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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Багатозначна зустріч 
у Вашінґтоні

Петро Часто

20 червня Вашінґтон відвідав Президент 
України Петро Порошенко. Надважлива ціль 
цієї офіційної візити‚ першої після виборів у 
США‚  – зустріч з Президентом Дональдом 
Трампом. Політичне тло події настільки бага-
тозначне‚ контроверсійне‚  що прогнози екс-
пертів різнилися‚ як рідко коли – від оптиміс-
тичних до вкрай скептичних. Як завжди в поді-
бних випадках‚ істина лежить десь посередині. 

В кожнім разі‚ звинувачення на адресу Киє-
ва‚ що він повів себе недипломатично в період 
президентської кампанії у США‚ взявши сторо-
ну кандидатки від Демократичної партії‚ втра-
тило актуальність‚ бо‚ по-перше‚ позиції самих 
американців разючим чином розійшлися сто-
совно кандидатів‚ і якщо з цим внутрішнім 
двоподілом президент дає собі раду‚ то чиїсь 
закордонні антипатії його не вельми знітять‚ 
а по-друге‚ Д. Трамп‚ за всієї своєї політичної 
недосвідчености‚ силою самих обставин зму-
шений дивитися на світ все об’єктивнішими 
очима і врешті зрозуміти‚ що нема держав 
маловажних‚ коли йдеться про вибір між 
добром і злом‚ між свободою і тиранією.

Україна – це вибір добра і демократії‚ але 
чому ж тоді приїзд П. Порошенка до американ-
ської столиці супроводжувався такими супер-
ечливими очікуваннями і коментарями?

На зустрічі з представниками української 
громади 19 червня‚ біля вашінґтонського 
Меморіялу пам’яті жертв Голодомору-гено-
циду 1932-1933 років в Україні‚ П. Порошен-
ко назвав програму своєї візити „фантастич-
ною“ й зокрема так визначив її перевагу: „Дуже 
важливо‚ що зустріч моя як українського пре-
зидента в Білому Домі відбудеться раніше‚ ніж 
зустріч з Путіном. Це для того‚ щоб усі були 
озброєні інформацією‚ щоб нікому не залиши-
ти шансу на несправедливість… Ще ніколи не 
було такої потужної візити. Вона важлива‚ щоб 
ми мали можливість поспілкуватся з приводу 
нашої співпраці у сфері безпеки‚ політики і еко-
номіки“.

„Тріюмфом української дипломатії“ назвав 
цей визначений Білим Домом порядок зустрі-
чей – спершу з П. Порошенком‚ а вже потім з 
Володимиром Путіном – співдиректор  програ-
ми Атлантичної ради „Україна в Европі“ Адрі-
ян Каратницький. На його думку‚ в цей спо-
сіб Д. Трамп розвіює враження про свої нібито 
проросійські сентименти і дає знати‚ що займає 
щодо Росії виваженішу‚ адекватнішу політику. 
Їй відчутно сприяє та обставина‚ що в Конґре-
сі тепер перед ведуть прихильні до України рес-
публіканці.

„Що зустріч Трампа з Порошенком відбу-
деться до зустрічі з Путіном‚ – це не пинци-
повий‚ але можливий момент‚ він означає‚ що 
Путін не зможе навіяти Трампові те‚ чого нема. 

(Закінчення на стор. 22)
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НОВІ РЕАЛІЇ

Як рішення Сенату США створило 
„антиамериканську коаліцію“ в ЕС

Віктор Савінок

14 червня Сенат США майже одноголосно, 
98 голосами до 2, схвалив законопроєкт про 
запровадження санкцій проти Ірану та Росій-
ської Федерації. Цей документ викликав пози-
тивні оцінки у тих, хто прагнув посилення тиску 
на Росію, і це не дивно. Він фіксує на рівні зако-
ну попередні санкції, запроваджені щодо Росій-
ської Федерації указами Президента Барака 
Обами, тож у разі його схвалення Палатою пред-
ставників і підписання Президентом Дональдом 
Трампом чинна адміністрація США матиме зна-
чно менше можливостей для скасування санк-
цій проти офіційної Москви.

Підстави для посилення санкції – незмін-
ні. Законопроєкт звинувачує російську сторо-
ну в кібератаках, анексії Кримського півострова, 
сприянні ескаляції в Сирії та втручанні у прези-
дентські вибори в Сполучених Штатах.

Новий санкційний проєкт містить опції 
поширення санкцій на російські інфраструкту-
ру, видобувну та гірничу промисловість, море-

плавство тощо. Окрім того, передбачена можли-
вість запровадження обмежень і стосовно ком-
паній інших держав, що співпрацюють з росій-
ською стороною.

Саме це положення, хоча воно не є надзвичай-
ним для санкційної практики США, викликало 
бурхливі протести в Европі.

Вже за добу з’явилась офіційна неґатив-
на реакція з Берліну та Відня. Згодом з крити-
кою рішення США, не узгодженого з Европою, 
виступило також Міністерство закордонних 
справ Франції.

Санкції як конкурентна зброя

В експертному середовищі відразу з’явилися 
припущення, що реакція Міністра закордонних 
справ Німеччини Зиґмара Ґабріеля пов’язана з 
його членством в СДПН, екс-канцлер від котрої, 
Ґергард Шродер, очолює наглядову раду росій-
ського газового „Північного потоку“.

(Закінчення на стор. 18)

У США пропонують переозброєння України
В’ячеслав Шрамович
BBC Україна

КИЇВ. – У США діє сильна група „Друзі Укра-
їни“, яка виступає за передання українській 
армії озброєння та воєнної техніки. Про це роз-
повів у Києві американський експерт з безпеки 
і оборони Філіп Карбер, який довгий час пра-
цював на американський уряд та НАТО. 

За словами Ф. Карбера, раніше головним 
арґументом противників передання Украї-
ні летального озброєння був острах ескаляції 
конфлікту на Донбасі.

Утім, маштаб бойових дій, які вже відбува-
лися і тривають на сході України, свідчить про 
те, що такий підхід не був правильним – адже 
загострення боїв все одно трапилися.

„Це війна високої інтенсивности, на яку йде 
неймовірно багато боєприпасів. За моїми підра-
хунками, Україна витратила на оборону більше 
боєприпасів, ніж має НАТО у Німеччині, Фран-
ції та Західній Европі“, – заявив Ф. Карбер 28 
червня під час прес-конференції у Києві. У сво-
їх підрахунках він посилався на дані безпеково-
го центру „Potomac“. 

Д-р Ф. Карбер стверджує, що розбудова Росі-
єю своїх військових угруповань становить 
потенційну небезпеку для України та інших 
европейських країн. Він звернув увагу на ство-
рення Росією потужних угруповань неподалік 
східних кордонів України, зокрема 1-ої ґвардій-
ської танкової армії.

„Друзі України“ наполягають на передан-
ні контрбатарейних радарів далекого радію-
су дії, які дозволяють виявляти далекобійну 
артилерію та системи залпового вогню‚ про-

титанкових ракетних систем‚ засобів захище-
ного зв’язку‚ безпілотників для аеророзвідки, 
броньовиків та військових машин‚ які можуть 
витримувати вибухи мін. Все це зараз про-
сто зберігається на військових складах США. 
Потрібні обмін даними розвідки у реальному 
часі між Україною і США‚ додаткові тренування 

(Закінчення на стор. 9)

Aмериканський експерт Філіп Карбер. (Фото: 
The Potomac Foundation)
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 ■ Путін поїхав до Криму

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ (МЗС) 
України 24 червня висловило рішучий протест 
у зв’язку з черговою неузгодженою з Україною 
візитою російської делеґації на чолі з Президен-
том Росії Володимиром Путіном на тимчасово 
окуповану Росією територію України – Автоном-
ну Республіку Крим. Українська сторона вважає 
цю візиту та інші поїздки російських посадовців 
до Криму та Севастополя грубим порушенням 
державного суверенітету і територіяльної ці-
лісности України. До МЗС Російської Федерації 
надіслано ноту протесту. (МЗС України)

 ■ Напали на патруль з Европи 

ЯСИНУВАТА‚ Донецька область. – 20 червня 
стався напад на спостерігачів Спеціяльної мо-
ніторинґової місії (СММ) Організації безпеки і 
співробітництва у Европі (ОБСЕ). Озброєні авто-
матами бойовики у військовій уніформі та „ба-
лаклавах“ вели вогонь у напрямку автомобілів 
патруля, намагалися вдертися до автомобіля, 
погрожували спостерігачам зброєю, розбили 
скло автомобіля. Міністерство закордонних 
справ України вважає цей напад посиленням 
курсу Росії та контрольованих нею незаконних 
збройних формувань на залякування спостері-
гачів ОБСЕ, обмеження їх доступу до неконтро-
льованих територій, перешкоджання здійснен-
ню мандату СММ. (МЗС України)

 ■ Піднесли прапори кримських татар

КИЇВ. – Кримськотатарський прапор 26 червня 
піднесли над будівлями посольств і представ-
ництв України за кордоном, повідомила Перша 
заступниця міністра інформаційної політики 
України Еміне Джапарова. 26 червня відзначали 
день кримськотатарського прапора. З нагоди 
свята у Києві провели автопробіг з кримськота-
тарськими та державними прапорами України з 
правого на лівий берег Дніпра. Також у центрі 
столиці провели ходу з полотнищем, зшитим із 
кримськотатарських прапорів, віче, дитячі кон-
курси. День кримськотатарського прапора від-
значають з 2010 року. (ВВС)

 ■ Депутати припинили голодування 

КИЇВ. – 24 червня провідник фракції „Самопо-
міч“ Олег Березюк і депутат з цієї фракції Тарас 
Пастух припинили голодування. 23 червня за-
ступницю голови Верховної Ради Оксану Сиро-
їд, яка теж брала участь у голодуванні, шпита-
лізували через його наслідки. О. Березюк почав 
голодування 19 червня, наступного дня до ньо-
го приєдналися О. Сироїд і Т. Пастух. Вони про-
тестували проти „сміттєвої блокади Львова“. 22 
червня у Львові розпочалося вивезення нако-
пиченого сміття. За день вивезли 270 тонн сміт-
тя з майже 12 тис. тонн, які накопичилися в міс-
ті. Перевізники обіцяють завершити вивезення 
сміття впродовж двох тижнів. Кабінет міністрів 
затвердив плян вивезення сміття до 5 липня на 
звалища і полігони области. (Радіо Свобода)

 ■ Гральний бізнес треба дозволити

ЖИТОМИР. – Генеральний прокурор Юрій Лу-
ценко вважає, що боротьба з незаконним 
гральним бізнесом може пожвавитись завдяки 
законодавчому вреґулюванню та видання лі-
цензій визначеним льотеріям. Про це він ска-
зав 23 червня у Житомирі. Рада національної 
безпеки та оборони припинила діяльність двох 
мереж гральних закладів. Фактично функціонує 
лише Українська національна льотерія. Вона 
сплачує податки, а значить її заклади леґально 
працюють на території України. За минулий рік 
закрили сотні „точок“ нелеґального грального 
бізнесу, але вони відновлюються, як гриби піс-
ля дощу. Кабінет міністрів, на думку Ю. Луценка, 
має найближчим часом видати офіційні ліцензії 
льотеріям, решта закладів мають бути усунуті з 
вулиць міста. Він зауважив, що процес боротьби 
з нелеґальним гральним бізнесом ускладнюєть-
ся тим, що його захищають представники пра-
воохоронних органів. У Житомирській області 
працівник прокуратури займався такою про-
типравною діяльністю в будинку свого батька. 
(„Укрінформ“)

НА ТЕМИ ДНЯ 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Росія і Захід – у новому глухому куті 
Директор програм Росії і Евразії американського Фонду Карнеґі та колишній співробіт-

ник Ради національної безпеки США з питань Росії і Евразії Юджін Румер у своєму геополі-
тичному дослідженні для „Carnegie Endowment for International Peace“ розмірковує над тим, 
наскільки схожим є теперішній стан взаємин між Росією та Заходом з стосунками часів 
Холодної війни.

Внутрішні цілі закордонної політики Кремля

У своїй аналізі Юджін Румер пояснює, що 
зовнішньополітичний та економічний курс 
Росії визначається невеликою групою пред-
ставників політичної еліти, які не розділя-
ють таких західніх політичних цінностей, як 
демократичний уряд, повага до основних прав 
людини чи навіть принцип невтручання у 
справи інших країн, саме через те, що ці цін-
ності могли б стати початком значних змін у 
Росії, а отже – кінцем олігархічного правління.

Аналітик також додає, що російська еко-
номіка вже давно потребує диверсифікації та 
модернізації, та це могло б підірвати суттєвий 
вплив олігархів на економічний розвиток і, як 
наслідок, російські еліти вкрай зацікавлені в 
погіршенні взаємин з західніми країнами піс-
ля анексії Криму, адже це значно „зміцнює їхні 
позиції всередині країни навіть в умовах зна-
чних економічних труднощів“ і дає змогу зви-
нувачувати антиросійські санкції в усіх еконо-
мічних проблемах країни.

Ю. Румер вважає, що після анексії Криму та 
розв’язання неоголошеної війни проти Укра-
їни російські еліти все частіше використову-
ють тему загрози з боку Заходу для ще більшо-
го затвердження своєї леґітимности.

Росія, вочевидь, знала, які ризики будуть 
пов’язані з анексією Криму та початком воєн-
них дій на сході України – враховуючи хоч і 
малий, але все ж таки існуючий ризик конф-
ронтації з НАТО, економічні наслідки (санкції, 
падіння цін на нафту та витрати, пов’язані з 
анексією півострова), та судячи з усього, пояс-
нює Ю. Румер, усі ці ризики були дбайливо 
прораховані. І це свідчить, що зовнішньополі-
тичний курс Кремля продовжуватиметься про-
тягом тривалого часу.

Холодна війна ХХІ ст.

У дослідженні мовиться, що наразі існує 
багато арґументів, які мають на меті спросту-
вати думку про те, що світ перебуває у стані 
другої Холодної війни – адже немає ідеологіч-
ного протистояння, а Росія не становить собою 
такої ж військової загрози, як колись стано-
вив СРСР, та повернення Росії на світову аре-
ну як ключового гравця збіглося з численними 
проблемами у державах Заходу, як, наприклад, 
европейська міґраційна криза або зростан-
ня популізму та націоналізму. Росія ж, в свою 
чергу, використала проблеми Заходу для свого 
повернення на світову арену, йдеться в аналізі.

На додаток до військової аґресії проти Укра-
їни, Росія постійно намагається створити 
атмосферу міжнародної напружености таки-

ми ж методами, які використовувались під час 
Холодної війни Радянським Союзом – пору-
шення повітряного простору сусідніх країн, 
розгортання військових сил на кордонах з кра-
їнами Балтії тощо. Більш сучасні методи також 
включають використання кібератак та кампа-
ній з дезінформації.

Необмежені амбіції Кремля

В аналізі зазначається, що під час тривалої 
Холодної війни протистояння між Заходом і 
Радянським Союзом відбувалося в різних реґі-
онах світу. А діяльність Росії за останні декіль-
ка років засвідчила, що нині вона не тільки 
намагається втримати сусідні держави в орбіті 
своїх інтересів, але й поширити свої амбіції на 
реґіони, далекі від її кордонів, зазначає автор.

Раніше Росія не була присутня у країнах 
Близького Сходу, та у 2015 році її військова 
поява в Сирії стала потужним сиґналом про 
розширення амбіцій Кремля в цьому реґіо-
ні, пояснює Ю. Румер. Нещодавнє зростан-
ня російського впливу в Лібії також вказує на 
зацікавленість Кремля – адже Росія активно 
підтримує генерала Халіфа Хафтара і має зна-
чний вплив на розвиток військових подій в цій 
країні.

На заході балканського реґіону Кремль – 
через дипломатичні, економічні зусилля та 
методи дезінформації – робить все, щоб змен-
шити там вплив ЕС і підірвати европейські 
зусилля зі стабілізації реґіону. Автор додає, що 
наразі російські економічні та дипломатичні 
інтереси також поширюються на країни Пів-
денної Африки та Центральної Америки.

Висновки

Ю. Румер підсумовує, що світ наразі має 
справу з появою нової Росії, яка тепер не лише 
підтримує свій вплив у сусідніх країнах, а й 
поширює його у віддалені реґіони, намагаю-
чись при цьому підірвати світовий лібераль-
ний порядок під проводом Европи та США, 
що свідчить про готовність Кремля й надалі 
продовжувати політику конфронтації з Захо-
дом. Аналітик також зазначає, що Кремль зміг 
не лише змінити курс громадянської війни 
у Сирії, а й втрутитися у виборчі процеси в 
демократичних країнах та навіть посіяти сум-
ніви щодо подальшого існування таких важли-
вих організацій, як НАТО та ЕС. Все це гово-
рить про те, що деякі суттєві аспекти Холод-
ної війни все ж таки залишаються незмінними, 
зазначено у дослідженні.

Радіо Свобода

Місія поїхала – проблеми залишилися
Олександер Петрик

Після десятиденної візити до Києва (16-26 
травня) місія Міжнародного Валютного Фон-
ду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом опри-
люднила офіційну заяву про результати оцін-
ки стану української економіки та фінансів та 
просування реформ в рамках програми розши-
реного кредитування. 

Заява як завжди була витримана в дипло-
матично-підбадьорливих тонах. Але поміж 
рядків прозирає стурбованість фахівців щодо 
повільного просування реформ майже по 
всіх напрямках програми. Хоча заява конста-
тує відновлення економічного зростання, але 
темпи його дуже повільні – оцінка зростан-
ня реального внутрішнього валового продукту 
(ВВП) близько 2 відс. у 2017 році. Нагадаємо‚ 
що ВВП України скоротився протягом 2014-

2015 років на 17 відс. і ситуація‚ зокрема з бор-
гом України, вимагає набагато жвавішого зрос-
тання. 

Також МВФ засвідчив, що фіскальна політи-
ка уряду та монетарна політика Національно-
го банку України (НБУ) на даному етапі прово-
дяться у відповідності з параметрами програ-
ми для досягнення цілей на кінець 2017 року 
з інфляції та дефіциту бюджету. Інфляція має 
досягнути однозначних рівнів, а міжнародні 
резерви НБУ вже перетнули межу у 17.6 млрд. 
дол. 

Однак разом з такими помірно оптимістич-
ними оцінками МВФ однозначно констатує, 
що‚ незважаючи на певний проґрес у рефор-
мах і стабілізації стану економіки зараз, кар-
динальне прискорення структурних реформ є 

(Закінчення на стор. 20)
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 ■ Поліція перевіряє заклик Скрипки 

КИЇВ. – Поліція перевіряє заяви співака і провід-
ника гурту „Воплі Відоплясова“ Олега Скрипки 
про необхідність створення ґетто для грома-
дян України, які не можуть вивчити українську 
мову. Їх треба відокремити, тому що вони со-
ціяльно небезпечні, сказав О. Скрипка. Про це 
23 червня повідомили з Національної поліції. 
За перевірку відповідає Шевченківське управ-
ління Головного управління Національної полі-
ції у Києві. Наразі кримінальне провадження за 
цим фактом не відкрите. У квітні набула розго-
лосу заява Олега Скрипки щодо тих людей, які 
не можуть вивчити української мови. У зв’язку 
з цим в Росії розпочалася справжня істерика. 
Сам О. Скрипка вважає, що вся ситуація на-
вколо його висловів була добре заплянованим 
сценарієм, який, імовірно, створили у Росії. 
(„Молодий буковинець“)

 ■ Буде спільна контроля на кордоні

ПЕРВОМАЙСЬК‚ Одеська область. – На при-
дністровській ділянці українсько-молдовсько-
го кордону 23 червня облаштували спільний 
контрольно-пропускний пункт (КПП) „Кучур-
ган-Первомайськ“, де українські прикордон-
ники й митники працюватимуть пліч-о-пліч із 
молдовськими колегами. Третина з понад 1,000 
кілометрів кордону між Україною та Молдовою 
припадає на його придністровську ділянку. За 
останні три роки Україна здійснила низку кроків 
щодо зменшення ризиків з боку Придністров’я, 
де російське військо створює загрозу націо-
нальній безпеці України. Крім загроз військово-
го характеру, є соціяльно-політичні, екологічні, 
економічні небезпеки, зокрема контрабанда. В 
лютому на зустрічі керівників урядів України та 
Молдови було прийнято рішення щодо пунк-
тів спільної контролі на кордоні. В даний час 
на молдавсько-українському кордоні діють ще 
чотири спільні КПП. (Радіо Свобода)

 ■ У росіян братимуть відбитки пальців 

ХАРКІВ. – Секретар Ради національної безпеки 
та оборони Олександер Турчинов оголосив 24 
червня під час відкриття нового прикордон-
ного відділу „Тополі“ Харківського прикордон-
ного загону, що громадян Росії мають з часом 
пропускати через кордон до України тільки за 
біометричними пашпортами і з одночасною 
контролею біометричних даних. Підготування 
для цього вже ведеться і уряд фінансово під-
тримує цю роботу, яка має дати результат про-
тягом місяця. При цьому О. Турчинов не назвав 
термінів запровадження такого комплексу пе-
ревірки. („Укрінформ“)

 ■ Гужву затримали після обшуку

КИЇВ. – Ігоря Гужву, власника і головного редак-
тора інтернет-видання „strana.ua“, 22 червня за-
тримали після обшуку в його київському бюрі. 
Його підозрюють у вимаганні та отриманні 10 
тис. дол. за нерозміщення „компромату на чин-
ного політика“. У липні 2015 року його затри-
мували за звинуваченнями у несплаті податків. 
І. Гужва має 43 роки, народився в Слов’янську, 
Донецької области. У 2001-2003 роках І. Гужва 
працював у Москві координатором проєктів у 
Фонді ефективної політики, заснованому по-
літологом Глібом Павловським, потім був голо-
вним редактором газети „Московскіє новості“. 
У 2015 році заснував у Києві „strana.ua“. (ВВС)

 ■ В бою пропав полковник

КИЇВ. – 3 червня в Луганській області під час 
виконання бойового завдання безвісти зник 
полковник Національної ґвардії Олександер 
Бойко. За непідтвердженими даними, його 
утримують бойовики одного з терористичних 
підрозділів. Дружина 35-річного командира 
розвідки Світлана Бойко заперечує факт зник-
нення свого чоловіка. „Його залишили на полі 
бою тяжко пораненим“, – заявила вона. За ін-
формацією підлеглих, які були з командиром на 
одному завданні, О. Бойка поранили у ногу та 
живіт. Точної інформації про місцезнаходження 
чоловіка С. Бойко не має. Наразі у цій справі 
триває службове розслідування. (5 канал)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Інтриґа – чи став Трамп партнером України
Олена Ремовська
Радіо Свобода

Гості передачі ,,Ваша Свобода”: Марія Прус, 
журналістка Української редакції ,,Голосу Аме-
рики”; Микола Бєлєсков, експерт Інституту 
світової політики; Володимир Огризко, мініс-
тер закордонних справ України у 2007-2009 
роках. Раніше за керівника Росії Володимира 
Путіна президент України Петро Порошенко 
таки зустрівся з президентом США Дональ-
дом Трампом. Під час поїздки у Вашінґтон гла-
ва української держави наголошував: йому 
важливо, щоб ця зустріч, перша із 45-м прези-
дентом США, відбулася раніше, ніж зустріч Д. 
Трампа з президентом Росії В. Путінoм, щоб 
,,усі були озброєні інформацією”. Після перего-
ворів П. Порошенко заявив: США, як і раніше, 
підтримують Україну. Із Д. Трампом, як він 
сказав, говорили про мирне вреґулювання в 
Україні і реформи. 

