 

Подякувавши доповідачам та 
присутнім, Л. Кебуз закінчила імп-
резу стислим колом та улюбленою 

піснею при ватрі „Сіріли у сумерку, 
ніч вже йде“. 

Книжку можна придбати за 30 
дол., звертаючись на адресу: Plast 
USA, 700 Cedar Rd., Jenkintown, PA, 
19046; електронну адресу: kps@
plastusa.org; тел.: 267-287-8334; або 
на адресу: Plast Canada, 516 The 
Kingsway, Toronto, Ontario, Canada, 
M9A 3W6, електронну адресу: 
plast@plastcanada.ca; сторінка в 
інтернеті : www.plast.org.

(Закінчення зі стор. 8)

Представили англомовну...

Святкувало усе село
Тетяна Будар

НА ДРІЧНЕ‚  Тернопільська 
область. – 20 січня у селі відбув-
ся вечір „І обнялися береги одного 
вічного народу“, присвячений Дню 
Соборности та свободи України. 

З доповіддю виступила вчитель-
ка історії Марія Бідула. Концерт-
ну програму представили аматори 
сцени сільського клюбу. Звучали 
патріотичні пісні, колядки, щедрів-
ки, вірші. Виступили вокальний 
жіночий ансамбль, солісти Олег 
Мищишин, Наталія Болюх, Марія 
Черинда‚ гості з Бережан – жіноче 
вокальне тріо, соліст Ігор Варчак‚ 
танцювальний колектив „Водо-
грай“. Ведучими заходу були Воло-
димир Ванца і Н. Болюх. 

У залі була показана книжкова 
виставка „Соборна Мати-Україна – 
одна для всіх, як оберіг“, представ-
лена сільською бібліотекою.

Учасники урочистостей з бережанського 
районного Будинку культури. (Фото: Ігор 
Варчак)

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: marijkauna@yahoo.com
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БЕЗ
МІСЯЧНИХ 
ОПЛАТ

БЕЗ
МІНІМАЛЬНОГО 
БАЛАНСУ

БЕЗКОШТОВНА
VISA® DEBIT
КАРТКА

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП 
ДО СВОЇХ РАХУНКІВ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Користуючись Direct Connectsm 

F u l l  F i n a n c i a l  S e r v i c e s

SELFRELIANCE.COM
2332 W. Chicago Ave. Chicago IL  773-328-7500

Потрібний чековий рахунок. Зайдіть до якого небуть бюро Кредитівки “Самопоміч”, щоб вписатися у членство і відкрити рахунок. Мінімальний початковий вклад 
на чековий рахунок - $50 і $200 на діловий чековий рахунок.  Для доступу онлайн потрібна реєстрація і можуть стягуватись додаткові кошти. Стосуються всі 
вимоги подані у Truth in Savings Disclosure і Fee Schedule. Тільки для теперішніх та майбутніх членів. Докладні інформації подані у www.selfreliance.com/disclosures/. 
Пропозиції можуть бути змінені чи скасовані без попереднього повідомлення. За найновішою інформацією телефонуйте на безкоштовний № 888-222-8571. 

®

773-589-0077
847-359-5911

5000 N. Cumberland Ave. Chicago IL
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine IL

302 E. Army Trail Rd. Bloomingdale IL
734 Sandford Ave. Newark NJ

558 Summit Ave. Jersey City NJ
60-C N. Jefferson Rd. Whippany NJ

630-307-0079
973-373-7839

201-795-4061
973-887-2776

В “САМОПОМOЧI”
ЧЕКОВІ РАХУНКИ

Пропозиції! 

НАШІ ФІНАНСОВІ ПРОПОЗИЦІЇ НАЦІЛЕНІ НА ВАШІ ПОТРЕБИ 

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба

го деклярування – безпрецедент-
на для европейців. Ми розраховує-
мо, що зараз ці інституції, які були 
створені, зокрема, НАЗК [Націо-
нальне аґентство з питань запобі-
гання корупції], зможе затверди-
ти правила і чіткі процедури, за 
якими проходять ці перевірки, і 
візьметься до активної роботи“, – 
зауважила вона. 

