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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Праве і ліве
Петро Часто

Якби хтось поклав собі за мету об’єктивно 
дослідити співвідношення правого і лівого 
спектрів в українській політиці після віднов-
лення незалежної української держави у 1991 
році і донині‚ він був би дуже здивований‚ що 
між цими двома світоглядно-психологічни-
ми крилами відсутня навіть найменша рівно-
вага. Й коли лівизну легко ілюструвати масою 
конкретних прикладів з політичного і соціяль-
но-економічного життя українського суспіль-
ства‚ то правизна перебуває переважно в сфе-
рі теоретизування‚ безвідносних до реальнос-
ти ідей і при цьому пов’язана з низкою засте-
режень‚ особливо коли йдеться про спроби вті-
лення цих ідей.

Можна сказати‚ що наші часи вже не залиша-
ють місця для правої практики‚ весь людський 
простір‚ зовнішній і мисленнєвий‚ захопила 
лівизна‚ свідома чи неусвідомлювана‚ інерцій-
на‚ а це означає‚ що птах з одним крилом може 
тільки падати‚ а не летіти.

Походження обидвох понять політологи 
пояснюють історичною оказією: під час Вели-
кої французької революції прихильники короля 
сиділи в Національній асамблеї справа‚ а рево-
люціонери – зліва від голови асамблеї. 

Насправді то не була випадковість‚ і поділ 
постав з набагато давніших і чисто емпіричних 
мотивацій: наша права рука дає‚ ліва – бере. 
Одначе‚ ця протилежність має також сакраль-
ний вимір – згадаймо візію апостола Матвія: 
коли вдруге прийде Син Людський‚ то перед 
ним зберуться всі народи‚ і Він відділить одних 
людей від інших‚ як пастух відділяє овець від 
козлів. І поставить Він овець праворуч від себе‚ 
а козлів ліворуч.

Звідси легше можемо зрозуміти несумісні 
сенси політичної правизни і лівизни: перша – 
це вибір тих‚ хто має що давати‚ бо вимагає від 
себе‚ а не від інших‚ хто‚ не бажаючи стати без-
порадною піщинкою під „лівим“ вітром‚ щез-
нути в потоці зовнішнього „проґресу“‚ зберігає 
вірність своєму глибинному „я“ ‚ вірність над-
матеріяльним цінностям‚ котрі осягаються не 
софістичним росудком‚ а живим‚ відкритим до 
минулого‚ до незабутих предків серцем. 

Тим часом лівизна‚ ототожнюючи себе з без-
перервним розвитком‚ з рухом‚ нездатна збаг-
нути‚ що цей рух насправді не керований нею‚ а 
має власну‚ непідвладну людству логіку плину‚ 
власну мету‚ незрозумілу нам і тим небезпечну.

До теми „ліве-праве“ в новітній українській 
історії мене підштовхнула давня‚ 2000 року‚ 
стаття Юрія Шухевича „Де ви бачили націона-
лістів в Україні?“ в журналі „Політика і Куль-
тура“. Ця людина сьогодні – одна з уже‚ на 
жаль‚ небагатьох‚ для якої належність до пра-
вої політичної сили була не світоглядною тіль-
ки‚ а самим змістом щоденного життя‚ змістом 
чотирьох десятиліть неволі в радянських тюр-
мах і концтаборах. І залишається змістом його 
нинішньої діяльности у Верховній Раді.

(Закінчення на стор. 18)
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Свято на честь Патріярха Йосифа
Роман Колядюк

КИЇВ. – 18 лютого в Патріяршому соборі 
Українсько Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), 
що у Києві, була відслужена святкова Літургія з 
участю Патріярха Святослава та керівника Комі-
тету по святкуванню 125-річчя Патріярха Йоси-

фа Сліпого‚ Єпископа Єпархії Пресвятої родини 
у Лондоні, Апостольського Візитатора для укра-
їнців греко-католиків Ірляндії Гліба Лончини. 
Літургія була завершальним заходом святкуван-
ня Ювілейного року Патріярха Йосифа. 

Свято в Патріяршому Соборі Української Греко-Католицької Церкви. (Фото: ukr.net)

(Закінчення на стор. 16)

За чотири роки військового конфлікту 
на сході Україна втратила 820 млрд. дол.

Український кризовий медія-центр

КИЇВ. – На четвертий рік військового кон-
флікту на сході перед Україною стоїть ряд важ-
ливих викликів. За роки військового конфлікту 
втрати України оцінюють у 820 млрд. дол. Тому 
забезпечення економічного приросту в краї-
ні має стати одним з нагальних пріоритетів для 
владних структур, кажуть експерти. 

,,Я оцінюю втрати України в результаті вій-
ськових дій на сході в суму капіталізації ком-
панії Apple – 820 млрд. дол. станом на тиждень 
назад. Я просто порахував, скільки ми втра-
тили у ВВП [внутрішній валовий продукт] за 
всі роки військового конфлікту починаючи 
від 2013 року. Якщо це перерахувати на одно-
го жителя України, це складає 20 тис. дол. Якщо 
це перерахувати на одного пенсіонера – це 47 
тис. дол. Це ціна, яку ми свідомо заплатили за 
нашу свободу ”, – деталізував Андрій Лепейко, 
аналітик з економіки KyivStratPro.

 Під час прес-брифінґу 28 лютого в Укра-
їнському кризовому медія-центрі він додав: 
,,Шанс на те, щоб підняти економіку – це ріст 
продуктивности праці”. 

Для того, щоб Україна і надалі могла отриму-
вати міжнародну фінансову підтримку на реа-
лізацію проєктів всередині країни, важливо 

докорінно змінити підхід до реалізації реформ. 
Відсутність відчутних результатів у реаліза-
ції проєктів викликає незадоволення міжна-
родних донорів та піддає ризику отримання 
наступних надходжень.

Кирило Клименко, аналітик з теми реформ 
KyivStratPro, підкреслив, що нещодавні чутки 
про припинення фінансування Европейським 
Союзом проєкту з модернізації прикордонних 
пунктів пропуску, хоча і були спростовані, свід-
чать про не безхмарні відносини з міжнародни-
ми партнерами у частині реалізації проєктів, на 
які Україна просить фонди. 

,,На жаль, покищо жоден українець не відчув 
на собі покращення умов переходу кордону з 
Польщею чи Словаччиною, тобто результату ця 
діяльність не принесла. Це оцінює і ЕС, і в нео-
фіційних повідомленнях акцентує увагу на те, 
що така поведінка неприпустима”, – наголосив 
К. Клименко.

Андрій Бузаров, аналітик з тем міжнарод-
ної та внутрішньої політики KyivStratPro, зазна-
чив, що міжнародні партнери України, зокре-
ма США та ЕС, неґативно ставляться і до мож-
ливих дострокових парляментських виборів в 
Україні. 

(Закінчення на стор. 4)
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 ■ Україна купить у США тепловози

КИЇВ. – Україна у 2018-2019 роках придбає в аме-
риканської компанії „General Electric“ 30 вантаж-
них дизельних льокомотивів TE33AC. Про це по-
відомила 23 лютого прес-служба „Укрзалізниці“. 
Тепловозів „Укрзалізниця“ не купувала рівно 10 
останніх років. Постачання льокомотивів відбу-
деться на суму 1 млрд. дол. В „General Electric“ 
зазначили, що мова йде про найбільший контр-
акт, який ця американська компанія будь-коли 
підписувала в Україні. Компанія не тільки поста-
вить в Україну 30 льокомотивів, але й здійсню-
ватиме їхнє обслуговування, а також ремонт 
інших українських льокомотивів. „Це потужний 
сиґнал інвесторам, що Україна змінює спосіб 
ведення бізнесу, що добре для населення і для 
економіки“, – прокоментувала підписання уго-
ди Посол США в Україні Марі Йованович. (BBC)

 ■ Змагання за медалі закінчено

ПХЬОНЧАН. – На XXIII Зимовій Олімпіяді у 
Пхьончхані (Республіка Корея) 25 лютого від-
бувся заключний, 16-й медальний день. Зага-
лом на Іграх-2018 було розіграно рекордну за 
всю історію Зимових Олімпіяд кількість комп-
лектів медалей – 102 в семи видах спорту. Меда-
лі здобули представники 30 країн з 92 команд-
учасниць. Збірна Норвегії виграла 39 медалей, 
встановивши рекорд за загальною кількістю 
нагород, здобутих на одній зимовій Олімпіяді. 
Збірна України посіла 21-ше місце з однією зо-
лотою нагородою фристайліста Олександра 
Абраменка. Олімпійці 62 країн-учасниць не ви-
грали жодної медалі. („Укрінформ“)

 ■ Melovin поїде на „Евробачення“ 

КИЇВ. – 20-річний співак Melovin (Костянтин Бо-
чаров) представлятиме Україну на пісенному 
конкурсі „Евробачення-2018“ з піснею „Under 
The Ladder“. Він отримав 11 точок із 12 (п’ять від 
жюрі та шість від глядачів). Друге місце в наці-
ональному відборі посіла співачка Tayanna (Те-
тяна Решетняк). Гурт „Kadnay“ посів третє місце. 
Пісенний конкурс „Евробачення-2017“ відбувся 
у Києві 7-13 травня. Переможцем став Салвадор 
Собрал із Португалії, тому саме Португалія ста-
не країною, де відбудеться наступний конкурс. 
(Радіо Свобода)

 ■ Стало більше на 50 генералів

КИЇВ. – Від початку бойових дій у Збройних си-
лах України (ЗСУ) 50 осіб отримали генераль-
ські звання, повідомив 24 лютого начальник 
Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. З 
них практично всі – це офіцери, які вже мали 
бойовий досвід, який отримали у війні 2014-
2017 років і продовжують отримувати у цьому 
році. Також вібудеться перший випуск молодих 
офіцерів, які вступали до вищих військових на-
вчальних закладів восени 2014 року. Чверть 
з них 2014 року була солдатами і сержантами. 
(Радіо Свобода) 

 ■ Міґранти переказують гроші

КИЇВ. – Упродовж 2017 року особи з інших країн 
переказали в Україну 2.378 млрд. дол., повідо-
мили 23 лютого в Національному банку Украї-
ни за підсумками діяльности систем переказу. 
Упродовж 2017 року сума грошей, отриманих 
в Україні з використанням міжнародних сис-
тем переказу, у вісім разів перевищує суму, від-
правлених за її межі. Позаторік дослідники за-
являли, що обсяг фондів, які українські міґранти 
переказують додому, перевищує всі інвестиції 
чужинсьих компаній та допомогу міжнародних 
донорів, разом узятих. (Радіо Свобода) 

 ■ Побили вандала з Криму

КИЇВ. – 6 лютого у Києві жорстоко побили жи-
теля окупованого Севастополя Юрія Чеканова, 
який у жовтні 2017 року розбив плити на алеї 
„Небесної сотні“ в столиці. Випадок стався піс-
ля того, як звинувачений у хуліганстві 5 лютого 
вийшов на свободу з Лук’янівського слідчого 
ізолятора. Колишній командир розформованої 
роти „Торнадо“ Руслан Абальмаз (Онищенко) за-
значив, що саме „Торнадо“ бере на себе відпові-
дальність за побиття Ю. Чеканова. (ZN,UA)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ СИРІЙСЬКИЙ ВУЗОЛ

Під маскою „Ваґнера“ ховається Путін
Віталій Портников

Повідомлення про масову загибель росій-
ських „найманців“ в Сирії зробили приватну 
військову компанію „Ваґнер“ однією з головних 
тем світових новин. Вважається, що велика час-
тина загиблих – це найманці саме цієї компанії, 
колишні російські військовослужбовці або про-
сто „добровольці“.

Але сприймати таким чином вояків „Ваґ-
нера“ означає потрапляти до чергової пастки 
Кремля.

Приватні військові компанії для того і вига-
дані в Москві, щоб вище російське керівництво‚ 
політичне і військове‚ не було відповідаль-
ним за авантюри своїх підлеглих. Насправді ці 
компанії – звичайні формації Збройних Сил 
Російської Федерації. Так, військовослужбовці, 
які там знаходяться, можуть бути попередньо 
звільнені з лав „справжніх“ Збройних Сил. Але 
так само і розвідникам-нелеґалам створюють 
різноманітні леґенди.

Ви ж не будете сприймати якогось скромно-
го банківського службовця або не дуже скром-
ного депутата, українського або західнього, як 
службовця або депутата‚ якщо насправді він – 
полковник Служби зовнішньої розвідки Росії? 
Навіть якщо за документами він з цієї служби 
звільнений або ніколи в ній не служив? Таких 
службовців і депутатів, я думаю, у світі не мен-
ше, ніж вояків „Ваґнера“.

У серпні минулого року петербурзька інтер-
нет-газета „Фонтанка“ оприлюднила фото-
графію, на якій Президент Росії Володимир 
Путін позує поруч з представниками компа-
нії „Ваґнер“. У тому числі і з самим „Ваґнером“ 
– підполковником запасу Дмитром Уткіним. І з 
соратниками „Ваґнера“ – у них теж кольоритні 
позивні і теж всі груди в орденах. На фотогра-
фії – герої Росії і чотирикратні кавалери орде-
на „Мужности“. Це – найвищі бойові нагоро-

ди Росії. І за участь у приватних операціях їх не 
дають.

Про діяльність „Ваґнера“ журналісти говори-
ли не лише в зв’язку з Сирією. Стверджувало-
ся, що бійці були активними учасниками оку-
пації Криму, а потім перемістилися на Донбас. 
Зараз це знаходить підтвердження у висловлю-
ваннях родичів і друзів вбитих в Сирії „найман-
ців“. Практично всі вони пройшли через війну 
з Україною, а потім були спрямовані на Близь-
кий Схід. Зрозуміло, за інтерпретацією родичів 
– самі поїхали.

І в цьому – суть російської вигадки. Воя-
ки приватних військових компаній нікуди не 
їздять самі. Вони виконують накази російсько-
го командування. Але при цьому саме коман-
дування ніякої відповідальности за виконан-
ня цих наказів не несе. Тому і домовитися з ним 
абсолютно неможливо.

Простіше кажучи, можна домовлятися з В. 
Путіном про вреґулювання на Донбасі. Можна 
навіть отримати у нього згоду на заміну „шах-
тарів-ополченців“ якимись там миротворця-
ми. Як В. Путін може віддавати накази „опол-
ченцям“, теж неясно – але все ж припустімо, що 
він використовує свій вплив на „керівництво 
народних республік“, як це було під час досяг-
нення домовленостей в Мінську.

Однак‚ наказів приватним компаніям В. 
Путін не віддає. „Ополченці“ підуть і складуть 
зброю‚ а „Ваґнер“ залишиться. І буде, як і рані-
ше‚ контролювати окуповані території не гірше 
реґулярної армії. Тому що „Ваґнер“ – це реґу-
лярна армія і є, тільки ще й підготовлена для 
диверсій і терору.

Тому що під маскою „Ваґнера“ ховається В. 
Путін.

Еспресо ТВ

Віталій Портников – український публіцист‚ 
оглядач Радіо „Свобода“‚ Київ.

ІСТОРІЯ МАЄ УЧИТИ

Чи буде в України свій Черчіль?
Тарас Батенко

У 1940 році Велика Британія могла припи-
нити існування – так само, як Україна тепер. 
Та британський Прем’єр-міністер Вінстон Чер-
чіль відмовився від угоди з аґресором і вряту-
вав державу. Чи матиме Україна такого провід-
ника нації?

На такі фільми, як „Темні часи“, потрібно 
ходити підготовленим. Вони завдають пси-
хологічного стресу. І я, історик і політолог за 
фахом, пережив такий стрес й отримав потуж-
ний психологічний заряд.

Ця стрічка – про рішучість одного з найсла-
ветніших політиків Великої Британії. Її слід 
побачити багатьом людям, які працюють сьо-
годні в Україні й хочуть чогось досягнути.

Темні часи Европи 1940 року можна порівня-
ти з українськими реаліями. Ми теж воюємо з 
ворогом. Правда, у нас дуже дивна війна. Але 
війни змінюються, як і керівники країн. Най-
важливіше – чого нас навчила історія.

До середини 1940 року Адольф Гітлер опану-
вав усю Західню Европу. Впали Голяндія, Бель-
гія, було завойовано Францію. США мали на 
той час невтралітет, Радянський Союз уклав з 
Німеччиною договір, який фактично пришвид-
шив захоплення Західньої Европи.

Велика Британія була єдиною країною, яка 
перебувала в стані війни з Гітлером. Вона теж 
могла піти шляхом мирних переговорів. І хід 
історії був би інакшим: сухопутне вторгнення 
на територію, а не тільки бомбардування Лон-
дону і всього острова.

Про що думав В. Черчіль, коли брав на себе 
відповідальність за, мабуть, найважче рішен-
ня в історії Англії? Коли країна могла втратити 
свою незалежність, свободу, територію, безліч 
людських життів. Політик виявив максималь-
ну волю, об’єднав позиції парляменту, короля 
й суспільства. Не загравав з ворогом, не тор-
гував з ним, не пішов на переговори та підпи-

сання мирного договору. Не віддав аґресоро-
ві території своєї країни, залишившись з ним 
сам-на-сам.

Британія воювала. При тому, що військова 
перевага була не на її боці: у сухопутних силах 
співвідношення вояків було приблизно один 
до п’яти. Не краща ситуація була з артилері-
єю, танками, літаками. У 1940 році англійська 
армія налічувала приблизно 500 тис. бійців. 
Близько 300 тис. з них були фактично оточені 
на узбережжі Дюнкерку.

Країну врятував військово-політичний 
розум В. Черчіля. Прем’єр застосував систему 
оборони й відсічі – ту ж саму, яка спрацювала 
під час Першої світової війни. Вона дала змогу 
зберегти максимальну кількість вояків і вивес-
ти їх з оточення. Близько двох третин армії 
було врятовано.

А головне – Велика Британія довела, що вона 
здатна дати бій! Верховний головнокомандувач 
підтвердив, що він на своєму місці.

У ті темні часи В. Черчилль проявив водно-
час досвід, політичну волю, безкомпромісність 
щодо ворога і гнучкість у стосунках з полі-
тичними опонентами. А паралельно – вміння 
переконувати, бо заручився підтримкою пар-
ляменту й суспільства. Він виявився людиною, 
яка мислила на кілька кроків уперед. І це вмін-
ня багато що змінило у світовій історії.

Що ми маємо сьогодні в Україні? Такі ж тем-
ні часи.

Ми втратили частину території, у нас є 
досвід поразок і перемог. Але в перших осіб 
держави немає військового стратегічного мис-
лення. Вони не здатні визначити стратегію 
боротьби з ворогом.