Пане Бєлєсков, чого вдалося досягнути Поро-
шенкові у Вашінґтоні – це перемога чи зрада? 

Микола Бєлєсков: Це однозначно перемо-
га, оскільки, як стало відомо буквально за ліче-
ні години до зустрічі в Овальному кабінеті, ця 
зустріч була під питання буквально ще навіть, 
коли президент був у повітрі або приземлявся 
в США. Вдалося знайти непростий компроміс. 
Арґумент основний критикам, які применшують 
значення візиту, потрібно звернути увагу на те, в 
яких непростих умовах вдалося досягнути згоди 
очільника Білого Дому прийняти його, провести 
переговори і виступити хоча б з коротенькою зая-
вою. Це є досягненням української дипломатії.

Якщо буде й далі такий курс США, як зараз, 
теж є досягненням. Але залишається питання: 
яким буде курс?

Інтриґа – чи вдалося зробити тепер Трампа 
хоч не союзником, але партнером. Цей хід Трам-
па – зберігати простір для маневрів, оскільки він 
ще матиме зустріч з Путіном менше за півмісяця 
на полях саміту ,,Великої двадцятки”. Я не сказав 
би, що це є тривожним сиґналом. Якщо порівня-
ти балянс сил між ключовими гравцями в амери-
канському уряді, які мають вплив на прийняття і 
реалізацію рішень, то більшість є проукраїнською. 
Коли стоятиме питання руба, то ці люди зіграють 
свою роль, яка буде на користь України.

– Пані Маріє, як у Вашінґтоні оцінили зустріч 
Порошенка і Трампа?

Марія Прус: Всі звернули увагу на те, що візит 
спершу був заявлений, як коротка зустріч з пре-
зидентом Трампом. Проте формат був більш роз-
ширений. Не було такого офіційного прийняття 
президента Порошенка у Білому Домі, його ніхто 
не зустрічав з почестями, як це зазвичай відбува-
ється під час візитів вищого рівня, все рівно жур-
налістів запросили до Овального кабінету, вони 
потисли руки на камери, зробили кілька заяв. 
Сталося трошки більше, ніж очікували.

„СNN“, наприклад, пише, що в обох лідерів є 
більше спільного, ніж здається на перший погляд 
– обоє прийшли в політику відносно нещодав-
но, обоє є бізнесмени, обоє заробили мільярди на 
своїх бізнес-імперіях.

Деякі аналітики кажуть, що Петро Порошенко 
знайшов ключики до Дональда Трампа – він гово-
рив з позиції сили, казав, що Україна – це істо-
рія успіху, і США долучилися до цього успіху. Він 
також назвав Трампа харизматичним лідером, 
йому сподобався стиль керівництва Трампа.

– Пане Бєлєсков, чи можна говорити вже про те, 
що в адміністрації Трампа вимальовується лінія 
стосовно України? Чи може Україна розраховува-
ти, що США будуть активніше залучені у мирне 
вреґулювання в умовах російської аґресії?

Микола Бєлєсков: Лінія, звичайно, вимальо-
вується. Пляни кардинально міняються. Є пляни 
активно підключатися, хоча, на жаль, немає дета-
лей. Чекаємо призначення помічника держсекре-
таря з питань Европи і Евразії. Це буде ключова 
людина.

На початку тижня одне з видань повідоми-
ло про існування пляну з трьох пунктів, які роз-
робив Тілерсон і його команда. Тобто на україн-
сько-російському напрямку зараз активно працює 
саме Рекс Тілерсон. Візит Порошенка продемон-
стрував, що ключові гравці не бачать альтернати-
ви ,,мінському формату”.

– Пане Огризко, чи можна сподіватися, що 
візит президента України до США посприяє більш 
проукраїнській позиції адміністрації Трампа?

Володимир Огризко: Мусимо говорити не про 
проукраїнськість чи про промексиканськість аме-
риканського уряду, а про необхідність донесен-
ня до нього об’єктивної інформації в контексті 
російської аґресії, яким чином цьому можна запо-

(Закінчення на стор. 12)

ТОЧКА ЗОРУ

Чи підтримає Трамп вступ України до НАТО?
Юрій Луканов

У зв’язку з рішенням нашої Верховної Ради 
про пріоритетність вступу до НАТО нам вар-
то згадати цікавий факт. Після недавньої промо-
ви Президента США Дональда Трампа на самі-
ті НАТО, де він критикував членів організації 
за те, що вони не витрачають навіть 2 відс Вну-
трішнього валового продукту на оборону, вони 
заворушилися. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтен-
берґ заявив журналістам, що Д. Трамп зби-
рається представити бюджет, в якому збіль-
шить військові витрати у Европі до 40 відс. Він 
також сказав, що очікує від урядів країн-чле-
нів НАТО, що вони підтримають ініціятиву, яка 
передбачає, що кожен член організації надасть 
детальний звіт щодо проґресу в збільшенні 
витрат на підтримку організації.

Треба нагадати, що, преса, яку Д. Трамп нази-
ває загальноприйнятою, критикувала його за 
недипломатичність під час спілкування з керів-
никами країн-членів НАТО. Однак, наприклад, 
„дипломатичний“ Барак Обама не зміг домог-
тися від НАТО того, про що сказав Д. Трамп. 
Щоправда‚ тоді російська загроза була не такою 
очевидною для західнього світу, як тепер.

Після вістки про збільшення на 40 відс. аме-
риканських витрат на оборону в Европі, як ста-
витися до слів Анґели Меркель про те, що Евро-
па має покладатися на власні сили? До речі, 

голова Европейської ради Дональд Туск, ніби 
опонуючи канцлеру, сказав, не називаючи імени, 
що перше враження після виборів і враження з 
преси не збігаються з тим, що є в реальності. Це 
не цитата, а його думка, описана моїми словами.

Д. Трамп аж ніяк не святий. Власними руками 
дає підстави себе критикувати. Але його позиція 
щодо України, коли він вимагає від Володимира 
Путіна вивести війська з Донбасу й повернути 
Крим, мене особисто задовольняє. Задовольняє 
також і Трампове прагнення збільшити військо-
ві витрати для Европи. 

Можна пофантазувати, що з такими жорстки-
ми підходами Д. Трамп ще й підтримає вступ 
України до НАТО. Але це покищо наші бажан-
ня. Та всі вони мають властивість реалізовувати-
ся, якщо наполегливо працювати над їхнім вті-
ленням у життя.

Принагідно нагадаю про один з останніх зако-
нів, які підписав Б. Обама. На диво, американ-
ська, а тим більше наша преса, про це написа-
ла не так багато, як він на те заслуговує. Закон 
полягає в тому, щоб американці повернулися 
до ідей Рональда Рейґана про розміщення зброї 
в космосі.Тут би нашим експертам відповідь 
пошукати. 

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Юрій Луканов – український незалежний жур-
наліст‚ Київ.
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 ■ Три працівники „Сі-Ен-Ен” зрезигнували

НЮ-ЙОРК. – Репортер телевізійної аґенції новин 
„Сі-Ен-Ен” і два редактори зрезиґнували внаслі-
док статті‚ яку аґенція надрукувала 22 червня 
на своїй веб-сторінці. Стаття, яку написав Томас 
Френк, твердила‚ що Сенатський розвідуваль-
ний комітет розслідує‚ чи Ентоні Скарамучі, 
ключовий член перехідної команди Президента 
Дональда Трампа, зустрічався з Кирилом Дмі-
трієвим, одним з керівників Російського без-
посереднього інвестиційного фонду під час 
проміжного часу‚ заки Д. Трамп перебрав пре-
зидентство. Т. Френк, редактор Ерік Блічтав і 
головний редактор програми „Сі-Ен-Ен розслі-
джує” Лекс Геріс зрезиґнували з аґенції, повідо-
мила 26 червня газета „Вашінґтон Пост”. 23 черв-
ня аґенція зреклася від статті і перепросила Е. 
Скарамучі. („Business Insider”)

 ■ Результати опитування виборців США

РОЧЕСТЕР‚ Ню-Йорк. – Результати опитуван-
ня громадської думки, проведеного спільним 
проєктом відомої компанії „Геріс“ і Центром 
американських політичних досліджень при Гар-
вардському університеті, 23 червня були опри-
люднені у вашінґтонському виданні „The Hill”. 
64 відс. виборців заявили, що розслідування 
зв’язків Президента Дональда Трампа з Росією 
шкодять країні. 56 відс. вважають, що настав 
час, щоб Конґрес і засоби масової інформації 
привернули свою увагу до інших питань. 44 відс. 
респондентів зазначили, що увага має надалі 
зосереджуватися на Росії. 58 відс. кажуть, що їх 
непокоять звинувачення Д. Трампа у перешко-
джанні правосуддю. Така сама кількість респон-
дентів стурбована можливими зв’язками між Д. 
Трампом і російським урядом. Однак, 73 відс. 
висловили занепокоєння, що розслідування дій 
Росії приводить до відволікання уваги Конґресу 
від питань, які вони вважають важливими для 
них. До цього числа входять 81 відс. республі-
канців, 74 відс. незалежних, і 68 відс. демократів. 
62 відс. виборців кажуть, що в даний момент не-
має конкретних доказів на підтримку тверджень 
про змову президента з Росією. Приблизно 40 
відс. дуже незадоволені діями президента. Крім 
цього, 62 відс. респондентів вказують на існу-
вання кампанії для делеґітимізації президента 
(87 відс. республіканців, 63 відс. незалежних, і 
40 відс. демократів). („Голос Америки”)

 ■ Вибух вбив 153 особи 

БАГАВАЛПУР, Пакистан. – Довідавшись що пере-
вернувся вантажник з пальним і що з нього виті-
кає пальне, десятки селян в південному Пакиста-
ні поспішили 25 червня з баками до місця аварії‚ 
щоб зібрати пальне. Але витікаюче пальне ви-
бухло, охоплюючи людей вогнем і вбиваючи 153 
чоловіків, жінок та дітей, а десятки інших зазна-
ли критичного попечення. („Associated Press”)

 ■ Туреччина залишить війська в Катарі

СТАМБУЛ. – Президент Туреччини Реджеп Таїп 
Ердоган 25 червня відкинув вимогу головних 
арабських країн‚ щоб відтягнути турецькі вій-
ська з Катару. Він сказав, що Туреччина далі 
підтримуватиме Катар проти санкцій, які були 
накладені 5 червня кількома арабськими кра-
їнами, щоб ізолювати Катар за підтримку те-
роризму. Туреччина вислала продовольство і 
їжу вантажними літаками до Катару після того‚ 
як його сусіди закрили всі повітряні, наземні й 
морські шляхи. („Associated Press”)

 ■ Суд підтримав церкву 

ВАШІНҐТОН. – Верховний Суд США 26 червня 
підтримав лютеранську церкву в стейті Мізурі, 
яка хотіла брати участь у стейтовій програмі для 
покращання дитячих майданчиків для ігор. Голо-
сами 7-2 суд вирішив, що релігійні інституції не 
можуть бути виключені від участи в стейтових 
програмах‚ які мають світську ціль – у цьому ви-
падку, щоб покращати безпеку дитячих майдан-
чиків. Справа дійшла до найвищого суду країни‚ 
тому що Мізурі і понад 30 інших стейтів мають у 
своїх конституціях заборону надавати „гроші з 
публічної скарбниці, безпосередньо чи посеред-
ньо, на допомогу якій-небудь церкві, секті чи ре-
лігійному згромадженню”. („The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                   
ТОЧКА ЗОРУ

Тунель та світло в його кінці
Сергій Дацюк

Три роки після обрання леґітимної влади в про-
цесі Революції Гідности перетворили владу на 
нелеґітимну. Але українці вміють жити з нелеґітим-
ною владою. Щоправда‚ таке життя надзвичайно 
сумне і безперспективне. От якщо перестати кри-
тикувати владу, не реаґувати на її спроби нищити 
опозицію, тотально контролювати мас-медія і зни-
щувати політичних конкурентів – що буде?

Інакше кажучи, що було б свого часу, якщо мож-
на було б зупинити „петлюрівщину“ і залиши-
ти „скоропадщину“? Відповідь дуже проста – була 
б „хмельниччина-2“: заключення економіко-полі-
тичної угоди з Росією на рівні української еліти 
того часу. Думаєте‚ тепер, після розриву стількох 
зв’язків з Росією і після втрати значної частини 
залежности України від неї, це все ще неможливо? 
Постколоніялізм – це не тип політики, це тип мис-
лення, яке змінюється‚ в кращому разі‚ протягом 
цілого покоління.

Думаєте, як же ми знову можемо потрапити у 
залежність до Росії, адже ми, як ніколи раніше‚ рве-
мо стосунки з Росією і воюємо з нею майже на всіх 
напрямках? Окрім відво-
ювання окупованих тери-
торій…

Та дуже просто – укра-
їнська влада тишком-ниш-
ком реалізовує росій-
ський проєкт фраґмента-
ції та федералізації Украї-
ни. В принципі тут нічого 
фатального немає, якщо б 
це був український проєкт 
з розбльокованим консти-
туційним процесом. Але в тому то й справа, що з 
забльокованим конституційним процесом це може 
бути лише проєкт при домінуючому впливі Росії.

Націоналісти сьогодні – це найбільші і найпослі-
довніші федералісти, незалежно від того, що вони 
самі про себе думають. І українська влада, робля-
чи ставку на націоналістів в рамках передвиборної 
політтехнології, веде Україну до розколу.

Три роки президентства призвели до створен-
ня „тунелю реальности”. На тлі оцінки трьох років 
Президента України зовсім не хочеться говори-
ти про досягнення і поразки. Не тому, що немає 
досягнень чи поразок, а тому‚ що ці досягнення 
майже ніяк з діями української влади не пов’язані, 
а поразки є результатом пасивности влади, а не 
якихось зрадливих дій, хоча „зрадофіли“ так не 
вважають.

Аналіза дій має виходити з аналізи суб’єктних 
дій, а не з аналізи пасивного підпорядкування та 
дій заради корпоративних олігархічних інтересів.

Всі досягнення української влади трьох років 
після Революції Гідности були пов’язані винятково 
з мавпуванням чужих зразків та норм, з діяльністю 
зовнішніх запрошених з інших країн аґентів при-
йняття рішень або з виконанням приписів Міжна-
родного валютного фонду.

Що таке асоціяція з Евросоюзом та безвізовий 
режим по свої суті? Це публічне та льояльне засвід-
чування спроможности приймати власні закони за 
европейськими зразками без будь-яких незрозумі-
лих для Европи інновацій.

Що таке реформа поліції, медична реформа чи 
спроба земельної реформи в Україні? Це реалізація 
чужих зразків з добровільно відключеною здатніс-
тю до якої-небудь творчої уяви та з жорсткою забо-
роною на власні інновації.

Лише українська громада спричинилася до дея-
ких соціяльних інновацій, які, до речі, влада всіля-
ко придушувала: каналізувала войовничу енерґію 
добровольців окопним сидінням на тлі „Мінсько-
го процесу“, репресувала добровольчі батальйони, 
обмежувала волонтерів, перехоплювала бльокади, 
затягувала судові процеси проти вбивць Майдану, 
відвертала увагу переслідуванням дрібних коруп-
ціонерів, щоб і далі процвітали великі і т. д.

Українська влада за три роки не може пишати-
ся жодним, підкреслюю – жодним успіхом влас-
них інновацій. Чи може ми вважаємо, що „безгаз“ 
чи „безвіз“ придумала українська влада? Що мож-
на сказати про останні три роки президентства в 
Україні? 

Перший рік – це була спроба відвоювати оку-
повану територію, зробити якісь реформи, поча-
ти хоча б позірну боротьбу з корупцією. Це був рік 

революційних перетворень, який‚ власне‚ і спричи-
нив сьогоднішні невеликі успіхи.

Другий рік – то був перехід до „Мінського про-
цесу“ на тлі військових невдач та явної держав-
ної зради, сповільнення та згортання реформ, від-
мова від позірної боротьби з корупцією (відбулася 
концентрація корупції та корупційний перерозпо-
діл олігархічної власности). Другий рік фактично 
завершується контрреволюційним переворотом.

Третій рік – це рік контрреволюції та реакції, 
знищення нових політичних сил, встановлення 
тотального контролю над мас-медія та проведен-
ня політтехнологічних акцій типу „в усьому винні 
популісти“.

Зараз Україна опинилися в „тунелі реальности“ 
– процесі з дуже обмеженими можливостями, міні-
мальним оперативним простором, мінімальним 
переліком ресурсів для зміни ситуації та з неясною 
перспективою. Щоб побачити світло в кінці туне-
лю, потрібно мати волю підняти голову, а голови 
у громади здебільшого опущені під тягарем про-
блем‚ через зневіру до влади та переживання невда-
чі чергового Майдану.

Тяжко сказати, що саме найбільше спричини-
ло створення цього „туне-
лю реальности“ – слаб-
ка колективна воля грома-
ди до самоорганізації вку-
пі з низькою конфліктніс-
тю українців загалом чи 
сильна воля правлячої кля-
си до влади та збагачення, 
включаючи силовий без-
жальний примус громади з 
їх боку. Але факт лишаєть-
ся фактом – „тунель реаль-

ности“ зараз неможливо подолати жодними мир-
ними засобами: мирний громадський тиск на вла-
ду вже нічого не дає, а влада сама по собі неспро-
можна до збереження контролю над ситуацією та 
до інноваційних та радикальних змін.

З точки зору економіки, влада використовує 
лише інструменти пожвавлення великого олігар-
хічного бізнесу. Можливості для розвитку мало-
го та середнього бізнесу повністю забльоковано. 
Зараз вигідніше бути бюджетним працівником, 
аніж бізнесменом.

З точки зору цивілізаційної антропології, під-
живлювання радикальних настроїв з боку вла-
ди веде до розколу суспільства, а втрата контролю 
над певними територіями фраґментує країну, що в 
перспективі означає федералізацію.

З точки зору соціології та політології, вертикаль-
на мобільність в Україні забльокована повністю. 
При цьому політична ситуація в тунельній подобі 
виглядає особливо цинічно.

В політтехнологічному сенсі схема була реалі-
зована таким чином. Спочатку дискредитували 
всіх політичних конкурентів. Політично, сило-
вим чином та в мас-медія був знищений „Укроп“ та 
його провідник Генадій Корбан. Політично, сило-
вим чином та в мас-медія була знищена політична 
сила Михайла Саакашвілі, а він сам був марґіналі-
зований. Була політичним чином та через широку 
мас-медійну кампанію проти Сергія Лещенка мар-
ґіналізована політична партія „ДемАльянс“. Зараз 
іде серйозний наїзд влади на опозицію – на „Само-
поміч“ та на „Батьківщину“.

А після цього тотального знищення політичних 
конкурентів влада заявила: „А навіщо нам вибори, 
все одно нема кого нового обирати“.

Українська влада використовує російську тех-
нологію авторитаризму. Відтак Президент Петро 
Порошенко є добрий учень Президента Володими-
ра Путіна.

Проблемне питання – чи може виникнути в 
Україні тотальна диктатура, чи все залишиться 
лише на рівні авторитаризму з мінімальним дик-
татом?