Система добору суддів, за її сло-
вами, отримала схвальні відгуки 
від чужоземних партнерів. „Багато 
суддів просто не хочуть туди пода-
ватися – іде певне „самоочищен-
ня“ суддівської системи, тому що у 
ній закладені серйозні антикоруп-
ційні запобіжники“, – зазначила І. 
Климпуш-Цинцадзе і нагадала, що 
за перші дев’ять місяців 2016 року 
товарообіг з Евросоюзом зріс на 6 
відс. 

Обсяги торгівлі з ЕС вийшли 

на перше місце серед інших парт-
нерів і складають 41 відс. У цьо-
му році плянується створення умов 
для подальшого зростання това-
рообігу завдяки отриманню додат-
кових автономних преференцій 
(АТП) та зменшенню нетарифних 
бар’єрів. Торік підписали оновле-
ний Меморандум про взаєморо-
зуміння у галузі енерґетики, яким 
передбачається створення страте-
гічного енерґетичного партнерства 
між Україною та ЕС.

І. Климпуш-Цинцадзе зауважи-
ла, що Україна повністю викона-
ла Плян дій з візової лібераліза-
ції, тому зараз це питання лежить 
виключно у політичній площині. 

„Угода про асоціяцію буде, наре-
шті, ратифікована, звісно, залеж-
но від остаточного рішення Нідер-
ляндів, і угода про безвізовий 
режим також набере чинности. Це 
обов’язково відбудеться, наразі нам 
потрібно лише пройти остаточні 
процедури“, – запевнив Томас Фре-
лесен, заступник голови Представ-

ництва ЕС в Україні. Він зауважив 
також, що угода – „найбільш комп-
лексна з усіх, які ЕС коли-небудь 
укладав із третіми країнами“.

Т. Фрелесен нагадав, що з 2014 
року ЕС передбачив для України 
понад 4.3 млрд. евро допомоги у 
вигляді ґрантів та позик, з яких 
половину вже виділили; макрофі-
нансова допомога склала 3.4 млрд. 
евро, з яких 2.2 млрд. вже виділи-
ли. Ще 8 млрд. евро передбачені 
як пільгові кредитні інвестиційні 
ресурси на розвиток інфраструк-
тури та підприємництва від Евро-
пейського інвестиційного банку та 
Европейського банку реконструкції 
та розвитку, з яких половину вже 
виділено.

Завдання для України на цей рік 
– посилити інституційну спромож-
ність, тому що недостатня коорди-
нація між відомствами і внутріш-
ній спротив на сьогодні є основни-
ми викликами. Зокрема, потрібно 
створити єдину систему вивчен-
ня виконання Угоди про асоціяцію, 

яка б дозволила більш якісну звіт-
ність і аналізу ситуації‚ узгодити 
термінологію для перекладу евро-
пейського законодавства україн-
ською мовою, покращити взаємо-
дію між відомствами. Також необ-
хідно внести зміни до реґлямен-
ту роботи Парляменту і запровади-
ти механізм контролі над відповід-
ністю законопроєктів законодав-
ству ЕС. 

„Необхідний спільний інститу-
ційний механізм для Парлямен-
ту і Уряду. Необхідна структу-
ра, яка буде відповідати за набли-
ження законодавства до норм ЕС 
– постмоніторинґ, нагляд, оцінка 
реґуляторного впливу. Цей меха-
нізм має бути закріплений на зако-
нодавчому рівні“, – пояснила народ-
ний депутат України, виконувач 
обов’язків голови Комітету Верхо-
вної Ради України з питань евро-
пейської інтеґрації Марія Іонова.

Важливо т акож визначити 
модель відносин із ЕС на найближ-
чий час. „У всіх сферах ми маємо 
визначити середньострокові цілі, 
щоб вони були зрозумілі суспіль-
ству, підприємцям і, насамперед, 
працівникам міністерств і відомств, 
і адаптувати інструменти підтрим-
ки до таких цілей“, – зазначив Все-
волод Ченцов, директор департа-
менту Европейського Союзу Мініс-
терства закордонних справ України.