Наша влада довго вдавала, що війни взага-
лі немає. Закон про деокупацію Донбасу‚ який 
визнає Росію аґресором, з’явився лише на чет-
вертий рік війни. Але й він не став справжнім 

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Судно-порушник послужить Україні

КИЇВ. – Затримане наприкінці 2016 року при-
кордонниками танзанійське судно „Sky Moon“ 
поповнить лави Військово-морських сил Укра-
їни. Про це повідомив 24 лютого заступник 
військового прокурора Південного реґіону 
Роман Мрочко. Вказане судно морські при-
кордонники затримали 30 листопада в україн-
ських внутрішніх водах на річці Дунай, незва-
жаючи на опір екіпажу. В суднових документах 
прикордонники знайшли підтвердження фак-
тів заходу судна до портів на тимчасово окупо-
вану територію України та переміщення звідти 
вантажу. („Укрінформ“)

 ■ Плотницький сидить у в’язниці 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. – 23 лютого колишній очіль-
ник угруповання „ЛНР“ Ігор Плотницький, усу-
нений зі своєї посади в результаті перевороту 
в листопаді 2017 року, заарештований в Росії й 
утримується в санкт-петербурзькому слідчому 
ізоляторі „Хрести“. Арешт у Росії українського 
підприємця вірменського походження Олега 
Мкртчяна, власника кількох промислових під-
приємств на непідконтрольній Україні терито-
рії Донбасу, став наслідком свідчень, які почав 
давати І. Плотницький у російській в’язниці. 
(Радіо Свобода)

 ■ Поліція розкрила вбивство українки 

ГУРҐГАДА, Єгипет. – Єгипетська поліція затри-
мала злочинця, який вбив громадянку України 
у місті Гурґгада. Ним виявився чоловік, котрий 
плянував пограбувати квартиру і сподівався, 
що у квартирі господарів немає і повернуть-
ся вони не скоро. Однак, дівчина прийшла з 
роботи раніше, злодій схопив ножа і завдав 
смертельних поранень. 29-річна українка була 
родом з Ніжина. До Гурґгади приїхала три роки 
тому, працювала в готелі. („Укрінформ“)

 ■ Злочинці виробляли наркотики

МИКОЛАЇВ. – У ніч на 23 лютого слідчі припини-
ли діяльність злочинної групи, що займалася 
виробництвом та збутом особливо небезпеч-
ної психотропної речовини – метамфетаміну 
на території Миколаєва та области. Проведе-
но дев’ять обшуків, в ході яких вилучено ме-
тамфетамін, складові для його виготовлення, 
обладнання для нарколябораторії, банківські 
картки для розрахунків, пашпорти наркоза-
лежних осіб, які використовувались для отри-
мання поштових пересилань, державні номер-
ні знаки на автомобілі, які використовувались 
для конспірації членами групи. Під час збуту 
використовувалось маскування метамфета-
міну. Також перекрито канал постачання до 
Миколаєва з Києва сильнодіючого лікарсько-
го засобу „Ефіна“, що містить псевдоефедрин 
необхідний для виготовлення метамфетаміну. 
(„Укрінформ“)

 ■ Українка грала у Голивуді

КИЇВ. – Українська акторка Іванна Сахно зіграла 
в Голивуді ролю у фантастичному фільмі „Тихо-
океанський рубіж: Повстання“. В український 
прокат фільм вийде 22 березня. Фільмування 
тривало п’ять місяців у Австралії і Китаї. Актор-
ка спеціяльно приїжджала до Києва, щоб са-
мостійно озвучити свою героїню в українській 
версії фільму рідною мовою. („Укрінформ“)

 ■ В суді роздягали жінок

КИЇВ. – 21 лютого в Оболонському районному 
суді Києва відбувся розгляд справи про дер-
жавну зраду колишнього президента України 
Віктора Януковича. У зв’язку із заплянованою 
участю у судовому засіданні Президента Укра-
їни Петра Порошенка на території суду полі-
цією проводилися додаткові заходи безпеки 
– деяких представниць жіночої статі право-
охоронці просили пройти до іншої частини 
приміщення та продемонструвати відсутність 
написів на тілі. Міжфракційне об’єднання де-
путатів Верховної Ради „Рівні можливості“ по-
ширило заяву із засудженням таких дій поліції. 
Дії правоохоронців засудив і прес-секретар 
президента Святослав Цеголко. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ

Любовний трикутник Порошенка
Максим Білоусенко

Попри очікуваний восени цього року поча-
ток виборчої президентської кампанії в Украї-
ні, перегони розпочалися вже і перебувають в 
активній фазі. Потенційні учасники активізу-
вали кулуарну позиційну боротьбу, котра час 
від часу переходить у публічну площину.

Чинний Президент Петро Порошенко майже 
власними руками створив політичний любов-
ний трикутник, на вершині якого покищо пере-
буває він сам. Але від подальшої конфігура-
ції цієї геометричної фігури залежить не тільки 
політична кар’єра П. Порошенка, а й майбутнє 
України.

Прийшовши до влади в результаті одноту-
рових виборів, П. Порошенко не відповів на 
виклики, які перед ґарантом Конституції ста-
вило суспільство.

Антитерористична операція, що мала трива-
ти пару годин, продаж „Рошену“ – не повний 
перелік кричущих обіцянок П. Порошенка, 
котрі за майже п'ять років він не зміг чи не 
захотів виконати.

Останній скандал, пов’язаний з його відпо-
чинком на Мальдівах, кидає ще одну негарну 
пляму на президента країни, яка вже чотири 
роки перебуває в стані неоголошеної війни.

Прорахунки П. Порошенка фактично при-
звели до того, що йому крім безвізового режи-
му з Европейським Союзом ні з чим іти на дру-
гу каденцію.

Підтримка П. Порошенка з боку Заходу теж 
дедалі слабшає, це вже відчуває і населення. 
Звідси – чутки про позачергові вибори до Вер-
ховної Ради, орієнтовані більше на залякуван-
ня партнерів в коаліції.

Усе більше зрозуміло, що друга каденція 
П. Порошенка дуже примарна і безпосеред-
ньо залежить від здатности адекватно оцінити 
результати своєї роботи.

Володимир Гройсман – другий учасник три-
кутника. Чинний прем’єр-міністер кількома 
своїми вчинками вже майже втратив довіру 
Президентської адміністрації та показав себе 
досить самостійною політичною фігурою. Він 
чітко усвідомлює, що його політичне майбут-
нє залежить тільки від нього. Роля „цапа від-
бувайла“, котра дісталась попередникові Арсе-
нієві Яценюкові, його явно не задовольняє‚ та 
й чергове прем’єрство після парляментських 
виборів 2019 року йому навряд чи світить.

Перед В. Гройсманом відкривається прямий 
шлях у політичне небуття, тому він почав свою 
гру. Участь у з’їзді „Народного фронту“, виступ 

у Раді з закликом змінити Конституцію та фото 
з колишніми президентами – усе це виглядає 
мовби викликом П. Порошенкові.

Але‚ крім усього‚ В. Гройсман вміє домовля-
тися з політичними елітами. Уже не раз депу-
тати ухвалювали потрібні прем’єрові рішення 
всупереч волі президента. Цілком можливий 
варіянт, коли політична верхівка поставить П. 
Порошенка перед фактом, що всі готові бачити 
на чолі держави лише В. Гройсмана.

Ну і є єдина жінка в цьому трикутнику – 
Юлія Тимошенко, котру дехто називає „матір’ю 
української політичної корупції“. Популістичні 
гасла „Батьківщини“ на тлі бездарного управ-
ління країною швидко перетворили її політич-
ну силу з „автсайдера“ парляментських перего-
нів 2014 року на одного з майбутніх фаворитів.

Ю. Тимошенко вважається одним з найімо-
вірніших претендентів на вихід у другий тур 
президентської кампанії. Утім, маючи великі 
антирейтинґи, вона зараз воліє більше мовчати, 
ніж говорити. Але й така позиція цілком вла-
штовує колишню бранку Качанівськоі колонії.

Крім того, не можуть бути непомітними її 
закордонні поїздки, котрі здебільшого прохо-
дять у пошуках фінансової підтримки.

На жаль, український народ має занад-
то коротку політичну пам’ять, тому авторка 
нездійсненого українського прориву, підпи-
сантка так званої „широкої коаліції“ з Вікто-
ром Януковичем, особа, котра разом з Володи-
миром Путіном укладала кабальні для україн-
ців газові контракти, соратниця Павла Лаза-
ренка в черговий раз має реальні шанси очоли-
ти країну.

Тактика жорсткого компромату, на котрий 
розраховує Банкова, може дати і зворотну 
реакцію, адже окрім політичної забудькуватос-
ти українці дуже жаліють скривджених.

Тож нині маємо такий трикутник: жадібний 
ґарант, газова принцеса та майстер „договірня-
ків“. Інших політичних топ-провідників наше 
суспільство, на жаль, ще не знайшло.

До чого тут любов ?
До того, що від любови до ненависти, як 

відомо, один крок. Усі згадані особи щодо один 
одного цей крок уже зробили.

І дуже прикро, що в розпал передвиборчих 
інтриґ вони переймаються більше політичним 
самозбереженням, ніж долею багатомільйонної 
країни.

„Українська правда“

Максим Білоусенко – політичний оглядач, 
Київ.

СОЦІОЛОГІЯ

Кого хочуть бачити українці на чолі держави
Ігор Луценко

Соціологічна група „Рейтинґ“ у другій полови-
ні грудня 2017 року дослідила настрої населен-
ня України віком від 18 років і старших. Вибір-
ка репрезентативна також за статтю, реґіона-
ми і типом поселення. Вибіркова сукупність: 30 
тис. респондентів (по 1‚200 у кожному реґіоні). 
Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). 
Помилка репрезентативности дослідження: не 
більше 0.6 відс.

Провідником президентського рейтинґу є Юлія 
Тимошенко, за яку у разі проведення виборів 
найближчим часом готові проголосувати 18.7 
відс. тих, хто взяв би у них участь та визначив-
ся з вибором. Петра Порошенка готові підтри-
мати 15.6 відс. опитаних, Юрія Бойка – 11.7 відс., 
Анатолія Гриценка – 9.7 відс., Олега Ляшка – 8.7 
відс., Вадима Рабіновича – 8.3 відс., Андрія Садо-
вого – 6.4 відс., Олега Тягнибока – 3.9 відс., Арсе-
нія Яценюка – 1.7 відс. За інших, аніж представле-
ні у списку‚ кандидатів готові віддати свої голоси 
15.3 відс. опитаних.

Ю. Тимошенко є першою практично в усіх 
областях центру та частини заходу країни. При 
цьому вона входить до трійки провідників майже 
в усіх областях. П. Порошенко має сильні позиції 
в частині областей заходу та Києві, Ю. Бойко – у 

більшості областей півдня та сходу.
Рівень підтримки Ю. Тимошенко більш-менш 

рівномірний у всіх областях центру, півночі, захо-
ду та частково півдня. П. Порошенка найбільше 
підтримують на Вінниччині, дещо менше в облас-
тях заходу та центру, ще менше на півдні. Електо-
ральною базою А. Гриценка є частково захід, Київ-
ська та Черкаська області. Найвищий рівень під-
тримки О. Ляшка на півночі та Буковині, А. Садо-
вого – в Галичині, на Волині та Хмельниччині. 
Підтримка В. Рабіновича та Ю. Бойка зосереджена 
на півдні та сході, водночас в останнього вибор-
ці більше концентровані в індустріяльних облас-
тях сходу.

Моделювання другого туру президентських 
виборів у парі Ю. Тимошенко та П. Порошенко 
дало наступні результати: за керівника „Батьків-
щини“ готові проголосувати 30 відс. тих, хто зая-
вив, що візьме участь в основних виборах. 

П. Порошенка готові підтримати у цьо-
му випадку 23 відс. 28 відс. відмовилися б бра-
ти участь у голосуванні другого туру за таких 
умов, ще 19 відс. не визначилися з вибором. П. 
Порошенко переміг би лише у трьох областях 
(Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій), при-
близно однакову кількість голосів обоє кандида-

(Закінчення на стор. 9)
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 ■ Було багато пересторог про вбивника

ВАШІНҐТОН. — Телеканал „Сі-Ен-Ен” опри-
люднив 27 лютого письмові звідомлення з 
бюра шерифа району Бровард у південній 
Фльориді, де 14 лютого Ніколас Круз застрі-
лив 17 осіб і поранив 15 у своїй колишній 
середній школі. Звідомлення вказують, що 
впродовж 2008-2017 років поліція отримала 
не менше як 45 телефонів про вбивника або 
його брата. Це майже вдвічі більше чим при-
знав шериф Скат Ізраєл на прес-конференції 
22 лютого. Він не відповів на запити теле-
канала про незгідність у числі телефонів. За 
останні два роки, перестороги до поліції про 
Н. Круза стали багато серйозніші, вказуючи 
на його говорення про бажання вбивати лю-
дей та турбуючі писання на соціяльних ме-
режах. Від часу трагедії, появилися чисельні 
домагання щоб С. Ізраєл зрезиґнував зі сво-
єї посади. 24 лютого стейтовий представник 
Бил Геґер закликав губернатора звільнити 
шерифа за його „грубу некомпетентність”, 
а 25 лютого спікер стейтової Палати Пред-
ставників Ричард Коркоран написав листа 
губернаторові, вказуючи що брак інтервенції 
шерифа в справі Н. Круза є „неприйнятним і 
непростимим”. („CNN”)

 ■ Поліцай був на місці злочину

ПАРКЛЕНД, Фльорида. — Шериф району Бро-
вард у південній Фльориді Скат Ізраєл при-
знав 22 лютого, що шкільний поліцай Скат 
Пітерсон прибіг 14 лютого до будинку де була 
стрілянина, але не увійшов до середини впро-
довж наступних чотирьох хвилин. За той час, 
19-літній Ніколас Круз продовжував стріляти, 
евентуально вбивши 17 осіб і поранивши 15 
у своїй колишній середній школі в Паркленді, 
з якої він був виключений за дисциплінарні 
проблеми. С. Пітерсон був суспендований, а 
відтак зразу зрезиґнував з посади. С. Ізраєл 
також признав, що поліція отримала телефо-
ни щодо родини вбивника 23 рази за останнє 
десятиліття. („Miami Herald”)

 ■ У США зростає попит на перекладачів

ВАШІНҐТОН. — Бюро Статистики Праці США 
оприлюднило 30 січня цифри, які вказують на 
поважний зріст затруднення для переклада-
чів. У США є 68,200 перекладачів, але їх число 
збільшиться на 18 відс. до 80,300 впродовж 
наступних вісім років. Пересічний перекла-
дач (усно або письмово) заробляє 46,120 дол. 
річно. Число компаній котрі надають мовні 
послуги зросло на 23.6 відс. („www.bls.gov”)

 ■ Російські „гакери” діяли на Олімпіяді

ПХЬОНЧХАН, Південна Корея. — Російські 
так звані „гакери” зуміли перевести кіберата-
ки на кількасот офіційних комп’ютерів вжи-
ваних на Зимових Олімпійських Іграх, які 
закінчилися 23 лютого в Пхьончхані. Два ви-
сокопосадовці розвідки США розказали про 
це анонімно 24 лютого. Олімпійські урядовці 
признали, що була переведена кібератака 9 
лютого під час церемонії відкриття Ігор. Того 
вечора був перерваний доступ до інтернету 
та до веб-сторінки Олімпіяди. Багато осіб не 
змогли видрукувати свої квитки; внаслідок 
цього було багато порожніх місць. Американ-
ське Бюро директора національної розвідки 
відмовилося від коментарів в цій справі, але 
багато аналітиків кажуть, що це була відпла-
та Росії Міжнародному Олімпійському Ко-
мітетові за те, що він заборонив Росії брати 
участь в Зимових Іграх за так званий „допінґ”. 
Згідно зі звітами розвідки США, російська вій-
ськова розвідувальна аґенція, Головне Роз-
відувальне Управління (ҐРУ) мала нелеґаль-
ний доступ до 300 комп’ютерів, пов’язаних з 
Олімпіядою. Гакери ҐРУ правдоподібно пра-
цювали для Головного Центру для Спеціяль-
ної Технології (ҐЦСТ) при ҐРУ. Саме цей відділ 
був відповідальним за кібератаку „NotPetya”, 
яка спараліжувала комп’ютери в Україні ми-
нулого року. ҐРУ старалося залишити фаль-
шивий слід від своїх кібератак, вказуючи що 
це була робота північнокорейських гакерів. 
(„The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
НЕДОБРОСУСІДСТВО

Закарпатці в угорському рабстві
Олександер Гаврош

В останні дні 2017 року в Ужгороді відкрили 
музей жертв сталінських репресій, створений з 
фінансовою допомогою угорського уряду. Музей 
громадський, він діятиме у цокольному приміщен-
ні Будинку товариства Олександра Духновича, яке 
сповідує „неорусинство“. Тож нема чого дивувати-
ся, що головний акцент тут зроблений на репре-
сіях проти угорців і що це асоціюється з прихо-
дом радянської влади. (Показово, що в оформлен-
ні стендів переважає угорська мова.) 

Восени 1944 року командування 4-го Укра-
їнського фронту, аби забезпечити свої тили від 
несподіванок (фронт довго стояв неподалік Ужго-
роду і Чопу), інтернувало колишніх офіцерів і воя-
ків угорської армії, поліцаїв та жандармів, а також 
військовозобов’язаних угорської та німецької 
національностей‚ у трудові табори. Їх було виве-
зено як військовополонених на примусову пра-
цю по неозорих просторах СРСР – в Україну, Біло-
русь, Росію. З 23 тис. репресованих угорців і німців 
додому не повернулася четвертина – загинула від 
хвороб та жахливих умов ҐУЛАҐу. 

Можна зрозуміти біль угорських родин, які 
пережили таку трагедію. Треба шанувати пам’ять 
постраждалих внаслідок репресій. Однак‚ наго-
лошуючи тільки на провинах сталінського режи-
му, угорські активісти чомусь мовчать про те, що 
робила їхня влада наприкінці літа 1944 року. Бо ця 
кривава історія має не тільки наслідок, але й при-
чини. 

Загальновідомо, що за часів угорської окупації 
1939-1944 років загинуло від репресій близько 100 
тис. закарпатців (кожен шостий мешканець краю). 
Але майже нічого не говориться про ще один вид 
репресій – трудові табори, які угорська влада поча-
ла створювати ще в 1939 році. Першими жертвами 
„робочих батальйонів“ стали євреї, а за ними – всі 
інші. До трудових таборів не забирали представ-
ників привілейованих націй (угорців і німців), а 
лише людей „другого сорту“ – з числа українсько-
го, єврейського, румунського, словацького, ром-
ського населення.

Наприклад, на спеціяльній нараді в Ужгороді 
16 квітня 1941 року угорська адміністрація звер-
нулася до міністра внутрішніх справ Угорщини з 
пропозицією зігнати всіх ромів у спеціяльні табо-
ри і використовувати їх на особливо тяжких робо-
тах. 50 ромів села Баркасово Мукачівського райо-
ну навесні 1943 року відіслали залізницею на лісо-
заготівлю до Сваляви. 21 квітня 47 осіб розстріля-
ли за непокору. Додому повернулися тільки троє. 

У 1944 році Міністерство оборони Угорщини 
започаткувало ромські трудові табори. Згідно з 
даними угорського уряду, лише навесні 1942 року 
з Закарпаття забрали на примусові роботи вглиб 
Угорщини понад 14 тис. осіб. За післявоєнними 
підрахунками спеціяльної комісії Закарпатської 
области окупаційна влада забрала у трудові табори 
Угорщини і Німеччини близько 71 тис. закарпат-
ців, застосувавши етнічний критерій. Тяжко пра-
цюючи під жорстоким наглядом військових і жан-
дармів у холод і спеку, вони, напівголодні, змуше-
ні були виконувати доведені норми під загрозою 
нещадного покарання.