Українці надзвичайно індивідуалістичні і воле-
любні. На відміну від росіян, у них менше страху 
перед владою. Для диктатури у нас немає достат-
ньо пасивної громади, яка готова делеґувати свою 
громадянську активність владі. Але нездатність 
українців гуртуватися поза ситуацією безпосеред-
ньої небезпеки не дозволяє їм протистояти систем-
ному зовнішньому примусові. Режим нинішньо-
го президента виявився набагато більш досконалі-

(Закінчення на стор. 18)

Україна опинилися в „тунелі 
реальности“ – процесі з дуже 
обмеженими можливостями, 
мінімальним оперативним про-
стором, мінімальним переліком 
ресурсів для зміни ситуації та з 
неясною перспективою.
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 ■ Суд не змінив рішення щодо зброї

ВАШІНҐТОН. – Верховний Суд США 26 черв-
ня відмовився переглянути рішення нижчого 
суду у Філядельфії, яке дозволяє особам, ви-
знаних винними в дрібніших стейтових зло-
чинах, леґально посідати зброю. Таким чи-
ном, найвищий суд країни не змінив рішення 
Апеляційного суду США для Третьої округи з 
вересня 2016 року, який вирішив голосами 
8-7‚ що федеральний закон забороняє посіда-
ти зброю тим особам, які були визнані винни-
ми в поважних злочинах, але що заборона не 
стосується дрібних стейтових провин‚ за які 
кара не перевивищує два роки ув’язнення. 
(„The Philadelphia Inquirer”)

 ■ КНДР коментує смерть студента

ПХЕНЬЯН. – Північна Корея сказала 23 черв-
ня, що смерть американського студента Отто 
Вармбаєра після його повернення додому є 
загадкою, і відкинула як „безпідставні” заки-
ди‚ що він помер через тортури й побиття під 
час його поневолення. 22-літній О. Вармбаєр 
був заарештований на початку 2016 року в 
цій відлюдній країні‚ подорожуючи як турист. 
Комуністичний уряд засудив його на 15 років 
каторги за намагання забрати собі наліпку з 
пропаґандивним льозунґом зі свого готелю. 
Він був звільнений і повернувся додому 13 
червня, але з поважним пошкодженням моз-
ку, і помер у шпиталі 19 червня. Точна причи-
на його смерти не встановлена. Представники 
шпиталю не подали деталів, а родина просила 
не робити розтин тіла. („Reuters”)

 ■ Навальному заборонено кандидувати

МОСКВА. – Провідникові російської опозиції 
Олексієві Навальному формально забороне-
но брати участь в президентських виборах 
наступного року. Центральна виборча комісія 
вирішила 23 червня, що він не може йти у пре-
зиденти‚ тому що його визнано винним у при-
власненні майна, за що він отримав завішений 
вирок. О. Навальний каже, що справа проти 
нього була політично умотивована‚ тому що він 
провадив масивні вуличні демонстрації проти 
Володимира Путіна зимою 2011-2012 років. 13 
червня О. Навального засуджено на 30 днів ад-
міністративного арешту за заклик до народу 
протестувати 12 червня проти корупції. Сотні 
людей були затримані поліцією того дня. На 
своїй веб-сторінці 23 червня, О. Навальний на-
писав‚ що протести відбулися в 145 містах Росії 
і включали вдвічі більше людей‚ ніж подібна 
акція протесту 26 березня. Він обіцяв апелю-
вати свій вирок знову до Европейського суду з 
людських прав. Хоч В. Путін ще не заповів сво-
го рішення, він може йти у президенти наступ-
ного року. Це був би його четвертий термін на 
цій посаді. (BBC)

 ■ Росія відкликала зустріч з США

МОСКВА. – 21 червня Росія відкликала зустріч з 
високими дипломатами США через рішення Ва-
шінґтону підсилити санкції на неї через її втру-
чання в Україну та окупацію Криму. Державний 
підсекретар США Том Шенон мав зустрітися 23 
червня в Санкт-Петербурзі з Сергієм Рябковом, 
заступником міністра закордонних справ Росії. 
20 червня США додали 38 осіб та інституцій до 
існуючого списку санкцій. („AFP”)

 ■ Відбулися марші за рівність 

САН-ФРАНЦІСКО. – Десятки тисяч людей де-
монструвало 25 червня по різних містах США, 
головно у Сан-Франціско, Ню-Йорку й Чикаґо, 
вимагаючи рівних прав для осіб нетрадиційної 
сексуальности. Багато промовців засуджувало 
адміністрацію Президента Дональда Трампа за 
відкликання федеральних напрямниx шкіль-
ним округам, щоб дозволяти студентам вжи-
вати туалети та роздягальні‚ які вони самі собі 
бажають, а не згідно з традиційною статтю. Де-
монстранти також критикували президента за 
те, що він не пішов за прикладом свого попе-
редника Барака Обами, котрий кожного року 
проголошував червень „Місяцем гордости” 
для сексуальних меншин. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                    
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Скликали Форум культурної дипломатії
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – З метою підвищення поінформованос-
ти міжнародної спільноти про Україну, її історію 
і культуру 8 червня у стінах Дипломатичної ака-
демії України відбувся Третій форум культур-
ної дипломатії. У його роботі взяли участь голова 
Представництва Европейського Союзу в Україні 
Гюґ Мінґ‚ радник з питань культури Посольства 
Литовської Республіки в Україні Юрґіс Ґедріс, 
представники дипломатичних місій інших країн, 
мистці, історики, громадські діячі‚ журналісти. 

Культурна дипломатія з’явилася як  визна-
чення „м’якої сили“ у  протилежність жорсткої 
сили. Це процес, коли держава і суспільство бере 
активну участь у формуванні свого образу в сві-
ті. Культурна  дипломатія є  величезним інстру-
ментом захисту від інформаційно-військової 
аґресії коли Україна стала залежною від наших 
закордонних  партнерів. Яскравим прикладом 
культурної дипломатії стала презентація ініція-
тив Литви під час форуму. 

Директор Департаменту публічної диплома-
тії Міністерства закордонних справ України Ана-
толій Соловей в своєму виступі повідомив про 
створення Українського інституту до кінця цьо-
го року. Крім центрального бюра в Києві, буде 
започатковано також закордонні відділення у 
США, Франції, Німеччині, Італії та Польщі. Такі 
осередки мають відкритися також у Пекіні та 
Південній Америці.

На форумі українці представляли також різ-
ні мистецькі проєкти, успішно здійснені за кор-
доном. Цікаве дослідження представила Тіна 
Пересунько. Мова йде про культурну диплома-
тію часів Симона Петлюри. Цікавим є   афри-
канський проєкт Оксани Розумної‚ який пред-
ставляє Україну в  Африці і  Африку в  Украї-
ні. Художниця Ольга Босак – авторка проєк-
ту „Живи вільно“, Івона Костина – авторка ідеї 
документального виступу „Я ветеран“, Олена 
Салата, Наталія Шпітковська та Владислав Даві-
дзон розповіли про свої проєкти в Україні та за 
її межами.

Виступ голови Представництва Европейського Союзу в Україні Гюґ Мінґа.(Фото: Георгій Лук’янчук)

Студенти представлять Україну в Лондоні 
Килина Бішер

КИЇВ. – Національні змагання „Enactus Укра-
їна“ сезону 2016-2017 років відбулись 26 трав-
ня у Києві. 12 студентських команд з Києва, 
Харкова, Львова, Одеси та Вінниці представи-
ли свої підприємницькі проєкти, а 70 представ-
ників підприємництва оцінювали їх. За підсум-
ками голосування жюрі, було обрано три най-
кращих команди, що виступили у фінальному 
турі. Фіналістами стали Одеський національний 
університет ім. Іллі Мечникова, Вінницький 
національний технічний університет та Київ-
ський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ). 

Організатор змагань – „Enactus Україна“, час-
тина світової мережі „Enactus“. Сьогодні до 
спільноти „Enactus Україна“ залучено 25 вищих 
шкіл та понад 300 студентів. „Enactus“ Україна 
представлений у Львові, Харкові, Вінниці, Одесі 
та Києві. Плянують приєднатися Суми, Кривий 
Ріг, Маріюполь, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв. 
Переможці представлять Україну на Всесвітньо-
му кубку „Enactus“ у Лондоні 26-28 вересня.   

Студенти-підприємці КНЕУ представили 
проєкт „Vision for future“, покликаний допо-

магати слабозорим та сліпим дітям зі школи-
інтернату у Києві. Студенти провели дев’ять 
майстер-кляс з ручного виготовлення продукції 
та організували її продаж. Вилучені гроші спря-
мували на ремонт двох офтальмологічних при-
ладів вартістю 79 тис. грн та закупівлі навчаль-
них матеріялів для школи. 

Ще один проєкт команди має назву „Veterans 
HUB 4.5.0“. (www.veteranshub.ml). Це онлайн-
плятформа для допомоги ветеранам війни на 
сході України та їх родинам. Основні пробле-
ми, з якими стикаються ветерани, працевла-
штування, фізична реабілітація, медична, пра-
вова, психологічна допомога. Як тільки ветеран 
зареєструється та заповнить аплікаційну фор-
му на пляфтормі „Veterans HUB 4.5.0“, він зможе 
напряму зв’язатись з організацією, що допомо-
же вирішити його проблему. 

Також студенти організували Всеукраїнський 
конкурс інновацій з призовим фондом 350 
тис. грн. та залучили ґрант на суму 65 тис. грн. 
від Аґентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). Цей ґрант сприятиме розробці дорож-
ньої карти з розвитку малого та середнього під-
приємництва ветеранів. Очікується, що плят-
форма повноцінно запрацює до 1 вересня. 

ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                    
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Україну!

Українське кіно: умови і перспективи
Перспективи у будь-якій творчій галузі‚ як‚ втім‚ і в будь-якій іншій‚ 

прямо випливають з минулих досягнень‚ з таких успіхів‚ що створю-
ють надійний фундамент для виростання вгору. А чи стане це вирос-
тання реальним‚ залежить від сприятливих умов. Якщо говоримо про 
українське кіно‚ то саме тут і ховається проблема. Бо на тлі знамени-
тих здобутків минулого переспектива мала б виглядати щонайсвіт-
лішою. Згадаймо лише пару імен‚ котрі вписані золотими літерами в 
пантеоні найславніших мистців світового кінематографа: Олександер 
Довженко‚ Іван Кавалерідзе‚ Сергій Параджанов‚ Юрій Ілєнко‚ Леонід 
Осика‚ Микола Мащенко‚ Кіра Муратова. 

Цей список насправді утричі довший – попри те‚ що українські кіно-
мистці створювали свої шедеври не завдяки сприятливим умовам‚ а 
всупереч страшним перешкодам і заборонам. Саме тому ті декілька 
геніяльних стрічок‚ яким пощастило прорватися крізь тотальну мос-
ковську ідеологічну цензуру‚ вважалися випадковістю і не могли в 
цілому витягнути українське кіно з провінційного стану. Спочатку 
царська‚ відтак совєтська імперія завбачливо і ретельно придушува-
ли в „братніх“ республіках СРСР все‚ що мало ознаки національного 
відродження‚ „зелене світло“ надавалося лише для всього російсько-
мовного‚ великодержавницького.

І так діялося не лише в кінематографі‚ а в усіх без винятку творчих 
галузях. Врятувати ситуацію могло тільки відновлення 1991 року 
незалежної української держави. Однак‚ знаємо‚ як ще довго давався 
взнаки страшний антиукраїнський спадок совєтщини‚ який опір твор-
ча інтеліґенція мусіла долати під тиском перефарбованої у національ-
ні кольори влади і проросійської „п’ятої колони“.

Властиво‚ справжній розвій української національної культури‚ 
зокрема кіномистецтва‚ почався 2014 року‚ коли військова аґресія 
Росії проти України остаточно розвіяла міти та ілюзії щодо „братер-
ства“ російського і українського народів. 

Протягом 2014 року в національний кінопрокат вийшло 255 філь-
мів‚ в тому числі – 15 повнометражних стрічок‚ вісім з яких було 
створено з державною підтримкою. Понад 50 кінофільмів з цієї кіль-
кости отримали різні міжнародні нагороди. Серед лавреатів – стрічки 
„Хайдарма“ режисера Ахтерма Сейтаблаєва‚ „Брати. Остання сповідь“ 
режисерки Вікторії Трофименко‚ „Параджанов“ режисерів Олени 
Фетісової та Сержа Аведікяна. Найбільше міжнародних нагород отри-
мав фільм режисера Мирослава Слабошпицького „Плем’я“‚ в тому 
числі – три відзнаки на Канському міжнародному фестивалі.

Сьогодні в Україні діє п’ять державних кіностудій і десятки приват-
них. Всі вони потребують і заслуговують потужної підтримки з боку 
держави‚ адже кіно є дуже сильним ресурсом розвитку національної 
культири.

Тим часом економіка України вкрай слабка‚ на культуру грошей 
не вистачає. Верховна Рада минулого року ухвалила Закон „про дер-
жавну підтримку кінематографії в Україні“‚ але дуже недолугий: він 
передбачає‚ що ця підтримка йтиме за рахунок відрахувань з доходів 
операторів льотерій. Тому президент правильно вчинив‚ застосу-
вавши щодо цього закону вето. Голова держави вважає‚ що потреби 
українського кіна має враховувати державний бюджет. Залишається 
дочекатися‚ коли це станеться.

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

СКУ прагне єднання українців світу
До 50-ліття Світового Конґресу Вільних Українців

Аскольд Лозинський

Відкриваючи перший Світо-
вий Конґрес Вільних Українців 
(СКВУ) в Ню-Йорку 1967 року, 
о. прелат Василь Кушнір, пізні-
ше обраний першим президен-
том СКВУ, сказав: „У розбудженій 
духовності і совісті вільного укра-
їнця Світовий Конґрес Вільних 
Українців ставить програму: Укра-
їна мусить бути українською; най-
ніжніші струни наших почувань 
мусять бути українськими; молода 
українська ґенерація мусить бути 
українською; Україні ми мусимо 
приготувати майбутність радісні-
шу і гіднішу, ніж усі її дотеперіш-
ні найсвітліші історичні дні. Скли-
кання першого Світового Конґре-
су Вільних Українців – це великий 
початок великої справи. Українці 
вільного світу остаточно вирівня-
ли між собою всі гори і доли, які 
їх ділили, але ніколи до кінця не 
розділили. І тому сьогодні дяку-
ємо Господеві з глибини нашої 
душі, що дозволив нам бути учас-
никами цього історичного конґре-
су”.

Збагнули суть СКВУ і радянські 
пропаґандисти. Ось уривок з бро-
шури „А галасу було”, виданої в 
1974 році відомим своїми паскві-
лями Товариством „Україна”: 
„Протягом багатьох років тривала 
дискусія між націоналістичними 
угрупуваннями: скликати чи не 
скликати конґрес? Нарешті певні 
вирішальні кола, які жадали поси-
лення холодної війни, натисну-
ли на своїх пахолків в українсько-
му націоналістичному середови-
щі, і конґрес був призначений на 
12-19 листопада 1967 року. Хоча 
на конґресі й обговорювалося про 
людське око питання „Як зберегти 
українську ідентичність,” та голов-
ною його метою було посилення 
антирадянської кампанії. На кон-
ґресі, крім лідерів націоналістич-
них угрупувань, виступали з про-
мовами представники американ-
ської реакції, на його адресу над-
ходили телеграми від ярих реак-
ціонерів з різних капіталістичних 
країн. Усі українські націоналіс-
ти в унісон горланили антирадян-
щину, але у певних питаннях, осо-
бливо внутрішньо-організацій-
них, доходило до гострих сути-
чок”. 

У передмові до цього зазначено: 
„Незважаючи на внутрішні чвари, 
притаманні націоналістичному 
еміґрантському середовищу, орга-
нізації націоналістів завжди єди-
ні, коли виступають проти Радян-
ського Союзу”.

Намір був єдиний – об’єднати 
і скріпити сили для визволення 
батьківщини. На рідних землях 
дивились українські патріоти на 
СКВУ як на свого представника. У 
грудні 1979 року появилося „Звер-
нення Українського національно-
визвольного руху в справі україн-
ської самостійности”‚ де було ска-
зано: „Звертаємось до Генераль-
ного секретаріяту ООН та уря-
дів суверенних держав-учасників 
ООН із закликом включити укра-
їнське питання в порядок ден-
ний нарад наступної сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН та вжи-
ти всіх заходів для прискорення 
звільнення України від російської 
окупації. Задля успішної реаліза-

ції поставлених у цьому документі 
проблем, за межами СРСР Украї-
на має велику діяспору з широкою 
мережею політичних організацій, 
що об’єднані у всесвітню центра-
лю – Світовий Конґрес Вільних 
Українців. Задля успішної реаліза-
ції поставлених у цьому документі 
проблем, ми‚ представники Укра-
їнського національно-визволь-
ного руху, що нижче підписали-
ся, уповноважуємо президента 
СКВУ здійснювати ввесь комплекс 
дипломатичної та іншої праці, що 
виявиться необхідною для виходу 
України з СРСР і створення само-
стійної української держави”.

Підписали звернення 18 укра-
їнських патріотів‚ зокрема Лев-
ко Лук’яненко, Микола Руденко, 
Олекса Тихий, Юрій Шухевич та 
інші.

Минуло 50 років. СКВУ зробив 
багато для того, щоб Україна про-
голосила незалежність. З падін-
ням СРСР відкрилися нові гори-
зонти співпраці не тільки з Украї-
ною, але й з новою діяспорою.

Сьогодні Світовий Конґрес 
Українців (СКВУ змінив назву 
на конґресі в Торонто 1993 року) 
– це об’єднання 20 млн. україн-
ців‚ які проживають поза Украї-
ною і почувають себе українця-
ми. Чи потрібне таке об’єднання? 
Адже Україна незалежна. Остання 
чверть століття‚ мабуть‚ показала 
дуже виразно, що СКУ потрібний 
не менше‚ ніж у минулому.

„У єдності сила народу“ – це 
не просто фраза. Ця єдність про-
являється ідеологічно і практич-
но. Націоналістична основа, тоб-
то жертвенна праця на добро сво-
го народу – це фундамент. СКУ 
існує і працює для того, щоб укра-
їнці у цілому світі могли взаємно 
себе інформувати та допомагати. 
Це перше завдання. Друге завдан-
ня – це нести допомогу братам і 
сестрам на рідних землях та допо-
магати скріплювати суверенітет та 
демократичні процеси в Україні.

Інколи, задля, здавалося б, кра-
щого виконання другого завдан-
ня ми забуваємо про перше. При 
такій настанові робимо дві помил-
ки. По-перше: українці поза Укра-
їною так само заслуговують на 
нашу увагу‚ як і ті, що в Україні. 
До речі, багато з них (наприклад 
українці у Росії) проживають у 
далеко важчих економічних, а тим 
більше культурних умовах‚ ніж ті, 
що проживають в Україні. Збере-
ження культурної, мовної ідентич-
ности навіть у розвинених демо-
кратичних країнах проживан-
ня вимагає неабияких зусиль. А 
по-друге: слабка діяспора не здат-
на на велику допомогу Україні.

Отже, майбу тнє перед нами 
повстає з великими викликами. 
Міґраційні потоки, а тим більше 
нові можливості комунікації вка-
зують на динаміку майбутнього. 
Росія як географічний сусід Украї-
ни та хронічний аґресор вказує на 
потребу динаміки політичних еко-
номічних та культурних процесів 
в Україні та країнах нашого посе-
лення. 

Життя людини, а також жит-
тя нації – це постійне змагання. 
До цього змагання СКУ мусить 
завжди готуватись. Спокійне існу-
вання не є у нашій перспективі. 
Многая літа, СКУ!
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То за що ж ми воюємо?
Наталія Заболотна

В останні два-три роки від 
наших можновладців, культурних 
очільників та народних депутатів 
усіх кольорів ми дуже часто чує-
мо фразу Вінстона Черчиля, якою 
він відповів на пропозицію змен-
шити бюджетні видатки на культу-
ру та освіту в розпал Другої світо-
вої війни: „То за що ж ми тоді, влас-
не, воюємо?“.

Сьогоднішні українські мож-
новладці люблять повторювати 

це питання знаменитого британ-
ського прем’єра під телевізійними 
софітами, намагаючись виглядати 
такими собі черчилями місцевого 
маштабу.

Але виходить у них досить кеп-
сько. Бо після Другої світової війни 
Британія впродовж кількох деся-
тиліть стала світовим культурним 
провідником та однією з найбільш 
економічно потужних держав пля-
нети. А от Україна впевнено руха-
ється у протилежний бік. І мова не 
лише про ту війну, що почалася у 

2014 році – справжня війна розго-
рілася набагато раніше.

Друга світова війна, в якій Укра-
їну з двох боків нищили дві най-
страшніші тоталітарні імперії ХХ 
ст., вбила 8.5 млн. наших грома-
дян. Але за часи української неза-
лежности – за ці 26 років – наше 
населення зменшилося вже на 10 
млн. І цей трагічний процес роз-
горнувся не після військової аґре-
сії Росії, він триває з 1992 року. То 
де ж ішла і йде ця війна? І хто ого-
лосив її українцям? Війна йде пря-

мо на вулицях наших міст і сіл. І 
ведуть її проти українців наші ж 
співвітчизники.  

Наш ворог намагається побо-
роти український народ різними 
засобами. Він‚ як ніхто‚ розумієть-
ся на військових стратегіях. Він‚ 
як ніхто інший, розуміє, що країна 
без культури – це лише територія, а 
територію легко загарбати.