І. Климпуш-Цинцадзе та М. 
Іонова підкреслили, що урядові 
дуже важлива експертна підтрим-
ка з боку громадянського суспіль-
ства. „Ми не зрушимо цю скелю 
без залучености громадянського 
суспільства, без реальної експерт-
ної роботи громадянського сус-
пільства“, – наголосила І. Клим-
пуш-Цинцадзе.

(Закінчення зі стор. 1)

Україна досягла...
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Меланія Агне 
Осередок Ірвінґтон

Нікол Букач 
Осередок Філядельфія

Христинка Зеня Бундзяк 
Осередок Йонкерс

Оливія Вислоцка 
Осередок Йонкерс

Меланія Євангелея Дубенко 
Осередок Філядельфія

Софія Коцур 
Осередок Йонкерс

Тaтяна Кравець 
Осередок Йонкерс

Кіра Марія Мирослава 
Лозинська 

Осередок Ню-Йорк

Таня Мельник 
Осередок Ню-Йорк

Адріанна Марий Олівер 
Осередок Пассейк

Софія Поліщук 
Осередок Джерзі-Ситі

Вікторія Даріа Сисиліян 
Осередок Пассейк

Дарія Смалюх 
Осередок Ірвінґтон

Юлія Рузя Фаззінґа 
Осередок Йонкерс

Катерина Юркевич 
Осередок Гартфорд

53-ий Баль Дебютанток 
Крайової Управи 

Спілки Української Молоді в Америці
 

субота, 25-го лютого 2017р.

Sheraton Parsippany Hotel
199 Smith Road, Parsippany, New Jersey

Грають Оркестри  

«Грім» та «Звук»

Коктейл о годині 6:00 вечора
Презентація Дебютанток о годині 7:00 вечора

Бенкет після презентації дебютанток
Баль від 9:00 вечора 

Вечірній одяг обов’язковий 

За інформаціями звертатись:  www.cym.org/us/deb
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гляд Верховної Ради. Після їх ухва-
лення російська мова‚ котра є рід-
ною для багатьох громадян України‚ 
займе належне місце в житті нашого 
суспільства“.

У практичному вимірі це була зго-
да на те‚ щоб українська мова в укра-
їнській державі й надалі залишала-
ся без перспективи відродження. На 
той час Европейська мовна хартія 
вже була ратифікована Верховною 
Радою‚ й на основі цього документу‚ 
а точніше – на основі його антиукра-
їнської інтерпретації – з ініціятиви 
Партії Реґіонів Донецька‚ Луганська‚ 
Харківська‚ Миколаївська‚ Запо-
різька обласні ради і низка міських 
рад на сході і півдні України своїми 
рішеннями надали російській мові 
статус реґіональної на своїх терито-
ріях.

Далі – більше. 7 вересня 2010 року 
голова фракції „реґіоналів“ у парля-
менті Олександер Єфремов і голова 
фракції комуністів Петро Симонен-
ко зареєстрували законопроєкт „Про 
мови в Україні“. Це вже був відвер-
тий крок до поновного зросійщення 
України. Згідно з цим законом‚ для 
нададання мові статусу реґіональ-
ної‚ тобто головної на певній терито-
рії‚ досить було‚ щоб її носії склада-
ли 10 відс. населення. Іншими слова-
ми‚ в цей спосіб російська мова діста-
вала статус реґіональної на всій тери-
торії України.

Цієї наруги не міг стерпіти навіть 
вельми компромісний тодішній Голо-
ва Верховної Ради Володимир Лит-
вин‚ подавши законопроєкт на екс-
пертизу фахівців. І Вчена рада Націо-
нального університету „Києво-Моги-
лянська академія“ визнала‚ що зміст 
законопроєкту суперечить Консти-

туції України.
Трошки перечекавши‚ „реґіонали“ 

знов пішли в наступ на українську 
мову. В лютому 2012 року двоє депу-
татів-україноненависників‚ Вадим 
Колесніченко і Сергій Ківалов‚ пода-
ли до Верховної Ради законопроєкт 
„Про засади державної мовної полі-
тики“. Як і можна було чекати‚ сво-
їм змістом він ніскільки не відрізняв-
ся від попереднього. 3 липня‚ попри 
масові протести громадськости по 
всій країні‚ „реґіонали“‚ грубо пору-
шивши парляментські процедури‚ 
ухвалили цей закон – не зваживши 
на те‚ що 20 громадських організа-
цій у своєму спільному „Висновкові“ 
застерегли‚ що йдеться про „підрив 
статусу української мови як держав-
ної та витіснення її з ужитку в усіх 
сферах публічного життя в більшості 
областей України“.