У 2013 році в Ужгороді побачила світ книжка 
„У рабстві: усні історії примусових робітників із 
Закарпаття 1939-1944 років“, яку підготувала група 
відомих істориків. Ці свідчення жахають не менше, 
ніж спомини угорців, які пізніше пережили сталін-
ські табори. 

Іван Пелех, якого вивезли у 1943 році у трудо-
ві табори Угорщини і Німеччини розповідає: „Ми 
втрачали від виснаження свідомість. Над нами 

був нагляд – військові зі зброєю, вони не дава-
ли присісти. Уявіть собі, надворі зима, мороз, воя-
ки у шинелях, рукавицях, шапках, а ми в сороч-
ках, потертих штанах, напівголі, сині, з лопатами 
в руках…. Вмерти хотілося якнайшвидше. Щоно-
чі з бараків виносили трупи тих, хто не витри-
мав умов. Я мріяв долучитись до їхнього числа, але 
перед тим хоч наїстись досхочу“. 

Василь Гоблик, якого у квітні 1944 року 18-річ-
ним вивезли у робітничий табір, свідчить: „Нас 
привезли у Матесалку, місто в Угорщині. Як щось 
середнє між людиною і твариною, розвантажили 
і вигнали на велике поле десь 200 гектарів, сказа-
ли: „Тут будете жити і працювати“. Це поле з хліва-
ми-бараками, де раніше зупинялися жниварі, ого-
родили залізною сіткою. Поставили залізні воро-
та і вишки для охоронців. Нас було 2,000 чоловіків. 
Там просто неба й ночували. Було тяжко і фізично, 
і психологічно, бо ніхто не вважав нас за людей. У 
межах поля, де жили, за певний час уже нічого не 
росло, хоч воно було зеленим, бо ми поїли навіть 
траву, весь бур’ян. А коли попри наш табір прохо-
дили угорські жінки, чоловіки яких були на фрон-
ті, ми просовували пальці крізь сітку і благали дати 
шматок хліба“.

Михайло Гаврилко, який будував військове 
летовище під Дебреценом, згадує, що розмісти-
ли їх у стайнях, спали вони на соломі‚ „працюва-
ли по 14-16 годин, зранку до темної ночі під нагля-
дом військових… Нікому з нас ніхто грошей не 
платив“.

Юрій Берега з села Келечин: „Немов худобу, 
у віжки запрягали людей і змушували тягти ліс, 
каміння, побутові матеріяли“. 

Петро Гаврилко з Буштина: „У разі непокори 
проводили „десяткування“, тобто кожного десято-
го розстрілювали. За виконання норми отримува-
ли 400 грамів хліба в день“. 

Василь Пагиря з села Щербовець: „Приходили 
мадяри в село, виганяли всіх, хто міг ходити, від 
малих до великих, на будівництво оборонної „Лінії 
Арпада“.

Степан Крулько: „За весь період, а це майже пів 
року, я жодного разу не вмився. Ходив босим, бо 
й ті постоли, що мати випряла, зносилися. Почали 
хворіти коростою, а до того ще й завошивіли“. 

Юрій Куруц з Дубрівки згадує про повішених 
втікачів у гуцульському вбранні, на яких змуше-
ний був дивитися весь табір як на попередження. 

У такому сумнозвісному „мунко сазод“ („трудо-
вому батальйоні“) біля Ніредьгази мучився і мій 
дід, Юрій Пеца, який на той час мав уже троє дітей.

Як справедливо зазначають упорядники книж-
ки‚ „у сучасній угорській історіографії свідомо 
оминають незручні факти з минулого Угорщини, 
куди в роки Другої світової війни входило Закар-
паття“. А факти – річ уперта: в угорські трудо-
ві табори було забрано втричі більше закарпат-
ців, ніж у сталінські потрапило угорців. І там, і там 
люди мордувалися і вмирали. Щоправда, Буда-
пешт про це – ні пари з уст. Якщо про сталін-
ські репресії проти угорців та німців Закарпаття 
за державні гроші України видано солідний май-
же 800-сторінковий том, то угорська влада не ква-
питься допомагати дослідникам в розслідуванні 
злочинів своїх попередників. 

Я не виправдовую ні один тоталітарний режим, 
ні – другий. Обидва злочинні. Просто кажучи „б“, 
треба пам’ятати про „а“.

Будапешт виділив на музей жертв сталінсько-
го режиму в Ужгороді мільйони форинтів. Але чи 
буде на Закарпатті музей жертв угорської окупації, 
яка за маштабами стала для закарпатців жахливі-
шою навіть за сталінщину?

 Ужгород

„Ми прийшли до моменту, коли всім лідерам 
більшости українських партій дострокові пар-
ляментські вибори є вигідними. Але чи вигід-
но це міжнародним партнерам? Я думаю, що ні. 
Для США та ЕС важлива стабільна робота усіх 
структур, виконання всіх вимог МВФ [Міжна-
родного валютного фонду]. Дострокові вибори 
можуть серйозно вплинути на політичну ста-
більність в країні”, – наголосив він.

На міжнародній арені, найближчим часом 
однією з ключових подій для України стануть 
парляментські вибори в Італії. ,,В силу реґіо-
нальних причин, Італія у тому числі займається 
питаннями вреґулювання конфлікту на Донба-
сі, розвитком двосторонніх відносин між ЕС та 
Україною”, – пояснив Анрій Бузаров. 

,,Це дуже важлива подія для України, тому 
що від характеру гравців залежить зовнішня 
політика Італії по відношенню до України і 
загалом по відношенню до ЕС”, – додав Тарас 
Семенюк, аналітик з тем міжнародної політики 
і медіа KyivStratPro.

(Закінчення зі стор. 1)

За чотири роки...
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 ■ У Вашінґтоні відкрито Площу ім. Нємцова

ВАШІНҐТОН. — У Вашінґтоні 25 січня підписа-
но законопроєкт, який дозволив переіменува-
ти вулицю перед Посольством Росії на Площу 
ім. Бориса Нємцова. Це є частина бльоку перед 
Посольством Російської Федерації. У Вашінґто-
ні вже є Площа ім. Сахарова, встановлена 1984 
року в честь Андрея Сахарова, російського фі-
зика й дисидента котрий в той час перебував під 
домашнім арештом в Нижньому Новгороді. Ця 
площа була прямо перед тодішнім Посольством 
СССР. Так само як і тепер, Кремль тоді гостро за-
реаґував на це. Але шість років пізніше відкрито 
Проспект Сахарова в Москві. 27 лютого Площу ім. 
Нємцова офіційно відкрито. Це співпадало з тре-
тьою річницею його вбивства недалеко Кремля. 
Хоч російський уряд засудив на довгі терміни 
ув’язнення п’ятьох чеченців за цей атентат, багато 
осіб вважають що це вбивство було виконане на 
замовлення уряду. 25 лютого тисячі росіян про-
маршували в Москві та інших містах в честь цього 
визначного опозиціонера. Один з промовців у 
Вашінґтоні був республіканський сенатор Марко 
Рубіо з Фльориди. У своїм слові він підкреслив, 
що Б. Нємцов був „відвертим критиком Путіна 
і корупції його режиму, його інвазії України, і це 
остаточно довело до його трагічої долі, яка спіт-
кала його і багатьох тих, хто відважується крити-
кувати Володимира Путіна”. („World Affairs Journal”, 
„RFE/RL”)

 ■ Німецький міністер перестеріг Ізраїль

ТЕЛЬ-АВІВ. — Міністер закордонних справ Німеч-
чини Зіґмар Ґабрієль зустрівся 31 січня з Прем’єр-
міністром Ізраїля Беніяміном Нетанягу. Відтак 
виступаючи на конференції Інституту для студій 
національної безпеки в Тель-Авіві, він скритику-
вав Ізраїль за відступ уряду від позиції дводер-
жавної розв’язки з палестинцями. Риторично він 
поставив питaння: „Чи ви приготовлені на безпе-
реривну окупацію і конфлікт – ціну яка зроста-
тиме якщо не буде надії на самовизначення для 
палестинської сторони? Чи ви згідні понести на-
слідки повної анексії – реальність одної держави 
з нерівними правами?” З. Ґабріель додав, що Ні-
меччина готова перенести своє Посольство до 
Єрусалиму, але при умові що це місто буде сто-
лицею двох держав. Б. Нетанягу відповів, що „ми 
контролюватимемо безпеку. Це є першою умо-
вою чи ми назвемо це державою, чи ні”. („Haaretz”)

 ■ Каліфорнія перестерігає працедавців

САКРАМЕНТО. — Головний прокурор Каліфорнії 
Зейвєр Бекера 18 січня перестеріґ працедавців 
у стейті, що їм загрожують леґальні наслідки, 
включно з карою до 10 тис. дол., якщо вони 
допомагатимуть федеральному урядові зна-
ходити нелеґальних еміґрантів для депортації. 
Губернатор Джері Бравн підписав новий закон, 
котрий став чинним 1 січня. Закон строго об-
межує співпрацю місцевої влади з федеральни-
ми еміґраційними урядовцями, практично не 
дозволяючи притримати робітників ма іхньому 
місці праці. Заяву З. Бекера спонукали поголо-
ски, що федеральний уряд плянує широкома-
штабну акцію для депортації нелеґальних емі-
ґрантів. („The Sacramento Bee”)

 ■ Зросла кількість убивств у Мексико 

МЕКСИКО-СИТІ. — Згідно з статистикою оприлюд-
неною 21 січня урядом, офіційне число вбивств 
в країні досягло свого найвищого пункту в 2017 
році – 25,339 вбивств. Це є на 23 відс. більше від 
попереднього року і найбільше число від 1997 
року, коли уряд почав втримувати статистику. Го-
ловною причиною цього явища є постійні війни 
між різними групами наркоторгівців. Також краї-
на стала небезпечною для журналістів: минулого 
року згинуло шість журналістів, а від 1992 року 
– понад 40. Президентські вибори відбудуться 
1 липня. Президент Енрікве Пеня Нієто не може 
знову кандидувати, бо закон обмежує його до 
одної шестирічної каденції. Він і його партія під-
лягають сильній критиці за те, що не зуміли змен-
шити число злочинів пов’язаних з гаркотиками. 
Президентська адміністрація звернулася до США 
за поміччю, кажучи що попит американців за 
наркотиками частинно спричинює злочини в 
Мексико. („CNN”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Виставка пам’яті жертв Великого терору 
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 20 січня у Музеї шістде-
сятництва відкрили виставку „Геть 
від Москви!“, яка розповіла про зло-
чини Російської імперії та СРСР про-
ти українського народу та реставра-
цію тоталітаризму в Росії, брехливу 
російську пропаґанду та українську 
відповідь на ці виклики.

Під час презентації вистав-
ки виступили відомий радянський 
політв’язень і дослідник тоталітар-
ної системи в СРСР Василь Овсієнко, 
донька політв’язня Кирила Осьма-
ка (президента Української Головної 
Визвольної Ради) – Наталя Осьмак, 
голова Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих 
Орися Сокульська. 

Акторський колектив показав Вер-
теп, а Н. Осьмак – документальний 
фільм про страдницький шлях свого 
батька в сталінській тюрмі. Виставку 
підготувала завідуюча музеєм Оле-
на Лодзинська до 80-річчя Великого 
терору в СРСР та 100-річчя проголо-
шення Незалежности України.

Василь Овсієнко – 13 років в’язниць за „антирадянську аґі-
тацію і пропаґанду“. У справах проходив як „особливо небез-
печний рецидивіст“, стоїть біля своєї тюремної роби. (Фото: 
Сергій Нужненко / Радіо Свобода)

Відкрито музей бойової слави 
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 16 лютого, в день вша-
нування пам’яті загиблих під Дебальцевим, у 
Третьому полку спеціяльного призначення від-
крито Музей бойової слави. Цей полк, тепер роз-
міщений у Кропивницькому, утримував Доне-
цьке летовище 242 дні – з квітня 2014 року по 
січень 2015 року. Для них режисер Ахтем Сеїта-
блаєв провів окрему прем’єру свого художньо-
го фільму, що знятий на основі документальних 
фактів – „Кіборґи“.

Першу публічну екскурсію в музеї про-
вів командир полку, Герой України, полковник 
Олександер Трепак. Ідея створення музею нале-
жить його колеґам підполковникові Сергієві 
Лисенку та полковникові Сергієві Сєнчеву. Вони 
починали створювати музей, але обоє загинули. 
Тож, експозицію, яку вони готували, друзі зали-
шили неторканою. 

Музей мaє чотири зaлі. Перша розповідає про 
війська спеціяльного призначення, їхню історію, 
завдання та особливості, тут виставлено також 
зразки зброї. Наступна заля: зразки технiки тa 
уніформи бійців полку. Зокремa, нa одному з 
мaнекенiв – шaрф, що нaлежaв комaндирові гру-
пи, кaпiтaнові Юрiєві Бутусову, який зaгинув у 
бою пiд Дебaльцевим. Окрема кімната присвя-
чена обороні Донецького летовища. Сaме тут 

розмiщений прaпор Укрaїни, який мaйорiв нaд 
летовищем. У полку і зараз служать семеро вій-
ськових, які усі гарячі дні захисту перебували на 
летовищі. У залі пам’яті – матеріяли та відео про 
загиблих побратимів. 

У переходi мiж двомa зaлями можна побачити 
брукiвку з Майдану тa шини‚ які використовува-
лись під час Революцiї Гiдности. 

Командир полку звернув особливу увагу на 
два документи того часу: телеграму від керівни-
цтва Генерального штабу, який у січні 2014 року 
пропонував військовим звернутися до тодішньо-
го Президента України Віктора Януковича з про-
ханням навести лад у державі, а отже, підтрима-
ти силовий розгін Майдану, і протокол зборів 
офіцерів полку, де вони відмовилися це зробити. 

За кілька днів до відкриття музею увага гро-
мадськости була прикута до 120-річчя отамана 
Блакитного, якого свого часу було обрано голо-
вним отаманом Холодного Яру. Костянтин Пес-
тушко, уродженець села Ганнівки, повернувшись 
з Першої світової війни з двома Георгіївськими 
хрестами, став на захист України від російсько-
більшовицької навали. Зібрав 20-тисячне вій-
сько, брав міста, але був підступно вбитий чекіс-
тами. Пам’ять про нього була стерта, але з допо-
могою відомого дослідника Романа Коваля від-
родилася. У селі встановлено пам’ятник україн-
ському отаманові. 

Молодь в Музеї бойової слави Третього полку спеціяльного призначення.
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про 

Україну!

Добрі новини з України
Людський світ стоїть на порозі четвертої технічної революції‚ й 

вона повністю змінить наш спосіб життя‚ спосіб праці і спосіб між-
людської комунікації. В порівнянні з минулими промисловими 
революціями‚ що розвивалися лінійно‚ четверта незрівнянно швид-
ша і маштабніша. Можливості мільярдів людей, постійно з’єднаних 
один з одним з допомогою мобільних пристроїв, що володіють 
небаченою потужністю, пам’яттю і дають доступ до всіх знань люд-
ства, – воістину безмежні. Вже сьогодні поряд з людським діє штуч-
ний інтелект – автономні авта, безпілотники, віртуальні помічники, 
програми-перекладачі, програми-радники‚ програми-лікарі і т. п.

Рівень і якість інформаційних технологій стає ключовим показ-
ником економічного та соціяльного здоров’я кожної держа-
ви. Розвиток інформаційного суспільства є‚ певна річ‚ одним з прі-
оритетів й України‚ котра вже сьогодні посідає перше місце в Европі 
за кількiстю ІТ-фахівців. Їх налічується понад 100 тис‚ а до 2010 року 
буде щонайменше 200 тис. За кількістю сертифікованих ІТ-фахівців 
Україна утримує четверте місце в світі. 

Вже в 2015 році експорт українського програмного забезпечення 
приніс 2.5 млрд. дол. У 2017 році залучені до державного бюджету 
податки від цього експорту досянули майже 4 млрд. грн. Доходи від 
експорту ІТ-технологій вийшли в Україні на третє місце після про-
дукції аґропромислового комплексу та металюрґії. Є реальна пере-
спектива‚ що у 2020 році експортно-орієнтована сфера інформацій-
них технологій може рости удвічі і принести в дертавний бюджет 
майже 30 млрд. грн. Більшість послуг‚ приблизно 80 відс.‚ надається 
клієнтам з США. Америка нині є найбільшим партнером України в 
галузі R&D-діяльності (від анг. – Research & Development)‚ це серед-
овище менеджерів‚ котрі випрацьoвують стратегії технологічного 
розвитку різних компаній. 

Саме українські програмісти винайшли спеціяльні дефібрилято-
ри‚ що допомагають відновити ритмічну роботу серця у разі сер-
цевого нападу. Ці пристрої успішно використовуються на багатьох 
міжнародних летовищах. Німецькі автобудівні концерни користу-
ються розробленими в Україні системами автопілотів та навіґації.

А зовсім недавно українські винахідники довели‚ що в дечому 
можуть конкурувати зі знаменитим американцем Ілоном Маском: 
український електровелосипед „Делфаст“ проїхав 367 кілометрів на 
одному заряді батерії. Це величезний успіх‚ й він вартий того‚ аби 
держава активно підтримала компанію.

При цьому міжнародні експерти спростували думку‚ нібито при-
чиною збільшення експорту ІТ-послуг є низька вартість робочої 
сили в Україні. Насправді середня місячна платня програміста в 
Україні 2‚200 дол. Водночас йдеться про високу якість ІТ-компаній: 
12 відс. програмістів мають понад десятирічний досвід праці‚ а ще 
24 відс. – кваліфікацію „сеньйор“. Серед українських програмістів – 
15 відс. жінок.

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

Нове про полеглих крутян
Олена Леонтович 

У бою під Кру тами 29 січ-
ня 1918 року їх було близько 600, 
а не 300, яку твердять леґенди: 
300 спартанців, 300 козаків, 300 
крутянців. 400 юнаків (курсан-
тів) Першої юнацької військової 
школи ім. Богдана Хмельниць-
кого, Перша сотня студентсько-
го куреня Січових Стрільців, куди 
записалися студенти університе-
ту св. Володимира, Українсько-
го народного університету, учні 
старших кляс Другої української 
гімназії ім. Кирило-Методіївсько-
го братства, учні гідротехнічної 
і фельдшерської шкіл, невели-
ка частина Гайдамацького коша, 
яка виїхала за наказом військо-
вого командування 26 січня 1918 
року в напрямку Бахмача. З боєм 
під Крутами пов’язана загибель 
понад 300 учасників. В „мороці 
неладу, в пітьмі підлот“ (Олек-
са Стефанович) тих часів зали-
шилися невідомими імена майже 
всіх курсантів, число розшуканих 
імен студентів і школярів збіль-
шується. 

Про всіх, на жаль, вже не дізна-
ємося. То тим важливіше доне-
сти знання про тих, хто залишив-
ся в пам’яті свідків і документів, 
бо через них легше буде уявити 
побратимів з когорти звитяжців. 
Ось штрихи до портретів геро-
їв Крут.

23-річний Володимир Шуль-
гін був провідником української 
молоді, згуртовував її, надихав на 
служіння Україні і в слушний час 
пішов з нею на Крути. 