Тож ми вже програємо лютому 
ворогові. Його головний інстру-

Професія – „громадський активіст“
Василь Курій

У суспільстві утворився новий 
небезпечний прошарок – профе-
сія громадський активіст. Щоб себе 
так назвати, не потрібно належати 
до якоїсь структури, мати підтрим-
ку людей, освіту, навики, бути пере-
віреним якоюсь службою та навіть 
належати до громадської організації.

Це модно. А влада, політичні пар-
тії і раді користати. Руками активіс-
тів відбирають підприємства, захо-
дять у кабінети і викидають невгод-
них чиновників чи, навпаки, заво-
дять туди потрібних їм людей. Рік 
тому у Грибовичах інтерв'ю роз-
давали люди, які до того в цьо-
му напрямку навіть не бували. На 
акцію „Стоплісоцид“ у Львові лісо-
ві господарства вивели сотні сво-

їх активістів-лісників за „здоровий 
ліс“. 

За 300 грн. за годину активісти 
зроблять усе – спалять шини під 
податковою службою, перекриють 
рух транспорту, обіллють когось 
зеленкою. А хто відрізнить зерно від 
полови?

Справжні майданівці Старосам-
бірщини, нагодовані сажею і пали-
цями, не додумалися тоді зареє-
струвати „Самооборону Старосам-
бірщини“ у юстиції. І уявіть собі, 
„Самооборону“ тут зареєстрували 
у 2016 році на сторожа райдержад-
міністрації, який аґітував колись за 
Партію Реґіонів. Тепер „Самооборо-
на“ служить райдержадміністрації.

Щоб створити громадську органі-
зацію, потрібно два пашпорти і зая-
ва. Їх назви нічого не означають – 

„Щит“, „Меч“, „Захист“ „Якийсьтам-
центр“.

При державних адміністраці-
ях створюються громадські ради. 
І нібито у них має право увійти 
кожен. Але комплектацію цієї гро-
мадської організації підписує чинов-
ник стуктури, при якій ця рада буде 
працювати. Так само при прийнят-
ті посадовця на працю створю-
ють нібито конкурсну комісію. Але 
в неї входить вісім чиновників цієї 
ж структури і один активіст, голос 
якого тут нічого не вирішує.

Мене запросили працювати у 
Міністерстві аґрополітики‚ у раді з 
лісозбереження. Кожна поїздка до 
Києва – власним коштом. У щиро-
го активіста швидко відпаде бажан-
ня туди їздити. Чого вони й домага-
лися. У результаті питання вирубок 

лісу вирішать чиновники Міністер-
ства аґрополітики. У мене саме тоді 
виникло питання: за чиї гроші акти-
вісти їздять у столицю для роботи 
в атестаційних комісіях при різних 
держустановах?

Не побоюся порівняти таких про-
плачених активістів з переодягне-
ними загонами НКВД, які у 1940-
их роках ходили лісами в уніформі 
повстанців. 

Ви, хто берете гроші за паління 
шин і участь у квазікомісіях, теж 
працюєте проти свого народу.

„Газета по-українськи“

Василь Курій – активіст гро-
мадської організації „Майдан Ста-
росамбірщини”‚ Старий Самбір‚ 
Львівська область.

Підтримати Львів!
Василь Гацько

Центральна українська влада 
впевнено наближає місто Львів до 
екологічної катастрофи. Туристич-
ний центр України задихається від 
сміття. Залишаються лічені дні до 
„точки неповернення“, коли треба 
буде боротися не тільки зі сміттям, 
а й з наслідками „сміттєвої бльока-
ди“ міста, які можуть бути найжах-
ливішими.

Ситуація давно вийшла за рамки 
комунальної проблеми одного міс-
та чи реґіону і має політичне під-

ґрунття. Захопившись пересліду-
ванням, подекуди навіть травлею 
політичних опонентів‚ центральна 
влада зробила заручниками грома-
дян старовинного міста, поставив-
ши під загрозу всі здобутки Львова 
останніх часів.

Говорячи з екранів телебачен-
ня про відкритість України світу і 
омріяний шлях до Европи, у кабі-
нетах на Банковій та Грушевського 
вдаються до зовсім неевропейських 
методів, зокрема до бльокування 
допомоги Львову у вирішенні тепер 
вже кричущої проблеми.

„Демократичний альянс“ вважає, 
що зводити політичні рахунки з 
опонентами через шантаж громади 
є неприпустимим. Ми закликаємо 
центральну владу негайно перейти 
до вирішення проблеми найближ-
чого до кордонів Европейського 
Союзу українського міста.

Ми впевнені, що в руках вико-
навчої влади є всі необхідні меха-
нізми для вирішення проблеми. 
Залишилось тільки зробити крок 
назустріч громаді міста, яка звер-
тається до центральної влади з 
конкретним пляном необхідних 

дій.
„Демальянс“ закликає українців 

підтримати громаду Львова. Тіль-
ки об’єднавшись разом, як ми це 
робили раніше, зможемо зупинити 
політичний шантаж, унеможливи-
ти екологічну катастрофу та повер-
нути містові чисті вулиці та усміх-
нених людей.

„Українська правда“

Василь Гацько – співголова полі-
тичної партії „Демократичний 
альянс“‚ Київ.

(Закінчення на стор. 19)

Путінові варто читати Лермонтова
Левко Хмельковський

Президент Росії Володимир 
Путін 15 червня під час пропаган-
дистського телевидовища „Пряма 
лінія“ прокоментував слова Прези-
дента України Петра Порошенка, 
який цитував вірші великого росій-
ського поета шотландського похо-
дження Михайла Лермонтова про 
„немиту Росію“:

„Петро Олексійович вважає за 
можливе прочитати цей вірш Лер-
монтова. Це говорить про те, що 
він знає російську клясику, ціка-
виться російською літературою. За 
це похвалю. Але у цього вірша є 
й інша частина: „Можливо, за сті-
ною Кавказу сховаюсь від твоїх 
пашів“. Лермонтов написав ці ряд-
ки, коли їхав на Кавказ служити в 
армії. Тоді це була територія Росій-
ської імперії. Лермонтов говорив 
про всю Росію, включаючи ті облас-

ті, які зараз Україною називають-
ся. Тому з цього приводу носа нема 
чого дерти“.

Такою заявою В. Путін виявив 
повне нерозуміння суті питання і 
вірша Лермонтова.Так, у часи появи 
поезії це була Російська імперія, у 
якій перебувала й поневолена Укра-
їна. А М. Лермонтов їхав на заслан-
ня до російського війська, яке вело 
війну задля поневолення Кавказу. 
У наші часи він міг би їхати до Пів-
денної Осетії, до Криму чи на Дон-
бас. Звісно, не з власної волі. У віль-
ному перекладі цей вірш:

Прощай, немитая Росія, 
Країна рабства і панів, 
І ви, мундири голубії, 
І ти, слухняний їм народ. 
Можливо, за хребтом Кавказу 
Сховаюся від твоїх царів, 
Від їх всевидющого ока, 
Від їх всечуючих вух.

„Мундири голубії“ — це одно-
стрій жандармів, таємної полі-
ції Росії, до якої тепер прирівню-
ють Національну ґвардію В. Путі-
на. Варто було б Президентові 
Росії перед критикою П. Порошен-
ка прирівняти оцінку М. Лермон-
това з сучасною, на жаль, „неми-
тою Росією“, від якої через „безвіз“ 
відійшла, на щастя, Україна. Сумні 
заяви про немиту Росію прорива-
лися й на отій «Прямій лінії». 

Про цей вірш письменник Воло-
димир Короленко написав у 1890 
році: „Тепер уже і за стіною Кавка-
зу від всевидячого ока не захова-
єшся!1.

Відома російська дослідниця 
творчости М. Лермонтова Емма 
Ґерштейн (1903-2002) порівняла 
вірш з записом того ж часу фран-
цузького мандрівника маркіза 
Астольфа Луї Леонора де Кюсти-
на в його книзі „Росія у 1839 році1: 

„Я бачив в Росії людей, які чер-
воніли при думці про гніт суво-
рого режиму, під яким вони зму-
шені жити, не сміючи поскаржи-
тися; ці люди почуваються віль-
ними лише перед обличчям воро-
га, коли їдуть на війну в глибинах 
Кавказу, щоб відпочити від ярма, 
яке тяжіє на їхній батьківщині». 
І далі пророчий маркіз написав: 
«Коли сонце гласности зійде, вре-
шті, над Росією, воно висвітлить 
стільки несправедливостей, стіль-
ки жахливих жорстокостей, що 
світ здригнеться“. 

Президент Росії похизував-
ся знанням вірша, спрямовано-
го проти нього самого, оскільки 
сам він намагається продовжувати 
імперську, загарбницьку політику 
тодішньої Росії замість того, щоб 
спрямувати свої зусилля на надан-
ня своїй немитій країні европей-
ського вигляду.
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Віктор Марків виступив в речіталі 
Богдан Марків

ТОЛАНД, Конектикат. – Шану-
вальники клясичної музики не 
забудуть концерт піяніста Віктора 
Марківа, що прозвучав 23 червня в 
залі Мистецького центру міста. 

Речітальний концерт дає публиці 
образ виконавця, який має завдан-
ням дати слухачам емоційне пере-
життя. Віртуозні п’єси не втрати-
ли жодної ноти в блискучих паса-
жах, а динамічна скаля мала більше 
відтінків, oсобливо в піянісімо, ніж 
можна було сподіватись.  

Програма складалася з тво-
рів ХІХ і ХХ ст. Ісаак Албе-
ніс (1860-1909) був представле-
ний п’єсою „Ґранада”‚  Енріке Ґра-

надос (1867-1916) п’єсами  „Анда-
люса” та „Орієнтальний танець”,  
а Федеріко Момпоу (1893-1987) –  
п’єсами „Водограй і дзвони,” „Озе-
ро” і „Коляски Ґаліції”. Останний 
відомий у світі і перший компози-
тор-імпресіоніст Еспанії улюбле-
ний піяністами і високо цінований 
музично вибагливими слухачами.

Три п’єси Сергія Рахманінова   
(„Романс“ з салоних п’єс і  два пре-
люди з опусу 32) успішно перели-
вають вокальний мельос в інстру-
ментальну стихію і це, мабуть, зао-
хотило піяніста включити їх в про-
граму концерту, яка представля-
ла делікатний стиль европейсько-
го піянізму. 

Всі прелюди С. Рахманінова 

мають сентиментально-мелянхо-
лійний характер, а 10-ий з них – це 
правдиві „страждання знедоленого 
серця“. Він написаний за картиною 
німецького художника Арнольда 
Бикліна „Повернення”. 

Далі слідували чотири п’єси бра-
зилійця Ейту Віла-Лобуша. Він 
національний фолкльорист, нео-
клясик. Його музика глибоко наці-
ональна, притягає  своєрідними  

перетворенням музичного мате-
ріялу, а це характерна тенденція в 
тогочасній европейській музиці. 

На й б і л ь ш и м  т в о р о м  б у л а 
п’ятичастинна „Партита ч. 5  (In 
modo retro)“ Мирослава Скорика 
з 1975 року. Це одна з найбільш 
виконуваних п’єс композитора, 
переліт по різних музичних епохах 
і стилях, як спогади і рефлексії про 
минулий час.

Кредитівка провела збори
Стелла Ошур

ГАРТФОРД, Конектикат. – 30 
квітня Українська Федеральна Кре-
дитова Кооператива „Самопоміч”, 
що в Новій Англії, провела свої 
58-мі річні збори в залі Українсько-
го Народного Дому. Збори відкрив 
голова дирекції д-р Павло Швець, 
а о. Павло Мартинюк благосло-
вив зустріч молитвою. Хвилиною 
мовчання було вшановано пам’ять 
членів кредитівки, які відійшли у 
вічність у 2016 році.

Свої фінансові звіти предста-
вили голова Ради директорів П. 
Швець та генеральний управи-
тель Юрій Стахів. Євген Бабій зачи-
тав звіт Контрольної комісії, в яко-
му ознайомив присутніх з неза-
лежною думкою авдитної комісії 
„Whittleysey and Hadley P.C.“. 

Марко Рудик та Петро Зелез були 
обрані до складу Ради директо-

рів на наступні три роки. До Ради 
директорів увійшли: д-р П. Швець 
– голова, Богдан Сова – заступник 
голови, П. Зелез – писар, М. Рудик, 
Люда Хмелівська, Марта Либа, Ю. 
Стахів – скарбник та генеральний 
управитель. Контрольна комісія: Є. 
Бабій – голова, М. Рудик, Мирон 
Сенчіковський та Роман Дзідзіт-
ський як альтернативний член.

Як і в попередні роки, кредитів-
ка підтримувала українську грома-
ду фінансово, так і на цьому зібран-
ні фінансові дотації отримали Укра-
їнська парафіяльна школа, СУМ 
і Пласт, танцювальний ансамбль 
„Золотий промінь”.

Зустріч продовжилась обідом, 
який приготували учасниці жіно-
чого ансамблю „Хор-ланка Гали-
чанка” під керівництвом праців-
ниці Кредитівки Стелли Ошур та 
музичного керівника Івана Могиль-
ницького.

Грає Віктор Марків.
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Виставка розповіла про українську Австраліяну

Оксана Підсуха,
Наталія Бойко

КИЇВ. – На честь 25-річчя встановлення 
дипломатичних відносин між Австралією і Укра-
їною, а також відзначення 70-річчя поселення 
українців в Австралії 21 червня в Музеї укра-
їнської діяспори відбулося відкриття виставки 
„Художники-амбасадори. Українська Австралі-
яна“. Це спільний проект Бережанського краєз-
навчого музею, Посольства Австралії в Україні та 
київського музею, який готувався близько двох 
років.

Вперше в Україні представлено понад 60 творів 
живопису та графіки шести українсько-австра-
лійських художників з колекцій Музею україн-
ської діяспори та краєзнавчого музею. Cеред них 
представники третьої хвилі еміґрації — Володи-
мир Савчак, Тимофій Мессак, Петро Кравчен-
ко, Степан Хвиля, Леонід Денисенко та сучас-
на австралійська художниця українського похо-
дження Світлана Солдатова.

П’ятеро з представлених мистців належать до 
покоління, доля якого була пошматована Другою 
світовою війною, геополітичними потрясіння-
ми в Европі та радянським тоталітарним режи-
мом. Художники потрапили до Австралії в 1948-
1949 роках, втікаючи якомога далі від неминучої 
розправи. З собою на „Зелений континент“ мист-
ці привезли українську культуру, познайомив-
ши місцеве населення Австралії з традиціями та 
мистецтвом своєї батьківщини.

Далеко від рідної землі австралійські українці 
плекали національну ідею в своїй творчості, збе-
рігали та відтворювали притаманні українській 
культурі сюжети, мріяли про створення неза-
лежної держави. Поміж інших робіт на вистав-
ці представлене полотно В. Савчака „Мій іконо-
стас“, створене в 1983 році та підписане автором: 
„Тут спочивають ті, які життя віддали в бороть-
бі за волю України“. Чіткі графічні ряди хрестів – 

могил Січових Стрільців, похованих на Янівсько-
му цвинтарі у Львові, це, безумовно, символ, сво-
єрідний живописний реквієм за загиблими, опла-
кування нездійсненої на той час мрії про неза-
лежну батьківщину. 

Л. Денисенко, який народився вже в еміґра-
ції і ніколи в житті не ступав на українську зем-
лю, написав цілу серію графічних робіт, присвя-
чених Тарасові Шевченкові та Іванові Франко-
ві, створив мозаїки для православного храму з 
зображенням княгині Ольги та гетьмана Івана 
Мазепи, велику кількість робіт на теми україн-
ського фолкльору в стилістиці наївного народно-
го мистецтва.  В проєкті представлені роботи різ-
них періодів творчости мистців – від ранніх тво-
рів 1940-их років, створених в повоєнній Европі, 
до пізніх, написаних на зламі століть. 

На виставці також представлені картини, в 
яких мистці відобразили незвичайну культуру й 
унікальну природу Австралії: залиті сонцем пей-
зажі, екзотичні поселення абориґенів, портрети 
корінних жителів континенту. Серед них „Остан-
ній абориґен“ С. Хвилі, що вдивляється в червоне 
безмежжя всесвіту. 

Усі шість експонованих мистців добре знані в 
колах українців Австралії. Але попри це на сьо-
годні в Україні про них майже нічого не відомо. 

„На жаль, покоління третьої хвилі еміґрації 
поступово відходить у вічність, тож все мен-
ше й менше залишається живих свідків масо-
вого переселення українців на австралійський 
континент після війни. Матеріяли для проєкту 
довелося буквально збирати по крихтах. Вели-
ку допомогу в проєкті надав син Петра Крав-
ченка – Павло, який передав архівні матеріяли 
про членів Спілки Українських Образотворчих 
Мистців Австралії. Завдяки йому глядачі вистав-
ки можуть переглянути унікальні архівні відео-
фільми та інтерв’ю з мистцями, відзняті у їхніх 
помешканнях в Австралії. З екранів лунають 
голоси мистців, створюючи ілюзію їхньої присут-

ности на виставці“‚ – розповіла провідний нау-
ковий співробітник Музею української діяспори, 
співкуратор виставки Ганна Лексіна.

Відомий український журнал про мистецтво 
та колекціонування „Антиквар“ здійснив спе-
ціяльний випуск видання „Українська Австра-
ліяна“, який вміщує статті про представлених 
на виставці художників, інтерв’ю з директором 
Музею української діяспори Оксаною Підсу-
хою, матеріяли про історію українського театру в 
Австралії. 

До відкриття виставки Бережанський краєз-
навчий музей видав каталог робіт „Володимир 
Савчак, маестро з Синіх Гір“ (упорядники Ната-
лія Бойко, Надія Голод, оформлення – Олексан-
дер  Коковін). З фінансовою підтримкою Бере-
жанської міської ради видано листівку „Козаць-
ка Покрова“.

На відкритті виставки слово мали тимчасо-
во повірений у справах Посольства Австралії в 
Україні Джеймс Нейшн, директор Музею україн-
ської діяспори О. Підсуха, син відомого художни-
ка Петра Кравченка – Павло Кравченко, дирек-
тор Департаменту київської міської державної 
адміністрації Діна Попова, директор Бережан-
ського краєзнавчого музею Н. Голод, голова міста 
Бережани Володимир Музичка, головний редак-
тор часопису „Антиквар“ Ганна Шерман.

22 червня відбулися три лекції, присвячені В. 
Савчакові.

Директор Бережанського краєзнавчого музею 
Н. Голод подякувала В. Музичці, виконуючій 
обов’язки директора Музею історії Десятинної 
церкви Наталії Писаренко, Дмитрові та Любі 
Даниленкам, Інні Могутній, Наталії Сабовій за 
допомогу у проведенні виставки. 

Виставка діятиме до 24 вересня в Музеї україн-
ської діяспори.

Володимир Савчак. „Мій іконостас“. Степан Хвиля. „Останній абориґен“. 

На відкритті виставки (зліва): голова Спілки українських образотворчих мистців Австралії 
Павло Кравченко, директор Музею української діяспори Оксана Підсуха, провідний науковий співро-
бітник Музею української діяспори Ганна Лексіна. (Фото: theoutlook.com.ua)

для українських військовослужбовців‚ допо-
мога Україні у реформуванні збройних сил.

„Друзі України“

Серед тих, хто виступає в США за роз-
ширення військової допомоги Україні – 
Філіп Брідлав, який командував зброй-
ними силами НАТО у Европі в 2013-2016 
роках‚ політики з різних американських 
політичних сил, а також колишні й чинні 
військові і дипломати.

Група працює над тим, щоб адміністра-
ція Президента Дональда Трампа та Кон-
ґрес ухвалили рішення про надання Киє-
ву летального оборонного озброєння.

Коли та чи буде взагалі таке рішення 
ухвалене, наразі невідомо. 

У бюджеті США на 2017 рік передба-
чено близько 150 млн дол. для допомоги 
Україні у сфері безпеки та оборони.

Однак ці кошти можу ть направити 
виключно на нелетальне озброєння, меди-
каменти чи тренування для українських 
бійців, як це було у попередні роки.

(Закінчення зі стор. 1)

У США пропонують...

Виставку відкриває Тимчасовий повірений у спра-
вах Посольства Австралії в Україні Джеймс Нейшн.
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НОВИНИ НАУКИ                                                                                                                            

Новітні розробки представлено на конференції
ТОРОНТО. – На щорічній кон-

ференції Асоціяції славістів Кана-
ди (АСК), що відбулася 27-29 трав-
ня в Університеті Раєрсона, було 
проведeно презентацію постерів 
під назвою „Нововведення й досяг-
нення у славістиці“. Спонзорована 
Методичним центром української 
мови (МЦУМ) при Канадсько-
му Інституті Українських Студій 
(КІУС) в Університеті Альберти, 
презентація, за словами учасниці, 
докторанта Дарії Полянської, була 
націлена на „побудову зв’язків між 
дисциплінами та створення інтер-
активного середовища, в якому 
учасники конференції та дослідни-
ки можуть поділитися своїм досві-
дом та доробком, а також сприяти 
візуальній репрезентації власних 
досліджень“. 

Спрямовані на обмін інформа-
цією та побудову професійних сто-
сунків, усі сім презентацій цієї 
сесії висвітлювали нові ініціяти-
ви в ділянці славістики та застосу-
ванні інформаційних технологій у 
навчальному процесі.