Й от аж тепер Верховна Рада наре-
шті зібралася скасувати „закон Ківа-
лова-Колісниченка“ й ухвалити доку-
мент про історично справедливий 
захист української мови в Україні. 

Ось що говорить з цього приво-
ду народний депутат Ігор Луцен-
ко: „Сьогодні ми – на порозі вели-
кої битви за Україну. Без перебіль-
шення‚ законопроєкт „Про державну 
мову“ є одним з таких‚ що має ствер-
дити Україну як країну‚ відновити її 
історичну перспективу як держав-
ного утворення‚ вдихнути життя в її 
вмираючу правову систему. Цьому 
ствердженню‚ відновленню‚ оздоров-
ленню будуть протистояти‚ будуть 
люто опиратися. Вже зараз чуємо хор 
брехунів‚ маніпуляторів‚ пересми-
кувачів‚ що хочуть повести за собою 
осліплену неправдою масу. Русифі-
кація є одним з елементів війни про-
ти України‚ цю війну московська дер-
жава вела протягом століть‚ і веде 
нині… Вся російська аґентура буде 
максимально мобілізована на про-

тидію цьому законові… Будуть каза-
ти‚ що це – навмисне відволікання 
уваги перед виборами… Придума-
ють ще тисячу побрехеньок. Теле-
канали встануть дибки і включать-
ся у кампанію бльокуваня законо-
проєкту. Для цього ті канали й існу-
ють… Але мусимо йти вперед. Ми – 
на війні‚ й головна її битва розгорта-
ється тут. Ми мусмо ухвалити закон 
про захист державної мови‚ чого б це 
нам не коштувало“.

Автори нинішнього законопро-
єкту‚ 33 депутати Верховної Ради‚ 
пропонують зробити обов’язковим 
використання української мови в 
усіх сферах державного і суспільно-
го життя, а також у засобах масової 
інформації, де зараз домінує росій-
ська мова. Українська мова має бути 
обов’яз ковою для всіх органів дер-
жавної влади. А також у дошкільних, 
шкільних, позашкільних і вищих 
навчальних закладах. При цьому в 
школах і садках допускається вико-
ристовувати мови національних мен-
шин, у вищих навчальних закла-
дах це не передбачено. Навчання в 
університетах має вестися виключ-
но українською мовою, допускаєть-
ся викладання одного або декількох 
предметів на одній з офіційних мов 
Европейського Союзу. Всі культурно-
масові заходи закон зобов’яже про-
водити виключно державною мовою.

Під час щоденних громадських 
акцій на захист рідної мови серед 
столичних транспарантів був і такий: 
„Чия мова‚ того й держава“. Точніше 
не скажеш. Десятки тисяч українців 
гартують свій патріотизм на війні з 
російським окупантом на сході Укра-
їни – і не для того‚ щоб Україна зали-
шилася російськомовною.

А тим часом в Донецькій і Луган-
ській „народних республіках“ укра-
їнська мова вже витіснена зі школи‚ з 
вищої освіти й абсолютно з усіх сфер 
життя. 

На закінчення – коментар колиш-
нього бійця добровольчого баталь-
йону „Айдар“‚ тепер – експерта 
Міжнародого інституту демократій 
Євгена Дикого: „Яких далекосяж-
них наслідків хоче досягнути Росія 
– це очевидно. Тому мусимо зрозу-
міти, що поки живе українська мова, 
є шанс, що ми відбудемося як нація 
у всіх інших сенсах. Якщо ж у нас 
залишиться тільки назва „Украї-
на“, але пануватиме російська мова, 
то ми будемо сприйматися лише як 
„трошки інші росіяни“. В такому 
ганебному статусі в Росії ще гото-
ві терпіти нас, але існування україн-
ців як окремої нації не вписується в 
імперську модель Росії“.