„Чи є хто з українців у Києві, 
хто б не знав Володимира Шуль-
гина? – писала в ті дні Людмила 
Старицька-Черняхівська. – Його 
ніхто не звав Володимиром Яко-
вичем, незважаючи на те, що він 
вже закінчив університет. Так 
хотілося кожному сказати щось 
тепле, ласкаве цій всім дорогій, 
всім любій, всім рідній людині. 
Він був душею молоді і разом з 
нею пішов на смерть“. 

Він стояв в живому ланцюгу 
охорони під час похорону ком-
позитора Миколи Лисенка у 
1912 році‚ брав участь в розкоп-
ках палеолітної стоянки біля села 
Мізин‚ під час навчання (1913-
1917) на природничому відділі 
Київського університету об’єднав 
студентів-українців у громаду. 
Чудово співав і знав багато народ-
них пісень. 27листопада 1917 
року одружився з Лідією Тарта-
ківською, яка і в 1930-ті роки не 
змінила прізвища, що привело її 
до загибелі. В. Шульгин розстрі-
ляний на світанку 30 січня 1918 
року. 

Павло Кольченко був учнем 
8-ої кляси української гімназії 
ім. Кирило-Методіївського брат-
ства, встиг побувати на фронті і 
вважався найбільш досвідченим 
у військовій справі. Його при-
значили старшиною у чоті. Є три 
версії загибелі П. Кольченка: він 
самостійно вийшов з-під Крут, 
але коло Ніжина був замучений 
московськими матросами, друга – 
розстріляний під Конотопом, тре-
тя – загинув під Крутами. Беручи 
до уваги, що Харитя Кононенко 
упізнала П. Кольченка в труні на 
київському двірці перед похован-
ням 19 березня крутянців, треба 
прийняти третю версію. 

Григорій Пипський народив-
ся в селі Мальговичі в сільській 
родині‚ вчився в Перемишлян-
ській гімназії. У зв’язку з Першою 
світовою війною його забрали до 
Києва друзі батька, щирі українці 
Йосип і Ірина Остренські, і Гри-
горій став учнем Другої україн-
ської гімназії ім. Кирило-Мето-
діївського братства в Києві. Мав 
неабиякий хист до малювання і 
малював багато. Він був у тій чоті, 
що потрапила в полон на стан-
ції Крути. Саме він перший заспі-
вав гимн „Ще не вмерла України“, 
коли повели на розстріл.

Іван Сорокевич народився 1898 
року в селі Боднарці, в сім’ї греко-
католицького священика о. Іва-
на та Константини Сорокевичів. 
З початком Першої світової війни 
австрійці арештували о. І. Соро-
кевича‚ а його сім’я була вивезена 
до Ростова-на-Дону. У 1917 році, 
дізнавшись про початок україн-
ської революції, вони дісталися 
до Києва.

Володимир Наумович народив-
ся 1894 року в сім’ї відомого київ-
ського лікаря Миколи Наумови-
ча. Закінчив гімназію з золотою 
медалею і поступив на природни-
чий факультет Київського універ-
ситету. 1914 року пішов добро-
вольцем на фронт. Після повер-
нення продовжив навчання в уні-
верситеті. Під Крутами після бою 
відступав в чоті, що потрапила 
в полон. В останню мить під час 
розстрілу В. Шульгин і В. Наумо-
вич обнялися і впали‚ прошиті 
ворожими кулями.

22-річний Олександер Попович 
походив з Золотоноші‚ де ство-
рював таємні українські гуртки 
серед учнів. Потім вчився у Київ-
ській політехніці та не перери-
вав громадської роботи на Пол-
тавщині, згуртовуючи селян, а 
також співробітничав з часопи-
сом „Народна справа“, де друку-
вали його статті. 

Іван Шарий народився 9 січ-
ня 1894 року в селі Вереміївна 
над Дніпром‚ в сім’ї, що походи-
ла із старого козацького роду, а 
мати, Теодора Котляревська, була 
далекою родичкою Івана Котля-
ревського. Закінчивши із золо-
тою медалею гімназію в Золо-
тоноші, поступив на історико-
філологічний факультет Київ-
ського університету‚ прилучив-
ся до революційного руху, очо-
лив самостійницький гурток, за 
що його переслідувала поліція. 
І. Шарий брав участь в організа-
ції студентського куреня Січо-
вих Стрільців і з його першою 
сотнею виїхав на Крути. Він був 
одним із семи поранених, яких 
відправили до Харкова і яких 
врятували лікарі та медсестри. 
Далі І. Шарий знову в армії, керу-
вав в Холодному Яру повстан-
ським загоном (1920-1923) під 
прізвищем Іван Чорний. Згодом 
повернувся до Києва, викладав 
українську мову в інстит у тах, 
став доцентом. 1929 року його 
було заарештовано і за звинува-
ченням в організації повстань 
розстріляно. 

Ці короткі‚ чисті життя зірками 
завжди світитимуть українським 
патріотам. Герої не вмирають!

Олена Леонтович – небога Воло-
димира Шульгина, героя Крут‚ пись-
менниця, Київ.
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

У селі розповіли про Андрія Балка
Андрій Балко з села Велика Гре-

мяча Полтавської области за часів 
окупації німцями України виї-
хав на Захід. Його життєва доро-
га, позначена великими поневі-
ряннями, лягла через Німеччи-
ну, Австрію, Канаду до США. До 
останніх своїх днів разом з дружи-
ною, яка була родом з Лозової, про-
живав, за переказами земляків, у 
США. 

У 1970-ті роки, під час так зва-
ного політичного „потепління“, 
став висилати родичам до рідного 
села посилки з одягом аби хоч тро-
хи полегшити їм бідацьке колгосп-
не існування. Більшість тих поси-

лок були присвоєні колгоспним 
начальством, тож А. Балко, який 
відвідав Україну туристом, був 
приголомшений, дізнавшись про 
це. Нещодавно я зустрівся з земля-
ками А. Балка і записав ці перекази 
жителів Великої Гремячої. 

Якщо в США чи Канаді нині 
живуть нащадки роду Балків з 
Полтавщини, то прошу обізвать-
ся на електронну адресу Діяспорної 
бібліотеки: sag52@ukr.net. 

Анатолій Сазанський, 
директор Діяспорної бібліотеки

 ім. Галини Король, 
Миргород, Полтавська область

Час приніс розчарування
Коли вибирали Президентом 

України Петра Порошенка чи мож-
на було сподіватися, що він вико-
ристає свою владу в першу чер-
гу для власного збагачення, а укра-
їнський народ і його потреби для 
нього будуть дуже далекі. П. Поро-
шенко виріс до п’ятого місця най-
багатших осіб в Україні за цей час, 
а Україна стала найбіднішою кра-
їною в Европі. В останньому році 
ріст її економіки був заледве 2 відс. 
А П. Порошенко збирається на 
переобрання. Гаслом його кампа-
нії буде, що у час війни небезпеч-
но вибирати нову владу. Для нього 
вигідна та війна.

Я ніколи не сподівався, що укра-
їнські науковці стануть перекону-
вати не тільки українців, але нау-
ковий і політичний світ, що у Голо-
доморі 1932-1933 років згинуло не 
7 мільйонів українців, як про це 
говорилось і писалось включно з 
чужоземними дослідженнями, а 
далеко менше, тобто трохи біль-
ше половини того числа. Я не спо-
дівався, що Український iнститут 
національної пам’яті, який, здава-
лося б, перебуває в руках молодих 
патріотичних науковців, піде най-
легшим шляхом, приймаючи оби-
дві цифри і пропонуючи просто 
казати „мільйони жертв“.

Я не думав, що сьогоднішня вла-
да в Україні, побудована і обрана 
на крові другого Майдану, 100-річ-
чя проголошення української дер-
жави 22 січня 1918 року, цю істо-
ричну і політичну річницю проіґ-
норує та обмежиться тільки вша-

нуванням пам’яті героїв Крут і тро-
хи Дня Соборности.

Я не передбачав, що польська 
влада дозволить собі оприлюдни-
ти перед цілим світом зухвале став-
лення до історії, щоб знищити від-
носини з Україною, з Ізраїлем, з 
США впровадженням антидемо-
кратичного і кримінального закону 
про заборону звинувачення поля-
ків за події під час Другої світової 
війни.

Я  н е  д у м а в ,  щ о  Ук р а ї н -
ський Вільний Університет вла-
штує виступ німецького науков-
ця Андерса Умланда, який у сво-
їх писаннях паплюжить визвольну 
боротьбу ОУН і УПА в час Другої 
світової війни, закидаючи їм співп-
рацю з нацистами проти євреїв та 
навіть геноцид „мирного“ поль-
ського населення на Волині.

Я не сподівався, що україн-
ські комуністи запропонують до 
100-річчя української визвольної 
революції передрукувати книж-
ки українських комуністів Василя 
Шахрая і Сергія Маслаха „До хви-
лі“ з 1919 року. Чи немає способу 
на краще відзначення?

Ми українці  колись також 
навчимося керуватися передусім 
добром власного народу та не ста-
вити колоди на шляху до зрозумін-
ня і визнання нас як народу, який 
перейшов один з найважчих істо-
ричних шляхів в історії людства. 
Завжди є надія. 

Аскольд С. Лозинський,
Ню-Йорк

Допомагаємо потерпілим від війни
Проєкт „Будуємо Україну Разом“ 

Львівської освітньої фундації роз-
почато 2014 року і за цей час про-
єкт допоміг 144 сім’ям відремонту-
вати чи відбудувати свої помешкан-
ня‚ у тому числі на сході України, 
які були пошкодженні у ході війни з 
російськими окупантами. 

Вже протягом чотирьох років 
команда проєкту спільно з добро-
вольцями з України, Европи 
та США активно працює у різ-
них реґіонах України‚ допомагаю-
чи потребуючим родинам україн-
ських військових, які були поране-
ні‚ чи сім’ям‚ які втратили рідних у 
війні, сім’ям вимушено переселених 
осіб, сім’ям‚ помешкання котрих 
постраждали під час бойових дій, 
багатодітним малозабезпеченим 
сім’ям. Нам вдалось залучити май-
же 1‚500 добровольців (серед них 12 
американців), які продовжують тво-
рити свої спільноти та команди. 

Управитель проєкту Юрко Діду-

ла та директорка нашої фундації 
Мар’яна Кащак матимуть робочу 
візиту до США, щоб зустрітись з 
представниками української діяспо-
ри та з нашими партнерами з метою 
поширення інформації про нашу 
діяльність та про те, що нам направ-
ду вдається впроваджувати транс-
формації в Україні спільними зусил-
лями. Ми б дуже хотіли, щоб якомо-
га більше людей дізналось про цей 
загальноукраїнський рух і про змі-
ни в нашому суспільстві. 

У керівників нашої команди вже 
запляновані події та зустрічі, тому 
ми запрошуємо відвідати їх в Чика-
ґо 3-5 березня‚ в Сієтлі 9-11 берез-
ня. У разі зацікавлення нашою 
діяльністю можна домовитися про 
зустріч особисто з Ю. Дідулою: 
didulayurko@gmail.com. 

Дмитро Зазуляк, 
відповідальний за роботу з партнерами‚

Львів 

З ПОГЛЯДУ ПАРТНЕРІВ

Державний департамент США: 
корупція знищує Україну 

у п’ять способів
У Державному департаменті 

США закликали українську владу 
продовжувати зусилля з рефор-
мування та боротьби з корупцією. 
Про це заявив  заступник Секре-
таря Держдепартаменту Джон 
Саліван під час виступу в Дипло-
матичній академії України 22 
лютого. 

Він зазначив, що бороть-
ба України з корупцією не менш 
важлива, ніж її боротьба з росій-
ською аґресією. „Ці дві боротьби 
– дві сторони однієї і тієї ж моне-
ти. Перевага в обох випадках є 
питанням національної безпеки. 
Для України вкрай важливо праг-
нути до глибоких, всеосяжних та 
своєчасних реформ“, – наголосив 
Дж. Саліван.

Він також назвав шляхи, за 
допомогою яких корупція з’їдає 
тканину українського суспільства. 

Корупція стримує чужозем-
ні інвестиції і зменшує Внутріш-
нів валовий продукт; перешко-
джає економічним ініціятивам 
підприємництв; краде у держа-
ви податкові фонди, які виплачу-

ються працьовитими українця-
ми, щоб наповнити кишені бага-
тіїв; породжує бідність; пригнічує 
надії тих, хто грає за правилами і 
не є корумпованим.

Політик пояснив, що україн-
ська влада повинна проводити 
реформи, щоб забезпечити рів-
ність всіх перед законом, адже 
саме це означає „гідність“.

Дж. Саліван додав, що Україні 
також потрібен справді незалеж-
ний Антикорупційний суд, який 
повністю відповідатиме рекомен-
даціям Венеціянської комісії.

Зазначимо, напередодні Дж. 
Саліван обговорив з Президен-
том Петром Порошенком санк-
ції проти Росії та введення мирот-
ворців на Донбас. Він також роз-
повів, що вільна і економічно 
успішна Україна є одним з най-
більших страхів Кремля.

Також Дж. Саліван наголосив, 
що  Верховна Рада України пови-
нна якнайшвидше ухвалити зако-
нопроєкт про Національну без-
пеку.

Еспресо ТВ

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:
•  Бути активними членами УНСоюзу принайменше  

 два роки до 1-го червня 2018 року
•  Під час останніх двох років, мати полісу 

 принайменшої вартості $5,000 (не включає поліс  
 Термінового страхування)

•  Бути прийняті на студії до університету в США  
 або в Канаді

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу 
мусить бути вислана до 1-го червня 2018 року

За точними інформаціями телефонуйте до 
Головної канцелярії УНСоюзу або відвідайте 
сторінку “Наші Пільги” на інтернетній мережі 
УНСоюзу:

www.UkrainianNationalAssociation.org
 

 
UNA, Inc.
2200 Route 10
Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3035

УНСоюз оголошує
приділ стипендій та 
нагород студіюючій

молоді на академічний
рік 2018-2019
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Бандуристи виступили на фестивалі в Чикаґо
Дора Турула

ЧИКАҐО. – 9-10 лютого відбувся 58-ий 
щорічний фольклорний фестиваль при Чикаґ-
ському університеті. Дводенна програма вклю-
чала вечірні концерти й денні інтерактивні 
програми. Незважаючи на сніговію, слухачі 
прибули численно. 

На суботніх „лекціях“ можна було навчитися 
ірляндських, скандинавських танців, австрій-
ського вальсу, гармонійного співу, гри на гле-
чиках. Виступали різні струнні ансамблі, були 
розвагові програми для дітей.

Як і у минулі роки, у програмі взяли участь 
учасниці ансамблю бандуристок „Чар-зілля“ 
Леся Климченко, Мотря Пошиваник-Кау-
диль та Оксана Родак. До них приєдналися 
учні Школи гри на бандурі при організації 
Об’єднання Демократичної Української Моло-
ді (керівник О. Родак) і Школи гри на бандурі в 
Чикаґо (керівник М. Пошиваник-Каудиль.) 

О. Родак привітала слухачів і розповіла про 
бандуру, кобзарів і бандуристів, про Украї-
ну. Програму розпочали жвавим „Запорізь-
ким маршем“ Євгена Адамцевича. Далі були 
народні пісні та інструментальні твори Григо-
рія Китастого „Гомін степів“ і Миколи Дейча-
ківського „Бандурна розмова“. Л. Климченко 
виконала думу „Козацькі могили“. 

Юні бандуристки Ліля Війтик і Катя Михай-
лова виконали дует „Лірична пісня“ (компози-

тор Оля Герасименко-Олійник). 
Присутні вивчили слова до народної піс-

ні „Пливе човен“ і заспівали її разом із банду-
ристами. Таким чином вони відчули милозвуч-
ність української мови і співу. 

На закінчення банд у рис ти викона ли 
в’язанку народних пісень і завершили виступ 
„Щедриком“. Учасники програми оточили бан-
дуристів, щоб ближче ознайомитися з унікаль-
ним українським народним інструментом. 

Виступ бандуристів на фестивалі при Чикаґському університеті. 

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь 

докторки філологічних наук
професорки

завідувачки катедри теорії та практики
перекладу з англійської мови

Інституту філології Київського Національного Університету 
імені Тараса Шевченка

стипендіятки Фулбрайта 2017/2018

Лади Коломієць
(Київ, Україна)

„Перекладацький ренесанс 1920-30-х років: 
між Росією і Заходом“

В суботу, 10 березня 2018  року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

Президент УККА завершив робочу поїздку до Києва
НЮ-ЙОРК. – Президент УККА 

Андрій Футей провів ряд засідань 
під час робочої поїздки до Києва 
22-29 січня.

 Bін зус трівся з  Прем’єр-
міністром Володимиром Грой-
сманом, Mіністром закордонних 
справ Павлом Клімкінoм, викону-
ючим обов’язки Міністра oхорони 
здоров’я д-р Уляною Супрун, Міні-
стром внутрішніх справ Арсені-
єм Аваковим, Міністром культу-
ри Євгеном Нищуком та Міністром 

освіти Лілією Гриневич.
А. Футей також мав нагоду стрі-

нутися з головою Служби Безпе-
ки України Василем Грицаком а 
також з вищими посадовими осо-
бами з Адміністрації президен-
та України, Народним депутатом 
Андрієм Левусем, провідником пар-
тії ,,Свобода” Олегом Тягнибоком, 
колишнім Прем’єр-міністром Укра-
їни Арсенієм Яценюком, посадни-
ком Тернополя Сергієм Надалем, 
заступником голови Місії Посоль-

ства США Джорджом Кентом, цер-
ковними ієрархами та представни-
ками різних неурядових організа-
цій. 

Під час зустрічей обговорено 
гібридну війну Росії проти Украї-
ни, необхідність посилення санкцій 
проти Росії так довго, аж поки Росія 
не вийде з Криму і повністю виве-
де своїх військових і зброю з східної 
України. Обговорювалась теж ідея 
миротворчої місії ООН на Донбасі. 

Президент УККА приділив осо-
бливу увагу потребі реалізації 
реформ для боротьби з корупці-
єю та введення судової реформи. 
Він також обговорив необхідність 
негайного запровадження медичної 
реформи, згідно з нещодавно при-
йнятим законом підписаним пре-
зидентом України. Питання укра-
їнсько-польських відносин були 
у центрі усіх його зустрічей. Але 
найважливішою точкою було зміц-
нення американсько-українського 
стратегічного партнерства.

Перебуваючи у Києві, А. Футей 
мав дуже продуктивну зустріч з 
Kсаною Нечипоренко, директором 
GoGlobal в Україні. Головне завдан-
ня соціяльної організації GoGlobal 
спрямоване на поширення навчан-
ня іноземних мов, зокрема англій-
ської, розвитку добровольного руху 
в Україні, а також сприяння між-
культурного діялогу та громадської 
дипломатії. УККА, як партнер орга-
нізації GoGlobal, закликає амери-
канців українського походження 
стати добровольцями і цього літа 
викладати англійську мову для 80 
тис. українських школярів. 

Міністер Гриневич подякува-
ла УККА за підтримку цієї дум-
ки і вказала на важливість вивчен-
ня англійської мови і впливу, який 
добровольці можуть мати на моло-
де покоління України. 

Міністер Нищук та президент 
УККА обговорили плянування 
100-ліття Української Капелі Банду-
ристів Північної Америки ім. Тара-
са Шевченка, та їх пропонованого 
турне восени цього року. 