Чотири презентації були при-
свячені сучасній методиці вивчен-
ня й викладання іноземної мови. 
Викладач з Університету Британ-
ської Колюмбії Вєта Читнєв розпо-
віла про вдосконалення початко-
вого курсу російської мови, спря-
мованого на збільшення годин для 
вивчення предмету та зменшення 
студентських витрат на навчаль-
ні матеріяли, чого було досягне-
но внаслідок розробки так званого 
гібридного типу курсу, що поєднує 
роботу в клясі з роботою онлайн.

Науковий співробітник МЦУМ, 
докторант Олена Сіваченко пові-
домила про новий курс української 

мови для початківців „Подорожі.
ЦА“, створений на основі моделі 
змішаної форми навчання, де робо-
та в клясі поєднується з дистанцій-
ним навчанням. Це дає можливість 
якомога більше залучати студентів 
до вивчення мови як у клясі, так і 
поза клясою.

Проф. Наталя Кононенко разом 
з докторантом Д. Полянською пре-
зентували засоби використання 
інформаційних технологій у їхньо-
му електронному проєкті „Жива 
Україна. Жива школа“, розробле-
ному як допоміжний матеріял для 
вчителів Альберти, що виклада-
ють про Україну в рамках дисци-
пліни „Суспільствознавство“ у тре-
тій клясі.

Професор відділу сучасних мов 
та культурології при Університеті 
Альберти Алла Недашківська допо-
віла про власний електронний під-
ручник з вивчення ділової україн-

ської мови, нещодавно опубліко-
ваний у вільному доступі Видав-
ництвом Університету Альбер-
ти (2016). Беручи до уваги потре-
би сучасного студента вищих кур-
сів, електронний підручник А. 
Недашківської пропонує довідко-
ву онлайн-плятформу для студен-
тів, зацікавлених у вивченні укра-
їнської мови та оволодінні навичка-
ми з діловодства й підприємництва 
в Україні: написання резюме, підго-
товку до співбесіди з працедавцем, 
розмови з банком чи зі страховою 
компанією.

А. Недашківська, яка тепер очо-
лює МЦУМ, поділилася позитив-
ними враженнями від багатьох іні-
ціятив у сфері славістики в Канаді 
та США. Це розробки нових курсів 
та освітніх матеріялів, а також вве-
дення новітніх технологій у вивчен-
ні чужоземної мови. А. Недашків-
ська зазначила, що була надхненна 

продуктивними дискусіями та іде-
ями і що сподівається на подаль-
ший розвиток подібних діялогів на 
наступних конференціях.

Три презентації були присвя-
чені новим ініціятивам у славіс-
тиці. Джейн-Франсис Гакінґ (Уні-
верситет штату Юта, Солт-Лейк) 
подала огляд свого нового курсу 
„Росія й Азія: розширення росій-
ських культурних програм на схід“; 
Юлія Рощіна з Університету Вікто-
рії презентувала новий тестуваль-
ний центр, де можна скласти між-
народний іспит з російської мови, 
нещодавно вперше запроваджений 
у Північній Америці в Університе-
ті Вікторії; Меґан Свіфт з Універси-
тету Вікторії ознайомила з новими 
маґістерськими програмами зі сла-
вістики та з першою в Канаді про-
грамою з досліджень Голокосту.

Організована вперше презен-
тація постерів отримала позитив-
ні відгуки від учасників конферен-
ції. Учасники і відвідувачі схвалили 
ініціятиву і висловили бажання її 
повторити наступного року на кон-
ференції, що відбудеться в Реджай-
ні, Саскачеван.

МЦУМ сприяє розвиткові укра-
їномовної освіти в Канаді й за кор-
доном‚ підтримує двомовні програ-
ми, підвищує професійний рівень 
вчителів української мови, розро-
бляє навчальні та методичні ресур-
си для середньої і вищої освіти, 
проводить дослідження, пов’язані 
з тематикою україномовної освіти 
і суміжних галузей, а також спри-
яє розвиткові міжнародних кон-
тактів і підтримує зв’язки з громад-
ськістю. 

MЦУМ

Науковці вели мову про Івана Франка
Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – З нагоди 101-их роковин 
з дня смерти Івана Франка 4 черв-
ня в столиці відбулось покладання 
квітів до його пам’ятника, публіч-
на мистецька акція у парку ім. Іва-
на Франка „Я син народу, що вго-
ру йде!“ з участю відомих громад-
ських діячів та переможців кон-
курсу читців його творів, який від-
бувся у столичному Будинку акто-
ра, молодіжний вечір з участю сту-
дентів Львівського національно-

го університету ім. І. Франка під 
керівництвом проф. Юрія Миса-
ка (показ театралізованої виста-
ви „Іван Франко, якого ми не зна-
ли“), виконання романсів на вірші 
І.  Франка, деклямування віршів 
студентами різних національнос-
тей та презентація маловідомих 
світлин І. Франка та його родини. 

З участю широкого кола столич-
них та львівських науковців від-
бувся також круглий стіл на тему 
„Державотворчі концепції у пра-
цях Івана Франка: актуальність на 

сучасному етапі“. 
Голова правління Міжнародного 

фонду І. Франка, його онук Роланд 
Франко під час круглого столу в 
„Укрінформі“ підкреслив, наскіль-
ки важливо сьогодні показати, хто 
такий І. Франко і як він працює на 
Україну. 

Виступили проректор Львівсько-
го національного університету ім. 
І. Франка Ярослав Гарасим, дирек-
тор Міжнародного фонду І. Франка 
Ігор Курус, президент Товариства 
„Знання“ Василь Кремень, акаде-

мік Олександер Копиленко, голо-
ва правління Товариства „Знання“ 
Василь Кушерець, д-р Володимир 
Сергійчук, д-р Олександер Радчен-
ко, віце-президент Академії фінан-
сового управління Петро Леонен-
ко, професор Львівського навчаль-
но-наукового інституту банків-
ської справи Ігор Бегей, доцент 
Київського університету ім. Бориса 
Грінченка Анфіса Нашинець-Нау-
мова, ректор Університету банків-
ської справи Тамара Смовженко, 
д-р Зоя Скринник.

Покладання квітів до пам’ятника Іванові Франкові. (Фото: Георгій 
Лук’янчук)

Під час круглого столу в „Укрінформі“ (зліва): Василь Кушерець‚ Василь 
Кремень‚ Роланд Франко та Ігор Курус. 

Алла Недашківська (у центрі) представляє учасницю сесії Дарію Полянську. 
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ХАРКІВСЬКОМУ ПРАВОПИСОВІ – 90 РОКІВ

Чому досі пишемо по-совєтськи?
Ірина Фаріон

90 років тому‚ 26 травня-6 червня‚ у Харкові від-
булася Всеукраїнська правописна конференція, 
яка вперше кодифікувала український правопис, 
що через вбивства та репресії мовознавців і вилу-
чення характерних ознак внутрішньої структури 
мови був знищений навесні 1933 року.

Чинний український правопис (останнє видан-
ня – 2012 року) як основна мовна конституція – 
це наслідок і узаконення так званої української 
радянської мови, яку „нормалізовано“ у 1930-1980-
ті роки ХХ ст. через асиміляцію, репресії та роз-
стріли українців. Початок відліку цього правопис-
ного лінґвоциду й геноциду – московсько-біль-
шовицька окупація України в 1920-ті роки ХХ ст. 
і „сталінський“ правопис 1933 року та подальші 
системні й цілеспрямовані дії, що тривають і досі 
як зумисний антиукраїнський спротив і як незна-
ння та звичка так писати і говорити.

Вмотивована спроба кардинально змінити мов-
ну конституцію зі „сталінської“ на українську 
зародилася на I Міжнародному конґресі украї-
ністів 27 серпня-3 вересня 1993 року. Відтак уряд 
України 8 червня 1994 року своєю постановою 
ухвалив склад Української національної комісії з 
питань правопису при Кабінеті міністрів України 
на чолі з тодішнім Віце-прем’єр-міністром Мико-
лою Жулинським. Виконання цієї праці покладе-
но на відновлений 1991 року Інститут української 
мови на чолі з членом-кореспондентом Національ-
ної Академії наук України Василем Німчуком.

Напрацьований проєкт нової редакції „Україн-
ського правопису“ від липня 1999 року залишився 
незреалізований і досі через наскрізну політичну 
неспроможність, неадекватність та неосвіченість 
значної частини українського суспільства. При-
кметно, що 17 червня 2015 року уряд своєю поста-
новою ухвалив новий склад Української націо-
нальної комісії з питань правопису, що, з огляду на 
переважну кількість у ній шанувальників україн-
ської радянської мови та нефахівців з української 
мови та правопису (попри яскраву меншість про-
фесіоналів-україністів), не здатна буде розв’язати 

проблеми дерадянізації та деколонізації нашого 
правопису (про це більше у моїй книжці, що неза-
баром вийде‚ – „Мовна норма: пошук істини“).

Отож основний продукт багатолітньої мовоз-
навчої правописної думки та кульмінація логіч-
ної українізації 1920-их років – український пра-
вопис 1929 року – після цькування його твор-
ців: перекручень, оббріхувань, репресій та роз-
стрілів – знищено наприкінці 1933 року. Як згаду-
вав сучасник подій, видатний мовознавець Юрій 
Шевельов (Шерех), „Хвиля вважав перегляд пра-
вопису за найнагальніше й найважливіше завдан-
ня. Його виконано дуже в короткий час [...] новий 
правопис прилюдно не обговорювали, тільки Хви-
ля зробив з цього приводу кілька заяв. Хто пере-
глядав правопис, невідомо. Найімовірніше‚ це був 
Каґанович. Газети й інші видання перейшли на 
новий правопис негайно – у травні 1933 року, – ще 
до його публікації, і непідготовлені читачі опини-
лися перед доконаним фактом“ (Ю. Шерех). Зна-
ково, що тих двох убивць українського правопи-
су й мови свої ж, енкаведисти-комуністи, розстрі-
ляли: Каґановича 1937 року, Хвилю (Олінтера) – 
1938 року. Розстріляно 26 лютого 1939 року й орга-
нізатора Голодомору росіянина Павла Постише-
ва (другий секретар ЦК КП (б) У) – надхненни-
ка цькувань наркома освіти Миколу Скрипника 
за українізацію та правопис 1929 року... як „япон-
ського шпигуна“ та „правого троцькіста“...

Чому знищували Правопис 1929 року? Про це 
довідуємося з передмови до Правопису 1933 року, 
який начебто був „очищений від націоналістичних 
перекручень, що ставили перешкоди оволодінню 
грамотністю широкими масами і спрямовували 
українську мову на відрив від російської... орієн-
тували українську мову на польську та чеську бур-
жуазну культуру, ставили бар’єр між українською 
та російською мовами“. 

Як писав сам Андрій Хвиля, „у старий право-
пис внесено 126 правок, багато з них суттєвих. А 
розділ про чужі слова переписано в цілості“ (Ю. 
Шерех). Ці правки призвели не лише до фонетико-
морфологічного уподібнення з російською мовою, 
але й внесли хаос у нашу фонетичну та граматич-

ну систему.
Які ж були основні мовні ознаки, що стали куль-

турно-політичними маркерами нашої мови й при-
звели до репресій та вбивства мовознавців, пись-
менників, політиків, учителів, журналістів та 
інших – учасників знакової Всеукраїнської пра-
вописної конференції у Харкові 26 травня-6 черв-
ня 1927 року та авторів Правопису 1929 року? (Всі 
їхні прізвища будуть наведені у моїй згаданій пра-
ці).

Трагічність цієї мовної проблематики в тому, 
що знищення мовних фактів ставало фізичним 
і моральним знищенням самих мовознавців та 
письменників – кодифікаторів Правопису 1929 
року. Більшість з них репресували і розстріляли. 
Маємо знати персональну історію правописного 
вбивства, як знаємо персонально Героїв „Небес-
ної сотні“.

Серед розстріляних, репресованих та доведе-
них до самогубства народний комісар освіти – 
М. Скрипник, що назвав російськомовних етніч-
них українців „коефіцієнтом русифікаційної полі-
тики царату“ та засудив мішану мову (суржик) як 
„показник безґрунтовности, нежиттєвости [...] і 
часткової успішности тої русифікаційної політи-
ки царату", основний нормалізатор української 
мови ХХ ст. Олекса Синявський, відкривачі нової 
змішаної діялектної основи нашої мови Всеволод 
Ганцов та Олена Курило, найпотужніший полі-
глот світу та укладач академічного словника живої 
української мови Агатангел Кримський, автор пер-
шої наукової граматики Степан Смаль-Стоцький 
(на диво, вцілілий, але здискредитований), автор 
першого правописного словника за соборним пра-
вописом Григорій Голоскевич, автор першої істо-
рії української літературної мови та знавець синта-
сису як моделі національного світобачення Мико-
ла Сулима, автор першого історичного словни-
ка української мови Евген Тимченко, автор пер-
шої праці з української стилістики Борис Ткачен-
ко, автор завжди й усюди злободенного гасла „Геть 
від Москви!“ Микола Хвильовий.

„Українська правда“

Ірина Фаріон – український мовознавець‚ доктор 
філологічних наук‚ депутат Верховної Ради VII 
скликання‚ Львів.

ТОЧКА ЗОРУ

Чи сприяє влада України розвиткові української культури?
Петро Кралюк

Нещодавно в українських мас-медія з’явилася 
новина. Юрієві Андруховичу 9 вересня цього 
року мають вручити премію Вілениці. Це – літе-
ратурна нагорода, яку щороку вручають на між-
народному літературному фестивалі в Словенії. 
Претендувати на неї можуть письменники Цен-
тральної й Східньої Европи.

Звісно, премія Вілениці – не літературний 
Нобель. Та все ж… Вона досить відома. І можна 
лише порадіти за нашого письменника – хто б 
як не ставився до його творчости. Можна пора-
діти й за Україну. Її ім’я прозвучить у культур-
ному світі Европи – до того ж‚ у контексті пози-
тивному.

Але, замислюючись над цією подією, розумі-
єш: визнання Ю. Андруховича в европейсько-
му літературному світі – це практично лише 
його особиста заслуга. Українська держава май-
же нічого не робить, щоб її культурні діячі, при-
наймні письменники, „засвітилися“ на між-
народному рівні. У нас немає своєї інституції, 
яка б сприяла перекладам творів українських 
авторів на інші мови й займалася пропаґандою 
цих творів за кордоном. В інших державах такі 
інституції є. Бо влада в цих державах розуміє: 
просування своєї культурної продукції інших 
країнах – це позиціонування держави в світі, 
підняття її престижу. У нашої ж влади, схоже, 
такого розуміння немає. 

Український письменник, котрий хоче стати 
відомим за кордоном, мусить шукати закордон-
но ґранти, на які здійснюються переклади його 
творів. На українську владу тут надій немає.

Чи потрібна українській владі українська 
культура?

Чи сприяє українська влада розвитку укра-
їнської культури? На це питання, радше, мож-

на відповісти ні, аніж так. Звісно, є різні при-
чини цього явища. Це й переважно постколоні-
яльна свідомість владної еліти, яка зорієнтова-
на на чужоземні культурні цінності (передусім 
російські). Це й „хуторянство“ цієї еліти, яка не 
бачить місця України в світових процесах. Як і 
не розуміє того, що культура позитивно могла 
б позиціонувати Україну на міжнародній арені. 
Для нашої владної еліти українська культура – 
це щось залишкове, таке, що не вартує особли-
вої уваги.

І таке байдуже ставлення до української куль-
тури характерне не лише для представників 
владної еліти, які не ідентифікують себе укра-
їнцями. Те саме можна сказати про тих пред-
ставників еліти, що вважають себе українськи-
ми патріотами.

З цим не раз доводилося мені зустрічатися. У 
черговий раз – нещодавно. Виглядало це яскра-
во й майже анекдотично.

Літо, як відомо, це час різноманітних фес-
тивалів, котрі мають і свою культурну скла-
дову. На одному з них впала в очі така кар-
тинка. Приїхав на фестиваль представник вла-
ди, який зараз обіймає високу посаду в одній 
з наших західніх областей. Ходив він, розгля-
дався, чим то нарід посполитий на фестивалі 
займається. Підійшов до стола, де була викла-
дена художня література, якою торгували самі 
автори. Був серед них знаний лавреат „Корона-
ції слова“ й, відповідно, його книги, нещодавно 
видані. Владний чоловік, як і годиться „високо-
му політикові“, поручкався з усіма письменни-
ками. Байдуже ковзнув поглядом по книжках. 
Сказав: „Хай вам Господь допомагає“. І ні одні-
єї книжки не придбав. Зате після цього, вий-
шовши на сцену, десь зо шість разів гучно про-
кричав „Слава Україні!“. Було б смішно, якби не 
було так сумно.

На жаль, байдуже ставлення української вла-
ди до української культури в період незалеж-
ности привело до того, що ця культура, котра 
й так була марґіналізована за радянських часів, 
у деяких моментах ще більше марґіналізувала-
ся. Якщо візьмемо популярні жанри, то бачи-
мо витіснення української пісні з нібито україн-
ських мас-медія. Те саме стосується кіна. Укра-
їнські фільми сьогодні – майже екзотика. На 
книжкових розкладках домінує російська книга. 
А що вже говорити про марґіналізацію україно-
мовних мас-медія.

І відбувалося це не через те, що українська 
культурна продукція не здатна конкурувати. 
Вона опинилася в стані недобросовісної конку-
ренції, який створила не без впливу Росії бай-
дужість української влади. Ця байдужість доро-
го коштувала. На сьогоднішній день ми маємо 
територіяльні втрати – Крим, частково Донбас. 
Території, до речі, які так і не були освоєні укра-
їнською культурою.

Лише останнім часом влада робить певні кро-
ки, щоб виправити становище. Це й введення 
квот для української пісні, й певні заходи щодо 
українізації мас-медія, й створення бар’єрів 
для експансії книг з Росії. Є багато критиків 
цих заходів, а ще більше – критиканів. Однак, 
щоб там хто не говорив, ці заходи дають ефект. 
Поступово починають набирати сили україн-
ська популярна пісня, книжка. Лише б не зупи-
нялася ця тенденція. Але для цього треба ство-
рювати не тільки бар’єри для російської експан-
сії, а й мати свої вартісні культурні програми. І 
звичайно, фонди для реалізації цих програм. Та 
похвалитися тут немає чим. Принаймні поки-
що.

Чи працює наше культуртреґерство за кор-

(Закінчення на стор. 12)
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Канада визнала Василя Курилика
Дарія Даревич

ТОРОНТО. – Недавно появилося найнові-
ше видання про відомого канадського мист-
ця українського походження Василя Курили-
ка. З цієї нагоди 16 травня вечір в його пошану 
організував Мистецький Інститут Канади (The 
Art Canada Institute) при Торонтському Універ-
ситеті, який видав першу книжку в електро-
нному форматі про В. Курилика. Автором кни-
ги „William Kurelek: Life and Work“ є головний 
куратор Вініпезької ґалерії Ендрю Кір. 

Вечір мав назву „Торонто Василя Курилика: 
мистець та середовище“. Вечір відкрила і ним 
провадила Сара Ейнджел, засновник і екзеку-
тивний директор Інституту. В дискусії висту-
пали Ендрю Кір, мистець Тоні Иркгарт і мис-
тецтвознавець Сара Милрой. Вони розповіли 

про життя і творчість В. Курилика та поділили-
ся своїми враженнями про мистецьке середо-
вище Торонто в 1960-1970 роках. 

Особливий наголос був на відносинах між 
В. Куриликом та його ґалеристом Авром 
Айзаксом. Розмова відбувалася при постійно-
му висвітленні на екрані відповідних світлин 
і праць В. Курилика та інших мистців, яких 
виставляв А. Айзакс у своїй ґалерії. Між його 
канадськими мистцями переважали творці, що 
йшли слідами популярного в той час амери-
канського абстрактного експресіонізму. До них 
належали Ґрегем Кофтрі, Ричард Ґормен, Джан 
МекЮвен і Т. Иркгарт. Серед них В. Курилик 
був винятком, бо малював реалістично, часто 
його тематика була релігійною чи критичною 
щодо сучасного суспільства. 

В той час канадський мистецький світ неґа-
тивно ставився до картин В. Курилика, уважав 
його ексцентриком або іґнорував. Крім ґале-
риста А. Айзакса, винятком став Алфред Барр, 
широко відомий і шанований колишній дирек-
тор Музею модерного мистецтва в Ню-Йорку. 
Він приїхав на запрошення Жіночого комітету 
при Ґалерії Торонто (тепер це Онтарійська мис-
тецька ґалерія) на 15-ту щорічну виставку-про-
даж сучасного канадського мистецтва в лис-
топаді 1961 року. Комітет запропонував йому 
вибрати картину для Музею модерного мисте-
цтва, яку комітет зобов’язався купити і пода-
рувати. На превелике здивування всіх, А. Барр 
вибрав малу картину „Буря з градом в Альбер-
ті” невідомого в той час В. Курилика. Про цю 
велику несподіванку була мова на вечорі і про 
це пише в інтернетній книжці А. Кір.

Після офіційної презентації і дискусії до сло-
ва запросили присутніх. Зі свoїми враженнями 
і споминами про В. Курилика виступили Гері 
Мелкомсон, мистецький критик який в 1960-
их роках неґативно висловлювався про праці 
В. Курилика, мистці Люїс Джейкоб, Шері Бойл 
і Наталка Гусар, відома мисткиня українського 
походження, яка 12-літньою дитиною захопи-
лася картинами „Страсті Христові“ В. Курили-
ка в ґалерії Миколи та Ольги Колянківських в 
Торонто. Галя Кучмій, кінорежисер українсько-
го походження, поінформувала присутніх про 
майбутній фільм про В. Курилика, над яким 
вона працює вже деякий час. 