В точному розумінні цих слів‚ бит-
ва за українську мову – доленосна‚ 
тому її не можна програти.

(Закінчення зі стор. 1)

Українофоби мусять...

св. п. д-р медицини 
Любомир Явний

Прибиті горем, повідомляємо, 
що в середу, 25 січня 2017 

року Божого, кінцем недуги 
спокійно відійшов у вічність 

наш найдорожчий Муж, Батько, 
Дзядзьо, і Брат

Народжений 1937 року в Підгайцях, Україна. 
Понад півсторіччя працював лікарем-кардіологом у North Arlington, NJ. 

Був Fellow of the American College of Cardiology, шефом медицини 
West Hudson Hospital, Kearny, NJ, і шпиталевим вчителем медицини 

у St. Michael’s Medical Center, Newark, NJ.  Також був на медичнім 
факультеті St. Barnabas і Clara Maas Medical Centers. Член Пласту, 
племена “Сіроманці”.  Тішився родиною, приятелями, музикою, 

книжками, спортом, вітрильниками та природою.

У глибокому смутку залишилися:
дружина  Марія Дзвенислава з дому Кравцевих
доня  Оля Сохан з мужем Олегом і сином Нестором
син  Роман Явний з дружиною Ярославою з дому Гаванюків
  і сином Романом Гоцуляком
зять  Кійт Отто, чоловік покійної доні, Татіяни, зі синами
  Кайлом, Джеком та Максимом
доня  Лада Ґавдяк з мужем Юрієм,  і синами Левом і Захарієм
сестра  Уляна Дячук
родини  Шклярів, Гаванюків, Гоцуляків, Демчишинів, 
  Нижникевичів, Березовських, Кравцевих, Головацьких, 
  Соханів, Ґавдяків, Отто 
  і дальша родина в Америці, Канаді та Україні.

Відвідини відбудуться в п’ятницю, 17 лютого 2017 р., 2-4 пополудні і 
7-9 вечора. Парастас: о год 7:30 вечора, Bradley-Braviak Funeral Home, 
49 Whippany Road, Whippany, New Jersey  07981, (973) 887-2186, www.
bradleyfuneralhomes.com/bradley-braviak-whippany-nj.html

Похоронна Служба Божа відбудеться в суботу, 18 лютого, о 10-ій год. 
ранку в Українській Католицькій Церкві св. Івана Хрестителя, 60 North 
Jeff erson Road Whippany, New Jersey  07981, www.sjucc.com , а відтак 
похорон на Українськім Католицькім Цвинтарі Св. Духа, 141 Sarah Wells 
Trail, Campbell Hall, New York  10916, www.holyspirit-standrew.org

Вічна Йому Пам’ять!

Замість квітів на могилу, пожертви в пам’ять Покійного можна скдадати на:
Пласт в Україні — чеки, виписані на: “Plast, Inc.”, можна переслати до: c/o J. 
Kozak, 360 Pheasant Drive, Huntingdon Valley, PA 19006
Український Інститут Америки — чеки, виписані на  “Ukrainian Institute of 
America”, просимо слати до: Ukrainian Institute of America, 2 East 79th Street, 
New York, NY 10075; або на вебсторінці: http://ukrainianinstitute.org/support-
the-institute/http://ukrainianinstitute.org/support-the-institute/
Поміч українським воякам — чеки, виписані на “UNWLA War Victims Fund”, 
просимо слати до: UNWLA, 203 Second Ave, 5th Floor, New York, NY 10003-
5706; або PayPal, через http://www.unwla.org (near bottom of home page).

PO Box 746, Chester, NY 10918

нашими европейськими союзниками 
в міжнародній та оборонній політи-
ці, навіть якщо ми залишаємо ЕС“, – 
сказала Т. Мей.

Ці слова тяжко інтерпретува-
ти інакше, ніж як курс на проти-
дію аґресивним плянам Кремля. На 
жаль, ми вже втратили надійного 
союзника в складі Евросоюзу – Бри-
танія була одна з тих країн, які спо-
нукали ЕС не лише до підтриман-
ня режиму санкцій, але й введення 
нових.