А. Футей також зустрівся з чле-
нами громадської організації 
,,Родина Героїв Небесної Сотні”, 
щоб почути про їх турботи й 
потреби.

Від імени УККА та української 
американської громади, президент 
УККА привітав з днем народжен-
ня Патріярха Філарета Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату.

29 січня А Футей разом із Пре-
зидентом Петром Порошенко та 
іншими урядовцями взяв участь в 
урочистому відзначенні 100-ліття 
битви під Крутами, яке відбулося 
при Пам’ятному Хресті на Асколь-
довій могилі. Від імени української 
громади США А. Футей поклав кві-
ти полeглим героям Крут та вша-
нував пам’ять Марка Паславського 
біля його могили. 

Член комітету зовнішніх справ 
УККА Борис Потапенко та дирек-
тор Центру Відносин США-Україна 
у Вашiнґтоні Микола Грицковян 
брали участь у деяких офіційних 
зустрічах та розмовах, які відбули-
ся в Києві.

УККА
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тів набрали б у п’яти реґіонах – Рів-
ненській, Черкаській, Кіровоград-
ській та Донецькій областях та Києві. 
В решті 17 областях перемогла б Ю. 
Тимошенко.

Проевропейський вектор є домі-
нуючим практично в усіх реґіонах 
країни за винятком Одещини, Хар-
ківщини та Донбасу. Загалом вступ 
до Европейського Союзу підтрима-
ли б‚ у разі проведення референдуму‚ 
52 відс. опитаних, проти цієї ініція-
тиви – 27 відс., не змогли визначити-
ся або ж не брали участь у голосуван-
ні – 20 відс.

За останні три роки кількість при-
хильників вступу України до НАТО 
зросла у півтори рази. Сьогодні 43 
відс. підтримують вступ до Альян-
су, 34 відс. – проти цього. Ще май-
же чверть або ж не визначилися, або 
ж не брали б участи у референдумі в 
разі його проведення. На відміну від 
евроінтеґрації‚ підтримка вступу до 
НАТО є нижчою на півдні та сході. 
У віковому розрізі найбільше проти-
вників НАТО серед найстарших рес-
пондентів.

Третина опитаних жалкують про 
розпад у 1991 році Радянського Сою-
зу, 55 відс. не мають ностальгії за 
СРСР. Найбільше тих, хто сумує за 
минулим‚ в областях півдня та сходу, 
найменше – на заході. Ностальгія за 
СРСР корелюється у реґіональному 
розрізі з кількістю тих, хто не підтри-
мує вступ до НАТО.

Прозахідній та проукраїнський 
вектори є сьогодні однозначно домі-
нуючими в суспільстві. Не менше 
половини опитаних відповіли, що 
хочуть, щоб їхні діти жили в Україні, 
ще третина обрали б для місця їхньо-
го життя Европейський Союз, 7 відс. 
– США, і лише 2 відс‚ – Росію. Ця 
тенденція притаманна з невеликими 
відмінностями для мешканців усіх 
областей України.

47 відс. опитаних заявили, що 
використовують вдома для спілку-
вання українську мову, 29 відс. – як 
українську‚ так і російську, 24 відс. – 
російську, 1 відс. – іншу мову. Більше 
тих, хто використовує вдома виключ-
но українську мову‚ проживають на 
заході, півночі та в центрі (за винят-
ком Кіровоградської, Сумської облас-
тей та Києва). Тих, хто більше вико-
ристовує російську‚ більше на Оде-
щині, Харківщині та Донбасі. В інших 
областях використовують обидві 

мови, українську і російську.
Кількість прихильників укра-

їнської мови як єдиної держав-
ної постійно зростає. Сьогодні так 
вважають вже 61 відс. (у 2014 році 
таких було 47 відс.), ще 20 відс. ствер-
джують, що російській можна нада-
ти статус офіційної в окремих реґіо-
нах, 15 відс. – за надання російській 
мові статусу державної. При цьому 
слід зауважити, що при постійно-
му зменшенні кількости прихильни-
ків надання російській мові держав-
ного статусу, зростає кількість при-
хильників української мови як єди-
ної державної без інших альтерна-
тив. Найбільше прихильників надан-
ня російській будь-якого статусу в 
областях півдня та сходу.

43 відс. опитаних вважають, що 
Україна повинна стати великою 
аґрарною державою, стільки ж, – що 
вона повинна розвивати високотех-
нологічні галузі та промисловість. 
Прихильників аґрарного шляху роз-
витку переважно більше на заході та 
у центрі, технологічної еволюції – на 
сході, півдні та у столиці.

Питання дозволу продажу земель 
сільськогосподарського призначення 
сьогодні не має підтримки у суспіль-
стві. 77 відс. опитаних проти цієї іні-
ціятиви, за – лише кожен десятий, 13 
відс. не визначилися з відповіддю у 
цьому питанні.

Половина опитаних вважають, що 
Україна повинна бути парлямент-
сько-президентською республікою, 
17 відс. – виключно парляментською, 
14 відс. – президентською, 20 відс. не 
визначилися з відповіддю.

Лише 28 відс. опитаних вважають, 
що Україні сьогодні потрібна дик-
татура з жорстким провідником на 
чолі держави, 56 відс. – проти дикта-
тури, ще 16 відс. не визначилися.

Дві третини опитаних – за унітар-
ний устрій країни, 19 відс. – за феде-
ративний, стільки ж не визначило-
ся. Прихильників федерації найбіль-
ше у Миколаївській, Одеській та Хар-
ківській областях. Незважаючи на це, 
кількість прихильників унітарного 
устрою тут все одно переважає (42-
43 відс).

Згідно з результатами дослі-
дження, проведеного Соціологіч-
ною групою „Рейтинґ“ 59 відс. опи-
таних вважають, що країні потріб-
ні радикальні зміни, 15 відс. – за те, 
що усе залишилося так, як є зараз, 
аби не гірше, стільки ж – за повер-
нення того, як було раніше. Найбіль-
ше тих, хто виступає за радикаль-
ні зміни‚ серед мешканців Галичи-

ни. Тих, хто за повернення у минулі 
часи – серед жителів неокупованого 
Донбасу, Харківщини, Миколаївщи-
ни, Одещини, Запоріжжя. Водночас 
навіть тут очікування радикальних 
змін значно переважають над інши-
ми настроями.

Чверть опитаних очікують, що 
життя їхніх сімей покращиться у 
найближчі п’ять років. 37 відс. вва-
жають, що воно не зміниться, 18 відс. 
– очікують погіршення, ще 21 відс. 
не змогли оцінити перспективи сво-
їх родин у майбутньому. Найбільше 
тих, хто оптимістично налаштова-
ний – у західніх областях та у столич-
ному реґіоні (Києві та області). Вод-
ночас оптимістична тенденція все ж 
таки тут не є домінуючим: тих, хто 
вважає, що життя їхніх сімей не змі-
ниться або ж погіршиться‚ не менше 
половини.

Найважливішою проблемою для 
країни опитані вважають військо-
вий конфлікт на сході України (75 
відс.). Майже половина так говорить 
про хабарництво та корупцію у вла-
ді. 28 відс. вважають найбільш важ-
ливою проблемою держави безро-
біття, по 19 відс. – так говорять про 
підвищення цін товари та низький 
рівень платень або пенсій, 17 відс. – 
про соціяльне розшарування, роз-
рив між бідними та багатими, по 
15 відс. – про підвищення тарифів 
на комунальні послуги та недостат-
ній рівень соціяльного захисту, по 
12 відс. – про зростання злочиннос-
ти та неможливість отримати якіс-
не медичне обслуговування, 8 відс. 
– про несприятливі умови для роз-
витку малого та середнього бізнесу, 
лише 6 відс. – про нестачу свободи 
і демократії, 4 відс. – про неможли-
вість отримати якісну освіту.

Натомість на особистісному рівні 
найважливішими проблемами опи-
тані вважають низький рівень зарп-
лат та пенсій (52 відс.), підвищен-
ня цін на основні товари, інфляцію 
(51 відс.), підвищення тарифів на 
комунальні послуги (50 відс.). Кожен 
п'ятий говорить як про особисті 
проблеми про військовий конфлікт 
на сході України, неможливість 
отримати якісне медичне обслуго-
вування, безробіття. По 14-15 відс. 
вважають своїми проблемами недо-
статній рівень соціяльного захисту, 
хабарництво та корупцію, 11 відс. 
вважають проблемою соціяльне роз-
шарування. Інші проблеми особисто 
хвилюють менше як 8 відс. опитаних.

Понад 90 відс. респондентів оці-
нили політичну ситуацію в країні 

як критичну або напружену (33 і 59 
відс. відповідно), лише 3 відс. гово-
рили про неї як про спокійну. Висо-
кий рівень напружености стосовно 
оцінки ситуації у вітчизняній полі-
тиці відображений в усіх без винятку 
областях країни.

Незважаючи на високий рівень 
напружености у суспільстві, віднос-
на більшість громадян виступають 
не за радикальні, а за конструктивні 
шляхи виходу країни з кризи. 44 відс. 
вважають, що найбільшою мірою 
сприятиме зниженню напруженос-
ти у суспільстві початок реальних 
кримінальних розслідувань коруп-
ції у владній верхівці країни. 37 відс. 
говорять, що знизити напруженість 
зможе реалізація проєктів, спрямо-
ваних на поліпшення матеріяльно-
го становища та умов життя людей. 
35 відс. вважають, що це повинен 
бути реальний проґрес на Донба-
сі, наприклад‚ припинення військо-
вих дій, звільнення полонених тощо. 
20 відс. вважають, що зниженню рів-
ня напруги у суспільстві сприяти-
ме шире залучення людей до громад-
ського контролю за діями влади.

„Українська правда“

Ігор Луценко – Народний депутат 
України, член Комітету з питань 
запобігання і протидії корупції.

(Закінчення зі стор. 3)

Кого хочуть...

Відбудуться збори 
Фундації УВУ

НЮ-ЙОРК. – Фундація Укра-
їнського Вільного Університе-
ту (ФУВУ) повідомляє, що річ-
ні загальні збори членів Фунда-
ції відбудуться 24 березня о 2-ій 
годині пополудні у домівці ФУВУ 
(136 Second Ave., New York) на 
п’ятому поверсі. 

Пропонуються звіти голови та 
членів управи, контрольної комі-
сії, обговорення звітів, прийнят-
тя статутних змін, вибори керів-
них органів, схвалення бюджету 
2019 року. 

Участь членів у зборах є осо-
биста, тобто мандати не пере-
даються. Запрошуємо до участи 
членів, а також гостей зацікавле-
них діяльністю Фундації та Укра-
їнського Вільного Університету. 

Фундація УВУ

НОВИНИ НАУКИ                                                                                                                            

Настав час вшанувати Євгена Чикаленка
Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – Вшановуючи пам’ять 
одного з найвидатніших українців 
початку ХХ ст. Євгена Чикаленка, 
Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. Михайла Гру-
шевського спільно з Музеєм укра-
їнської революції 1917-1921 років 
та Просвітницьким центром націо-
нального відродження ім. Є. Чика-
ленка провели до дня його наро-
дження 21 грудня 2017 року кру-
глий стіл на тему „Євген Чикален-
ко та меценатство в українському 
націєтворенні“. 

Дир ек тор м у з ею Олекс а н-
дер Кучерук закликав присутніх 
до створення Клюбу шануваль-
ників Є. Чикаленка. Д-р Валенти-
на Піскун поділилася враженнями 
від особистого осмислення ролі, 

яку зіграв Є. Чикаленко у створен-
ні Центральної Ради Української 
Народної Республіки (УНР). Голо-
ва Просвітницького центру ім. Є. 
Чикаленка Юрій Гнаткевич роз-
повів про діяльність та ініціятиви 
Центру у справі відновлення істо-
ричної справедливости щодо вели-
кого сина України. 

Своїм враженням від „Щоденни-
ків“ Є. Чикаленка поділився проф. 
Володимир Панченко. Інна Старо-
войтенко, яка видала вісім фунда-
ментальних томів праць Є. Чика-
ленка, провела історичні паралелі 
між подіями, описаними Є. Чика-
ленком і актуальними подіями 
сучасности в політиці та культурі. 

Д-р Ігор Гирич розповів, що 
саме Є. Чикаленко підготував для 
держави М. Грушевського, Симо-
на Петлюру, Сергія Єфремова і 

багатьох інших діячів створеної 
ним Центральної Ради, яка й про-
голосила незалежність УНР. Він 
був першим кандидатом на поса-
ду голови Центральної Ради, але 
поступився М. Грушевському. 

Промовляли завідувачка Істори-
ко-меморіяльного музею М. Гру-
шевського Світлана Панькова, д-р 
Ольга Ковалевська, письменниця 
Олена Леонтович, науковець Тетя-
на Котенко. 

Учасники круглого столу, який 
відбувся 23 листопада 2017 року,  
у хва лили низк у звернень до 
Прем’єр-міністра України Воло-
димира Гройсмана, до голови Вер-
ховної Ради України Андрія Пару-
бія, до Київського міського голо-
ви Віталія Кличка та інших пред-
ставників влади про вшанування 
Є. Чикаленка. 

Виступає голова Просвітницького 
центру національного відроджен-
ня ім. Євгена Чикаленка Юрій 
Гнаткевич. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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У музеї відтворили Масницю
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – У обласному краєз-
навчому музеї 17 лютого провели 
свято Масниці за народними обря-
дами, які записав колись академік 
Агатангел Кримський. Колорит-
ні дійства, представлені відвідува-
чам, були взяті з його книги „Зве-
нигородщина. Шевченкова батьків-
щина. З погляду етнографічного та 
діялектичного“ 1930 року видання. 

Матеріяли до книги він збирав 
майже 40 років. Вони узагальню-
ють опис селянського життя цен-
тру України. Свято Масниці було 
початком залицянь, пошуку пари 
з метою створення родини. Неба-
жання створювати сім’ю засуджу-

валося в жартівливих формах - 
прив’язуванням „колодки“ (пали-
ці, хустки, стрічки). Всі учасники 
дійства, що отримували колодку, 
відкуплялися кошиком солодощів. 
Колодій – бог шлюбу, примирення, 
взаєморозуміння, Масниця – його 
супутниця та ведуча залучали гос-
тей до екскурсії від хати до хати, 
які була наповнені розповідями, 
леґендами та прикметами погоди. 

На Масницю щодня готували 
вареники з сиром. В народі говори-
ли: „Вареники доведуть, що й хлі-
ба не дадуть!“. Величезна макітра 
вареників порадувала гостей. При-
ємно, що традиції ожили та заціка-
вили молодь, яка відчула дух свята 
наших предків. 

У селі Колодку справляли 
Валентина Шемчук

ДИКАНЬКА‚ Полтавська область. 
– 18 лютого, в Сиропусну неділю‚ 
завітали полтавці до історико-куль-
турного комплексу „Вечори на хуторі 
Проні поблизу Диканьки“. 

Як колись на Колодія, одружені 
жінки вповивали народжену колод-
ку-палицю, а пізніше прив’язували її 
до ноги парубкам за те, що не одру-
жилися впродовж масниць. У Про-
нях не згасали жарти, вирували тан-
ці, лунав сміх.

Обрядові слова співав гурт 
„Диканські козаки й козачки“ під 
орудою господаря хутора Володи-
мира Удовиченка. У мальовничій 
садибі відвідувачів директор район-
ної музичної школи Володимир 
Рєзнік та лавреати всеукраїнських 
і міжнародних конкурсів співачка 
Ірина Дубіна й баяніст Костянтин 
Калкін. 

Мистці подарували кожному гос-
теві диканського хутірця найкра-
щі враження від святкування Сир-
ної неділі. 

Працівники краєзнавчого музею показують відвідувачам святкування Масниці на Черкащині. (Фото: Олександер Костирко)

Учасники свята в диканському селі Проні на Полтавщині. (Фото: Максим Гергало)
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The Ukrainian National Association Inc.

will host a presentation by

Dr. Petrusia G. Kotlar

Dr. Kotlar, chiropractor,  is a 
well-known alternative health care 
provider practicing for 33 years.  
Her holistic wellness practice in 
NYC encompasses spinal health, 
nutrition, exercise and apitherapy.  
As part of her continuing education 
studies, Dr. Kotlar has completed 
coursework on Nutritional Proto-
cols for Daily Living, Principles 
of Digestion, and Fundamentals 
of Herbal Therapy in Endocrinol-
ogy and Cardiac Health, among 
others.

Sunday, March 18, 2018, at noon, at Holy Protection 
of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church Hall, 

255 Barnum Avenue, Bridgeport, CT 06608

Topics to be discussed include:

Admission: gratis
Healthy snack tasting Organized by UNA Connecticut District

• Ethno-nutrition
• Seasonal Eating
• Nutritional Trends in 2018
• Alternatives to Chemical Medicine

TRENDS
-2018

“Wellness and Nutrition 
as a Means to Healthy Longevity”

ФІЛАТЕЛІЯ                                                                                                                                         

Поштові марки друкують в Україні
Левко Хмельковський

Ніби природно, що кожна держа-
ва самостійно друкує свої поштові 
марки. Але Україна після відновлення 
її незалежности у 1991 році не мала 
поліграфії, здатної випускати знаки 
поштової оплати. Коли 16 липня 1990 
року Верховна Рада Української РСР 
ухвалила Деклярацію про державний 
суверенітет України, художник Олек-
сандер Івахненко отримав від Мініс-
терства зв’язку УРСР замовлення на 
виготовлення поштової марки, при-
свяченої цій події. Друкувати мар-
ку довелося в Москві. З цієї марки 
почалася сучасна історія української 
поштової марки. 

Московська друкарня „Держзна-
ку“ надрукувала ще кілька марок для 
України, але українці не схвалювали 
такого стану і тому вісім наступних 
марок було надруковано в канадській 
друкарні „Canadian Bank Note“, ще дві 
– у Австрії та Угорщині. Від 1992 року 
Україна сама випускає свої поштові 

марки. Про це Ольга Бистрицька під-
готувала репортаж з поліграфкомбі-
нату „Україна“ для інтернет-видання 
Центру транспортної стратегії, а голо-
вний редактор цього видання Владис-
лав Решетняк надав „Свободі“ мож-
ливість оприлюднити її розповідь. 
Незалежний інформаційний Центр 
транспортної стратегії вивчає розви-
ток транспортного комплексу Украї-
ни і надає інформацію, потрібну для 
зростання економіки України в ціло-
му. 

На поліграфкомбінат „Україна“, 
де від 1992 року „Укрпошта“ друкує 
марки, можна потрапити лише з осо-
бливою перепусткою. У цеху офсет-
ного друку встановлено дві маши-
ни німецького концерну КBA, при-
дбані у 2005 і 2008 роках. За годину 
вони друкують 720 тис. стандартних 
марок. Залога – три особи. Папір для 
марок замовляють в Англії. В Украї-
ні такого паперу немає. На комбіна-
ті є спеціяльний виробничий підроз-
діл, зайнятий приготуванням фарб. 