Між численними присутніми в переповне-
ній залі Театру Джоржа Іґнат’єва була елі-
та канадського мистецького світу, зокрема 
Денис Рід – автор відомої „Історії канадсько-

го малярства“, д-р Роалд Насґард – автор і 
колишній головний куратор Онтарійської мис-
тецької ґалерії, Джойс Зіменс – професор істо-
рії канадського мистецтва. З відомих ґалерис-
тів були Елен Лок, Дейвид Так і Лин Виник – 
ґалеристи спадку В. Курилика; Джеймс Ротман 
– ґалерист Т. Иркгарта, та Юліянна Залуць-
ка – власниця ґалерії сучасного канадсько-
го мистецтва. В залі були присутні Лідія Ебот 
і Роб Кавлі з „Consignor Canadian Art Auction 
House“, канадські та українські мистці та 
колекціонери. З родини Курилика була його 
сестра Ненсі, а з родини А. Айзакса – донька 
Ренан.

Через 40 років після передчасної смерти від 
рака В. Курилик нарешті дочекався пошани і 
визнання від канадського мистецького світу. 
На це він собі давно заслужив. 

Книжку про В. Курилика в електронно-
му форматі можна прочитати на інтернетній 
мережі інституту, вийшовши на сторінку The 
Art Canada Institute: www.aci-iac.ca

Дарія Даревич – доктор мистецтва‚  кура-
тор українських мистецьких виставок у Кана-
ді‚  авторка численних публікацій про україн-
ських мистців в Україні та діяспорі.

Василь Курилик. „Автопортрет мистця“ (1950, 
олія на фанері, приватна колекція. Картина 
була продана на авкціоні восени 2016 року за 531 
тис. кан. дол.).

Василь Курилик. „Буря з градом в Альберті” 
(1961, олія на дошці, власність Музею модерного 
мистецтва в Ню-Йорку). 

бігти. Візит президента у цьому пляні 
був надзвичайно корисним – перелік 
його зустрічей свідчить, що це мак-
симум можливого. На моїй пам’яті, за 
два дні у Вашінґтоні більше зробити 
просто неможливо.

Злостивці, які розповідали про 
те, що це буде зустріч на три хвили-
ни потиснути руки і посміхнутися 
в камери, в черговий раз довели, що 
або сидять на чиїхось ґрантах, або не 
можуть реально прогнозувати ситуа-
цію.

Важливим є те, що обговорені 
практичні речі, які мають для Укра-

їни і Америки практичну цінність. 
Мені здається, що вдалося донести до 
Трампа значимість України як дуже 
важливої країни на сході Европи. 
Чим швидше Україна стане сильною 
державою, тим швидше нами будуть 
цікавитися. Не забувати, а бачити в 
Україні користь для себе. Покищо ми 
в ситуації в основному прохача. Як 
тільки переходиш у статус гравця, до 
тебе абсолютно по-іншому ставлять-
ся.

– Пане Огризко, якими мали би 
бути відносини мрії між Україною і 
США в умовах російської аґресії? Що 
реально в умовах, в яких ми опинили-
ся?

Володимир Огризко: Дуже реаль-
ними є санкції, які є, і які діятимуть. 
Дуже реальним є перехід на постачан-
ня в Україну реальних видів озбро-
єння, яке нам зараз конче необхідне. 
Дуже реальним є переведення енер-
ґетичної співпраці в конкретне поста-
чання газу в Україну. Дуже реальним 
є більша участь США в процесі тис-
ку на Росію.

Микола Бєлєсков: Як не пара-
доксально, ситуація виглядає дуже 
цікавою в американському Конґре-
сі, оскільки українське питання чи не 
єдине, де існує так званий двопартій-
ний консенсус.

Може виявитися так, що прийняти 
законопроєкт [щодо санкцій – ред.] 

буде вигідно як одній, так і іншій пар-
тії незалежно від того, які, напри-
клад, розрахунки президента. Навіть 
у такому вигляді цей законопроект 
є вже інструментом політики щодо 
Російської Федерації. Це інструмент 
контролю за діяльністю американ-
ського уряду на міжнародній арені.

Олена Ремовська – журналіст Радіо 
Свобода з 2009 року. Автор і ведуча 
щотижневої радіопрограми ,,Деталі”. 
Автор дослідження ,,Говорить Радіо 
Свобода: Історія Української редакції” 
(2014). Copyright © 2017 RFE/RL, Inc. 
Передруковується з дозволу Радіо Віль-
на Европа/Радіо Свобода (читайте 
інтерв’ю на інтернеті: https://www.
radiosvoboda.org/a/28571518.html).

(Закінчення зі стор. 3)

Інтриґа – чи став...

доном? Розвинуті держави чимало 
роблять для того, щоб представи-
ти свою культуру за кордоном. І не 
останню ролю у цьому пляні віді-
грають дипломатичні представ-
ництва цих держав. Наприклад, 
польські представництва орга-
нізовують культурні акції. У різ-
них куточках України вони недав-
но презентували фотовиставку, 
присвячену Єжи Ґедройцеві. На 
це, як і на подібні акції, не треба 

витрачати великі гроші. Але вони 
дають ефект, формують в україн-
ців позитивне ставлення до Поль-
щі. Активно діють у нас і диплома-
тичні представництва Угорщини 
та Румунії.

А як працюють у цьому пляні 
українські дипломати за кордо-
ном? Чи реалізовують вони куль-
турні програми в Польщі, Румунії, 
Молдові, Словаччині, Білорусі, зре-
штою, Росії, де існують українські 
етнічні території? Чи роблять це 
вони в країнах Евросоюзу, в яких 
зараз проживає чимало україн-
ських трудових еміґрантів? Те саме 

можна запитати щодо роботи укра-
їнських дипломатичних представ-
ництв у США, Канаді, деяких краї-
нах Латинської Америки, де є вели-
кі українські діяспори. Адже це ті 
середовища, які охоче сприйма-
тимуть українське культуртреґер-
ство й формуватимуть позитивне 
ставлення до української держави в 
своїх країнах.

Відповідь на поставлені питан-
ня буде переважно неґативною. 
Звісно, трапляються винятки. Але 
нечасто. І справа тут не тільки й не 
стільки в фінансових можливос-
тях, скільки в тому, що українські 

дипломати не хочуть бачити цієї 
проблеми.

Та все ж будемо оптимістами. 
Хочеться вірити, що українська 
влада усвідомить потребу в роз-
витку української культури. Буде 
розвивати її в своїй країні, а також 
займатиметься культуртреґер-
ством за кордоном.

Інше питання – коли це станеться?

Радіо Свобода

Петро Кралюк – проректор Ост-
розької академії‚ Острог‚ Рівнен-
ська область.

(Закінчення зі стор. 11)

Чи сприяє влада...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 30 ЧЕРВНЯ-7 ЛИПНЯ 2017 РОКУNo. 26/27 13

14, 15, 16 липня 

П'ЯТНИЦЯ  
БЛАГОДІЙНИЙ БЕНЕФІС— 
ВЕЧЕРЯ З КОНЦЕРТОМ 

НА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ 

УКРАЇНСЬКЕ «СЕЛО» * МУЗИКА *  
ФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬМІВ * ЯРМАРОК 

����� ����� ���� 
������ ������������ 

��� �����  

АВТОБУС З БРУКЛІН,  КВІНС 
New Tours  718-934-7644 

вступ– дотація-  $30  
VIP паркування- $20 

МАРШРУТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ  
HUDSON VALLEY RESORT   

1-888-9-HUDSON  

����� ��������� 
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2nd UKRAINIAN SPORTS HALL OF FAME INDUCTION BANQUET 

Saturday, September 16, 2017 at 6:00 pm
Ukrainian American Cultural Center of New Jersey, 60C North Jefferson Rd., Whippany, NJ 07981

Tickets – $95.00 per person, payable to USMHOF 
Tickets will NOT be sold at the door.

Send payment to: Ukrainian Sport Museum Banquet
   60C North Jefferson Rd., Whippany, NJ 07981 

Event details include banquet with Hall of Fame induction ceremony, silent auction and other surprises.

For tickets, table reservations 
and sponsorship details please contact 

Ukrainian Sports Museum and Hall of Fame:

UKRSPORTHOF@gmail.com
973 919 1322  •  973 989 5800. 

More information will be available at   http://www.ukrainiansportshalloffameandmuseum.com/hall-of-fame.html

Подружжя з Канади співає про Україну
Борис Домоцький

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ‚ Чернігівська 
область. – Прекрасні музичні твори Лесі та Ана-
толія Падалків пробивали дорогу до слухача вод-
ночас з пробудженням українського суспільства, 
закріплюючись у інтернеті. Війна прискорила 
ширення творів українців з Канади у колах патрі-
отичної публіки. 

Музична палітра створеного подружжям з 
Торонто розлога: від оспівування природної кра-
си України та чистого кохання до маштабних тра-
гедій, витканих горем та смертю сучасників на під-
ступній війні Московії проти України. Сила цих 
творінь – в енерґетиці, правдивості, симпатично-
му лірізмі і майстерному виконанні.

Подружжя на провідних каналах українсько-
го телебачення з’являється не часто. Але музичні 
записи наших земляків з Канади активно просу-
ваються світом національно-свідомого українства. 

Минулого року побачив світ перший альбом 
родинного дуету з промовистою назвою „Куля, що 

вбила мене“. Твори, які склали зміст проєкту, вия-
вились досить серйозними і засвідчили титанічну 
роботу, виконану нашими друзями з Канади. Тому 
й результат – фантастичний! Розкішне мистець-

ке творіння, якому вдалось чудово об’єднати музи-
ку, голос, техніку виконання та певні особливос-
ті інструментального супроводу справді полонить 
душу з першої хвилини. 

А коли до звучання додаємо відеокартинку з 
творів, які увійшли до альбому, виконавців мож-
на слухати вічність. Слухач без зайвого напружен-
ня малює у свідомості нові сюжети, глибоко зану-
рюючись у прекрасну гармонію ідеального поєд-
нання слів та музики. Це той випадок, коли люди-
на відчуває себе посеред подій, про які розпові-
дає пісенний твір і що стає співучасником дійства, 
народженого людьми, закоханими у світ україн-
ської пісні.

Недавно прозвучав популярний дует у програ-
мі „Мандри з бардами“ від Оксани Логачової на 
другому каналі Українського радіо. Вони виконали 
кілька різних за тематикою пісень. Ведуча зосеред-
ила увагу слухачів на патріотичності виконавців, 
на високому рівні їхньої національної свідомости. 

Пісні подружжя Падалків – зрозумілі, легкі до 
сприйняття‚ формують позитивні емоції. 

Співають Леся та Анатолій Падалки з Канади.

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

Відкрили виставку „З піснею через світ“
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 7   червня в міському 
Будинку учителя відбулося від-
криття документальної виставки 
„З  піснею через світ“, підготовле-
ної Центральним державним архі-
вом закордонної україніки. Вистав-
ку присвячено музичному мисте-
цтву української діяспори, яка на 
чужині зберегла свою національ-
ну ідентичність, зробила неоцінен-
ний внесок у формування історич-
ної пам’яті українського народу та 

популяризацію національної укра-
їнської ідеї у світі.

На виставці представлені доку-
менти про діяльність українських 
мистців, колективів, музичних 
товариств у Польщі, Чехословаччи-
ні, Франції, Нідерляндах, Австрії, 
Великій Британії, Німеччині, Шве-
ції, Канаді, США. Яскравими пред-
ставниками музичного мистецтва 
в світі по праву вважаються Василь 
Ємець, Григорій Китастий, Олек-
сандер Кошиць, Павло Маценко, 
Володимир Мота, Роман Придат-

кевич, з творчістю яких знайомить 
виставка. 

Вперше на виставці демонстру-
ються архівні документи Дириґент-
сько-учительських курсів (Канада) 
та інших осередків музичної осві-
ти в діяспорі, які відіграли важли-
ву ролю у збереженні та  розвитку 
національної музичної культури. 

На окрему увагу заслуговують 
документи Національної комі-
сії з питань повернення в  Украї-
ну культурних цінностей при Кабі-
неті Міністрів України, які свід-
чать про значні зусилля, спрямова-

ні на повернення в Україну музич-
ного доробку українських мистців 
Василя Безкоровайного, Володими-
ра  Луціва, Модеста  Менцинського, 
Ігоря Стравінського та інших.

На виставці звучали  музичні 
твори у  виконанні студентів Київ-
ського інституту музики ім. Райн-
гольда Ґлієра.

Виставку підготували Держав-
на архівна служба України, Спіл-
ка архівістів України, Центральний 
державний архів закордонної укра-
їніки та Київський міський буди-
нок учителя.

Науковці-організатори виставки з Державної архівної служби України, 
Спілки архівістів України, Центрального державного архіву закордонної 
україніки. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Висту пають студентки Київського інститу ту музики ім. 
Райнгольда Ґлієра. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Липень 2017 року, ч. 202

Віталій Бендер жив з Україною в серці
Олексій Коновал

Письменник, журналіст і гро-
мадсько-політичний діяч укра-
їнської діяспори Віталій Бен-
дер народився 5 січня 1923 року в 
селищі-станції Слов’яно-Сербська 
Луганської области.

Напер едодні  Дру гої  світо-
вої війни закінчив десятирічку і 
почав навчатися в педагогічно-
му інституті. Влітку 1941 року був 
мобілізований у Червону армію. 
На фронті був двічі поранений. 
Потрапивши в німецький полон, 
дуже бідував. Щоб урятуватися від 
епідемії та голодної смерти, зголо-
сився до Дивізії „Галичина“ (вона 
потім стала 1-ою Дивізією Укра-
їнської Народної Армії – УНА). У 
жовтні 1944 року разом з іншими 
дивізійниками потрапив у місто 
Чадца (Словаччина).

Кінець війни застав його в 
чу жій уніформі.  Здавшись в 
англійський полон, дивізія УНА 
опинилася в таборі, в італійсько-
му місті Ріміні. 1947 року всіх 
полонених перевезли до Англії, а 
1949 року звільнили. Перебуваю-
чи в полоні, В. Бендер почав писа-
ти короткі оповідання та новелі. 
В 1946-1947 роках видав друком 
дві пригодницькі повісті – „Марко 
Бурджа“ і „Навздогін за ворогом“ 
та збірку оповідань „Минулі дні“.

Роман В. Бендера „Марш моло-
дости“ у двох томах побачив світ 
у видавництві „Дніпрова хви-
ля“ 1954 року (Мюнхен). Цей твір 
він присвятив „Близьким і дале-
ким землякам, стрільцям і стар-
шинам 31-го полку, що впали на 
непривітних горбах під Штраде-
ном“. 1983 року у Вініпезі (Канада) 
видано детективно-розважальний 
твір „Вечірній гість“, а наступно-
го, 1984 року, – книгу нарисів-спо-
гадів про провінційне українське 
містечко „Станція Пугаловська“. 
Свої вояцькі пригоди й пережи-
вання автор описав у книзі „Фрон-
тові дороги“ (1987 pік). 

Книгу „Станція Пугаловська“ 
видано коштом організації Союзу 
Українців Жертв Російсько-Кому-
ністнчного Терору (СУЖЕРО) в 
Канаді, а книгу „Фронтові доро-
ги“ – завдяки СУЖЕРО й Демо-
кратичному Об’єднанню  Бувших 
Репресованих Українців (ДОБРУС) 
у США.

1949 року В. Бендер став чле-
ном Української Революційно-
Демократичної Партії (УРДП) й 
до кінця життя залишався впли-
вовою постаттю у її керівництві. 
Як відомо, ініціятором створення 

УРДП з вихідців зі східних та цен-
тральних земель України був Іван 
Багряний. Про цю партію В. Бен-
дер почув ще в Рімінському табо-
рі. Докладніші відомості про УРДП 
дістав уже в Англії від членів ОУН 
Андрія Мельника. Це середовище 
зустріло появу нової партії досить 
прихильно, мабуть, розраховуючи 
мати в ній спільника для стриму-
вання волюнтаризму іншого наці-
оналістичного крила – прихильни-
ків Степана Бандери.

Коли в пресі ОУН(р) почалася 
кампанія недружнього ставлен-
ня, щоб не сказати гостріше, цьку-
вання УРДП та особисто І. Багря-
ного, В. Бендер зумів правильно 
визначити своє місце і почав писа-
ти листи і короткі статті на захист 
УРДП й „хвильовістів“ у газетах 
„Українська Думка“ та „Час“. Хоч 
редактори й друкували його допи-
си, бо ж автор був їхнім співпра-
цівником, але побіч містили і кри-
тику. 

Відтак на захист В.  Бенде-
ра тепер уже стала газета УРДП 
„Українські Вісті“ (з 1945 року 
вона виходила в Новому Ульмі). 
Саме ця оборона й вирішила його 
подальшу долю. З 1949 року В. 
Бендер влився в лави УРДП. Кра-
йова організація УРДП в Англії, 
яку на той час очолював Андрій 
Бондаренко, була досить сильною, 
нараховуючи понад 500 дійсних 
членів молодого віку.

Від 1950 року В. Бендер почав 
реґулярно друкуватися в „Україн-
ських Вістях“.

1953 року В.  Бендера було 
вибрано до управи Крайового 
комітету УРДП в Англії.

Провідник УРДП І. Багряний 
прибув на зустріч із членами Кра-
йового комітету. Під час розмо-
ви В. Бендер отримав запрошен-
ня переїхати до Нового Ульму на 
працю головним редактором газе-
ти „Українські Вісті“. В листопаді 
1954 року редактор газети Василь 
Кубрик перейшов на радіо „Сво-
бода“ у Мюнхен і на його місце 
видавнича спілка „Українських 
Вістей“ призначила В. Бендера.

Спочатку обережно, а далі смі-
ливіше В. Бендер почав виступа-
ти в пресі як політичний журна-
ліст. Багато його статтей були, як 
кажуть, одноденками, тобто їх 
зміст і важливість далі завтраш-
нього дня не сягали. Але деякі 
статті, як, наприклад, „Дні нашої 
юности“, „Професор бешкетує“, 
„Пропаґандистська роля радян-
ського кіно“ та інші, мали тривалі-
ше спрямування. 

В 1957 році, після одруження, В. 
Бендер повернувся в Англію, пере-
давши редаґування Андрієві Глині-
ну. Але й після того постійно над-
силав статті на політичні теми, а 
починаючи з 1958 року містив свої 
дописи в колонці „З блокнота спо-
стерігача“. 

Починаючи з 1953 року, за 
винятком двох каденцій, 1955 і 
1956 pоків, на кожній конферен-
ції (з’їзді) УРДП Англії В. Бенде-
ра обирали до управи. І на кож-
ній конференції він був автором чи 
співавтором резолюцій.

Загалом В. Бендер написав 
близько 50 оповідань і новель та 
понад 800 статтей, нарисів, сильве-
ток, рецензій, радіоскриптів, фей-
летонів, гуморесок, які надруко-
вано переважно в газеті „Україн-
ські Вісті“, тижневику „Українська 
Думка“ (Англія), в журналах „Нові 
Дні“, „Молода Україна“, „Наші 
Позиції“, „Всесвіт“, „Оса“, „Вісті 
Комбатанта“, „Штурм“. 

Статті не завжди підписував 
своїм ім’ям та прізвищем, а вживав 
псевда і криптоніми В. Дончак, Бен 
д’Є, Л. Любова, О. Кей, Вол. Токар, 
Ст. Петелько, Ол. Райт, Студент, 
П. Р. Бендя та інші. В „Українських 
вістях“ довший час містив стат-
ті без підпису в рубриці „На наш 
погляд“ та вів рубрику „Прочита-
не, розказане, побачене, пережите“, 
підписуючи псевдом П. Р. Бендя.

В. Бендер пробував свої сили і в 
поезії. Кілька його віршів поклав 
на ноти й награв на платівках і 
касетах композитор Борис Дніпро-
вий у Канаді.

Виявляючи неабияку актив-
ність у політичному українсько-

му житті Англії, він був активний 
також у керівництві УРДП. Брав 
участь у трьох з’їздах, яких за час 
існування УРДП-УДРП відбуло-
ся 12. На четвертому з’їзді в Ново-
му Ульмі (1955 рік) його вперше 
було обрано до ЦК УРДП, на шос-
тому в Чикаґо (1970 рік) – заступ-
ником голови УРДП (головував 
тоді Василь Гришко) та керівни-
ком ідеологічно-пропаґандивної та 
пресово-інформаційної праці пар-
тії. На дев’ятому з’їзді 1985 року в 
Дітройті В. Бендера обрали в ЦК 
УРДП та секретарем з ідеологічних 
справ і редактором журналу „Наші 
позиції“‚ сприяли тому, щоб він із 
родиною переїхав жити до США, 
в Дітройт, куди 1978 року з Німеч-
чини перебралося видавництво 
„Українських Вістей“, а він очолив 
редакційну колеґію.

До США він приїхав 1985 року 
на розвідини разом з донькою та 
сином. Діти невдовзі повернули-
ся додому, в Англію, а В. Бендер 
понад півроку допомагав редак-
торові газети „Українські Вісті“ 
Михайлові Смикові, який просив 
його змінити. Але життя та клімат 
не захоплювали гостя, а крім того, 
тягнуло до сім’ї, в Англію.

Від’їхавши з Дітройту, він усе 
турбувався про газету „Україн-
ські Вісті“ й постійно надсилав до 
неї свої статті. Останні роки жит-
тя скаржився на здоров’я, були 
проблеми з серцем. Опинившись 
у лікарні, переніс операцію й ніби 
ставав на ноги, як раптом мав сер-
цевий напад, від якого й помер 30 
жовтня 1991 року. Поховано його в 
Лондоні.