Але, принаймні, цей союзник 
лишається на попередньому курсі. 
До того ж, Лондон має партнерські 
стосунки з Вашінґтоном, між Т. Мей 
і Д. Трампом намітились приязні сто-
сунки, тож цілком можливо, що бри-
танці допоможуть Києву налагодити 
прагматичні стосунки з новою адмі-
ністрацією Білого Dому.

Слово за парляментом

Але зі слів Т. Мей також стало зро-

зуміло, що Брекзит розтягнеться на 
дуже довгий час. Зокрема з приводу 
рішення виходу з ЕС мають прого-
лосувати в британському парлямен-
ті. На пряме питання журналістів, а 
що ж станеться, якщо парлямента-
рі не підтримають Брекзит, Прем’єр-
міністер так і не дала чіткої відповіді.

За її словами, члени парляменту 
не можуть іґнорувати волю людей 
і голосувати не так, як голосували 
люди на референдумі. Проте, хоча 
вона використовувала в промові сло-
восполучення „переважна більшість“, 
коли мова йшла про голосування, 
насправді розрив між бажаючими 
вийти зі складу ЕС та залишитися 
був невеликим: 52 відс. проти 48 відс.

Втім, світ‚ схоже‚ сприйняв сло-
ва Т. Мей оптимістично. Принай-
мні, курс британського фунта зна-
чно зміцнився порівняно з доляром і 
евро – на 2.5 відс. Це найбільше зрос-
тання з грудня 2008 року, коли стала-
ся світова економічна криза.

Еспресо ТВ

Дмитро Гомон – український жур-
наліст-міжнародник‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Як Британія...
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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

Ділимося сумною вісткою з пластунами і 
приятелями Пласту, що 16 січня 2017 року 

відійшла на Вічну Ватру Членка нашого куреня

св.  п. пл. сен. AННA БІДЯК
новацька виховниця та гніздова 8-го Гнізда пл. новачок 

(1955–1961) у пластовій станиці в Ню-Йорку, 
активна членка 62-го Відділу CУA в Ґлен-Cпею.

Покійна народилась 30 квітня 1938 року в Тернополі, Україна. 
Похоронена на цвинтарі Gate of Heaven, Hawthorne, N.Y.

Висловлюємо глибоке співчуття синам Aндрієві і Романові та 
братові Романові з родинами.

В пам’ять Покійної складаємо даток на пластову оселю „Вовча 
Тропа.“

 „Тихо спи без тривог,
 Тут є Бог...”

Вічна Їй пам’ять!

КУРІНЬ  „ВЕРХОВИНКИ”

Зі сумом повідомляємо, що відійшла у Вічність

св. п. 

МАРІЯ ШКІЛЬНИК ЛЕЩИШИН
1927 - 2017

Народилася у м. Перемишлянах, в Україні. 
Переїхала до Канади, а опісля до США, проживала у Рочестері 

близько 40 років, де була активною в українській громаді. 
Упокоїлася в Мериленді 26 січня 2017.

У глибокому смутку

син АНДРІЙ ЛЕЩИШИН  з дружиною ЛАДОЮ ОНИШКЕВИЧ
внуки ДАНИЛО і СОФІЯ ЛЕЩИШИНИ

шваґер ЛЮБОМИР ҐАЛУҐА
племінники: Христина Ґалуґа Лупiчук, Юрій Ґалуґа, Славко Ґалуґа, 

Марта Ґалуґа Шифер з родинами
племінниця Марта Реплянська

свати  Лариса і Любомир Онишкевичі
і друзі.

Похоронні відправи відбулися у Силвер Спринґ, Мериленді.
Похована в Торонті, на цвинтарі Йорк.

Вічна Їй пам’ять!

Зi сумом повiдомляємо що 5 ciчня 
2017 року y Grass Valley, CA, 

помер дорогий i працьовитий 
Чоловiк, Батько, Дiдо i Прадiдо 

св. п. Iван Кохан
професор i доктор мiкробiологiї

народжений 20 серпня 1923 року в селi Тудор-
ковичах, Сокальського повiту (Україна) у родинi 
посла Сейму Володимира i Александри (Дуля) 
Коханів. Похорон у супроводі о. Петра Козара відбувся на цвинтарi 
Grass Valley iз St. Andrew Ukrainian Catholic Church.