Базові кольори купують в Німеччині. 
Для захисту від фальшування вико-
ристовують ультрафіолет, мікротекст 
або рельєфний друк. Після друку мар-
ки ще раз перелічують і пересила-
ють у відділ перфорації, де теж сто-
їть німецька машина. Неправильна 
перфорація на марці вважається бра-
ком, але дуже цінується серед колек-
ціонерів. Після перфорування марки 
розрізають і передають на контролю. 
Контролер комбінату вручну пере-
глядає кожен аркуш і на кожній пач-
ці ставить свій підпис і печатку. Мар-
ки ще раз рахують і передають замов-
никові. 

Начальник Центру філателістичної 
продукції „Укрпошти“ Наталя Мухи-
на розповіла: 

„Марки – це поштові гроші. Бува-
ють стандартні і художні марки, які 
стають основним предметом колек-
ціонувания. Щодо цього між пошто-
вими адміністраціями різних країн 
існує конкуренція, у якій „Укрпошта“ 
на виставках багато разів була пере-

можницею. Проєкти марок розгля-
дає Редакційно-художня рада, до якої 
входять художники, історики, пред-
ставники музеїв, Інституту націо-
нальної пам’яті, філателісти. Тематич-
ні пляни випуску марок формують-
ся на основі пропозицій, які надхо-
дять до „Укрпошти“. Щорічний плян 
випуску марок в середньому має до 
50 сюжетів з життя України. Вартість 
річного комплекту – 300-350 грн. 

Протягом останніх років були 
випущені стандартні марки серії 
„Листя“, тепер виходять марки серії 
„Герби міст і селищ України“ з пока-
зом гербів Ялти, Чопа, Ніжина, Єна-
кієва, селищ і сіл Шацька, Парутіно-
го, Клесова і Мариніна. Діють пев-
ні обмеження з випуску поштових 
марок живим людям. Винятком є 
артисти і спортовці – поштові мар-
ки на честь братів Кличків, Руслани 
Лижичко і Джамали, першого прези-
дента України Леоніда Кравчука. Діє 
також проєкт „Власна марка“. Пля-
нується випуск марок, на яких буде 
зазначено вага і різновид відправлен-
ня. Це зробить оплату зрозумілою 
для відправників і поштовиків“. 

Mарки серії „Герби міст і селищ України“.
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             

Хор з Полтави співав на фестивалі
Валентина Шемчук

МИКОЛАЇВ‚ Львівська область. – 
27-28 січня відбувся ХХІ Міжнарод-
ний фестиваль „Прощання з коля-
дою“‚ організований Львівським 
ставропігійним братством св. апос-
тола Андрія Первозваного. Дводен-
не зібрання виконавців духовного 
співу розпочалося у храмі Успіння 
Пресвятої Богородиці. 

У мистецькому дійстві взяли 
участь майстри сцени і початків-
ці. Юнацький театр „Хліб“ Микола-
ївського районного будинку куль-
тури представив вертеп-компози-
цію про життя-молитву родин та 
дітей, чиї сини й батьки героїчно 
захищають схід України, окупова-
ний російськими військами. 

Від Полтави побажала всім Божої 
благодаті заслужений працівник 
культури України Валентина Шем-
чук. Хор Харківсько-Полтавської 
Єпархії Української Автокефаль-
ної Православної Церкви (УАПЦ) 
вперше співав на цьому фестивалі. 
Хористи під орудою реґентки Олек-
сандри Горай виконали колядки 
„Божа ніч“, „Ой‚ во граді Вифлеємі“, 
„Ой, підемо пане-брате“. 

Настоятель Свято-Михайлівської 
парафії в Полтаві художній керів-
ник хору о. Олександер Горай вру-
чив грамоти подяки від Архиєпис-
копа Харківського і Полтавського 
УАПЦ Афанасія Шкурупія львів-
ським священикам, котрі разом із 
парафіянами передали богослужбо-
ве облачення та церковне начиння 
для потреб вірних у Полтаві. 

Полтавський хор вступив й у 
ґала-концерті фестивалю, який від-
бувся на сцені Національного укра-
їнського драматичного театру ім. 

Марії Заньковецької у Львові. Давні 
й сучасні колядки під керівництвом 
Руслана Ляшенка виконали муніци-
пальний хор „Гомін“ та „Ставрос“ 
Львівського ставропігійного брат-
ства св. апостола Андрія Первозва-
ного, а також „Оранта“ Успенської 
ставропігійної церкви та храму св. 
Архистратига Михаїла УАПЦ, зраз-
ковий дитячо-юнацький хор „Раду-
ниця“, дівочий „Грація“ та студен-
ти Львівського державного коле-
джу культури і мистецтва, Галиць-
кий камерний хор „Слов’янка“ 
Української греко-католицької церк-
ви св. Івана Хрестителя зі Львова, 
хор Митрополичого катедрального 
собору УАПЦ з Івано-Франківська 
та вихованці львівських недільних 
шкіл парафій Успіння Богородиці та 
Успіння праведної Анни. 

З словом подяки до організаторів, 
співаків та гостей звернувся пред-
стоятель УАПЦ Макарій Малетич та 
нагородив грамотами усіх артистів, 
котрі виступали цього дня на сце-
ні. Завершився фестиваль соборною 
молитвою „Бог Предвічний“. 

Щиро зустріли полтавських спі-
ваків у Львівській міській раді‚ 
показали їм красу міста під час екс-
курсійних подорожей, почастували 
галицькою кавою й шоколадом.

В Успенській церкві Львова хор 
з Полтави супроводжував Архиє-
рейську Літургію, яку очолив Вла-
дика Макарій. Було зачитано подя-
ки від Архиєпископа Афанасія пара-
фіянам Успенської громади, котрі 
в жовтні 2017 року передали гро-
ші для будівництва в Полтаві хра-
му св. Архистратига Михаїла. Від 
львів’ян настоятель о. Ігор Бурмило 
подарував ікони полтавській пара-
фії УАПЦ.

Депутат дарує книги Стуса
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Під час 
виборів деякі кандидати у депу-
тати здобувають прихильність 
виборців продуктовими пакета-
ми з гречкою чи будовою дитячих 
майданчиків. Депутат міської ради 
Вадим Дрига порушив цей звичай. 

У районі міста, де він обраний, 
є кілька вулиць, що носять імена 
страчених в СРСР письменників 
Івана Микитенка та Василя Сту-
са. В. Дрига у співпраці з місцевим 

письменницьким осередком уже 
двічі запрошував до міста сина 
письменника Олега Микитенка, 
допоміг видати книгу його спога-
дів та дружини письменника. На 
вулиці В. Стуса В. Дрига на кожен 
будинок подарував нові таблички 
з його портретом. 

2 лютого мешканці вулиці отри-
мали видану у „Смолоскипі“ кни-
гу „Вибрані твори“ В. Стуса з серії 
„Шістдесятники“. Книги від депу-
тата також отримали шкільна та 
міська бібліотеки.

Страчений за рятування євреїв
 Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – 17 листопада 2017 
року відбувся громадський пере-
гляд короткометражного аніма-
ційного фільму „Людина з облич-
чям“, в основі якого – подвиг Якова 
Сухенка, інженера з Донбасу, який 
у Рівному під час німецької окупації 
переховував євреїв і поплатився за 
це своїм життям. Його в 1943 році в 
33-річному віці гітлерівці розстріля-
ли, а через 40 років (у 1983 році) Я. 
Сухенкові посмертно було присвоє-
но звання Праведника народів світу. 

Фільм створено за однойменною 
книгою Міріям Рицер, яка описала 
героїчні діяння українця. Я. Сухен-
ко з рівненського ґетто лише за 
один день визволив 50 євреїв, яких 
назавтра мали розстріляти‚ привіз в 
лікарню немічну єврейську дівчин-
ку, сказавши, що це його донька. 
Значну частину у фільмі займають 
спогади Варвари Берец, яку теж 
врятував Я. Сухенко.

Фільм створили у Центрі студій 
політики пам’яті та публічної історії 
„Мнемоніка“ Роза Саркісян та Діана 
Ходячих.

Виставлено картини Марії Примаченко
Наталя Білоус

КИЇВ. – У Музеї української діяс-
пори 14 грудня 2017 року відкрила-
ся виставка картин Марії Примачен-
ко (також: Приймаченко), які брали 
участь у міжнародних виставках. 

У 1937 році на Всесвітній вистав-
ці у Парижі роботи М. Примаченко 
вперше відкрили світові неповтор-
ний і ориґінальний світ цієї укра-
їнської художниці. В той час, коли 
українці переживали один із найтра-

гічніших періодів в історії, фантас-
тичні звірі М. Примаченко у тота-
літарному радянському павільйоні 
були ковтком „свіжого повітря“, вия-
вом вільного та вічного народного 
духу. 

Саме кілька робіт з тієї відомої істо-
ричної виставки разом з іншими кар-
тинами видатної художниці зараз екс-
понуються на виставці „Марія При-
маченко: від Болотні до Парижа”. У 

Хор Харківсько-Полтавської Єпархії Української Автокефальної 
Православної Церкви співає на сцені Національного українського дра-
матичного театру ім. Марії Заньковецької у Львові. Зліва: Валентина 
Шемчук, Людмила Півненко, Наталя Воронянська, Людмила Половина, 
о. Олександер Горай, о. Олег Авраменко, Євген Наконечний, Тетяна 
Григор’єва, Людмила Федяєва, Олександра Горай. (Фото: Мирослав 
Бачинський)

(Закінчення на стор. 16)

На відкритті виставки (зліва, у першому ряді): правнучка художниці 
Анастасія Приймаченко, віце-президент „Всеукраїнського благодійного 
фонду Марії Приймаченко“ Ольга Левченко, директор Національного 
музею українського народного декоративного мистецтва Людмила 
Строкова, директор Музею української діяспори Оксана Підсуха, провід-
ний науковий співробітник Музею української діяспори Наталя Білоус.

Пластуни прийшли на Водохреща
Олександер Калько

ЧЕРКАСИ. – Чле-
ни Пласту Національ-
ної скавтської органі-
зації України 19 січня 
долучилися до свята, яке 
умовно завершує цикл 
Різдвяних святкувань, 
щоб випробувати себе і 
публічно показати свою 
мужність, занурюючись 
у крижану воду. 

Цього дня вони при-
йшли до Української 
православної  церк-
ви св. мученика Анато-
лія Київського Патрі-
ярхату на службу Бого-
явлення Господнього, 
а потім пішли до най-
ближчої водойми, щоб 
тричі зануритись з головою і з вигу-
ком „Христос охрестився!“ вискочи-
ти з води. В окремих гуртках Пласту 
це вже стало традицією. 

Цього року разом святкували 
Водохреща пластуни з станиць Чер-
каси і Бережани‚ що на Тернопіль-

щині, як такі‚ що вже мають гарт. А 
після занурення вони ще й фотогра-
фувалися. 

Схоже на те, що в недалекому май-
бутньому традиція купання на Водо-
хреща стане таким собі флешмобом 
серед всього Пласту.

Біля крижаного хреста – пластуни куреня ім. 
капітана Євгена Подолянчука, станиця Черкаси‚ 
з пластуном-сеньором Олександром Кальком.
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Альбом про німецьку окупацію Кіровограда
Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Великий альбом 
„Кіровоград у роки окупації. Життя населення 
та окупантів. Документи і спогади“ презентова-
ний 25 січня у обласній науковій бібліотеці ім. 
Дмитра Чижевського. Він має 480 стор. і понад 
700 фотографій та документів.

Німецька окупація міста тривала два з поло-
виною роки. Про ці роки радянська пропаґан-
да вигадала багато мітів, перекручень і брехні. 
Через 70 років настав час позбутися тих стерео-
типів. Автор-упорядник альбому, вчитель істо-
рії та суспільствознавства Олександер Жосан 
упевнений, що й досі виклад цього періоду, 
навіть у наукових статтях, грішить необґрун-
тованістю, орієнтацією на радянські пропаґан-
дистські кліше, а іноді навіть межує із фальси-
фікацією історії. 

Уже були дослідження Івана Петренка 
„Нацистський окупаційний режим“ та Василя 
Даценка „Велика війна. Кіровоградський вимір“. 
Автор нового альбому посилається на попе-
редників, але величезний масив опрацьовано-
го документального та статистичного матеріялу 
виявляє тенденції, які стали певним відкриттям. 

Німці зайшли у місто досить швидко. Перед 
цим людей змусили викопати величезний про-
титанковий рів, але він не став жодною пере-
поною для німецького війська. Жодного опору 
німцям до середини 1942 року не було. 

Значна частина населення зустрічала їх з 
радістю. На розі вулиць Шевченка і колишньої 
Декабристів навіть спорудили тріюмфальну 
арку для урочистої зустрічі. Більшість мешкан-
ців міста повірили, що до них прийшли визво-
лителі. Досить швидко була знята комуністич-
на символіка, зруйновані пам’ятники вождям. 
Причому це робило й місцеве населення. Було 
перейменовано 310 вулиць, причому значна 
частина на честь українських героїв та культур-
них діячів. Виходила газета, яка тричі змінюва-
ла назву: „Український голос“, „Українські вісті“, 
„Кіровоградські вісті“. 

У 1942-1943 роках зросла народжуваність, бо 
німці з таборів військовополонених відпуска-
ли майже всіх українців і вони поверталися до 
родин. Проте 29-30 вересня 1941 року окупанти 
розстріляли понад 4,000 євреїв, яких скинули у 
протитанковий рів. Багато людей також загину-
ло у таборі для військовополонених, але україн-
ців там майже не залишилось. 

Історик Олександер Жосан представляє новий 
альбом.

Книги на вшанування Митрополита Іларіона 
Протoєрей Богдан Демчук

КИЇВ. – З нагоди 135-річчя 
народження Мирополита Іларіо-
на (Івана Огієнка), Фундація ім. 
Митрополита Іларіона (Огієнка)
видала дві нові книги як докумен-
тально-публіцистичні оповіді.

Перша книга Микола Тимоши-
ка „Його бій за державність” має 
376 сторінок. В основу життєпи-
су митрополита взято хронологіч-
ний принцип. Оскільки життєву 
дорогу героя умовно можна поді-
лити на три відтинки (на Батьків-
щині, в країнах Західної Европи, в 
Америці), то й зібрані матеріяли 
розміщено у трьох розділах: „На 
нашій, не своїй землі”, „Позбав-
лений волі та хати”, „Під іншим 
прізвищем за океаном”.

Проф. М. Тимошик досліджу-
вав цю непересічну постать піс-
ля появи праці „Голгофа Іва-
на Огієнка”‚ котра побачила світ 
1997 року. У 2000 року у вислі-
ді опрацювання канадського архі-
ву вийшло нове дослідження 
„Лишусь навіки з чужиною. Іван 
Огієнко (Митрополит Іларіон) і 
українське відродження”.

Повна бібліографія праць проф. 
М. Тимошука про Митрополита 
Іларіона включає чотири книжки, 
23 передмови до книг І. Огієнка, 
упорядкованих і виданих М. Тим-
ошиком‚ та 146 наукових, науко-
во-популярних та журналістських 

статтей і виступів. 
Друга книга „Запізніле ворот-

тя”, котра складається з 392 сторі-
нок, присвячена вивченню пись-
менницького доробку колишного 
„ворога народу” в СРСР. 

5 травня 2000 року була заре-
єстрована в Києві як юридич-
на особа Фундація ім. Митропо-
лита Іларіона (Огієнка)” та поча-

то видавничий проєкт „Запізніле 
вороття”. Мета фундації – ствер-
дження і захист української мови, 
поширення українського друко-
ваного слова, повернення в Укра-
їну та гідне представлення розсі-
яного в часі і просторі наукового, 
творчого добробку відомих і мало-
відомих подвижників української 
національної ідеї, життєвий шлях 

яких з різних причин завершився 
на чужині. Це також відновлення 
миротворчо-благодійних та куль-
турно-історичних традицій народу.

Книга дає можливість ознайо-
митись з 20-ма працями видав-
ничого проєкту „Запізніле ворот-
тя”. Ці праці складаються з 77 тво-
рів‚ об’єднаних спільною темою. 
Це шість праць серії „Рукопис-
на спадщина“ та 14 праць серії 
„Закордонні першодруки“. Тре-
тий розділ книги подає історію 
„повернення” Митрополита Іла-
ріона до України та перешкоду у 
здійсненні цієї мрії.

2 січня виповнилось 135 років 
з дня народження видатного уро-
дження Житомирщини Митро-
полита Іларіона (Івана Огієнка). 
З цієї нагоди 15 січня у Жито-
мирі відбулась зустріч-рекві-
єм з вшанування пам’яті цієї 
визначної особисти, у якій взяв 
участь Єпископ Житомирський 
і Овруцький Паїсій Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату. Захід відбувся перед 
пам’ятником Митрополита Іларі-
она біля Свято-Михайлівського 
катедрального собору.

Що б от римати вище зг а ди-
ні книжки та інші праці проєкту 
„Запізніле вороття”, можна звер-
татися на адресу: Фундація ім. 
Митрополита Іларіона (Огієнка), 
а/с 1, Київ, 04107 Ukraine.

Протoєрей Богдан Демчук – спів-
голова Фундації ім. Митрополита 
Іларіона (Огієнка).

Обкладинки документально-публіцистичних оповідей, які Фундація ім. 
Митрополита Іларіона видала з нагоди його 135-річчя народження.

Представили книгу „Ріка любові“
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 12 січня у Державному 
історико-архітектурному заповід-
нику відбулася презентація нової 
книжки о. Василя Онищука „Ріка 
любові“. 

Четверте літературно-худож-
нє видання священика Української 
греко-католицької церкви Пресвя-
тої Трійці вийшло обсягом 360 сто-
рінок з ілюстраціями у видавни-
цтві „Астон“, Тернопіль. Редактор 
книжки і автор вступного слова – 

науковий співробітник Музею кни-
ги Ярослава Мазурак.

Перша книжка поезій о. В. Они-
щука „Духовна криниця“ була при-
свячена прославі Бога, краси рід-
ного краю та української мови. У 
другій – „Три школи“ йшла мова 
про родину, церкву й школу. У тре-
тій книзі – „Диво істини“ у про-
зі та віршах відкривалася глибина 
Божого Слова. 

З творчістю о. В. Онищука при-
сутніх ознайомили Я. Мазурак та о. 
Лев Кметко. Враженнями від кни-
жок поділилися учений секретар 

заповідника Надія Волинець, завід-
уючий Музею сакрального мисте-
цтва та історії переслідуваної церк-
ви Богдан Тихий, поети Василь 
Савчук, Світлана Даньків, викла-
дач школи мистецтв Ірина Драбик, 
вчителі Євгенія Біркова, Галина 
Гаврилишин, Марія Бляск. 

Виступили жіночий камерний 
хор „Ґлорія“ (керівник Є. Бірко-
ва), вокальне тріо „Лелія“ (керівник 
Наталія Марценюк), солісти Бог-
дана Борецька, Оксана Романенко, 
декляматори Юрій та Андрій Ухма-
нови, Руслан Соколовський, дівча-
та-колядники з родини Гуменних-
Солтисяк. Автор роздавав автогра-
фи шанувальникам його творчости.

Виступає о.  Василь Онищук. 
(Фото: Тетяна Будар)
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ПЛЕМ’Я ПЛАСТУНОК  „ПЕРШІ СТЕЖІ“
влаштовує

„ДЕННИЙ ТАБІР ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТІ“
     для дітей від 4 до 6 років, які володіють 

(розуміють і говорять) українською мовою

• Дитина мусить мати закінчених 4 роки життя до 31 серпня 2018 р. Вийнятків немає. 
• Дитина мусить мати усі приписані щеплення.
• Дитина, яка склала Заяву Вступу до новацтва, не може брати участи в таборaх для Пташат.

 Табір відбудеться на Союзівці  у двох групах:
• від неділі 24 червня до суботи 30 червня 2018 р.
• від неділі 1 липня до суботи 7 липня 2018 р.

У справі кімнат просимо порозуміватися прямо з Адміністрацією Союзівки:
SOYUZIVKA, P. O. Box 529, 216 Foordmore Road, Kerhonkson, NY 12446

                         (845) 626-5641;  www. Soyuzivka.com;  Fax: 845-626-4638

• Tаборова оплата: $150.00 ($20.00 незворотні); оплата за два тижні 290.00 дол.
• Зголошення і таборову оплату (чек виписаний на Plast – Pershi Stezhi) надсилати до: 

 Mrs. Oresta Fedyniak, 2626 W. Walton Ave., Chicago, IL 60622
                       Tel.: 773 486-0394 (від 8:00 до 10:00 ранку)

• Реченець зголошень: 30 травня 2018 р.  • Після реченця не принимаємо зголошень.
• Лікарську посвідку НЕ пересилати з анкетою зголошення. Просимо передати при       
   реєстрації.

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАБІР ПТАШАТ-2018
Ім’я і прізвище дитини ....................................................................................................................

                        по-українськи і по-англійськи

Дата народження ...............................................................................................................................
Адреса ....................................................................................................................................................
Телефон .................................................... E-mail ..............................................................................

Просимо залучити посвідку дати народження дитини, яку вписуєтe на табір перший раз
     ☐ від 24 червня до 30 червня 2018 р.  ☐ від 1 липня до 7 липня 2018 р.
     Величина таборової сорочинки дитини: ☐ 6-8,  ☐10-12,    ☐14-16.
     ☐ Залучую чек на суму $..............           ☐ Резервую кімнату на Союзівці

................................................................................................................................................................
ім’я і прізвище матері (подати дівоче прізвище)

Завваги ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................Підпис батька або матері

LAW OFFICES OF 
ZENON B. MASNYJ, ESQ.___________________
In the East Village since 1983

Serious personal injury, real estate 
for personal and business use, 

representation of small and mid-size 
businesses, securities arbitration, 

divorce, wills and probate.

(By Appointment Only)

140 Second Avenue
New York, NY 10003

212-477-3002
zbmasnyj@verizon.net

If 212-477-3002 landline not 
working, please call 201-247-2413

Збори 25 Відділу УНСоюзу
Вівторок, 13 березня 2018 р.

Парсипані, Н. Дж.: Річні загальні збори 25-го Відділу УНСоюзу відбудуться 
у вівторок, 13 березня 2018 р., о годині 2:00 по пол. в Головній Канцеля-
рії Українського Народного Союзу, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054.

Програма зборів:
1) Вибір делеґата на 39-ту Конвенцію Українського Народного Союзу
2) Дискусія

Просимо членів Відділу повідомити Секретаря Відділу Оксану Тритяк про 
участь у зборах, тел. 973-292-9800 ext. 3071, або електронною поштою 
trytjak@unainc.org. 

Збори 269 Відділу УНСоюзу
Неділя, 11 березня 2018 р.

Джерзі Ситі, Н. Дж.: Річні загальні збори 269 Відділу УНСоюзу відбудуться 
в неділю, 11 березня 2018 року, о год. 3:00 по пол. за адресою:
100 Montgomery St., Jersey City, NJ 07302.

Порядок денний:
Вибір делеґатів і заступників делегатів на 39-ту Конвенцію УНСоюзу.

За додатковою інформацією прошу телефонувати: 800-253-9862 ext. 
3038 або E-mail: kaploun@unainc.org

Валентина Каплун, Секретар 269-го Відділу УНСоюзу

На продаж
Пенсіонер продає 23 класичних і ек-
зотичних автомобілів з його особистої 
колекції в Ню-Джерзі. Просимо теле-
фонувати до Марка Хоми за додатко-
вими інформаціями. 973-204-0226

На продаж або можливо в  оренду
Кондомініюм, 2 спальні, 

в St. Andrews Ukrainian Village 
Condominium Аssoc., 

Норт-Порт, Фльорида.
Тел. 847-404-9538

Компанія Міст-Америка 
(у місті Port Reading, NJ) наймає на 
роботу працівників складу.

Умови праці: сканування, пакуван-
ня та опрацювання поштових за-
мовлень. Хороша заробітна плата, 
пакет бенефітів та медичнe страху-
вання. 

Контактувати з 9am до 5pm за 
номером 347-204-7035 (Михайло)

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

Рекляма 
– ключ до

успішного бізнесу!

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Березень 2017 року, ч. 210

Треба створити фільм про Івана Багряного 
Загальновідомо, що творча спадщина Іва-

на Багряного стала неоціненним надбанням та 
духовним скарбом незалежної України і по пра-
ву належить не тільки нам, сучасникам, а й май-
бутнім поколінням. 

Знамениті книги І. Багряного „Сад Гетсиман-
ський“ і „Тигролови“, розвінчавши загарбницьку 
московсько-більшовицьку політику, ще в серед-
ині XX ст. виходили в діяспорі рідною мовою та 
перекладалися англійською, німецькою, фран-
цузькою, голяндською, а нині вивчаються у 
школах та вищих навчальних закладах. За його 
художніми та публіцистичними творами захища-
ють наукові дисертації, у багатьох містах іменем 

письменника названо вулиці, а там, де він жив 
чи бував, установлено пам’ятні дошки. Значною 
подією стало відкриття пам’ятника І. Багряному 
в його рідному місті Охтирці на Сумщині.

Усе це засвідчує гідне пошанування пам’яті 
незламного борця за волю України, за її незалеж-
ність.

І саме тому спільним і невідкладним завдан-
ням є створення документального фільму про 
життя і діяльність І. Багряного. Нині вивчено 
багато важливих подробиць з нелегкого, але 
героїчного життя письменника, зібрано унікаль-
ні документи, реліквії, світлини, які зберігають-
ся не лише в архівах та музеях, а й перебувають 

у приватних колекціях. Якщо ми не встигнемо 
розповісти про це у фільмі, нащадки нам не про-
бачать.

Звертаємося до членів Фундації ім. І. Багря-
ного, шанувальників та прихильників творчої 
спадщини великого сина України з проханням 
бути спонзорами документального фільму про 
нього. У написах цього фільму будуть зазначе-
ні прізвища благодійників, які своєю пожертвою 
долучаться до створення дуже потрібної кіно-
стрічки. Пожертви на фільм про І. Багряного 
висилайте на адресу сторінки Фундації.

Управа Фундації ім. Івана Багряного

Фундація щиро дякує за підтримку
Від часу появи попередньої сто-

рінки Фундації ім. Івана Багря-
ного прислали пожертви на різ-
ні цілі такі організації та особи: 
2,000 дол. – о. Олексій Лімончен-
ко на допомогу жертвам в Украї-
ні в пам’ять харків’ян Володимира 
і Віри Цебенків та Галини Робінс‚ 
1,000 дол. – Фундація „Самопо-
міч“ Української Федеральної 
Кредитової Спілки в Чикаґо для 
Товариства Української Мови‚ 
210 дол. – Євген Макар для сиріт 
України‚ 200 дол. – св. п. Іларі-
он Хейлик (з них по 100 дол. для 
„Бористену“ та Світлани Долівець 
в Україні)‚ 178 дол. – Раїса Хейлик 
для Тамари Оскарчук в Україні‚ по 

100 дол. – Ніна Кальман для Фун-
дації та Софія Путруща (з них по 
50 дол. для сиріт та на інші потре-
би Фундації)‚ по 40 дол. – Лари-
са Долінська та Дарія Самотулка 
для Фундації‚ 30 дол. – Ніна Ква-
шинська для Фундації‚ по 25 дол. 
– Володимир Колюбінський та 
Лариса Луценко для Фундації.

Управа Фундації щиро дякує 
всім жертводавцям й прохає й 
далі підтримувати Фундацію сво-
їми пожертвами‚ щоб допомага-
ти видавництвам, газетам та жур-
налам України, пораненим воя-
кам та їхнім родинам, сиротам та 
на зроблення фільму про Івана 
Багряного.

Найкраща книга України в 2017 році
В Києві 11 грудня 2017 року від-

булося засідання жюрі Всеукраїн-
ського конкурсу „Найкраща кни-
га України“, в якому взяли участь 
23 видавництва з усієї 
України. Жюрі розгля-
нуло 60 видань різної 
тематики та визнало 
переможців у 10 номі-
націях. 

Пе рш у  н а г о р од у 
присуджено видавни-
цтву „Ярославів Вал“ 
за книгу Сергія Коза-
ка „Раритети україн-
ської діяспори“ в чоти-
рьох томах. Ця кни-
га – важливе видання 

для дослідників історії української 
діяспори. На видання частину гро-
шей дала Фундація ім. Івана Багря-
ного.

Ми звинувачуємо Москву
Олексій Коновал

В Україні та за її межами тепер вшановують 
пам’ять жертв Голодомору-геноциду 1932-
1933 років, винуватцями якого були Йосиф 
Сталін, Лазар Каґанович і В’ячеслав Молотов 
та їхні дорадники – кати українського наро-
ду. Виконавцем був присланий в Україну з 
Москви сибіряк Павло Постишев. 

В 1929 році розпочато розкуркулюван-
ня, відбирання землі та господарств в селян. 
Українських селян поділили на бідняків, 
середняків, куркулів і підкуркульників. Роз-
почато колективізацію, яка умотивовувалася 
ніби економічними та політичними вигодами. 
Рівнож твердили, що колективізація потрібна 
й для того‚ щоб ліквідувати багате селянство і 
визволити бідняків від експлуатації. 

Щоб провести колективізацію та забра-
ти від українського селянства накладену на 
них норму постачань, яка була неможлива до 
виконання, Москва призначила своїх дові-
рених людей, так званих „тисячників“. Спер-
шу вислано з Росії в Україну 60 тис. росіян-
комуністів на посади голів колгоспів, а піз-
ніше ще прислали 112 тис. комуністів та ком-
сомольців, переважно з Москви та Ленінгра-
ду, на викачування хліба з України. Ці кати 
українського народу, разом з активістами сіл 
та міст, з ковіньками в руках ходили від дво-
ру до двору й забирали знайдені в хатах хар-
чі, шукали в городах закопане в ямах зерно, 
картоплю, буряки та інші харчі й забирали з 
собою.

В 1950-1951 роках в США та інших краї-
нах Заходу, де опинилися втікачі з радянської 
України після Другої світової війни, було 
створено Демократичне Об’єднання Бувших 
Репресованих Українців Совєтами (ДОБРУС) 
в США, а в Канаді Союз Українців Жертв 
Російського Комуністичного Терору (СУЖЕ-
РО).

Основоположниками ДОБРУС та СУЖЕ-
РО у більшості були члени Української Рево-

люційно-Демократичної Партії (УРДП), яку 
тоді очолював Іван Багряний. Зусиллями й 
засобами цих двох організацій та їх прихиль-
ників, переважно людей з Великої України 
(східніх земель), що вийшли на еміґрацію з 
великим життєвим досвідом підсовєтсько-
го життя та з великим почуттям морально-
го обов’язку донести правду про Голодомор 
до відома ширшого світу, видано капіталь-
ну двотомну працю англійською мовою під 
назвою „Біла книга про чорні діла Кремля“. 
Цією збірною працею, що складається з істо-
ричних фактів і статистичних даних‚ зро-
блено перший найбільший крок в 1953-1955 
роках у напрямі задокументування перед 
широким світом злочинної антиукраїнської 
політики Москви супроти України, а зокре-
ма ж у формі штучно створеного комуністич-
ною владою Москви Голодомору 1933 року в 
Україні. 

Перший том книги має 545 стор., а другий 
712 стор. В обох томах понад 350 осіб подали 
свої свідчення про масові розстріли людей в 
тюрмах та про мільйони українців, що вмер-
ли з голоду. Поміщено понад 200 фотографій 
та копій урядових документів СРСР.

Рідня моєї матері жила на хуторі Повель-
ківщина на Полтавщині й дев’ять осіб з них 
– батьки, сестри, брати, тітка та дядько, що 
жили там, померли з голоду 1933 року.

Ті книги видано 15-тисячним тиражем. 
Понад 2‚000 примірників було вислано пред-
ставникам ООН, президентам та головам уря-
дів, різним міністерствам, амбасадам, сенато-
рам та парляментарям різних країн, науковим 
і політичним установам, університетським і 
міським бібліотекам в усіх країнах світу. 

Окрім вищезгаданої праці автори й видав-
ці з добрусівсько-сужерівського середови-
ща видали в 1950-1960 роках про Голод 1933 
року ще книги „Найбільший злочин Кремля“ 
Михайла Вербицького, „8,000,000: 1933-ий рік 
на Україні“ Федора Пігідо, „Москва сльозам 
не вірить“ та „Досвід з Росією“ Василя Гриш-

ка. 
СУЖЕРО і ДОБРУС в 1962 році видали 

15-тисячним тиражем англійською мовою 
книгу Марти Чиж „Жінка й дитина в модер-
ній невільничій системі СССР“ в якій бага-
то місця присвячено голоду 1933 року. В 
45-річчя Голодомору видано книгу В. Гришка 
„Український „голокост“ 1933“ українською 
й англійською мовами, а в 50-річчя Фунда-
ція ім. І. Багряного видала книгу В. Гришка 
„Замах на життя нації“. 

Фундація дала гроші на різні видання, що 
стосувалися голоду 1933 року‚ в тім числі й 
Маркові Царинникові, який зібрав і видав 
документи з англійських архівів про Голод під 
назвою „The Foreign Office and the Famine“. 
Фундація перевидала у видавництві „Про-
світа“ в Києві спогади Семена Старіва про 
голод в селі Вергуни на Черкащині. Ця книга 
вперше появилася друком в 1985 році англій-
ською мовою в американському видавництві 
під назвою „Execution by Hunger“ під псев-
дом Семена Старіва – Мирон Долот, щоб не 
накликати біди його рідні в Україні.

Книгу „Страта голодом“ було видано укра-
їнською мовою коштом Фундації ім. І. Багря-
ного 10-тисячним накладом. Близько 2‚000 
примірників надано Асоціяції Українських 
Голодоморів, яку очолював Левко Лук’яненко, 
а решту накладу розповсюджувало Товари-
ство „Просвіта“ по всіх областях України, де 
багато молоді дуже мало знали про цей зло-
чин Москви.

Голод 1933 року був роками замовчуваний 
в СРСР, або пояснювався посухою та поганим 
врожаєм. Захід вірив комуністичному урядо-
ві Москви.

Сьогодні ми схиляємо голови в жалобі 
перед жертвами московського народовбив-
ства й рівночасно пригадуємо Москві й віль-
ному світові, що ми не забули того злочину. 
Винуватця ми знаємо. Це була Росія‚ яка й 
тепер намагаються накласти свою лапу, своє 
ярмо, на Україну. 

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал
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 ЖИТЛ
ОВІ

ПОЗИКИ

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

Your savings federally insured to at least $250,000 and backed by 
the full faith and credit of the United States Government

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

5%
 

 Телефонуйте до нашого позикового відділу за №:

5%
П О Ч А Т К О В И М  В Н Е С К О М
П О Ч А Т К О В И М  В Н Е С К О М

773-328-7500 x 283

 ЖИТЛ
ОВІ

ПОЗИКИ

773-589-0077
847-359-5911
630-307-0079
973-373-7839
201-795-4061
973-887-2776

5000 N. Cumberland Ave. Chicago IL
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine IL
302 E. Army Trail Rd. Bloomingdale IL
734 Sandford Ave. Newark NJ
558 Summit Ave. Jersey City NJ
60-C N. Jefferson Rd. Whippany NJ

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

Для тих хто хотів би придбати свій перший власний будинок, ми пропонуємо мортґедж з початковим внеском 10%, без PMI. Особиста 
Мортґедж Страхівка (PMI) розповсюджується на однородинні будинки та багатоквартирні будинки, що містять не більше 2-х квартир, 
коли в одній з них проживає власник. Від 6 лютого 2018 р. відсоткова ставка на 15-річний особистий мортґедж з фіквосаною ставкою до 
максимальної суми $424,100 і 95% позиченої суми порівняльно з вартістю будівлі (LTV) становить 3.967% у річному відношенню (Annual 
Percentage Rate - APR); щомісячнa оплатa за мортґедж в сумі $100,000 при вищеподаних умовах становить $733.44; ніякої оплати за 
аплікацію, 0 пойнтс. Місячна оплата не включає кошти податків за нерухомість, страхування майна, Особисту Мортґедж Страхівку – 
PMI. Фактична місячна оплата буде вищою, якщо включити суму податків і страхування. Мортґедж можуть отримати тільки члени 
кредитівки, у визначених географічних місцевостях, за умови ухвалення заяви. Пропонована ставка й умови можуть бути змінені в 
будь-який час без попереднього повідомлення. Пропозиція може бути скасована в будь-який момент. Будь ласка, телефонуйте до 
нашого позикового відділу на безкоштовний № 1.888.222.8571 за поточними пропозиціями, відсотковими ставками й умовами.

З НИЗЬКИМ ДО 

 

спільному проєкті Музею української 
діяспори, Національного музею укра-
їнського народного декоративного 
мистецтва та Всеукраїнського бла-
годійного фонду М. Приймаченко 
представлено вибрані твори худож-
ниці, які отримали широке міжна-
родне визнання ще за її життя та вже 
після смерти 18 серпня 1997 року. 

І хоча її картини подорожують 
у найвіддаленіші куточки світу, М. 
Примаченко все життя не покида-
ла своє рідне село Болотня Київської 
области, у якому народилася 30 груд-
ня 1908 року. 

Батько Оксентій був теслею-вір-
туозом, а мати Параска – майстри-
нею вишивання. У дитинстві май-
бутня художниця важко хворіла. 
Талант її відкрила у 1936 році май-
стриня-ткаля Тетяна Флору. У цьо-
му ж році її запросили до експери-
ментальних майстерень при Київ-
ському державному музеї україн-
ського мистецтва (нині – Національ-

ний художній музей України), під 
час перебування у яких художниця 
багато малювала, вишивала, розпи-
сувала керамічні глечики та тарелі. 

Міжнародне визнання при-
йшло до молодої художниці порів-
няно швидко – буквально відразу 
після того, як вона почала постійно 
займатися творчістю. Після вистав-
ки в Парижі чарівні мальовничі 
композиції М. Примаченко викли-
кали подив і захоплення у Франції, 
Німеччині, Канаді, Японії, Хорва-
тії та інших куточках світу, і скрізь її 
неповторні й національно-самобут-
ні образи стали впізнаваними й зро-
зумілими. 

Вона брала участь у Всесвітній 
виставці 1967 року Монреалі, Кана-
да. В 2005 році твори мисткині від-
відали Японію, а в 2007 були презен-
товані на персональній виставці М. 
Примаченко в Хорватському музеї 
наївного мистецтва (Заґреб).