Щоб ознайомити читачів Укра-
їни з творчою спадщиною В. Бен-
дера, який і за межами рідної землі 
жив її турботами й болями, завдя-
ки Фундації ім. І. Багряного 2005 
року перевидано три його книги 
(„Станція Пугаловська“, „Фронто-
ві дороги“, „Марш молодостн“) та 
частину статтей, що були вміще-
ні в різні роки у журналах „Наші 
позиції“, „Молода Україна“ та 
„Нові Дні“.

Віталій Бендер

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал

Щиро дякуємо за підтримку Фундації!
В і д  ч а с у  п о я в и  п о п е р е -

дньої сторінки Фундації ім. Іва-
на Багряного прислали пожерт-
ви на різні цілі такі особи: 2,000 
дол. – Василь Стан (з них 1,000 
дол. для війська на сході України, 
500 дол. для „Просвіти“ в Криво-
му Розі, а решта на інші потре-
би Фундації); 600 дол. – Окса-
на Мостович (з них 500 дол. на 
потреби журналу „Бористен“ і на 
допомогу жертвам війни та 100 
дол. для потреби Фундації)‚ 515 

дол. – Валентина Лімонченко (з 
них 500 дол. для журналу „Бере-
зіль“ в Харкові); 500 дол. – Тетя-
на Ясінська (з них 300 дол. на 
пачку харчів для героїв України 
та 200 дол. для сиріт‚ батьки яких 
загинули‚ обороняючи Україну 
від російських терористів); 200 
дол. – Анатолій Валюх-Брантон 
на допомогу пораненим воякам; 
по 50 дол. – Василь і Оля Кар-
пенки (з них по 25 дол. для сиріт 
в місті Дніпро та для Фундації), 

Марія Сулківська і Валентина 
Глух для потреб Фундації; 25 дол. 
– Галина Грушецька для воїнів 
України.

Управа Фундації щиро дякує 
всім жертводавцям й прохає й 
далі підтримувати Фундацію сво-
їми пожертвами, щоб вона могла 
допомагати видавництвам та 
пресі України, пораненим воя-
кам, які обороняють Україну на 
сході та їхнім родинам, сиротам 
та іншим установам діяспори!
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Розповіли про українську революцію 1917-1921 років

Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – 16 червня на 
Соборній площі Всеукраїнське 
товариство „Меморіял“ ім. Васи-
ля Стуса, Національна світлиноте-
ка „Українська мить“, Мистецький 
фонд ім. Короля Данила, Видав-
ничий дім „Ін Юре“ з підтримкою 
обласної державної адміністра-
ції та Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення України 
показали виставку про українську 

революцію 1917-1921 років, хро-
нікально-документальний фільм 
„За Україну, за її волю!“ відомого 
українського кінорежисера-доку-
менталіста Сергія Буковського, а 
також відеоролик від Центрально-
го державного кінофотофоноархі-
ву України „Черкащина у калейдос-
копі історії“. 

На фотовиставці вперше показа-
но фотоматеріяли 1917-1921 років. 
Черкащина в період революції дала 
багато славетних імен. 

Відтворення історії на Соборній площі Черкас. (Фото: Олександер Костирко)

Молебень у Черкасах. (Фото: Олександер Костирко)

Мисткиня Дарія Марченко біля її картини. 

З шести рівнів Інтенсивнoго вивчення 
англійської мови (IEL), що пропонуються 
протягом весни, літа та осені в Мангеттенському 
коледжі, дозволяє вам задовольнити ваші 
потреби у ділянці іноземних мов у своєму темпі. 
Програма Інтенсивнoго вивчення англійської 
мови (IELP) в Мангеттенському коледжі 
поставить вас на швидкий шлях до успіхів.   

MANHATTAN.EDU/ADMISSIONS/INTERNATIONAL/
ВІДЧУЙТЕ НЕЗВИЧНІСТЬ

Малий кампус
велике мiсто

Картину створено з набоїв
Уляна Балух-Мазуркевич

Війна на сході України принесла 
жорстокі випробування, за якими 
виринає обличчя Президента Росії 
Володимира Путіна. Воно створене 
з куль, націлениx вбивати. Мист-
киня Дарія Марченко, мистки-
ня з Києва, зібрала 5,000 вистре-
лених гільз і з них створила най-
більш політично обговорювану 
картину останніх років „Облич-
чя війни“. Вона появилася в понад 
4,000 публікаціях по всьому світі. 

Перші набої до неї зібрали з поля 
бою. Cпівтворцем картини був 
також мистець Данило Грін. Чер-
гові антивоєнні картини – „П’ять 
елементів війни” мисткиня пред-
ставила пресі у Києві. На картинах 
використано зброю снайперів, час-

Дарія Марченко. „Обличчя війни“.(Закінчення на стор. 23)
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Та ситуацію навряд чи можна назвати одно-
значною. Згадаємо, що відбувалося в останні 
місяці у питанні транспортування енерґоносіїв.

По-перше, в середині квітня компанії-учасни-
ці будівництва „Північного потоку-2“ домовили-
ся про розподіл фінансування проєкту та почали 
вносити відповідні фонди.

По-друге, від кінця квітня з’являються пові-
домлення про те, що США мають намір почати 
постачати зріджений газ до Европи.

По-третє, зважаючи на тиск окремих країн-
членів ЕС проти „Північного потоку-2“, Евроко-
місія на початку червня спрямувала до Ради ЕС 
запит щодо перевірки відповідности проєкту 
законодавству Евросоюзу.

Отже, у грі з’явився новий фактор – конкурен-
ція США та Росії щодо постачання вуглеводнів 
до ЕС.

Вочевидь, Европа стоїть на порозі маштабно-
го протистояння між Російською Федерацією та 
„новим енерґетичним гігантом“ у вигляді Сполу-
чених Штатів за переділ енерґетичних ринків.

На боці Штатів тут гратиме також курс Прези-
дента Д. Трампа на розширення нафто- й газови-
добутку в країні, що приведе до розширення екс-
портних можливостей офіційного Вашінґтону.

З іншого боку, вже діючі санкції США та ЕС 
проти Росії де-факто забльокували більшість 
інвестицій в Росії у розвідку та видобуток нафти 
й газу як на нових континентальних родовищах, 
так і на арктичному шельфі.

Отже‚ після 2020 року обсяги видобутку газу в 
Росії почнуть зменшуватися.

Неоднозначний „Північний потік-2“

Заява З. Ґабріеля відбиває далеко не лише пар-
тійну позицію.

На рішення Сенату США відреаґувала також 
Канцлер Анґела Меркель. Вона розкритикува-
ла також схвалений Сенатом законопроєкт через 
те, що він суперечить принципу спільного запро-
вадження санкцій проти Росії в Европі та в Аме-
риці. Однак‚ об’єктом критики став лише один 
пункт – про можливе поширення санкцій Шта-
тів на европейські проєкти, нехай навіть спільні з 
росіянами. 

Протести Парижу також викликав саме цей 
пункт.

Подібного роду заяви (а також загальне став-
лення німецької сторони до „Північного пото-
ку-2“) з української точки зору видаються контр-
оверсійними. З одного боку, Німеччина є держа-
вою-учасницею Нормандського формату, підтри-
мує українських переселенців і громадянське сус-
пільство та просування реформ в Україні. З іншо-
го ж боку, Німеччина прямо чи опосередковано 
підтримує імовірне заподіяння Україні збитків у 
кілька мільярдів долярів, які нині надходять до 
бюджету за рахунок транзиту палива до країн ЕС.

Німецька сторона намагається переконати 
Україну та інші держави ЕС, скептично налашто-
вані щодо „Північного потоку-2“, в тому, що реа-
лізація проєкту не сприятиме більшій залежнос-
ті европейського газового ринку від російських 
постачань. Мовляв‚ навпаки, – газопровід окрес-

люється як спроба їх диверсифікації.
Тим часом реалізація проєкту приведе до під-

вищення присутности російської сторони на 
енерґетичному ринку ЕС та розширить спроби 
впливу на ціноутворення в усьому реґіоні Північ-
но-Східньої Европи.

Лише на німецькому ринку постачання з Росії 
займатимуть 60 відс. загального обсягу імпор-
ту газу замість сьогоднішніх 40 відс. До того ж 
російський „Ґазпром“ зможе за рахунок власно-
го палива „континентального видобутку“ демпін-
ґувати як стосовно шельфового газу з Норвегії, 
Нідерляндів та Великої Британії, так і стосовно 
перспективних постачань зрідженого газу з Спо-
лучених Штатів.

При цьому в Німеччині буде сконцентровано 
понад 80 відс. російських газових постачань до 
Европи в цілому.

Отож побудова „Nord Stream II“ означатиме 
не лише суттєвий удар по політиці ЕС в пля-
ні диверсифікації енерґетичних постачань, але й 
значні втрати транзитних держав, як от Україна, 
Словаччина, Чехія та Польща.

Одночасно такий курс Німеччини надає додат-
кового політичного капіталу евроскептичним 
силам всередині Европейського Союзу, насампе-
ред це стосується польського уряду партії „Право 
і справедливість“, а також критиків европейської 
санкційної політики зі Словаччини та Угорщини.

„Европейська правда“
 
Віктор Савінок – аспірант Інституту міжна-

родних взаємин Київського Національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка.

(Закінчення зі стор. 1)

Як рішення...

НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                             

Богдан Горинь розповів про Святослава Гординського
Георгій Лук’янчук

Книга Богдана Гориня „Святослав 
Гординський на тлі доби” про видат-
ного мистця Святослава Гордин-
ського (1906-1993) вийшла друком у 
видавництві „Ярославів вал”. До неї 
увійшли численні архівні матеріяли, 
документи, світлини й репродукції. 
За словами видавця Михайла Слабо-
шпицького‚ книжці властива енци-
клопедична широта і повнота. Пре-
зентація книги відбулася 15 червня у 
залі Національного музею літерату-
ри України. 

В книзі висвітлено життєвий 
і творчий шлях видатного мистця, 
поета, мистецтвознавця, літерату-
рознавця, перекладача, організатора 
культурного життя в Галичині, роки 
його навчання у Мистецькій шко-
лі Олекси Новаківського, в академі-
ях мистецтв Берліну та Парижу, здо-
бутки в малярстві, графіці, поетич-
ній творчості, видавничу, мовознав-
чу, мистецтвознавчу, організаційну, 
журналістську діяльність. 

Участь у презентації взяли поет 

Дмитро Павличко, академік Мико-
ла Жулинський, професор Києво-
Могилянської академії Володимир 
Панченко, мистецтвознавець Дми-
тро Степовик, художник Василь 
Перевальський, історик Сергій Біло-
кінь, професор Олександер Федо-
рук. Вірші С. Гординського прочитав 
актор Кирило Булкін. Провів зустріч 
М. Слабошпицький, директор видав-
ництва „Ярославів Вал“. 

Б. Горинь почав працювати над 
цією темою ще з 1962 року, у Націо-
нальному музеї українського мисте-
цтва. На презентації він розповів: 

„У моїй книжці дві складових: 
доба і Гординський. Доба складна, 
суперечлива і навіть кривава. На тлі 
доби вирисувалося кілька яскравих 
імен поетів, художників, літературоз-
навців. У гроні тих імен привернув 
С. Гординський‚ бо він був не тільки 
живописцем, як його друзі Григорій 
Смольський, Михайло Мороз, Роман 
Чорній. Він був не тільки поетом, як 
його друзі Богдан-Ігор Антонич, Бог-
дан Кравців, Євген Маланюк. Він був 
не тільки перекладачем, як Ігор Качу-

ровський. Він був не тільки сумлін-
ним ученим, як Юрій Шелест-Шеве-
льов. Він увібрав у себе всі ці гра-
ні. Він вважав, що від юности й до 
старости треба бути максималіс-

том, постійно вдосконалювати себе, 
постійно працюючи над собою“. 

Д. Павличко доповнив: „Ми може-
мо гордитися, що серед українців є 
такі велетні“. 

Богдан Горинь підписує нове видання. (Фото: Георгій Лук’янчук)

шим в пляні технологій, ніж режим кривавого пре-
зидента.

Поки складність владних маніпуляцій та політ-
технологій випереджає складність самоорганіза-
ції громади, влада завжди буде домінувати в своїх 
ницих мотивах та реакціях.

На якому рівні потрібна самоорганізація гро-
мади? Я чув багато відповідей на це питання. Але 
моє переконання таке – потрібні, перш за все, 
нова організація мислення та нова стратегія.

На останньому Форумі „Хартії майбутнього“ 
був презентований документ „Задум перезасну-
вання країни“, над яким працювали мої колеґи‚ з 
моєю невеликою участю. Найближчим часом цей 
документ буде оприлюднено.

Зрозуміло, що маштаб цивілізаційних викли-
ків у світі та в Україні зокрема такий, що вони 
принципово не можуть бути подолані в політиці. 

Ніякі реформи за чужими зразками, хоча вони і 
покращують ситуацію, зі світової кризи Україну 
не виводять. Тут потрібна інша соціяльна техно-
логія, яка своїм маштабом сягає цивілізаційно-
го рівня перетворень. І згаданий документ про-
понує таку соціяльну інновацію як інший спосіб 
організації суспільства.

Отже‚ після опублікування згаданого доку-
менту буде зроблено спробу побудувати іншу 
політичну реальність на рівні організаційного 
бачення та основних політичних установок мис-
лення.

А покищо базовий політичний процес, який 
я бачу як позитивний, – це публічний конфлікт 
нових політичних сил за право на політичне 
існування та розвиток. Це є принципово важ-
ливим не з якихось чисто демократичних мірку-
вань толерантности, політкоректности чи відпо-
відности абстрактним демократичним нормам.

Якщо соціяльна енерґія не реалізується в полі-
тичній реальності леґальним чином, вона почи-
нає реалізовуватися нелеґальним чином – тоб-

то у вигляді протестів, бльокад і силового про-
тистояння з владою. Леґальна та непридушува-
на владою політична конкуренція – це єдиний 
спосіб для України зараз не зіслизнути в грома-
дянську війну. Те, що влада знищує нових полі-
тичних конкурентів і веде маштабну кампанію зі 
знищення парляментської опозиції, – це шлях до 
громадянської війни та розколу країни.

 І хоча далеке світло в кінці тунелю вже є, 
незрозуміло, як довго ми збираємося до ньо-
го рухатися. Фінал (обвал тунелю) може настати 
скоріше, ніж ми вийдемо на світло. Тому потріб-
но триматися разом і боротися за леґальну полі-
тичну конкуренцію.

Чим більше можливостей у громади, тим 
вищий її творчий потенціял. Бувають часи, коли 
потрібно просто вистояти з мінімальними втра-
тами. Зараз саме такий час.

„Українська павда“

Сергій Дацюк – український філософ‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Тунель та світло...
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ПОДОРОЖІ                                                                                                                                       

Хацьки – село давнє
Олександер Костирко

У селі Хацьки на Черкащині вчи-
тель Павло Брижатий вчив дітей 
географії та біології. Потім люди 
обрали його головою сільської 
ради. Коли пішов на відпочинок, 
то захотілось йому створити само-
му справжню скрипку. Для цього 
потрібен був верстат, а грошей не 
вистачало. 

Тоді він придбав металошукач і 
почав з ним ходити по навколиш-
ніх оселях. Знайшов багато монет 
різних часів. Знахідки дозволили 
придбати спеціяльний верстат і він 
почав виготовляти скрипки. Зро-
бив вже 10 і одну передав до Чер-
каського музичного училища. На 
ній грають найкращі учні на кон-
цертах.

Знахідки вчителя не випадко-
ві. Хацьки – давнє черкаське село. 
Заселення цих земель має ціка-
ву історію. У „Привілеї польсько-
го короля Станіслава Авґуста 
говориться: „Коли великий князь 
литовський Ґедимин заволодів над 
морем Кафою, Перекопом і Черка-
сами П’ятигірськими, то, узявши в 
неволю частину черкасів і їх княж-
ну, оселив їх над Дніпром в місці 
сучасних Черкас“. 

У 1880 році „Словник географіч-
ний Королівства Польського“ теж 
згадав про Хацьки: „Після смер-
ти Богдана Хмельницького, який 
переніс столицю гетьманську до 

Чигирина, Черкаси стали старо-
ством, до якого увійшли села Чер-
нявка, Вергуни, Бузуків, Хацьки, 
Білозір’я, Руська Поляна, Свидівок, 
Ломовате, Ходаки, Леськи і до 1686 
року кілька сіл за Дніпром“. 

Не випадково Хацьки постійно 
згадуться поряд з Черкасами – від 
села до міста лише 15 кілометрів. 
Близько від села річка Тясмин, яка 
колись була давнім руслом Дніпра. 
Цей правий його рукав відділявся 
від основного русла в районі села 
Межиріч, проходив через тери-
торію сучасних Ірдинських боліт 
і впадав до основного русла біля 
Чигирина. Два русла утворювали 
острів, який історики ототожню-
ють з островом Русь, що був описа-
ний арабськими істориками VII ст.

Перша згадка про село в офі-
ційних документах датується 1793 
роком. Хоча ще в 1622 році в поль-
ській ревізії Черкаського староства 
пишеться про хутір Хацька, пер-
шого поселенця. У творах Тараса 
Шевченка згадується корчма Хац-
келя, за ім’ям якого також могли 
назвати поселення.

Село поділене на кутки з влас-
ними назвами. Коли вулицям дали 
сучасні назви, селяни усе ж назива-
ли їх за старими йменнями: Кала-
тур, Комарівка, Забрід, Вербівка, 
Джулаївка, Куликівка, Ковалівка, 
Сахалін, Нахалівка, Кросівщина.

Коли почалось будівництво 
залізниці від Сміли до Черкас, то 

було відкрито у 1876 році заліз-
ничну станцію Білозір’я. Части-
на жителів Хацьок працювала на 
залізниці та підприємствах Сміли 
і Черкас.

У 1912 році члени Товариства 
„Просвіта“ домоглися будівництва 
земської школи. Голодомор 1932-
1933 років забрав життя багатьох 
жителів села, яких поховали на ста-
рому кладовищі у центрі села.

Сьогодні в селі є школа, дві біблі-
отеки, дошкільний навчальний 
заклад „Берізка“. В Будинку культу-
ри діє вокально-хоровий ансамбль 
„Калина“, фолкльорний колек-
тив „Спадок“, „Пісенне перевесло“, 
вокальний колектив „Оберіг“, філія 
музичної школи та дитячий хоре-
ографічний колектив „Фантазія“. 
Таке воно – село Хацьки на Черка-
щині. 

Майстер з виготовлення скрипок Павло Брижатий. (Фото: Олександер 
Костирко)

Один з найстаріших будинків села, в якому розмістилася амбуляторія 
сімейної медицини.Центральна вулиця села Хацьки.

мент: жадібні, байдужі й корум-
повані українські чиновники, які 
добровільно стають виконавцями 
хижого пляну – свідомо чи несві-
домо. Щоденно, з року в рік, через 
нехлюйство і  корумпованість 
чиновників, а також власну від-
стороненість, ми втрачаємо шанс 
на перемогу в цій давній гібридній 
війні.

На мирній території ми втрача-
ємо важливі історичні артефак-
ти не завдяки гарячій зброї воро-
га, а завдяки холоднокровній бай-
дужості влади й небажанню бачи-

ти скарб у культурному потенціялі 
власної країни.

Ми втрачаємо дітей, цілі поко-
ління наших людей – лише тому, 
що комусь невигідно інвестувати в 
культуру й освіту, у всебічний роз-
виток дітлахів, а значить – у май-
бутнє.

А декому вигідно маніпулювати 
неосвіченою електоральною масою, 
роками вирощеною для примно-
ження надприбутків шкідливих 
індустрій – споживання дешево-
го пива, цигарок та усіляких „лохо-
тронів“. Наших можновладців аж 
ніяк не лякають рейтинґи влас-
ної держави серед европейських 
країн: першість з дитячого алько-
голізму, приріст наркоманії, ВІЛ-

інфікованих та інші страшні циф-
ри.

Показовою на цьому тлі вигля-
дає боротьба Міністерства куль-
тури з самою культурою. Однією 
рукою воно намагається нищити 
тисячі бібліотек, ампутувати поза-
шкільну мистецьку освіту, музеї та 
заповідники. Іншою – зменшува-
ти буферні зони навколо пам’яток 
ЮНЕСКО, дозволяти розорю-
вати заповідні землі, кришувати 
„чорних“ археологів та роздавати 
дозволи на забудову в охоронних 
зонах. І все це безкарно.

Наприклад, зараз запеклі бої 
точаться у самому центрі Києва, 
біля Львівської площі, на місці Сін-
ного ринку – де замість знищеної 

історичної будівлі мають з’явитися 
півтора десятка багатоквартирних 
будинків.

Чи це можна назвати війною? 
Беззаперечно – бо на наших очах 
вбивають нашу історію. Адже шан-
си на те, що вишукані будиночки 
XIX-XX ст., які зосереджені в цьому 
місці Києва і створюють його куль-
турно насичений ляндшафт, витри-
мають сусідство з цим архітектур-
ним ґвалтуванням, є надто низь-
кими.

„Українська правда“

Наталія Заболотна –  громад-
ський діяч, президент Громадського 
об’єднання „Art Ukraine Foundation“‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 7)

То за що ж...