Iван Кохан одружився з Татяною Савицькою в 1949 роцi i вони мали 
двох синiв Андрiя, Марка i дочку Христю. Його люба Татяна померла 
в 1996 роцi i Iван одружився вдруге з Stella Jean Weber. 

Середню освiту Iван Кохан отримав в гiмназiях Львова i Холма,  
де закiнчив гiмназійну науку матурою в 1942 роцi. Вищу освiту вiн 
отримав в унiверситетах Львова, Мюнхена, University of Manitoba 
(M.Sc., 1955 p.) i дiстав докторат у Department of Medical Microbiology, 
Stanford University (Ph.D. у 1958 р.).

Iван Кохан працював професором iмунологiї i  дослiджувачем ролі 
макрофагів і залізо-кіляторів у бактерiйних iнфекцiях в департамен-
тах мiкробiологiї  Manitoba University (1953-1955), Stanford University 
(1955-1959), Stanford Research Institute (1957-1959), Graduate School 
of Baylor University (1959-1967) i Miami University (1967-1989). Вiн i 
його студенти публiкували вислiди дослiдiв в численних наукових 
журналах, книжках i конференцiях. Iван Кохан написав першу книгу 
“Імунологiя” українською мовою в 1994 роцi, яка була затверджена 
Мiнiстерством охорони здоров’я України як пiдручник для студентiв 
і науковців в унiверситетах Украіни. Вiн був запрошений бути членом 
у U.S.- Japan Cooperative Medical Science Projects.   

Його дослiди виявили iснування “Nutritional Immunity”, яка базуєть-
ся на компетицiях за залiзо помiж молекулами хазяїна i iнфекційних 
бактерiй. Тi дослiди були фiнансованi Грентами вiд National Institutes 
of Health and National Science Foundation. 

Iван Кохан був членом проводу Союзу Українських Студентiв Кана-
ди 1953-1955 р. i дійсним членом УВАН в США. Вiн був членом про-
воду American Society of Microbiology, президентом Sigma Xi i Ohio 
Microbiology Society в роках 1965-1985. Вiн дописував до кiлькох 
українських журналiв, газет i був членом редакцiї “Українского Жит-
тя”. Iван любив квiти, рiзьбити по деревi, i збирати поштовi марки.

Вічна Йому пам’ять!

У глибокому смутку повідомляємо, що в понеділок, 
23 січня 2017 року, проживши 93 роки, відійшов у вічність 

наш найдорожчий Батько, Дідусь, Брат і Вуйко

св. п. д-р Мирослав Бурбело
Похоронні відправи відбудуться в суботу, 4 лютого, в католицькій 

церкві St. Clare Church, Westerly, RI.

Вічна Йому пам’ять!
Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на Український 

Католицький Університет у Львові.

сестра Надіа Йовик 
з родиною

народжена 7 травня 1923 року 
в с. Гиновичі, Бережанського р-ну, Тернопільської обл.

вдова по св. п. Тадеєві, бабця св. п. Марка Кардаша.

Похоронні відправи відбулися у п’ятницю, 16 грудня 2016 року, 
в Українській католицькій церкві свв. Петра і Павла в Джерзі-Ситі, 
а відтак на цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

У глибокому смутку залишилися:
дочка  - Ярослава Кардаш
син  - Юрій
внуки  - Таня, Никола, Александер, Наталя
правнуки  - Джесика, Дженна, Тайлер
дальша родина в США, Канаді й Україні.

Вічна Їй пам’ять!

Ділимось сумною вісткою, що в 
понеділок, 12 грудня 2016 року, 

в Джерзі-Ситі, Н. Дж., 
на 93-му році життя відійшла від нас 

наша найдорожча і незабутня 
Мама, Бабця і Прабабця

св. п. 
Ольга Доманська

з дому Вох
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www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські 
справи через інтернет  

 Перегляд своїх  рахунків 
 Перевірка вкладів 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 24/7 
Надійно 
Просто 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

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 

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 