Тепер на виставці показано понад 
30 робіт М. Примаченко, а також 
унікальні світлини та документаль-
ний відеофільм. 14 робіт М. Прима-
ченко узято з фондів Національного 

музею українського народного деко-
ративного мистецтва. Вони мають 
багату виставкову історію, але дово-
лі рідко виставлялись в Україні. 

Вперше широкому загалу пред-
ставлені ориґінальні малюнки М. 
Примаченко до дитячих книжок, які 
видані були видавництвом „Весел-
ка“, зокрема до книжки „Ой коники-
сиваші“, яка видавалася англійською 
та еспанською мовами та розповсю-
джувалася за кордоном. 

27 січня залі виставки на кілька 
годин перетворилася на своєрідну 
художню майстерню, в якій малень-
кі відвідувачі (а дехто разом з бать-
ками) створювали яскраві розма-
льовки за мотивами картин худож-
ниці та малювали власні малень-
кі „шедеври”, надихнувшись твора-
ми, представленими у експозиції. 
Поки найменші відвідувачі виявля-
ли свій мистецький талант, старші 
діти разом з батьками провели екс-
курсію виставкою. 

Наталя Білоус – провідний науко-
вий співробітник Музею української 
діяспори.

(Закінчення зі стор. 12)

Виставлено картини...

*   *   *
Як нагадав Український кризо-

вий медія-центр, ювілейний рік з 
нагоди 125-річчя від народження 
Патріярха Йосифа розпочався кру-
глим столом у Києві 17 лютого 2017 
року. Опісля протягом року відбу-
лися виїзні сесії у Полтаві, Харко-
ві, Запоріжжі, Одесі, Чернівцях та 
Ужгороді. 

„Нам важливо було показати 
цю постать близькою, – розповів 
Олег Турій, проректор із зовнішніх 
зв’язків Українського Kатолицького 
університету під час прес-брифінґу 
в Українському кризовому медія-
центрі – Інший аспект – познайоми-
ти з цією постаттю молодих людей 
насамперед у тих містах, де наймен-
ше можна було сподіватися зустріти 
таких людей”.

Відбулися також зустрічі з семі-
наристами, які обговорили питання 
богословської освіти. Влітку моло-
ді науковці з різних міст України та 
представники української діяспо-
ри зібралися в Римі. Основна мета 
зустрічі – пізнати контекст міжна-
родної церковної діяльности Патрі-
ярха Йосифа. 

„Патріярх Йосиф для всіх нас є 
великим прикладом, що освіта та 
культура є наріжним камінням 
для формування нації“, – підкрес-
лив народний депутат Микола Кня-
жицький, голова комітету Верховної 
Ради України в справах культури.

„Постать Йосифа Сліпого є 
об’єднуючою не лише для Греко-
Католицької Церкви, але і для всьо-
го українського народу. Ми хоче-
мо, щоб якнайбільше людей піз-
нали його постать та життєпис“, – 
наголосив Єпископ Гліб, правлячий 
архиєрей Єпархії Пресвятої Роди-
ни УГКЦ у Лондоні, під час прес-
брифінґу 8 лютого.

(Закінчення зі стор. 1)

Свято на честь...

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
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

Наші зручно розташовані філії до Ваших послуг
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

Відтепер можете вживати свої кредитні або дебетні картки VISA від SUMA для здійснення 
покупок через  Apple Pay, Android Pay або Samsung Pay. Використовуйте усі переваги своїх 

кредитних або дебетних карток VISA від СУМА при зручних оплатах через додаток на телефоні. 

Все що потрібно зробити – завантажити додаток і внести 
інформацію про свою картку від СУМА.

Простіший Спосіб Платити
ВЖИВАЙ ТЕЛЕФОН, А НЕ ГАМАНЕЦЬ. ЦЕ ПРОСТО, НАДІЙНО І БЕЗПЕЧНО!
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•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
Сума      Оплата Сума      Оплата Сума      Оплата
$100 - $  7 $400 - $12 $  800 - $17
$150 - $10 $500 - $12 $  900 - $20
$200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
$300 - $12 $700 - $17
Сума вище  $1000 -  Оплата 2%
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 
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Saturday
March 17, 2018

10:30 am
Ukrainian Educational 

and Cultural Center

700 N. Cedar Rd. 
Jenkintown, PA 19046

Please bring your Photo ID

ANNUAL
MEETING

Philadelphia   ●  Jenkintown
Trenton   ●   Feasterville

Отже‚ у згаданій статті цей зна-
менитий автор‚ син Головного 
командира Української Повстан-
ської  Армії  Романа Шу хеви-
ча‚ стверджує‚ що правий спектр 
в українській політиці останньої 
чверти сторіччя взагалі відсутній‚ 
і „національна демократія“ є вигад-
кою‚ лукавим мітом‚ покликаним 
заспокоїти національно свідому 
частину українського суспільства.

Ю. Шухевич добре пояснює 
російське походження українського 
дисиденства з його щирим бажан-
ням поліпшити ту несправедливу 
державну систему‚ котра‚ в принци-
пі бувши нездатною до поліпшен-
ня‚ діяла за правилом: щоб пере-
могти будь-який антирадянський 
спротив‚ належить його очолити. 
Так в Народний Рух України масово 
вступали комуністи‚ й таким чином 
Москва цілком безпечно випускала 
„пару з котла“.

„Ми ходили на віча‚ кричали 
„Слава!“‚ „Ганьба!“‚ співали пісень‚ 
розмахували жовто-блакитними 
прапорами‚ а тим часом антиукра-
їнці прибирали до своїх рук майно‚ 
фінанси і дійсну владу…“‚ – пише 
Ю. Шухевич і нагадує‚ як і ліва‚ і 
нібито права рука Верховної Ради 
голосували за ядерне роззброєння 
України. 

Й такий висновок: „З кожним 
днем становище титульної нації 
стає все важчим і важчим…“.

У висліді двох революцій‚ Пома-
ранчевої і Революції Гідности‚ котрі 
стали мовби продовженням націо-
нально-визвольної боротьби‚ Укра-
їна змінилася. Справді? Хтось може 
це довести‚ посилаючись на те‚ що 

в сьогоднішній Україні праве полі-
тичне крило сильне‚ як ніколи рані-
ше?

Але в пореволюційний парля-
мент не ввійшла „Свобода“‚ єдина в 
Україні партія з правою ідеологією.

Але невдовзі після революції 
розпався „Правий сектор“‚ попри 
великі надії на здобуту ним на 
Майдані популярність.

Але добровольчі батальйони‚ 
гордість і слава України‚ та права 
сила‚ що грудьми захистила Укра-
їну від московського завойовника‚ 
виявилася‚ не маючи загальноукра-
їнського ідейного керівництва‚ без-
захисною і врешті скомпрометова-
ною власною владою‚ боягузливою 
і безідейною.

Сьогодні українська правизна 
полягає в „Національному корпу-
сі“ Андрія Білецького і відбрунь-
кованих від корпусу „Національ-
них дружинах“‚ які 28 січня в Киє-
ві присягнули „на вірність україн-
ському народові“. Як і слід було очі-
кувати‚ засоби масової інформа-
ції Европи та США зареаґували на 
цю подію звичним упередженням 
супроти цієї відверто правої фор-
мації‚ назвавши її – ще не маючи на 
це підстав – нацистською і порів-
нюючи з молодіжними маршами в 
Німеччиині 1930-их років. 

Для підкореного лівизною сві-
ту праві погляди‚ а тим більше пра-
вий чин‚ – це не тільки анахронізм‚ 
але й щось шкідливе й вороже. Те‚ 
що „Національний корпус“ є симе-
тричною відповіддю на небезпечну 
активність антиукраїнських сил в 
Україні‚ а також на все маштабнішу 
кримінальну злочинність‚ з якою 
держава неспроможна дати ради‚ 
на ліберальному Заході нема кому 
побачити. 

Що все може розвиватися в меж-

ах розумного і законного‚ – про це 
говорить героїзм „Національного 
корпусу“‚ коли він ще як Добро-
вольчий полк „Азов“ оборонив 
Маріюпіль від загарбання москов-
ськими бандами.

В кожнім разі‚ Голова Національ-
ної поліції Сергій Князєв у прися-
зі „Національних дружин“ небезпе-
ки не вбачає‚ оскільки „вони мають 
визначені законом повноваження і 
можливості“. 

Є ще одна обнадійлива обста-
вина: депутата Верховної Ради А. 
Білецького‚ колишнього бойово-
го командира „Азову“‚ аж ніяк не 
можна запідозрити в політично-
му авантюризмі. Швидше за все‚ 
діяльність „Національних дружин“ 
має своєю метою завоювання дові-
ри в суспільстві – до тієї міри‚ щоб 
це допомогло „Національному кор-
пусові“ ввійти в наступний парля-
мент. 

Цей унікальний своєю політич-
ною перспективністю феномен 
української правизни добре ана-
лізує головний редактор інтернет-
видання „Цензор.net“ і військовий 
експерт Юрій Бутусов: 

„Влада в Україні не створює про-
єктів, які б мобілізували суспіль-
ство. Навпаки, всі стратегії Прези-
дента Порошенка, коаліції „Бльо-
ку Петра Порошенка й „Народного 
фронту“ у парляменті мають демо-
білізуючий соціяльний характер. 
Влада не намагається дати суспіль-
ству ціль, стратегію й не створює 
структур для досягнення постав-
лених завдань. Правлячі партії не 
ведуть організованої мобілізуючої 
роботи, перетворившись на струк-
тури вирішення питань і допоміж-
ні апарати забезпечення поточної 
діяльности держструктур. Занадто 
багато проблем і несправедливос-

ти вже не вирішують у нашій краї-
ні ані поліція, ані прокуратура, ані 
суд. І тому не слід дивуватися, що 
там, де затребувані швидкі рішен-
ня, виникає попит на тих, хто ці 
рішення здатен приймати й вико-
нувати.

У цих умовах мобілізуючі про-
єкти створюють ті, хто розуміє, 
що влада — це не функція, влада 
— це ідея. Ця ідея комусь нагадує 
фашизм, комусь — націоналізм, 
комусь — екстремізм, комусь — 
патріотизм. Враження можуть бути 
різні. Але тенденція одна — невели-
ка згуртована й мотивована група 
людей може самою своєю мовчаз-
ною присутністю диктувати поря-
док денний в одній слабкій місь-
кій раді. Безліч таких згуртованих і 
мотивованих груп зможуть дикту-
вати порядок денний і всій слабкій 
державі“.

А слабкою вона буде доти‚ доки 
не стане на твердий національний 
ґрунт. То мусить же знайтися сила‚ 
здатна відчути цей ґрунт під нога-
ми. От тільки знайшовши його‚ не 
варто надто високо підстрибува-
ти від радости‚ щоб‚ бува‚ ніхто не 
встиг висмикнути цей спасенний 
ґрунт з-під ніг. В кожнім разі‚ на 
велике сприяння з боку „лібераль-
но-демократичного світу“ чекати не 
варто. 

Ю. Шухевич – сердечно вітає-
мо цю видатну людину з 85-річчям‚ 
котре припадає на березень цьо-
го року! – у тій своїй спокійній і 
мудрій статті згадує‚ як Захід „пере-
конував нас не виходити з Совєт-
ського Союзу‚ а коли це вже стало-
ся‚ висунув певні умови визнання 
України‚ й однією з умов було не 
допустити до влади націоналістів“.

То‚ може‚ настав час таки спро-
бувати?

(Закінчення зі стор. 1)

Праве і ліве
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PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

Залишилися у смутку:

дружина     Надя
дочка     Наталя Бобак з чоловіком Олегом
син     Орест з дружиною Стефанією (з дому Павлишин)
внуки     Стефан Лучанко
     Марко Лучанко
та ближча і дальша родина

Похоронні відправи відбулися в церкві Благовіщення Пречистої 
Діви Марії у Філядельфії, а відтак похований на українському цвин-
тарі св. Марії в Jenkintown PA.

Щиро дякуємо за теплі слова, молитви, і щедрі датки через ЗУАДК 
на гуманітарну допомогу Україні і на Український Освітньо-Культур-
ний Центр у Філядельфії.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, 
що 2 лютого 2018 року відійшов 

у вічність на 86-му році життя

св. п. 
Любомир Лучанко

народжений 26 травня 1932 року 
в Тернополі, Україна. 

Помер колишній політв’язень Микола Слободян
Василь Овсієнко

9 лютого у рідному селі Росо-
хач‚ Тернопільської области помер 
колишній політв’язень Микола 
Слободян. Він народився 21 червня 
1944 року‚ був членом Росохацької 
юнацької патріотичної підпільної 
організації. Молодих людей обурю-
вали знищення пам’ятних хрестів у 
селі, зруйнування церкви та моги-
ли Січових Стрільців, арешти укра-
їнської інтеліґенції 1972 року. 

14 січня 1973 року М. Слобо-
дян разом з Миколою Мармусом, 
Миколою Лисим, Андрієм Крав-
цем у хаті останнього в урочистій 
обстановці – зі свічками, ставши 
на коліна перед хрестом та обра-
зом Божої Матері, склав присягу, 
яка зобов’язувала вважати бороть-
бу за незалежність України най-
вищим обов’язком. М. Слободян 
узяв активну участь у встановлен-
ні у Чорткові чотирьох українських 
прапорів та виготовленні 19 листі-

вок напередодні 55-ої річниці про-
голошення Української Народної 
Республіки. 

Заарештований і засуджений 
разом з шістьма іншими члена-
ми організації на закритому засі-
данні Тернопільського обласного 
суду 24 вересня 1973 року до трьох 
років ув’язнення в таборах суво-
рого режиму та двох років заслан-
ня. Карався у Мордовії, працю-
вав кочегаром у сушильному цеху. 
Брав участь в акціях протесту, в 
підготовці інформації про події в 
зоні. Заслання відбував у Томській 
області, де працював на фармі. 

Повернувся до села Росохач 
навесні 1978 року‚ одружився з 
Ольгою Свідзинською, мали синів 
Василя, Андрія, Михайла, дочку 
Марію. 

М. Слободян брав активну 
участь у русі за незалежність. Був 
членом Координаційної ради Чорт-
ківського „Меморіялу“, членом 
Української Гельсінкської Спілки, 

Української Республіканської пар-
тії, відтак членом Республіканської 
Християнської партії. 

М. Слободян нагороджений 
орденом „За мужність“. Імена всіх 
учасників Росохацької групи закар-
бовані в пам’ятній таблиці, урочис-
то відкритій на приміщенні Чорт-
ківського педагогічного училища 
26 січня 2012 року. 

Св. п. Микола Слободян

Поховали членку ОУН Марію Вівчарик
Олесь Вівчарик

СМІЛА, Черкаська область. – 18 
лютого відійшла у вічність Марія 
Вівчарик (Ластівка) – багаторічний 
член ОУН, колишня станична ОУН, 
в’язень сталінських концтаборів, 
член Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих, 
ініціятор відновлення в Смілі Укра-
їнської автокефальної православної 
церкви Різдва св. Івана Хрестителя 

М. Ластівка народилася 21 лип-
ня 1925 року в селі Кривеньке Тер-
нопільської области. Її батько Сте-
пан Ластівка був січовим стрільцем. 
Мама Євдокія Ластівка (по батько-
ві Шмата) була членкою товариства 
„Просвіта“. 

М. Ластівка допомагала одно-
сельцям рятувати людей з Вели-
кої України, які тікали від Голодо-
мору, бо село Кривеньке розкину-
лося за п’ять кілометрів від кор-
дону між СРСР і Польщею. Член-
ко ОУН стала 22 грудня 1941 року 
(псевдо „Скеля”). Спочатку була 
зв’язковою, а коли станичний Іван 
Манзюк у травні 1944 року був 
переправлений на Волинь, її при-
значили на його місце. 

Однак 18 грудня 1945 року М. 
Ластівку заарештували й засудили 
на 10 років позбавлення волі. Вона 
відбудовувала затоплені шахти на 
Донбасі, а в Комі сплавляла ліс на 
річці Вим, у місті Інті працювала на 
важких роботах. 

Після звільнення одружила-
ся з Іллею Вівчариком – земляком 
з сусіднього з Кривеньким села 
Сидорів, який теж щойно звільнив-
ся з ув’язнення. У 1969 році їй вда-

лося повернутися в Україну, в Смі-
лу, бо на західній Україні жити не 
дозволяли. Була серед засновни-
ків міських організацій Народ-
ного Руху в Україні, Товариства 
політв’язнів і репресованих, Това-
риства української мови ім. Тара-
са Шевченка, Конґресу Українських 
Націоналістів у цьому місті. Остан-
нім часом її також знали як активіс-
ту громадської організації „Терито-
рія гідности”, вона мала посвідчен-
ня число 1. 

За заслуги перед Україною була 
нагороджена орденом Княгині Оль-
ги і відзнакою „Холодний Яр”.

Виростила синів Богдана і Олек-
сандра, онуків Назарія і Василин-
ку, встигла потішитися правнучкою 
Зорянкою.

Молебень поховання М. Вівчарик 
провели в новозбудованій церкві 
Різдва Івана Хрестителя. Провадив 
його настоятель храму і духівник 
М. Вівчарик, митрофорний протоє-
рей Михайло Шевчук. 

Св. п. Марія Вівчарик

актом волі українського народу: 
документ не заборонив торгівлю 
на крові, не розірвав дипломатичні 
взаємини з Росією, на чому напо-
лягали депутати-патріоти.

Закон був би більш жорстким, 
якби очільники держави хотіли 
перемоги для України, а не піару 
для себе і збереження можливостей 
заробляти на війні.

У 1940 році В. Черчіль не думав 
про збагачення – у нього не було 
великих статків. Він казав: вояки 
повинні розуміти, за що гинуть, 
а хтось має відповідати за їхню 
смерть.

В. Черчіль зробив усе, щоб з 
трьох союзників – США, СРСР та 
Великої Британії – остання в під-
сумку зазнала найменших втрат.

Бойові ж дії на сході України, за 
даними ООН, уже забрали понад 
10 тис. життів. Це наші найбільші 
втрати з часів Другої світової війни. 
Влада не веде діялогу з нацією щодо 

стратегії війни. Натомість маємо 
дивні „договорняки“ з ворогом і 
корупцію, яка добиває державу зсе-
редини.

Звісно, не можна мірятися 
маштабом особистостей. Але мож-
на хоча б працювати для власної 
нації так, як це робили видатні 
політики минулого. Та покищо наші 
можновладці до цього не дозріли. 
Тому й не дивно, що вони мають 
великий рівень недовіри.

Натомість зростає підтримка 
молодих патріотичних партій і полі-
тиків, які у вищій політичній лізі 
покищо не представлені. У горнилі 
сьогоднішньої боротьби народжу-
ються нові діячі, здатні жити інтер-
есами народу й будувати справді 
демократичну державу.

Я вірю, що вже зовсім скоро вони 
себе проявлять. І після темряви над 
Україною зійде сонце.

„Українська правда“

Тарас Батенко – народний депу-
тат України, голова політради 
партії „УКРОП“, Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Чи буде...
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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   
  
          
        *10% down-payment required; 1-4 family owner occupied first home; no points; no Private Mortgage Insurance required;   
        no prepayment penalties; 300 payments;  $5.22 cost per $1,000.00 borrowed for 25 year term period.   
       Interest rate may change at any time without prior notice.  APR – Annual Percentage Yield. 