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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б у д ь - я к и й  ч а с  б е з  п о п е р е д н ь о г о  п о в і д о м л е н н я .  Б у д ь  л а с к а ,  т е л е ф о н у й т е  д о  н а ш о г о  п о з и к о в о г о  в і д д і л у  н а  
б е з к о ш т о в н и й  №  1 . 8 8 8 . 2 2 2 . 8 5 7 1  x 2 8 3  з а  п о т о ч н и м и  п р о п о з и ц і я м и ,  в і д с о т к о в и м и  с т а в к а м и  й  у м о в а м и .

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

%

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

МОРТҐЕДЖ
30-тилітній

773-328-7500 x283
Відсотки можуть бути змінені без попереднього повідомлення, 
телефонуйте до нашого позикового відділу за №:

APR*

- 10% ПОЧАТКОВИЙ ВНЕСОК
- БЕЗ PMI (ПPЕРСОНАЛЬНОЇ МОРТҐЕДЖ ІНШУРИ )

ВПЕРШЕ КУПУЄТЕ ВЛАСНЕ ЖИТЛО:

33.99

Fixed Rate up to $424,100         Rate               Point          APR*          
30 yr. Fixed                                   3.935%          0                 3.990%  

НА ПРОДАЖ – $95,000
Дуже чистa, 2-спальнева квартира/кондо-
мініюм, на першому поверсі, із зручним 
парковинням в Українському селі, Cedar 
Grove Lane, Somerset, NJ. Близько до Укра-
їнської Православної і Католицької церков. 

Тел.: 908-642-8356

Продаю 2-кімнатну квартиру 
у Львові, вул. Городоцька, 47 
квадратних метрів. Ціна до 
швидкої продажі. 

Тел. 908-907-3914. Лана

вирішальним для досягнення біль-
шого та стабільного зростання 
економіки у середньостроковому 
періоді. Якщо відкинути диплома-
тичні обороти‚ та можна сказати‚ 
Україна вже перебуває у жорстко-
му цейтноті, і якщо влада не про-
веде всі основні реформи за рік, 
то потім ситуація погіршиться як 
фінансово‚ так і політично. 

Нагадаємо‚ що 2019 рік є роком 
виборів і також‚ одночасно, піко-
вим щодо виплати зовнішнього 
боргу. За розміром ці виплати про-
тягом року складуть понад 6 млрд. 
дол. Як відомо політики у будь-
якій країні не дуже схильні при-
ймати жорсткі, але необхідні захо-
ди щодо проведення реформ напе-
редодні виборів. І український 

політикум‚ на жаль, не є приємним 
виключенням. Тому, якщо не дати 
імпульс для зростання економіки 
в цьому році, існує великий ризик, 
що вона „забуксує“ у наступні два 
роки і локомотив реформ може 
зійти з рейок програми співробіт-
ництва з Фондом. 

Основні структурні маяки щодо 
виконання реформ, які узгоджені з 
МВФ в останньому меморандумі, 
вже прострочені або термін закін-
чується саме зараз. Ключовими з 
цих маяків для наступного пере-
гляду програми є затвердження 
Верховною Радою нового пенсій-
ного законодавства, затвердження 
нею більших повноважень Націо-
нального антикорупційного бюра 
у досудових слідчих діях, скасуван-
ня мораторіюму на продаж земель 
сільськогосподарського призначен-
ня та затвердження закону щодо 
ринку землі, створення та законо-

давчого затвердження антикоруп-
ційного суду, приватизація збитко-
вих державних підприємств з від-
повідним покращенням їхнього 
управління. 

МВ Ф оцінює певний про-
ґрес лише у просуванні пенсійної 
реформи, однак висловлює зане-
покоєність гальмуванням решти 
структурних реформ. 

Очевидно, що проґрес лише на 
одному напрямку не дозволить 
провести комплексні структурні 
реформи у стислий термін і вико-
ристати синерґетичний ефект від 
проведення всіх реформ для при-
скорення зростання ВВП та посла-
блення боргового тиску на бюджет. 
Тому слід очікувати більш жорсткої 
позиції з боку керівництва МВФ 
щодо надання наступного траншу. 

До цих, необхідних для отри-
мання четвертого траншу реформ, 
і відповідно, чергової фінансової 

допомоги міжнародних донорів, не 
слід випускати також з-під уваги і 
нерозв’язані проблеми державних 
банків і, зокрема, націоналізовано-
го „Приватбанку“, реформу фінан-
сового сектора та подальше вдоско-
налення монетарної політики.

Що стосується державних бан-
ків, то тут представники фонду та 
міжнародні експерти наголошують 
на необхідності зробити дієвими 
наглядові ради державних банків, 
які хоча формально і існують зараз, 
але ефективність їхньої роботи, 
м’яко кажучи, незадовільна. Зокре-
ма, наглядові ради окремих держав-
них банків не проводили засідан-
ня та не ухвалювали ніяких рішень 
протягом двох років. 

Оновлені ради мають розробляти 
стратегію банків, проводити дослі-
дження їхньої діяльности, мати 
право звільнення та приймання на 
посади вищого управління банків. 
До складу таких рад мають залуча-
тися найкращі чужоземні та укра-
їнські фахівці банківської справи, а 
не представники політичних партій 
та бльоків за квотним принципом. 

Земельна реформа має надати 
поштовх до залучення чужоземних 
інвестицій в аґрарний сектор та 
ряд суміжних галузей економіки. 
Ринок землі, на думку експертів, 
дозволить використовувати землю 
як заставу і запустить кредитуван-
ня економіки і зокрема аґрарного 
сектора.

Олександер Петрик, незалежний 
експерт з питань економіки, док-
тор економічних наук. У 2013-2017 
роках працював у Вашінґтоні аль-
тернативним виконавчим дирек-
тором МВФ від України. Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Місія поїхала...
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MAIN OFFICE: 108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003 
Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 

 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org; Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888- SELFREL 
 

Conveniently located branches: 
 

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

UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097 

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106 Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458 

LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

 

                                                       SRNYFCU NMLS# 699320                                                                               

 
 
 
*New cars – up to 85% of Purchase Price, $50,000.00 maximum per loan. 
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Відділ реклями: 973-292-9800, дод. 3040

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.

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

HOUSE FOR SALE 
5521 Route 23C, Jewett, N.Y. 

Reduced price of $275,000. 
3 bedrooms, 2 and 1/2 bathrooms. Immaculate 

turn-key condition, including bare essentials 
for immediate occupancy. Wrap-around porch, 
stone fi replace and beautiful mountain views. 

Close to Ukrainian Church and ski slopes. 

Please contact Roma Rainey 
at 508-292-2090 or 518-589-1024.

НА ПРОДАЖ ПОМЕШКАННЯ 
„Українське Село“, 

Cedar Grove Lane, Somerset, NJ
Світла, велика квартира в дуже до-

брому стані • 2 спальні, кухня, вітальня 
і їдальня, ґанок • Українська громада, 

55 років + (1 в сім’ї) • Недалеко поїзду 
до NYC, N.Brunswick, укр. церков • 
знижена ціна $64,000 • Меланія 

201-245-2777 • Melaniyat@aol.com

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

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.

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
Tel.: 973-292-9800 ext. 3011

e-mail: mdrich@unamember.com

Тому від візити Порошенка мож-
на очікувати певного позитиву… 
Якщо вдасться донести до Трам-
па максимально чітко і ясно інфор-
мацію про те‚ що відбувається на 
сході України‚ що відбувалося і що 
діється в Криму‚ йому буде тяжко 
не реаґувати на це в інтересах Укра-
їни“‚ – така точка зору колишного 
українського Міністра закордонних 
справ Володимира Огризка. 

Сам факт зустрічі вважає пози-
тивним знаком колишній Посол 
США в Росії  Майкл Макфол. Тим 
більше‚ що обидва президенти. Д. 
Трамп і П. Порошенко‚ на пере-
конання експерта вашінґтонсько-
го аналітичного центру „Hudson 
Institute“ Ен Тобурн‚ мають багато 
спільного‚ і вже одне це може ста-
ти основою для вибудування гар-
них взаємин.

Але якщо тріюмф полягав лише у 
голому факті випередження росій-
ського керівника‚ то не виключе-
но‚  що Президент П. Порошен-
ко повернеться додому з порожні-
ми руками‚ – припустив американ-
ський політичний експерт‚  дирек-
тор неурядової організації „For a 
Free Ukraine“ Джейсон Смарт. Він 
нагадав‚ що Білий Дім дуже добре 
поінформований про реальну еко-
номічну і політичну ситуацію в 
Україні‚ тому  ця зустріч не може 
принести несподіванок: задов-
го до неї „Трамп дав зрозуміти‚ що 
повна відсутність реформ і бороть-
би з корупцією в Україні  – непри-
пустимі‚ і що Сполучені Шта-
ти не вестимуть дитячих забавок 
з українським урядом. Порошен-
ко міг би лего спробувати полегши-
ти стрaждання свого народу‚ роз-
почавши боротьбу з корупцією. На 
жаль‚ цього не відбувається –  і це 
те‚ чого американські політики не 
можуть зрозуміти“.

Поза увагою прискіпливих 
коментaторів не залишилася та 
обставина‚ що‚ згідно з ухваленою 
Білим Домом програмою візити‚ 20 
червня‚ після виступу перед укра-
їнською громадою біля Меморія-
лу пам’яті жертв Голодомору‚ Пре-
зидент. П. Порошенко мав зустріч з 
віце-президентом Майком Пенсом‚ 
а вже після цього – переговори з 
Президентом Д. Трампом. Проте 
такий формат зустрічі – не окре-
мої‚ а групової –  пояснює‚ на дум-
ку лондонської газети „Guardian“‚ 
чому  Д. Трамп не позував для офі-
ційного фото поруч з П. Поро-
шенком‚ як це відбувається під час  
типових візитів закордонних про-
відників‚ і водночас не мусів роби-
ти традиційні заяви про двосто-
ронні зв’язки і переспективи. „Це 
вимагало б чіткого окреслення офі-
ційної позиції щодо російського 
військового вторгнення в Украї-
ну і анексії Криму 2014 року. Саме 
цього досі Д. Трамп уникав‚ пере-
кидаючи ці питання на Державно-
го секретаря і Секретаря Департа-
менту оборони“‚ – пише „Guardian“ 
і дозволяє собі нечемно пожарту-
вати: мовляв‚ після розмови з Віце-
президентом П. Порошенко разом 
з М. Пенсом „зайдуть на хвилинку“ 
до Д. Трампа.

Насправді все було інакше. Та й 
вводить  „Guardian“ в блуд своїх 
читачів‚ бо Д. Трамп уже напри-
кінці перших 100 днів свого пре-
зидентства  виразно запевнив‚ що 
США не будуть торгуватися з Росі-
єю ні щодо Донбасу‚ ні щодо Кри-
му.

Все було інакше і набагато світ-

ліше. Того таки дня‚ 20 червня‚ 
США додатково запровадили санк-
ції проти 38 фізичних та юридич-
них осіб‚ причетних до аґресії Росії 
в Україні. В заяві Департаменту 
фінансів стверджується‚ що „санк-
ції‚ пов’язані з Кримом‚ не будуть 
скасовані‚ поки Росія не припи-
нить окупацію півострова“.

Відео-репортаж „Голосу Аме-
рики“ залишить для історії цей 
яскравй обмін люб’язностями між 
президентами обох держав після 
їхніх переговорів.

Д. Трамп: „Це велика честь – 
бути тут з Президентом України 
Порошенком. Це той реґіон, до яко-
го була прикута вся наша увага і ви 
це бачили, і всі про це читають. Ми 
мали надзвичайно добру дискусію, 
ці переговори продовжаться про-
тягом дня. Я вважаю, було досяг-
нуто значного проґресу. Це вели-
ка честь приймати вас, пане Прези-
денте. Дякую вам. Дякую. Дуже“.

П. Порошенко: „Мені дуже при-
ємно бути разом з Вами‚ пане Пре-
зиденте. Ви – один з найбільш надій-
них і стратегічних партнерів Украї-
ни. Ми справді боремося, щоб при-
нести свободу і демократію. Ми від-
чуваємо Вашу потужну підтимку 
в сфері безпеки, підтримку наших 
реформ, підкримку моїй 45-міль-
йонній країні, країні, яка є найбіль-
шою на европейському континенті. 
Я абсолютно переконаний: Україна 
являє собою історію успіху, і я пиша-
юсь тим, що Ви, пане Президенте і 
Сполучені Штати є спів-спонзорами 
цієї історії успіху. Ми надзвичай-
но захоплюємося вашою провідною 
роллю і вашими ефективними кро-
ками, адже сьогодні подвійний істо-
ричний день – п’ять місяців Вашої 
роботи на постi Президента і три 
роки після початку нового мирно-
го пляну для України. Я абсолютно 
переконаний, що ефективна коор-
динація наших зусиль принесе мир 
нашій країні і підтримає нашу тери-
торіяльну цілісність та суверенітет“.

Відтак згодом‚ під час зустрічі з 
пресою‚ Президент П. Порошенко 
сказав:

„Відбулася повноцінна, деталь-
на зустріч з Президентом США 
Дональдом Трампом. Ми отримали 
тверду підтримку з боку США, під-
тримку і щодо суверенітету, тери-
торіяльної цілісности, незалежнос-
ти нашої держави. Ми детально 
обговорили кроки, які  будуть зро-
блені напередодні візити Прези-
дента Трампа до Европи… Окремо 
було наголошено на нашій співпра-
ці у військово-технічному напрям-
ку… Президент дав чіткі доручен-
ня для того, щоб ми розширили 
нашу співпрацю‚ зокрема еконо-
мічну. Ми отримали запевнення 
в тих зусиллях, які докладе адмі-
ністрація США задля допомоги 
українцям, щоб повернути наших 
полонених Росією хлопців і дівчат 
додому… Порядок тем був досить 
широкий. Я повністю задоволений 
результатами цих переговорів“.

Ко м е н т у ю ч и  ц ю  і с т о ри ч -
ну подію‚ Генеральний секретар 
НАТО Андерс Фоґ Расмусен під-
креслив‚ що „самим фактом зустрі-
чі з  Президентом України Прези-
дент США послав сильний сиґнал 
Кремлеві‚ і ми втратили б велику 
нагоду‚ якби Дональд Трамп поста-
вився до спілкування з Петром 
Порошенком лише як до вияву 
ввічливости“.

Так це чи інакше – будемо біль-
ше знати після липневої візити 
Президента Д. Трампа до Гамбурґу 
на зустріч „G-20“ і його можливої 
розмови з кремлівським володарем 
В. Путіном.

(Закінчення зі стор. 1)

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

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

 пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

З великим смутком ділимося сумною 
вісткою, що 20 червня 2017 року відійшов 

на Вічну Ватру член української стежі 
Великого Племя „Сіроманці“

св. п.
 Володимир Федорчук

учасник Помаранчевої Революції та Революції Гідности. 
Доброволець „Правого Сектору“ АТО на Донеччині. Мистець – 
різьбар. Не жалів ані часу, ані свого таланту. Він був активним 

пластуном, щирим патріотом та надзвичайним приятелем.

Св. п. Володимир загинув, рятуючи потопаючого на Дністрі 
14- літного юнака. Його вчинок – це абсолютна відданість 

і посвята, яку Господь винагородить його сторицею.

Св. п. Володимир Федорчук залишив у смутку дружину Надію,
сина Андрія, доньку Ніну та зята Сергія, внучат Павлика 

та Марічку, стареньку матір, сестру Аллу з сім’єю. 

Господь покликав Його. Усі „Сіроманці“ відчуватимуть 
ту велику і болючу втрату.

Вічна Йому пам’ять!

Побратими „Сіроманці“ пращають Його нашим  „Аву, Аву, Аву у-у-у“.

св. п.

Генадій Сизоненко
народжений 27 травня 1936 року

Попасна, Луганський район, Україна

Залишилися у смутку:

дружина  – ВАЛЕНТИНА з дому БЕЛИМЕНКО

сини  – ВОЛОДИМИР з дружиною ХРИСТИНОЮ
     і дітьми МИКОЛОЮ з дружиною ДЖЕСИКОЮ,  
     КАТЕРИНОЮ і ОЛЕКСАНДРОМ

  – ВІКТОР з дітьми СТЕПАНОМ‚ КАРОЛИН і АНДРІЙОМ

  – ПАВЛО з дружиною БРЕНДОЮ 
     і синами ПЕТРОМ і ІВАНОМ

брат  – АНАТОЛІЙ з дружиною ДЖІН і родиною

Похорон відбувся 30 червня 2017 року на Свято-Андріївському 
цвинтарі при Церкві-Пам’ятнику св. Андрія, С. Баунд-Брук, Н. Дж.

Замість квітів, просимо складати пожертви на:

Ukrainian History and Education Center – Museum Fund
135 Davidson Ave., Somerset NJ  08873

Вічная пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, 
що у вівторок, 27 червня 2017 року

відійшов у вічність наш дорогий
БАТЬКО‚ ДІД і БРАТ

У 40-ий день відходу на Вічну Ватру 

сп. Блаженнійшого 

Любомира Гузара
члена пластового Загону „Червона Калина“

Крайова Пластова Старшина в США

глибоко сумує і закликає всіх пластунів 
жити яскравим прикладом та словами 

пластуна-сеніора, Архиєпископа-емерита 
УГКЦ,  „…жити чесно, жити творчо.“

Вибраний Господом Богом, глава Української 
греко-католицької церкви, від юних літ, коли 
у таборі переселенців в Лєксенфельд, Австрії 

активно включився у пластове життя, дотримувався 
пластових присяг та був вірним Богові і Україні.  

В історії пласту, у вічній пам’яті, золотими буквами 
буде записаний Блаженнійший 

друг Любомир Гузар 
– як пластун що не зламав своїх присяг!

Тихо спи, без тривог! 

Готуйсь!
Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

Вічна Йому Пам’ять!

тини ракети „Ґрад“, уламки ґранат. 
Мисткиня представляє себе 

як втілення жінки, перетвореної 
війною. Загарбання Криму і кіль-
калітня непроголошена російсько-
українська війна створили з мист-
кині живого свідка, яка розповідає 
як очевидець про життя і смерть 
цілого покоління, яке виросло з 
Майдану. З цього досвіду виріс 
портрет В. Путіна як аґресора, дик-
татора з породи КГБ. 

Трагедія війни і невинні цивіль-
ні жертви це – перегук з твором 
Сальвадора Далі (1941), а ще біль-

ше з твором Пабла Пікаса (1937) 
„Ґверніка“. Кулі говорять промо-
висто: вони вистріляні, щоб вбива-
ти, ранити, знищити людське жит-
тя. При різному насвітленні облич-
чя В. Путіна набирає темних і жор-
стоких відтінків.

Американський інвестор Рей-
монд Ф. Стейпелс, cпівзасновник 
„Nexcom Telecommunications LLC“, 
після того як побачив і почув у 
теленовинах в Празі про картину 
Д. Марченко і події на сході Украї-
ни, був зворушений і запропонував 
стати її спонзором, організувати 
показ виставки „Обличчя війни“ у 
світі. Перша успішна виставка від-
булася у Палаті Рейберн у Вашінґ-
тоні 2015 року. 

(Закінчення зі стор. 16)

Картину створено...

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
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Відвідайте нас онлайн www.sumafcu.org

Main Office
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
Phone: 914-220-4900, Option 0 
Fax: 914-220-4090

Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

Spring Valley Branch
Ukrainian Hall 
16 Twin Ave.
Spring Valley, NY 10977 
Phone: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

Stamford Branch
Ukrainian Research Center
39 Clovelly Rd.
Stamford, CT 06902 
Phone: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

New Haven Branch
Ukrainian Heritage Center
555 George St.
New Haven, CT 06511 
Phone: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

Equal
Opportunity
LENDER

*Це не гарантія надання кредиту. Подача заявки та її схвалення є обов’язковими. Усі позичкові відсотки залежать від кредитного рейтингу на час подачі заявки та від терміну, на який 
видається позика. Під дану акцію підпадають тільки позики на авто (нові та вживані) та персональні позики та тільки нові позики. Перефінансовані позики не підлягають дії акції. 
Вказані вище відсотки надаються у демостраційних цілях. Ваш відсоток може бути вищим та відсотки можуть бути змінені в рамках акції без попередження. Позики на вживані авто 
залежать від віку автомобіля та терміну позики. Відвідайтеwww.sumafcu.org або зателефонуйте до кредитної спілки по питаннях відсотків. APR = вартість позики у річному розрахунку.

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

НЕ ПРОПУСТІТЬ 
ЗНИЖКИ

ЗАОЩАДЬТЕ 
НА ПОЗИКАХ

Дати акції 19 червня – 1 липня 3 липня – 17 липня

ПОЗИКИ НА 
НОВІ АВТО             1.49% 1.74% ТЕРМІНОМ ДО 

48 МІСЯЦІВ

ПОЗИКИ НА 
ВЖИВАНІ АВТО 3.25% 3.50% ТЕРМІНОМ ДО 

48 МІСЯЦІВ

ПЕРСОНАЛЬНІ 
ПОЗИКИ 9.99% 10.99% ТЕРМІНОМ ДО 

36 МІСЯЦІВ

ВІДСОТКИ УСЬОГО ЛИШ

APR* APR*

APR* APR*

Заявки на позики, 
отримані протягом 

вказаних дат, 
отримають 

відсоткові знижки

ПОСПІШІТЬ ТА ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ СЬОГОДНІ!

APR* APR*

ЧАС ІДЕ                  
 ШВИДКО

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг


