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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Що чекає нас 
і нашу мову?

Петро Часто

Двоє молодих українців пишуть один одно-
му на електронні адреси:

„Заголди цей зазіпований файл‚ не юзай‚ 
засейвуй‚ зробимо ремейк і на саміті зможемо 
розраховувати на новий імідж бренду“.

„Тут потрібен консенсус‚ але перед самітом 
слід буде оптимізувати сайти‚ а мій ПіСюк не 
витримав – пам’ять потекла…“.

Це – мова сьогоднішнього дня. Страшно 
уявити‚ що буде завтра. Як у ХХ ст. ідеаліс-
ти-гуманітарії записували по селах пісні‚ бо 
вони зникали зі щоденного народного буття‚ 
так невдовзі будемо збирати по одному забу-
ті українські слова‚ котрими ще зовсім недав-
но користувалися наші батьки й матері‚ дідусі 
й бабусі‚ обмінюючись невичерпними відтін-
ками людських думок і почуттів.

Технократи пояснюють‚ що без англіцизмів 
неможливо обійтися‚ бо‚ мовляв‚ новітні тех-
нології‚ зокрема інформаційні‚ мають пере-
важно американське походження‚ а з модер-
ною технікою водночас переймаються й відпо-
відні назви: комп’ютер‚ е-мейл‚ інтернет‚ новт-
бук‚ диск‚ байт‚ біт‚ курсор‚ флешка… Це ще 
якось можна б зрозуміти‚ але насправді перед 
запозиченнями з англійської мови беззахисні 
багато інших сфер життя – економіка‚ освіта‚ 
торгівля‚ відпочинок. Українці вже ходять на 
„шапінґ‚ на „презентації“‚ на „брифінґи“‚ полі-
тики дбають про „рейтинґи“‚ молодь любить 
„ток-шов“. Знання англійської мови вважа-
ється в такій мірі престижним‚ що вживання 
англіцизмів‚ впопад і не впопад‚ є мовби озна-
кою доброго тону‚ моди‚ створює ілюзію уні-
кальности.

Не встигла наша рідна мова в незалеж-
ній Україні очиститися від панівних русиз-
мів і совєтизмів‚ як її самобутність опинилася 
під новою загрозою‚ й це стосується не лише 
єдности і цілісности літературної мови‚ але в 
цілому культурних традицій‚ духовного жит-
тя загалом.

Нині вже звичнимии стали в україн-
ській реклямі „стімери“‚ „ростери“‚ трімме-
ри“‚ „пейджери“ „імобілайзери“‚ „спойлери“‚ 
„локери“‚ „снукери“ „пули“‚ „сквоші“‚ в кіне-
матографі – „горрори“‚ „блокбастери“‚ „вес-
терни“‚ „кіборги“‚ „термінатори“‚ в музиці 
– „хіти“‚ „синґли“‚ „треки“‚ „савнд-треки“‚ 
„постери“‚ у спорті – „бовлінґи“‚ „дайвінґи“‚ 
„скейтборди“‚ „сновборди“‚ „байкери“‚ „шей-
пінґи“.

То як же українцям у чужих мовних серед-
овищах світу зберігати в чистоті нашу мову‚ 
коли про неї так безсоромно не дбають в неза-
лежній українській державі? Тому наші етнічні 
громади в Америці‚ Канаді‚ в Европі не сміють 
не бачити цієї проблеми‚ не сміють не усвідом-
лювати її важливости.

У зв’язку з цим доречно тут буде зацитува-

(Закінчення на стор. 18)
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Відзначили 100-ліття Української революції

НЮ-ЙОРК. – До 100-ліття Української рево-
люції і проголошення незалежности Наукове 
Товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-А), 
Українська Вільна Академія Наук (УВАН) та 
Український Інститут Америки (УІА) провели 
20-21 січня міжнародну наукову конференцію 
„Українська революція і проголошення Незалеж-
ности України. 1917-1921“. Події столітньої дав-
нини, які змінили хід історії ХХ ст. у Східній та 
Центральній Европі, стали предметом глибокого 
та усебічного обговорення науковцями з Укра-
їни, Канади та США. Конференція відбулася у 
садибі НТШ-А. 

Відкриваючи конференцію д-р Анна Процик 
пригадала присутнім, що цю подію щороку від-
значають українські громади у вільному світі уже 

понад півстоліття. Подібно до наукових установ 
інших народів Центральної та Східної Европи, 
котрі здобули чи відновили свою незалежність 
100 літ тому (поляки, чехи, словаки, мадяри, 
литовці, латвійці та інші), НТШ-А, УВАН і УІА 
вирішили спільно відзначити цю ключову подію 
в історії України дводенною конференцією, яка 
буде розглядати український змаг за незалеж-
ність та його значення для подальшого ходу істо-
рії під політичним, ідеологічним, воєнним і куль-
турним кутом з участю визначних вчених з Укра-
їни, Канади і США. 

Президент НТШ-А проф. Григорій Грабович, 
привітавши учасників та гостей конференції, 

Учасники конференції (зліва): Марта Богачевська-Хомяк, Анна Процик, Сергій Єкельчик, 
Олександер Мотиль, Генрі Абрамсон і Любомир Гайда.

,,Закон про деокупацію допоможе повернути 
окуповану частину Донбасу і Крим” – Міноборони

Наталія Патрікєєва
Радіо Свобода

Наприкінці лютого набув чинности Закон 
України ,,Про особливості державної політики 
із забезпечення державного суверенітету Укра-
їни над тимчасово окупованими територіями 
в Донецькій та Луганській областях”. Документ 
викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, 
але у Міністерстві оборони кажуть, що завдя-
ки цьому закону вдасться повернути окупова-
ну частину Донбасу, а також анексований Росі-
єю Крим. 

Закон визнає Росію окупантом та країною-
аґресором і покладає на неї всю юридичну й 
матеріяльну відповідальність за те, що відбува-
ється на окупованій частині Донбасу.

Крім того, передбачається початок операції 
об’єднаних сил після відповідного указу пре-

зидента та створення нової посади – головно-
командувача об’єднаних сил, якого президент 
Петро Порошенко має призначити найближ-
чим часом.

Офіцер Управління правового забезпечен-
ня Генштабу Збройних сил України, полковник 
юстиції Юрій Бобров під час брифінґу 6 берез-
ня в Міністерстві оборони на тему юридично-
го роз’яснення положень закону наголосив, що 
ухвалення цього закону є необхідним та своє-
часним кроком.

,,Ми переконані, що імплементацією цього 
закону наша держава успішно вирішить питан-
ня повернення не лише тимчасово окупованих 
районів Донецької та Луганської областей, а й 
повернення Криму”, – сказав Ю. Бобров.

Він також зауважив, що закон передба-

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Облили фарбою пам’ятник УПА

ХАРКІВ. – 5 березня невідомі знову облили 
червоною фарбою пам’ятник загиблим вої-
нам УПА, встановлений у Молодіжному пар-
ку у 1992 році. На місце події негайно виїхала 
слідчо-оперативна група. 14 лютого невідомі 
розфарбували червоною й білою фарбою цей 
пам’ятник воїнам УПА‚ що є традиційним міс-
цем проведення патріотичних заходів з нагоди 
знаменних подій. („Укрінформ“)

 ■ Син заступника міністра скоїв розбій

КИЇВ. – Запобіжний захід синові заступника Мі-
ністра освіти Володимира Ковтунця Михайло-
ві, який є фігурантом справи про розбій, обе-
руть до кінця тижня. Про це 5 березня заявила 
прес-секретар столичної прокуратури Надія 
Максимець. М. Ковтунець є третім фігурантом 
у кримінальному провадженні, розпочатому 
за фактом розбійного нападу на кур’єра інтер-
нет-магазину. Дії усіх трьох нападників квалі-
фіковано як розбій, вчинений за попередньою 
змовою. За це передбачено від семи до 10 ро-
ків позбавлення волі. („Укрінформ“)

 ■ Евросоюз продовжив санкції 

БРЮСЕЛЬ. – 5 березня Европейський Союз оста-
точно затвердив рішення про продовження ще 
на рік обмежувальних заходів, запроваджених 
проти 13 посадовців часів президентства Ві-
ктора Януковича, які підозрюються у проти-
правному привласненні державних активів. 
Рада Евросоюзу продовжила до 6 березня 2019 
року заморожування активів 13 осіб за проти-
правне присвоєння українських державних ак-
тивів та зловживання службовим становищем. 
Разом з тим стосовно двох осіб, які раніше були 
у санкційному списку, цього разу обмежуваль-
ні заходи не продовжені. Це колишній Міністер 
юстиції Олена Лукаш та народний депутат Сер-
гій Клюєв. Санкції проти посадовців режиму В. 
Януковича були вперше запроваджені у берез-
ні 2014 року. До санкційного списку входять В. 
Янукович та його старший син Олександер Яну-
кович, Микола Азаров, Андрій Клюєв, Віктор 
Пшонка, Віталій Захарченко, Сергій Арбузов та 
інші. („Укрінформ“)

 ■ Фільм про Донбас вийшов у прокат США

НЮ-ЙОРК. – 5 березня показами в одному з 
найстаріших кінотеатрів Ню-Йорку розпочався 
американський прокат документальної стріч-
ки „Переломний момент: війна за демократію 
в Україні”, знятої українським режисером Оле-
сем Саніним та його американським колеґою 
Марком-Джонатаном Гарісом. Фільм уже отри-
мав схвальні рецензії провідних американ-
ських видань‚ які відзначили „хвилюючі сцени 
про надзвичайно хоробрих українських солда-
тів-добровольців“. Окрім Ню-Йорку, фільм по-
кажуть у кінотеатрах Чикаґо, Лос-Анджелесу 
та інших міст. Фільм охоплює період 2013-2016 
років. Українська прем’єра фільму відбулася у 
лютому 2017 року, до річниці пам’яті „Небес-
ної сотні“, на провідних телеканалах країни. 
(„Укрінформ“)

 ■ МЗС України висловило протест

КИЇВ. – 2 березня Міністерство закордонних 
справ (МЗС) України висловило категоричний 
протест у зв’язку з рішенням Октябрьського 
районного суду в Росії від 2 березня продо-
вжити термін тримання Павла Гриба під вар-
тою до 4 травня, а також глибоко обурене не-
правомірним рішенням судді про видалення 
українських консулів із судового засідання під 
час розгляду цього питання. Системні грубі 
порушення російською стороною Віденської 
конвенції про консульські зносини та Кон-
сульської конвенції між Україною і Російською 
Федерацією, а також перешкоджання україн-
ським консулам забезпечувати консульський 
захист прав та інтересів незаконно утримува-
них на території Росії громадян України свід-
чать про свідоме іґнорування взятих на себе 
міжнародних зобов’язань, в тому числі з метою 
приховування фактів фальсифікації криміналь-
них справ‚ сказано у заяві МЗС. (МЗС України)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
АНАЛІТИКА

Мюнхенська конференція: 
чому Україна не була в пріоритеті?

Ілія Куса

Є дві речі, яких, на моє скромне переконання, 
Україні сильно не вистачає, особливо у зовніш-
ній політиці. Це стратегічні комунікації і стра-
тегічне плянування. Саме гостра нестача цих 
двох важливих компонентів є корінням усіх 
проблем зовнішньої політики України. Умін-
ня „спіймати хвилю“ (тобто зрозуміти ґльо-
бальні та реґіональні тенденції) та вибудува-
ти на цьому довготривалу комунікаційну кам-
панію є запорукою вдалих переговорів і успіш-
ної зовнішньополітичної стратегії. А уміння час 
від часу кореґувати цю стратегію під мінливе 
середовище взагалі відрізняє розумних прави-
телів від дурних. Це я до чого?

Криза стратегічного плянування (а скоріше 
мова йде про його відсутність як такого) яскра-
во проявилася під час виступу представників 
української делеґації на Мюнхенській конфе-
ренції з безпеки. Коли Президент Петро Поро-
шенко виступав перед майже пустою залею, 
це був той тривожний дзвіночок, який свід-
чив про системну глибоку кризу в комунікаці-
ях між Україною та міжнародними партнера-
ми. А висвітлення Мюнхенської конференції з 
боку українських засобів масової інформації ще 
більше посилило моє переконання. У той час, 
коли в Мюнхені палко обговорювали питан-
ня перенаселення Африки, ґльобальні демо-
графічні зсуви, зміни клімату, гонку технологій 
штучного інтелекту між Китаєм і США, в Укра-
їні увага була прикута до присутности на кон-
ференції Михайла Саакашвілі, кількости людей 
у залі під час виступу П. Порошенка, пошуку 
винних у зриві засідання „нормандської чет-
вірки“, а також рахували, скільки разів у висту-
пах речників лунало слово „Україна“‚ і раділи 
щоразу, коли це відбувалося. 

Все це засвідчує, наскільки український 
інформаційний простір є відірваним від загаль-
них міжнародних тенденцій. А виступи П. 
Порошенка та інших членів делеґації показа-
ли обмеженість і „провінційність“ українських 
політичних еліт. Ті самі послання, ті самі „арте-
факти“, які показують під час виступу (росій-
ські пашпорти, шматок маршрутки з-під Вол-
новахи, а тепер прапор Европейського Союзу), 
ті самі обіцянки і повне нерозуміння того, що 
займало увагу гостей Мюнхену.

Так, про Україну на Мюнхені говорили, і 
навіть на кількох дискусійних панелях, але дія-
лог цей був завжди у певному контексті. Укра-
їна хвилювала гостей конференції вже не як 
окрема ситуація, а більше як частина ширшо-
го політичного контексту. І ні, це не „зрада“, це 
просто зміна пріоритетів, яка відбулася в Евро-
пі та світі, і яку, здається, не помічають в Києві. 

Власне, цю зміну я і хочу розглянути деталь-
ніше. Ось список найважливіших тем, які 
справді хвилюють Европу та світ, і які нам вар-
то розглянути і взяти до уваги, якщо ми хочемо 
бути в полі уваги. Я розставив їх за рівнем прі-
оритетности згідно з моєю особистою думкою.

Трансформація світового порядку. Дуже 
популярна тема на цьогорічній конференції, 
про яку в Україні говорили дуже мало. Чимало 
европейських політиків зачіпали цю тему, роз-
повідаючи про постійні політичні потрясіння, 
які переживає ЕС протягом останніх кількох 
років. Тут же згадували й про Україну, але не як 
„найбільшу проблеми людства“, а переважно в 
контексті ескаляції ґльобального протистоян-
ня між бльоками країн, геополітичними супер-
никами, зростанням хаотичности міжнародної 
політичної системи, яка склалася після Другої 
світової війни та її фактичної „смерти“ у най-
ближчому майбутньому. 

Починаючи від війни в Афганістані 2001 
року, світ пережив десятки міжнародних кон-
фліктів. Серед нових тенденцій – наростання 
ґльобальної ролі Китаю, який поступово запо-
внює собою вакуум влади і намагається потіс-
нити США, прискорення конкуренції між Евро-
пою і Азією, яку Европа програє, і новий „бум“ 
розвитку високих технологій. Крах ідентичнос-
ти в народах Азії, руйнування хиткої системи 

на Близькому сході, експансія Росії на постра-
дянському просторі, ґльобальні наслідки „ефек-
ту Трампа“ — все це розглядалося як чинники 
змін міжнародного порядку.

Китай. Зміна балянсу сил у світі привела до 
піднесення Китаю, який все більше перетворю-
ється на одну з передових держав світу і кидає 
виклик США. Мюнхенська конференція при-
святила кілька панель китайцям. Зокрема у 
контексті збільшення у Китаї видатків на обо-
рону, їхньої експансії в Азії, розширення еко-
номічного впливу Китаю в Европі та Африці. 
Китай повільно стає для Европи новою загро-
зою, набагато більшою‚ ніж Росія. І деякі кра-
їни в ЕС взагалі думають про те, щоб зами-
ритися з Росією заради спільного стримуван-
ня китайського впливу. Фантастичний за свої-
ми маштабами, проєкт розбудови нової міжна-
родної транспортної системи „Новий Шовко-
вий Шлях“ може вивести китайців у провідни-
ки світу, підпорядкувати їм левову частку сві-
тової торгівлі, посилити їхній вплив у країнах, 
які стоять на цьому „Шляху“. До речі, однією з 
таких країн є Україна. Але у нас уваги „Новому 
Шовковому Шляху“ присвячують мало, і ніхто 
про це не знає. А варто було б, оскільки завдяки 
проєктові Україна може отримати колосальні 
вигоди, в тому числі й у протистоянні з Росією.

Екологія. Мабуть, уперше за багато років 
питання екології стояло не на останньому міс-
ці, а принаймні ближче до „топових проблем“. 
Екологічні проблеми та зміни клімату дедалі 
більше стають загрозою для безпеки громадян. 
Кліматичні зміни приводять до демографічних 
зрушень у країнах світу та змушують мільйони 
людей стати переселенцями, особливо в Афри-
ці та Азії. Як підрахували організатори конфе-
ренції, зараз забруднення повітря вбиває у 15 
разів більше людей, аніж будь-яка війна. Збіль-
шення споживання електроенерґії і зростан-
ня населення в Індії і Китаю спричинює зрос-
танню забруднености повітря та води і штовхає 
світ до прискорення розбудови інфраструктури 
для альтернативних джерел енерґії. Не остан-
нім було й питання підняття рівня води, який 
за останні 20 років зріс на понад 80 міліме-
трів. Цілі держави, як от тихоокеанські Науру і 
Тонґа, а також Мальдівські острови‚ йдуть під 
воду. А учасники конференції у Мюнхені недво-
значно заявляли, що найбільше від змін кліма-
ту страждатимуть розвинені держави – США, 
ЕС та „азійські тигри“. До речі, екологія – одна з 
галузей, в яких Україна могла б співпрацювати 
з ЕС, щоб активізувати двосторонні взаємини і 
надати їм нового імпульсу. Тим паче, для Украї-
ни проблема екології – одна з найгостріших, але 
здається, що в Києві її не дуже помічають.

Реформа ЕС. Одне з найбільш обговорю-
ваних питань на конференції. Необхідність 
реформи в ЕС назріла давно, і в Мюнхені цій 
темі присвятили чимало часу. Після парля-
ментських виборів у Німеччині та Нідерлян-
дах, у результаті яких традиційні проевропей-
ські сили були послаблені, Европа занурилася у 
внутрішні проблеми і, вірогідно, лишатиметь-
ся у такому стані протягом усього 2018 року‚ 
аж до виборів до Европарляменту у 2019 році. 
В ЕС розуміють, що їм необхідно реформувати 
Евросоюз, укласти новий договір, який би від-
повідав новим умовам, викликам і вимогам, які 
ставлять перед ним громадяни та країни-члени. 

Структурні проблеми Евросоюзу витісни-
ли на периферію питання України. Европей-
ські політичні еліти зараз більше непокояться 
за майбутнє коаліції у Німеччині, аніж за кон-
флікт на сході України, і це той гіркий факт, 
який треба засвоїти і шукати інші підходи до 
ЕС через їхні власні проблеми. В Европі зараз 
є чотири різні пляни реформування Союзу, 
кожен з яких лобіюється окремою групою дер-
жав-членів. Вибори до Европарляменту під-
штовхують европейців до прискорення реформ, 
а тому Україні слід підготуватися до того, що 
разом з загальною стомленістю в ЕС „україн-
ським питанням“, додасться ще внутрішня сис-

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Спалили угорський центр

УЖГОРОД. – 4 березня затримано п’ятьох при-
четних до підпалу 27 лютого Товариства угор-
ської культури в Ужгороді. Одного чоловіка 
затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивниць-
кому. Також встановлено можливого керівника 
нападів, його оголошено у розшук. До першого 
підпалу центру 4 лютого причетні громадяни 
Польщі. Їх встановили закарпатські поліцаї а 
затримали польські правоохоронці у Варшаві. 
Суд Польщі обрав їм запобіжний захід 90 діб 
тримання під вартою. Голова Закарпатської об-
ласної адміністрації Генадій Москаль заявив, 
що організатор – з Придністров’я‚ а за підпа-
лами стоїть Федеральна служба Росії. Міністер 
закордонних справ України Павло Клімкін та-
кож вважає, що до інцидентів причетна Росія. У 
Раді Федерації Росії відкинули ці звинувачення. 
Товариство угорської культури Закарпаття за-
явило‚ що ці провокації не мали й не матимуть 
жодного успіху, вони тільки згуртовують укра-
їнців і угорців, а також представників інших на-
ціональностей, які проживають на Закарпатті в 
мирі. (ВВС)

 ■ Українці прибули на Паралімпіяду

ПХЬОНЧАН. – У корейському Пхьончхані 9 бе-
резня почнуться Зимові Паралімпійські Ігри. 
Українська команда з 33 осіб виїхала на місце 
змагань 1 березня і розраховує серйозно втру-
титися в боротьбу за нагороди. Стільки ж було 
в олімпійській збірній України на 23-их Зимових 
Іграх, котрі завершилися 25 лютого. У випадку з 
паралімпійцями є своя специфіка. На 10 атлетів 
з обмеженнями зору припадає 10 осіб, які допо-
магатимуть спортовцям. Тому фактично учасни-
ків зимової Паралімпіяди від України 23, а ще 10 
представників поїхали до Кореї в статусі провід-
ників. (ВВС)

 ■ Розгромили наметове містечко

КИЇВ. – Правозахисники 5 березня закликали Ге-
нерального прокурора Юрія Луценка провести 
розслідування „слідчих дій“ під будівлею Верхо-
вної Ради 3 березня. Звернення правозахисних 
організацій і уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини Валерії Лутковської оприлюднене 
на її інтернет-сторінці. У діях правоохоронців 
вбачається низка грубих порушень прав люди-
ни, ґарантованих Конституцією України, зокре-
ма права на мирне зібрання, права на свободу 
слова, права не бути підданим нелюдському 
поводженню та права на особисту свободу. 3 
березня поліція заявила, що проводить „слідчі 
дії“ в наметовому містечку, встановленому ак-
тивістами в жовтні минулого року. Народний 
депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків 
„штурмом“. Демонтаж наметів супроводжувався 
сутичками між поліцією та мешканцями наме-
тового містечка. У результаті, за даними поліції, 
до лікарень звернулися 13 осіб із числа тих, що 
були в наметовому містечку, і семеро правоохо-
ронців. Загалом до відділків доставили 111 лю-
дей, більшість із яких відпустили. (Радіо Свобода)

 ■ Позбавляють громадянства України

СИМФЕРОПІЛЬ. – Жителів окупованого Росією 
українського Криму, яких призивають до росій-
ської армії, змушують відмовлятися від україн-
ського громадянства. До правозахисників звер-
таються громадяни з цього приводу, розповіла 
юристка Ліля Гемеджі на засіданні об’єднання 
„Кримська солідарність“. За даними Кримської 
правозахисної групи, за останні три роки до 
російської армії призвали близько 10 тис. крим-
чан. У січні 2018 року Прокуратура Автономної 
Республіки Крим просила жителів Криму зверта-
тися телефоном або електронною поштою в разі 
отримання повісток для проходження служби в 
російській армії. Експерт Кримської правозахис-
ної групи Олександер Сєдов 5 березня назвав 
вимогу відмовитися від українського грома-
дянства злочином. З точки зору законів України 
не може Росія позбавляти українського грома-
дянства. Фахівець з міжнародного права Роман 
Шахматенко зробив висновок, що Росія не має 
права вимагати відмов від українського грома-
дянства в Криму навіть за власними законами. 
(Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПРОБЛЕМА ДОНБАСУ

Більше не АТО
Мирослав Гай

У нас зараз відбувається переформатування 
того, що люди здебільшого називають „антите-
рористичною операцією“, або „АТО“. Після під-
писання президентом „закону про деокупацію“ 
окупованих Росією територій Луганської і Доне-
цької областей АТО в Україні припиняється. 
Натомість розпочинається військова операція 
під керівництвом об’єднаних сил, якими будуть 
керувати військові. 

Це — правильний і потрібний хід. Адже до 
цього в зоні АТО всі операції плянувала Служ-
ба безпеки України, бо це була антитерористич-
на операція, а боротьба з тероризмом є функ-
цією СБУ. Армія, відповідно до закону, таки-
ми речами не займається. Але насправді на Дон-
басі немає терористів — там є реґулярні росій-
ські війська, парамілітарні утворення та росій-
ські приватні військові компанії. І вони воюють 
за загальновійськовою тактикою. Тобто те, що 
відбувається на сході України — це не АТО. Це 
— бойові дії і війна. І те, що військові не могли 
керувати проведенням таких операцій, вноси-
ло дисонанс. І до певної міри в деяких епізодах 
ми мали втрати саме через те, що невійськові 
займалися плянуванням операцій. 

Ми не будемо говорити, хто тут винний чи не 
винний. Всі намагалися діяти в межах чинного 
законодавства. А воно зараз якраз і змінюється. 
Тепер у військових буде більше уповноважень 
для дій у зоні, де проводитиметься військова 
операція. А відповідно, вони зможуть поліпши-
ти свої тактичні і побутові умови, у них побіль-
шає інструментів для ефективнішого проведен-
ня заходів щодо захисту та оборони країни від 
аґресії Російської Федерації. Це — найважливі-
ше, що ми зараз отримаємо: військові матимуть 
більше уповноважень. 

Але, відповідно, вони матимуть і більше від-
повідальности. Я не думаю, що ця зміна форма-
ту протистояння аґресорові кардинально позна-
читься на житті цивільного населення, яке про-
живає в зоні бойових дій чи у прифронтовій 
зоні. Українські військові не заходять без дозво-
лу господарів у будинки та квартири. Наші вій-
ськові навіть будівлю школи не могли зайня-
ти. Військовослужбовці в зоні АТО були до пев-
ної міри безправні. А тепер вони зможуть вес-
ти охорону тих об’єктів, де вони знаходяться. 
Досі для того, щоб військові мали змогу зайти 

на певний об’єкт державної структури на цих 
територіях, їм потрібно було підписувати купу 
паперів. Це — дуже складний процес. Тому що 
фактично досі ми вели війну за умовами мир-
ного часу. Це — нонсенс! Але це — „гібрид-
на війна“, і досі в усьому світі фахівці думають, 
як викликам у межах такої війни взагалі можна 
протистояти. То що вже казати про Україну.

На місцевих мешканцях зміна формату 
навряд чи позначиться. У нас і зараз місце-
ве населення здебільшого живе так, як і жило 
ще до початку війни. У нас у цьому пляні дуже 
інфантильне населення: прийшла війна — вони 
сидять, замість того, щоб втікати, щось роби-
ти; прилетів снаряд у хату — можна почина-
ти думати про те, щоб кудись переселятися. Це 
— велетенська проблема. Я бачив страшні кар-
тини в Слов’янську, коли, наприклад, точився 
артилерійський дуель між росіянами і Збройни-
ми силами України, а невеличке село знаходи-
лося якраз між „дуелянтами“. По селу не стріля-
ли — снаряди літали просто над ним. Але бабу-
сі й дідусі, попри те, що літали снаряди і постій-
но лунали постріли, виходили на городи, копа-
ли картоплю, вели звичний спосіб життя. У пси-
хології це називається „неґативним гіпнозом“, 
коли людина просто відмовляється помічати 
неґативні речі — „я не бачу, значить, їх не існує“. 
Але це — інфантилізм. 

Та повертаючись до того, що тепер зміниться. 
Думаю, що військовослужбовці, в першу чергу, 
почнуть активніше боротися з контрабандою, 
тому що у них буде більше можливостей і засо-
бів, для місцевих мешканців дещо ускладнять-
ся заходи перевірки на бльокпостах і переїздах, 
тобто їх будуть більш ретельно перевіряти, але 
це нормально. Проте я думаю, що певний час 
зміни формату не будуть відчутні. А якщо бойо-
ві дії посиляться через те, що Російська Федера-
ція після президентських виборів в Росії буде 
чинити якісь провокації (вона їх влаштовує і 
зараз постійно, але всі чекають, що буде розши-
рення цих провокацій — зараз полихає Луган-
ська область, у нас щодня є поранені і загиблі), 
зміниться наше реаґування. 

УНІАН

Мирослав Гай – заступник голови Ради резер-
вістів, молодший лейтенант, волонтер, голова 
Благодійного фонду „Мир і Ко“‚ Київ.

ПОЛІТИЧНІ ЗАЛАШТУНКИ

Позачергові вибори в Україні?
Михайло Басараб

Сьогоднішня ситуація справді нестандарт-
на і очевидно безпрецедентна для України піс-
ля Революції Гідности. Раніше опозиційні полі-
тичні сили, які сподівалися покращити своє 
представництво у Верховній Раді, всіляко педа-
лювали тему можливих позачергових вибо-
рів і пробували в різні способи пришвидши-
ти цей момент, зокрема ініціюючи масові акції 
протесту. У тому числі це стосується ініціятив 
Михайла Саакашвілі та багатьох інших полі-
тичних суб’єктів. А представники всіх владних 
політичних сил (передусім це стосується тепер 
„Бльоку Петра Порошенка“ і „Народного фрон-
ту“) намагалися заспокоїти ситуацію і доводили 
хибність рішення про позачергові вибори.

Зараз маємо нові обставини, коли виглядає 
так, що в дискусії про дочасні вибори (парля-
ментські, а можливо, й президентські) актив-
но включилася президентська команда. Хоча 
Петро Порошенко особисто в напівофіційних 
і неофіційних розмовах з політиками називає 
це інсинуаціями, але відомо, що тему дочасних 
виборів активно лобіюють люди з найближчого 
оточення президента. Зокрема називають пріз-
вище Сергія Березенка, який виступає напіво-
фіційним лобістом дочасних парляментських і 
президентських виборів. 

Думаю, що президент у цій ситуації грає осо-
бисто, оскільки навряд чи С. Березенко нава-
жився б на самостійну гру. Не забуваймо, що 

циркулює інформація про неофіційні зустрі-
чі П. Порошенка і Юлії Тимошенко з приводу 
можливого перерозподілу уповноважень, впли-
вів по завершенні парляментських і президент-
ських виборів. Зрозуміло, що в цьому контек-
сті дочасні вибори обговорюються як одна з 
технічних опцій. Тому я вважаю, що ці розмо-
ви виникли не на порожньому ґрунті. Раптом 
це зазвучало з новою силою і безпрецедентно 
активізувалося: ми бачимо сюжети в підсумко-
вих новинах на телебаченні, у кулуарах про це 
говорять, про це запитують в експертів і полі-
тиків. Значить, щось відбувається.

Очевидно, президент вирішив зіграти на 
випередження, розуміючи, що динаміка його 
електоральних рейтинґів неґативна. Якщо ми 
подивимося на останні результати, то прези-
дент — перший в антирейтинґах. Під час одно-
го з соціологічних досліджень респондентів 
запитували: „За кого ви не проголосуєте точ-
но?“. У П. Порошенка цей показник виявився 
найвищим. Він з великим відривом випереджає 
всіх інших в цих антирейтинґах. 

А ситуація дедалі погіршується. В Україні не 
відбувається нічого такого, що дало б підстави 
П. Порошенкові сподіватися на те, що він зла-
має цю неґативну для нього тенденцію і почне 
нарощувати свої електоральні рейтинґи. Оче-
видно, розуміючи, що ситуація буде погіршу-
ватися, він вирішив не зволікати. Невідомо, з 

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Є підозра про отруєння шпигуна 

САЛІСБИРІ, Англія. — Британська контртеро-
ристична поліція розпочала 6 березня роз-
слідування в справі несподіваного захворіння 
колишнього російського шпигуна і його донь-
ки. Уряд обіцяв „міцну” реакцію, якщо підозри 
про втручання російської влади виявляться 
правдивими. Поліція сказала, що 66-літній Сер-
гій Скріпаль і його 33-літня дочка раптом за-
хворіли 4 березня після контакту з „незнаною 
речовиною” і перебувають в критичному ста-
ні в шпиталі у Салісбирі, 90 миль від Лондону. 
Міністер закордонних справ Великобританії 
Борис Джансон сказав, що ця справа є „відго-
моном” смерти колишнього російського аґента 
Олександра Литвиненка, якого російські спец-
служби отруїли в Лондоні у 2006 році. С. Скрі-
паль є колишнім полковником Головного роз-
відувального управління Росії, якого засуджено 
в Москві 2006 року за шпигунство на користь 
Британії. Його і трьох інших шпигунів звільнено 
2010 року в заміну за 10 російських шпигунів у 
США. У Британії він проживав відкрито під сво-
їм іменем. („Associated Press”)

 ■ Трамп і Тереса Мей провели розмову

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
і Прем’єр-міністер Великобританії Тереса Мей 
провели телефонічну розмову 4 березня, після 
якої назвали твердження Президента Росії Во-
лодимира Путіна про нову ядерну зброю „без-
відповідальними”. Під час промови 1 березня з 
посланням до Федеральних Зборів Російської 
Федерації В. Путін хвалився, що Росія має при-
наймні чотири типи нової зброї, включно з між-
континентальною балістичною ракетою‚ яка 
спроможна досягнути будь-яку ціль у світі, та-
ким чином роблячи оборонні ракетні системи 
інших країн „непридатними”. („The Hill”)

 ■ Федеральний уряд судить Каліфорнію

ВАШІНҐТОН. — Департамент справедливос-
ти США подав до суду стейт Каліфорнію через 
те, що стейт захищає нелеґальних еміґрантів 
від вимог уряду дотримуватись федеральних 
еміґраційних законів. Позов був поданий 6 бе-
резня і включає губернатора Джері Бравна та 
головного прокурора Каліфорнії Зейвєра Беке-
ру. Генеральний прокурор США Джеф Сешинс 
сказав, що адміністрація президента має на меті 
три стейтові закони, які обмежують співпрацю 
місцевої влади та приватних працедавців з фе-
деральними еміґраційними урядовцями. Уряд 
хоче‚ щоб федеральний суддя проголосив ці 
закони нелеґальним і заборонив стейтові здій-
снювати їх. („NBC News”)

 ■ „Міти” перекручують образ військовиків

ВАШІНҐТОН. — Довгі роки далекої війни, які те-
левізійні програми змальовують як проблеми 
поранених військовиків, та обмеження військо-
вих реклям довели до того, що Збройні сили 
США мають проблеми зі зображенням їхнього 
життя. Про це розповів 5 лютого Лернес Геберт, 
виконуючий обов’язки заступника асистен-
та секретаря оборони для ведення особового 
складу. Міти‚ які перекручують образ військо-
вослужбовців‚ зростають серед американської 
молоді, тому що вона в більшості не має осо-
бистого чи родинного зв’язку зі Збройними 
силами. Коли в 1995 році 40 відс. молодих осіб 
мали когось в родині‚ хто служив, то в 2016 році 
їх було лише 15 відс. Л. Геберт вказав на опиту-
вання молодих осіб, які показують‚ що 63 відс. 
їх є впевнені, що особа‚ котра кінчає військову 
службу‚ має психологічні або емоційні пробле-
ми. Ці самі опитування показують, що 48 відс. 
думають‚ що особа‚ котра закінчує службу‚ має 
фізичні поранення. Інші опитування вказують, 
що в 2004 році 85 відс. молодих людей вважали, 
що є „висока правдоподібність”‚ що військова 
служба дасть їм досить грошей на вищу осві-
ту, то в 2016 році тільки 60 відс. знали‚ що вій-
ськові можуть заробити гроші на дальшу осві-
ту. Опитування минулого року показали, що 60 
відс. молодих осіб взагалі нічого не знають про 
військову службу. Тому Департамент оборони 
плянує збільшити бюджет для рекрутування. 
(„www.military.com”)

АМЕРИКА І СВІТ                     ,,Ніхто не вірив, що Крим анексують”  
‒ кримськотатарські активісти

Павло Кривошеєв
Крим.Реалії

26 лютого 2014 року під стінами кримського парляменту відбувся масовий мітинґ. Крим-
ськотатарські та проукраїнські активісти інших національностей виступили на підтримку 
територіяльної цілісности України. Їм протистояли проросійські мітинґувальники, зокрема, 
з партії ,,Русскоє єдинство”. Через рік після цих подій у січні 2015 року кримське управління Слід-
кому Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення. Тоді ж заарештували голов-
ного підозрюваного Ахтема Чийгоза. Упродовж півроку в СІЗО опинилися ще семеро учасників 
кримськотатарського мітинґу. Мітинґувальники з проросійського боку в справі виступали 
винятково як потерпілі й свідки. Дату 26 лютого в Україні пропонують проголосити ,,Днем 
спротиву Криму російській окупації”. Кримськотатарські громадські активісти очевидці тих 
подій розповіли Крим.Реалії про те, що відбувалося чотири роки тому.

Нурі Бейтулаєв, кримськотатарський гро-
мадський активіст:

‒ Події того дня важко переоцінити: вони 
показали всьому товариству, хто є хто в Кри-
му та в Україні. Якби кримські татари уподі-
бнилися в 1942-му тим численним прихильни-
кам приєднання Криму до Росії, які ,,виявили-
ся” 2014 року то поголівної депортації в травні 
1944-го не відбулося б. Я думаю, що замість неї 
абсолютно всіх татар у Криму просто знищи-
ли б на місці, нікуди не висилаючи... А яскра-
во виражені маштабні спроби спротиву були й 
пізніше (так званий референдум), але іскра не 
перетворилася на полум’я, на мій погляд, тому 
що центральна влада того часу й проукраїнські 
,,не татари” Криму виявилися нездатними своє-
часно ухвалити адекватні рішення. 

Енвер Бекіров, кримськотатарський акти-
віст зі Львова, директор благодійного фонду 
,,Хайтарма”:

‒ Мені не хотілося би своїм коментарем при-
мкнути до цілої ,,армії” диванних стратегів і 
аналітиків, багатоголоссям яких через чоти-
ри роки рясніє стрічка. Причому як на рів-
ні міжнародної дипломатії і українських топо-
вих політиків, так і в середовищі ,,політологів” 
дрібніших. Я особисто розглядаю всі ці запіз-
нілі рефлексії, як спроби зняти з себе відпові-
дальність за сьогоднішні реалії. Історія й факти 
невблаганні, цього всього вже не перепишеш. 
Тест пройшли всі, зокрема, й громадянське сус-
пільство. Як людина дії ‒ і тоді, й зараз ‒ дозво-
лю собі деякі роздуми. 

Змушений констатувати, що, на жаль, усі 
складові тієї ситуації були на руку окупантові й 
сприяли реалізації давно розробленого північ-
ним сусідом пляну. Деморалізований і технічно 
неготовий 19-тисячний склад ЗСУ, відсутність 
політичної волі в усій вертикалі влади (вла-
да й повноваження були, чіткої твердої позиції 
не було) і відверто ,,страусина” політика вічно 
заклопотаних західних партнерів змусили мир-
них людей вийти на вулицю. При цьому роль 
проукраїнських сил (слід визнати, що пере-
важна більшість ‒ кримські татари) зводилася 
до мінімуму. Тверезо оцінюючи ситуацію, стає 
очевидно, що брати в руки зброю для спротиву 
російському континґенту було б самознищен-
ням. Кавказький досвід прямо говорить про те, 
що кров ніколи не зупиняла Кремль, й етнічна 
меншина на ізольованому півострові стала би 
дуже зручною мішенню для поголівного вини-
щення. Можливо, це і входило в пляни путін-
ського режиму, але багаторічний унікальний 
досвід ненасильницької боротьби мого народу 
за свої права переплутав диктатору всі карти.

Саме відповідальність за життя кожного 
одноплемінника, за право бути на своїй зем-
лі, інстинкт самозбереження, якщо хочете, не 
дозволили тоді [26 лютого 2014 року] Рефа-
ту Чубарову закликати багатотисячний натовп, 
готовий на все, до більш радикальних дій. Він 
мудро знизив градус і розпустив усіх додо-
му, закликавши охороняти поселення, шко-
ли та мечеті. Чергування загонів самооборо-
ни в селищах компактного проживання (крим-
ських татар), матеріяльна та моральна під-
тримка бльокованих військових частин, тися-
чі людей в усьому Криму на мирних акціях про-
тесту та поголівний бойкот ,,референдуму” ‒ 
ось ті можливі акти спротиву, які координували 
наші лідери. Все інше ставило під загрозу існу-
вання самої нації на своїй землі. 

І зараз, через чотири роки, у кримських татар 

основна мета ‒ вижити, зберегтися й не прогну-
тися. Ворог той же, вже упродовж століть, тіль-
ки в новому обличчі, а ось з союзниками зно-
ву напряг. Деклярантів та ,,стурбованих” друзів 
хоч відбавляй, а ось із дієвими якось сутужно.

Алі Озенбаш, кримськотатарський громад-
ський активіст, голова ревізійної комісії Курул-
таю:

‒ Якщо двома словами про події тих днів 
‒ банальна зрада, що походить, безумовно, 
від найвищого ешелону влади. Мій народ 26 
лютого 2014 року масово виступив на перший 
поклик Меджлісу, незважаючи на те, що бук-
вально три дні тому, 23 лютого, вже збирався 
на мітинґ, присвячений річниці звірячого вбив-
ства відомого національного лідера ‒ видатно-
го політика та релігійного діяча Номана Челе-
біджихана. Так! Він такий! Але ж 26 лютого 
про окупацію ще не йшлося. Ніхто й припусти-
ти такого не міг. Та й рішення про проведення 
мітинґу було ухвалене напередодні, тобто часу 
на обдумування не було. 

До слова, тут є над чим замислитися: як 
вийшло, що проросійські сили виявилися до 
цього мітинґу готовими настільки, що підготу-
валися й організували зустрічний одночасний 
мітинґ, тим самим обігравши ситуацію як один 
з основних арґументів на користь необхідности 
відвертої аґресії з боку Росії?

Еміне Багатирли, активістка, політик, 
делегат Курултаю кримськотатарського наро-
ду:

‒ Тоді в першу чергу ми показали свою 
мудрість, цілісність і стійкість! У московитів 
лицемірна тактика, вони хотіли в Криму орга-
нізувати другу Чечню, в хаосі легше керува-
ти. Через це Україні та Меджлісу тоді потрібно 
було так вчинити! Але вірю, що цей день Укра-
їна визнає офіційним Днем спротиву Криму 
російській окупації, а краще ‒ Днем підтримки 
кримським народом єдности України! Як гово-
рила Мати Тереза, ,,я ніколи не приєднаюся до 
руху проти війни, гукніть, коли з’явиться рух за 
мир”. 

Тоді, в лютому 2014 року, в усьому Криму від-
булися народні мітинґи на підтримку Евроасо-
ціяції України й проти проросійського режиму 
[Віктора] Януковича. Прості люди з осені влас-
ним коштом їздили до Києва на Майдан у той 
час, коли державні та силові органи поповнюва-
ли лави ,,анти-Майдану” під загрозою звільнен-
ня з роботи. Коли в Києві перемогла народна 
влада, то в Криму продовжували керувати про-
тивники Майдану. Втеча Януковича через Крим 
стала дороговказом чиновникам півострова. А 
нова влада Києва так і не встигла змінити міс-
цеву кримську владу та силові структури Авто-
номної Республіки, адже була зайнята поділом 
міністерств і не була готова до приходу до вла-
ди. Ось і вийшло, що влада півострова ,,валяла-
ся на узбіччі дороги”, цим і скористалася краї-
на-аґресор.

Риза Асанов, кримськотатарський акти-
віст:

‒ Нам у майбутньому треба багато дізнатися. 
Не буває таємниці вічної! Думаю, нас чекають 
скандали ‒ як українські політики Крим проґави-
ли. Адже 26 лютого 2014 року показало, наскіль-
ки сильні були проукраїнські сили на півостро-
ві. Будь-яка інша держава світу відразу після цих 

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Білий Дім звинуватив Росію 

ВАШІНҐТОН. — Білий Дім видав заяву 4 берез-
ня‚ в якій звинуватив Москву у співучасти у за-
гибелі цивільних осіб в реґіоні східньої Ґути в 
південнозахідній Сирії довкола Дамаску. В заяві 
сказано, що російські літаки бомбардували цю 
околицю, нахабно порушуючи угоду ООН про 
перемир’я. Президент Сирії Башар аль-Асад 4 
березня обіцяв продовжувати війну проти по-
встанців у східній Ґуті. Його перемога тут була б 
великим кроком вперед у восьмилітній війні‚ в 
якій вже загинули сотні тисяч осіб. З поміччю Ро-
сії та Ірану уряд спричинив смерть 659 осіб в ре-
ґіоні від 18 лютого. Міністер закордонних справ 
Великобританії Борис Джансон видав подібну 
заяву 6 березня, закликаючи Росію дотриматися 
резолюції Ради Безпеки ООН про перемир’я в 
Сирії. („Reuters”)

 ■ Вчитель – за антивійськовий виступ

ПІКО-РІВЕРА, Каліфорнія. — Міська рада в Піко-
Рівера, передмісті Лос-Анджелесу‚ 13 лютого 
прийняла резолюцю, яка засуджує дію одного з 
їхніх колеґ, котрий теж працював вчителем. На 
інтернеті появилося відео, де Ґреґорі Салчіді, 
вчитель середньої школи в Піко-Рівера, гостри-
ми словами лає 17-літнього студента, котрий мав 
сорочку з зображенням Військової піхоти США. 
Ґ. Салчідо переконував його не вступати на вій-
ськову службу, бо Збройні сили США є „найгір-
шими з найгірших”. Відео викликало широку і го-
стру реакцію. Резолюція також вимагає відставки 
вчителя, але вона не є зобов’язуючою. Ґ. Салчідо 
сказав, що жалкує‚ якщо образив когось, але не 
вибачився за свій виступ. („Associated Press”)

 ■ Вбивство журналіста викликало відгомін

БРАТІСЛАВА. — Тисячі словаків прийшли 3 бе-
резня на похорон Яна Куцяка, дослідницького 
журналіста, який був застрілений 25 лютого. 
Тіла 27-літнього Я. Куцяка і його нареченої Мар-
тіни Кушнірової були знайдені в їхньому дому в 
містечку Вєлка Мача, 40 миль на схід від столиці 
Братіслави. Вони плянували одружитися в трав-
ні. Я. Куцяк писав про вплив італійської мафії в 
Словаччині та її можливі зв’язки з особами, котрі 
є близькими до Прем’єр-міністра Роберта Фіцьо. 
Два співробітники прем’єра вже зрезиґнували 
внаслідок повідомлень Я. Куцяка. Десятки тисяч 
демонстрантів маршували в пам’ять журналіста 
2 березня вулицями десятків словацьких міст, 
деякі з них вимагаючи відставки уряду. Похо-
рон очолював Архиєпископ Братіслави Станіс-
лав Зволенский, котрий сказав‚ що тепер ціла 
країна хоче знати про вплив мафії, завдяки по-
відомленням Я. Куцяка. Деякі члени парляменту 
вимагають відставки міністра Роберта Калініка, 
близького союзника Р. Фіцьо у лівій Соціял-де-
мократичній партії. („ABC News”)

 ■ Шкільна рада заборонила дві книжки

ДАЛУТ, Мінесота. — Шкільна рада міської 
округи Далут відтягнула дві книжки зі списка 
обов’язкового читання для студентів. Книжки „To 
Kill a Mockingbird” (автор Гарпер Лі) і „Adventures 
of Hucklеberry Finn” (автор Марк Твейн) впро-
довж десятиліть були чи не найбільш знайомі 
американським студентам. Але 7 лютого Майкл 
Кері, директор навчальної програми округи, 
сказав‚ що книжки усунено зі списка‚ бо в них є 
образливі расові терміни і це може стурбувати 
афроамериканських студентів. Критики цього 
кроку вказують, що обидві книжки засуджують 
расову дискримінацію. Національна асоціяція 
для сприяння проґресу кольорового населення 
(NAACP) схвалила це рішення, кажучи‚ що „ра-
сизм ще існує до великої міри”. Студенти можуть 
набути обидві книжки для добровільного читан-
ня. („Time”)

 ■ Росія є „і підпалювач і пожежник”

ВАШІНҐТОН. — Росія грає дестабілізуючу ролю 
в Сирії, де вона є „і підпалювач і пожежник”‚ ска-
зав Головнокомандувач Центральної команди 
США генерал Джосеф Вотел. Чотиризірковий 
генерал Армії США виступав 27 лютого на пере-
слуханнях перед Комітетом Збройних сил в Па-
латі Представників Конґресу США. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Підсумки 2017 року у Криму: 16 нових 
політв’язнів, 46 арештів і 286 затримань

Український кризовий медія-центр

КИЇВ. – Чотири смерті, 16 політв’язнів, 286 
затримань, 340 допитів, 62 обшуки, 46 арештів 
та 104 штрафи – такими виявилися підсумки 
2017 року для кримчан, нелояльних до окупа-
ційної влади, за результатами спостереження 
Кримськотатарського ресурсного центру. 

,,Із цих даних можна зробити висновок, що 
окупаційна влада продовжує репресивні дії. …
На відміну від минулого року, ми бачимо біль-
ше системности – репресії не пов’язані з певни-
ми датами, важливими для кримськотатарсько-
го народу і українців”, – зазначив Ескендер Барі-
єв, член Меджлісу кримськотатарського народу, 
голова правління Кримськотатарського ресурс-
ного центру, на презентації результатів спосте-
реження в Українському кризовому медія-цен-
трі.

Найбільше затримань і допитів сталося у 
квітні та жовтні 2017 року (74 і 56 затримань, 
74 і 61 допитів відповідно), найбільше обшуків 
– у жовтні-листопаді (12 і 19 відповідно). Най-
більше арештів припадає на лютий (12) і жов-
тень (10). Затриманих у жовтні звинуватили 
у причетності до організацій ,,Хізб ут-Тахрір” 
і ,,Табліги Джамаат”. Жертвами обшуку ста-
ли активісти і стрімери, які наживо передава-
ли правопорушення з боку окупаційної влади, 
акції під судами тощо.

Серед згаданих чотирьох загиблих, двоє заги-
нули за невстановлених обставин, ще двоє – 
опосередковано внаслідок дій російських 
силовиків. Віталій Арсенюк, місіонер ,,Свід-
ків Єгови” заарештований окупаційною вла-
дою, помер 27 червня після судового засідан-
ня. Ветеран кримськотатарського національно-
го руху Веджіє Кашка загинула 27 листопада під 
час затримання силовиками Російської Федера-
ції. Мудессіра Ісаєва та Енвера Авуша знайшли 
мертвими у березні 2017 року. 

,,Ми їх відносимо до жертв, але продовжує-
мо встановлювати обставини. І, гадаю, показо-
вим буде те, як окупаційна влада буде розсліду-
вати чи не розслідувати ці справи і чи знайдуть 
винних”, – зазначив Е. Барієв.

Із 16 політв’язнів, заарештованих у минуло-
му році, 15 – кримські татари. Чотирьом інкри-
мінують причетність до релігійної організа-
ції ,,Табліги Джамаат”, шістьом – участь в ,,Хізб 
ут-Тахрір”. Чотирьох заарештували у так званій 
,,справі Веджіє Кашки”, нібито за вимагання, 
одного – у справі ,,українських диверсантів”. Ще 
одного засудили до одного року і трьох місяців 

позбавлення волі за пости у соцмережах.
Встановлено 515 порушень права на спра-

ведливий суд і належну правову допомогу. ,,Ми 
можемо побачити, що в Криму проводиться 
цілеспрямована робота з утримання під вартою 
кримськотатарських та українських активіс-
тів. На судових засіданнях систематично неза-
конно продовжують термін утримання під вар-
тою, відхиляють апеляційні скарги, не пускають 
на судові засідання родичів і друзів. Також були 
випадки перешкоджання діяльности адвокатів”, 
– зауважив Ельвір Сагірман, менеджер з кому-
нікацій Кримськотатарського ресурсного цен-
тру.

Загальна сума штрафів, накладених на акти-
вістів, перевищує 5 млн. рублів. Найбільший 
штраф – 3.5 млн. рублів – назначили Редвано-
ві Сулейманову, фігуранту ,,справи українських 
диверсантів”. Зарему Умерову оштрафували на 
300 тис. рублів за коментарі у соцмережах. Але 
більшість штрафів – у межах 10-20 тис. рублів.

Абсолютна більшість громадян, щодо яких 
застосовувалися репресії, є кримськими татара-
ми. ,,Із чотирьох жертв у 2017 році, три – крим-
ські татари; із 16 зниклих безвісти за весь період 
окупації, 12 – кримські татари. Із 286 затримань 
у 2017 році, 248 – кримські татари, із запро-
шених на допит 340 осіб, 286 – представни-
ки корінного народу Криму”, – навів приклади 
Е. Барієв. Із 62 обшуків, 61 провели у домівках 
кримських татар.

Встановлено також 43 випадки порушення 
свободи мирних зібрань (до дня народжен-
ня Тараса Шевченка, річниці депортації крим-
ських татар тощо), більшість із них – у жов-
тні (щонайменше 35 учасників одиночних піке-
тів проти репресій). Крім того, серед порушень 
зазначають етапування заарештованих у Криму 
громадян України та призов кримчан до Зброй-
них сил Російської Федерації, що є порушен-
ням  ст. 51 Женевської конвенції. За 2017 рік, до 
російської армії залучили 5,000 кримських при-
зовників.

Рефат Чубаров зазначив, що представники 
Меджлісу реґулярно піднімають тему репресій у 
Криму на міжнародній арені. ,,Є думка, що для 
того, щоб заохотити Путіна сісти за стіл пере-
говорів, треба зробити якісь компромісні кроки 
йому назустріч. Наша позиція полягає у тому, 
що будь-які компроміси з Путіном до того, як 
Росія покине окуповані українські території, 
будуть заохочуванням аґресора до подальших 
репресій”, – наголосив голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу.

ТОЧКА ЗОРУ

Про Крим і українську владу
Богдан Яременко

Усе, що говорить влада про безславну здачу 
Криму, – правда: напад був неспровокований і 
неоголошений, Україна не готувалася обороня-
тися, а тому не була готова. З цим питань немає. 

Але це не означає, що питань немає взагалі. 
Ось, наприклад, якщо ти виконувач обов’язків 
президента чи президент, а в Конституції і в 
законах записано, що ти маєш за будь-яку ціну 
обороняти країну і, зокрема, зобов’язаний 
запровадити воєнний стан в разі збройної аґре-
сії, а ти цього не зробив, то що?

Потрібно вибачитися і далі не виконувати? 
Може‚ варто якось пояснити? Може‚ пусти-
ти кулю в скроню? Відставка? Імпічмент? Що 
має відбутися? Адже не може бути такого, що 
за законами країну треба обороняти, а у них не 
вийшло, і за це ніхто не відповів?

А якщо не просто ніхто не відповів, а ще й 
чергові звання, державні нагороди, „Ґлоки“ в 
подарунок і т.д. Це щоб прикрість поразки не 
такою гіркою була, чи тому, що поразка, якщо 
втримався при владі, – не проблема взагалі?

Але питань ще більше. От якщо ти – влада, і 
приймаєш рішення, що ну його, той Крим, бо 
не треба провокувати Володимира Путіна, бо 
треба зберегти людей, уникнути війни і т. д., а 
далі виявляється, що В. Путін все одно напав на 

Донбасі, що ти знову був неготовий, що країна 
втратила понад 10 тис. людей, зруйновані міс-
та і села? Ну, одним словом, коли всі твої розра-
хунки від здання Криму виявилися марними – 
за це теж нічого? Нікому нічого? Тільки чергові 
звання, і нагороди, і „Ґлоки“?

Влада бездарно про...рала Крим і Донбас. І у 
мене є така мотивована підозра, що якщо щось 
подібне повториться у 2018 році, вона знову все 
про...ре.

Ні, звичайно, офіцери і вояки цього разу 
вже стрілятимуть швидше, ніж думатимуть. І 
за це їх потім судитимуть. Бо наказу, якого не 
було тоді, не буде і зараз. І не треба брехати, що 
Збройні сили можуть відбити зовнішню аґре-
сію на підставі Статуту ґарнізонної і вартової 
служб. Це підла брехня. Наказ, який у 2014 році 
чекали Збройні сили, – це рішення президен-
та про застосування Збройних сил для відбиття 
зовнішньої аґресії, яке, відповідно до Конститу-
ції він зобов’язаний оформити у вигляді указу, 
а потім внести в Верховну Раду, яка впродовж 
двох днів має цей указ затвердити і запровади-
ти воєнний стан.

А ось у нашої влади, думаю, виникне маса 
ідей і причин, чому і цього разу не потріб-
но оборонятися. Ну, там система протипові-

(Закінчення на стор. 6)
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Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

Україна на Зимовій Олімпіяді
На Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані збірна України здо-

була золоту медалю у фристайлі, але у біятлоні та у решті видів спор-
ту не мала нагород. У декого це викликало зневажливі відгуки щодо 
українських спортовців‚ які не можна визнати доречними. Від збір-
ної України на Олімпіяді-2018 ніхто й не чекав великих звершень. 
Починаючи з 1994 року, українські спортовці на зимових Іграх здо-
були лише сім нагород, з яких лише дві були золотими. Більше двох 
медалей українці з білих Олімпіяд ніколи не привозили. Олександер 
Абраменко приніс Україні першу олімпійську медаль у лещетарській 
акробатиці і одразу золото. Українцеві пророкували бронзу, а от у 
те, що він виграє золото, не вірили, але О. Абраменко перевершив 
усі сподівання і став олімпійським чемпіоном. 

Його перемога була‚ по суті героїчним вчинком‚ тому що в Україні 
не дбають про цей вид спорту. У Миколаєві в аварійному стані пере-
буває єдиний в країні трамплін, на якому лижники-акробати могли 
стрибати у воду в теплу пору року. Саме на ньому розпочинав свій 
шлях О. Абраменко. Фристайлісти вимушені тренуватися за кордо-
ном. Тому фристайл може повторити шлях фігурного ковзання, де 
раніше українці вигравали медалі Олімпійських ігор, чемпіонатів 
світу та Европи, а зараз опинилися позаду. 

Жіноча збірна України з біятлону збиралася до Пхьончхану за 
медалями‚ але приїхала неготовою до змагань. Усі біятлоністки 
ледве пересувалися лижнею та демонстрували нижчу, ніж зазвичай, 
швидкість. Тренер жіночої команди Урош Влепець пояснив це тим, 
що дівчата напередодні Олімпіяди перехворіли і пропустили вирі-
шальний етап підготувань. Але експерти говорять‚ що причиною 
невдачі стала жахлива психологічна атмосфера, яка панувала у збір-
ній. Валентина Семеренко звинуватила У. Велепеця у некомпетент-
ності‚ коли словенський тренер‚ обираючи склад на естафету, віддав 
перевагу найслабшим у збірній.

Ще гіршими виявилися результати чоловічої команди з біятло-
ну. До команди запрошують безперспективних російських невдах, 
надають їм громадянство і можливість змагатися на Олімпіяді.

Скелетоніст Владислав Гераскевич став першим представником 
України у цьому виді спорту на Олімпіядах та одразу посів 12-те 
місце всупереч тому, що в Україні немає жодної санно-бобслейної 
траси і перевірити себе у бойових умовах можна лише зрідка за 
кордоном. Саночник Андрій Мандзій збирав собі сани власноруч із 
запасних частин‚ куплених за свої гроші.

У медалевому заліку збірна України з однією золотою нагородою 
стала 21-ою. Перемогла у командному заліку Норвегія, яка здобула 
39 нагород. Друга Німеччина, третя Канада. Десятки країн не мали 
нагород. Росія через махінації на рівні держави взагалі не була 
допущена до змагань і її окремі спортовці виступали не від держави. 

Олімпіяда показала‚ що в Україні не дбають про зимові види спор-
ту. Частина з них тримається на окремих талановитих спортовцях, 
на таких ентузіястах, як В. Гераскевич. Якщо вони завтра підуть зі 
спорту, Україна не зможе змагатися на Зимових Олімпіядах. На уро-
чистостях під час проведення української збірної до Пхьончхану 
президент Національного Олімпійського комітету України Сергій 
Бубка зазначив, що Україна не має достатньої інфраструктури для 
зимових видів спорту. Чи його почули? 

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Василівську церкву 
зруйнували більшовики 

Олександер Толпигін
 
Продовжуючи подорож вули-

цями стародавнього Києва, зупи-
нимось в Дитинці столиці Київ-
ської Руси, на давній Десятинній 
вулиці. Ця вулиця проходить від 
Михайлівської площі до Андріїв-
ської церкви. Колись на цій вули-
ці, на Великому княжому дворі, 
була Трьохсвятительська або Васи-
лівська церква, зруйнована в 1934-
1935 роках.

На Десятинній вулиці колись 
жили відомі й за межами Києва 
люди. Тепер в будинку цукрозавод-
чика Василя Симиренка розташо-
ване Посольство Великої Британії, 
а в 1921 році була Всеукраїнська 
Академія Наук. Тут колись мешка-
ли відомі вчені Олекса Новицький, 
Микола Птуха, Микола Шарлемань 
Окрім родини В. Симиренка, на 
Десятинній вулиці мешкав цукро-
заводчик Данило Балаховський, 
український політик, член Цен-
тральної Ради Української Народ-
ної Республіки. В цьому ж будин-
ку знаходилось французьке кон-
сульство. А в сусідньому будинку 
орендували майстерні художники 
Михайло Орловський і Михайло 
Врубель. Його розписи у Володи-
мирському соборі та Кирилівській 
церкві відомі далеко поза межами 
міста. На цьому будинку скульптор 
Іван Кавалерідзе встановив мемо-
ріяльну дошку з барельєфним пор-
третом М. Врубеля. 

Але головною метою подорожі є 
колишня церква св. Василія Вели-
кого, або Трьохсвятительська, яку 
побудував на початку 80-их років 
ХІІ ст. київський князь Святослав 
Всеволодович на Великому княжо-
му дворі. Після монголо-татарської 
навали церква була частково зруй-
нована і відновлена лише в ХVІ ст. 
На превеликий жаль ця церква зго-
ріла в середині ХVІІ ст., але невдо-
взі була відбудована в стилі україн-
ського бароко з включенням в нову 
будівлю давньоруських залишків 
храму. Давньоруська церква була 
чотиристовпною, з трьома абси-
дами і однією главою. Її розміри 
в довжину складали 17 метрів, а 
завширшки 12 метрів. 

Коли храм руйнували в 1935 
році, то на південній фасаді ще збе-
рігалось стародавнє вікно з напів-

циркульним завершенням, над 
яким з цегли були викладені деко-
ративні хрести. Пізніше на місці, де 
стояла визначна пам’ятка давньо-
го Києва, було споруджено будин-
ки міського комітету Комуністич-
ної партії і Центрального комітету 
Комсомолу. 

Василівська церква мала струн-
ку сильветку і ґраціозні форми, які 
грали немаловажну ролю в образі 
Дитинця давнього Києва.

У зв’язку з тим, що в будинку, 
де містились міські партійні орга-
ни, тепер діє Міністерство закор-
донних справ України, можна було 
б отримати дозвіл на проведення 
археологічних робіт на прилеглій 
території, де колись знаходилась 
не тільки церква, а й Великий кня-
жий двір.

Відроджуючи пам’ятки, непога-
но було б запозичити досвід поля-
ків. Коли була практично повністю 
зруйнована Варшава, то для відбу-
дови в майбутньому цінних споруд 
були виставлені спочатку їх маке-
ти і встановлені скриньки для збо-
ру грошей на відбудову пам’яток. 
Прийде час, коли зруйновані ста-
родавні пам’ятки давнього Киє-
ва знову оживуть і служитимуть 
людям за своїм первинним призна-
ченням.

Ню-Йорк

Василівська церква. Реконструкція 
Юрія Асєєва.

тряної оботони не готова, бойових 
кораблів немає, у росіян є ядер-
на зброя‚ і виграти війну у них 
неможливо, будь-яка війна закін-
чується миром. Причин знайдеть-
ся мільйон.

Що старанно приховує україн-
ська влада – це один з основних 
мотивів небажання обороняти 
країну так, як належить, і як визна-
чено законами – гроші люблять 
тишу.

Ті, хто став владою у 2014 році, 
як і ті, хто був до них, прийшли 
керувати фінансовими потоками. 
Аж тут виявилось, що треба обо-
роняти країну. Це їх трохи ненадов-
го засмутило, але вони опанували 
себе, й оскільки війна не входила в 
їхні пляни, вони вирішили її уник-

нути. Ну, наскільки могли. Наскіль-
ки могли перекинули відповідаль-
ність і увесь тягар ведення війни зі 
своїх кволих політичних плечей на 
плечі народу і Збройних сил.

Самі ж з перших днів окупа-
ції і Криму, і Донбасу заходилися 
вибудовувати схеми, як заробля-
ти і жити так, ніби нічого не відбу-
лось. Заходилися перереєстровува-
ти кримське майно на наспіх ство-
рені російські фірми, офшори і т. д.

Це і є причина, чому все так, як 
є. Це і є причина мого побоюван-
ня, чому ми програватимемо знову 
і знову. Бо гроші – замість совісти 
і чести. І Крим з Донбасом це ніяк 
не змінять.

Веб-сторінка телеканалу „ZiK“

Богдан Яременко – дипломат‚ 
співзасновник Громадського фонду 
„Майдан закордонних справ“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 5)

Про Крим...
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Ще один мученик за віру
Маючи живий інтерес до укра-

їномовної періодичної преси в 
західніх країнах нашого поселен-
ня‚ я якось натрапив на архів жур-
налу „Визвольний Шлях“‚ і в ч 10 
за 1996 рік прочитав у ньому спо-
гад В. Ємельянова „Мученики за 
віру“ – про скорботний шлях бага-
тьох православних священиків з 
міста Ніжина Чернігівської облас-
ти у 1930-ті роки. Зокрема у тексті 
йдеться про трагічну участь отців 
Г. М. Якимовича‚ М. М. Фоміна‚ Г. 
І. Іваниці‚ Боженова. 

У спогаді‚ на жаль‚ не згадано 
про священика Романа Медведіва‚ 
який наприкінці 1920-их і в пер-
шій половині 1930-их років був 
настоятелем Всіхсвятської церк-
ви у Ніжині‚ а також відправляв 
Службу Божу в навколишніх селах 
– у Вертіївці та Борзні. У лютомі 
1937 року о. Р. Медведів був зааре-
штований і за постановою „трій-
ки“ НКВД Чернігівської области 
засуджений до 10 років ув’язнення 
за статтею 54-10‚ 11 Криміналь-
ного кодексу Української Радян-
ської Соціялістичної Республіки – 
за контрреволюційну пропаґанду 
проти радянської влади.

За що конкретно був засудже-
ний священик Р. Медведів‚ невідо-
мо й досі‚ бо Чернігівський облас-
ний суд відмовився видати навіть 
копію вироку‚ хоч постановою від 
15 листопада 1978 року й реабі-
літував о. Р. Медведіва у зв’язку з 
відсутністю у його діях складу зло-
чину.

Проте страдницький шлях о. Р. 
Медведіва не скінчився в Черні-
гівському обласному суді. Як свід-
чить довідка з інформаційно-
го центру Управління внутріш-
ніх справ Амурської области від 1 
червня 1994 року‚ Роман. С. Мед-
ведів‚ 1892 року народження‚ (далі 
– переклад з російської мови) 
„будучи в’язнем БамЛаґу НКВД 
Далекосхіднього краю‚ 31 берез-
ня 1938 року звинувачений в тому‚ 
що розповсюджував провокацій-
ні вигадки‚ обмовляв політику 
радянської влади і як злісний від-
мовник був засуджений до ВМП 
(вищої міри покарання‚ тобто до 
розстрілу). Вирок був виконаний 2 
вересня 1938 року.

Як бачимо‚ вершителям люд-
ських доль було замало‚ що неви-
нна ні в чому людина потрапила 
до сибірського БамЛаґу на пота-
лу тюремних наглядачів‚ але вже 
й тут‚ у концентраційному табо-
рі взялися за остаточне знищення 
людини‚ котра‚ очевидно до остан-
нього подиху не втратила свого 
людського обличчя. І вдруге за 

один і той самий „злочин“ (якого 
насправді ж і не було) була засу-
джена ще жорстокіше‚ ще страш-
ніше – до розстрілу.

Але і це ще не все. Чотири міся-
ці від дня постанови „трійки“ 
до дня виконання вироку в’зень 
перебував під постійною загрозою 
дістати кулю в потилицю‚ тоб-
то зазнавав страшних моральних 
тортур.

Незважаючи на те‚ що і стосов-
но другої судимости о. Р. Медве-
дів був реаблітований Амурським 
обласним судом 6 квітня 1959 року 
(про що його син довідався лише 
у 1994 році) проте‚ так і досі неві-
домо‚ в чому його звинувачува-
ли і де він похований. Жоден про-
курор не зміг пояснити‚ що таке – 
„злісний відмовник“ і в якій статті 
Крмінального кодексу треба шука-
ти юридичного тлумачення.

А під „обмовлянням політи-
ки радянської влади“ розуміли-
ся найпростіші зауваження з при-
воду неякісних харчів і напівго-
лодного існування‚ холоду в бара-
ках ‚ відсутности теплого одягу і 
взуття під час неймовірно тяжких 
каторжних робіт. Через що вже за 
три-чотири тижні перебування в 
концтаборі в’язні перетворювали-
ся у немічних „доходяг“.

Це страшне життя добре від-
творив російський письменник‚ 
20-річний в’язень сибірських 
тюрем і концтаборів Варлаам 
Шаламов у книзі „Колимські опо-
відання“. Зокрема він написав‚ що 
„злісний відмовник“ – це в’язень‚ 
котрий від голодіу вже не міг ходи-
ти і не мав сили іти до праці. Якщо 
це ставалося тричі підряд‚ навіть 
у тому випадку‚ коли в’язень не 
годен був встати з нар‚ це вважа-
лося „контрреволюційним злочи-
ном“ і каралося розстрілом.

В цей спосіб звільнялися місця 
для нових і нових в’язнів. Загаль-
на картина‚ як свідчить досліджен-
ня Ігоря Бунича „Операція Гро-
за“ або помилка у третьму знако-
ві“ (Київ‚ 1998 рік) щодо кількости 
в’язнів в тюрмах і таборах СРСР 
була такою:

 • 1937 рік – 3,605,809 осіб;
 • 1938 рік – 5,944,187 осіб;
 • 1939 рік – 7,678,735 осіб;
 • 1940 рік – 8,104,663 осіб.

Тобто за три роки кількість 
мучеників ҐУЛаґу збільшилася на 
5 млн. осіб.

У радянській пропаґанді це 
називалося будівництвом „світло-
го комуністичного майбутнього“.

Андрій Медведів,
Еден Прерія‚ Мінесота

Діє новий проєкт „Razom IT“
Новий проєкт „Razom IT“, що 

разом з українськими консульствами 
впровадив онлайн плятформу, надає 
можливість знайти все необхідне для 
подання заяви на отримання ново-
го українського пашпорта та обрати 
дату та час візити до консульства. 

Відтепер через iнтернет українці 
можуть забронювати зустріч у кон-
сульстві на певну дату та час, запо-
внити анкету заздалегідь та при-
йти до консульства лише на п’ять-10 
хвилин, щоб здати відбитки пальців 
та зробити фотографію. Більше не 
потрібно сидіти годинами‚ чекаючи у 
черзі, зберігаючи дорогоцінні хвили-
ни собі та консульству.

Проєкт розпочався з Генерально-
го консульства України в Ню-Йорку, 
де система бронювання електронних 
заявок стала доступною 12 грудня 
2017 року. Протягом першого міся-
ця після запуску понад 400 україн-
ців успішно забронювали зустріч у 
консульстві в Ню-Йорку з допомо-
гою нової плятформи. Побачивши 
ефективність та популярність сис-
теми, консульства в Чикаґо та Дубаї 
також долучилися до плятформи, і 

станом на січень 2018 року електро-
нна система бронювання вже пра-
цює в обох цих містах. Ще два кон-
сульства – у процесі впровадження 
системи електронного бронювання 
зустрічей. Отож, слідкуйте за нови-
нами про долучення нових консуль-
ських установ.

Особлива подяка Любі Шипович 
та Даші Озимко за великий вклад 
часу та праці у проєкт „eConsul“. 
Інформацію про необхідні кроки для 
подання заяви на оформлення паш-
порту та бронювання зустрічі можна 
знайти за посиланням:

Ню-Йорк – https://nypassport.net/, 
Чикаґо – http://uacc.us/ та Дубай – 
http://dubaipassport.org/

Ми вдячні консулам України в 
Ню-Йорку Мирославу Кастрану та 
Володимирові Кравцову, в Чикаґо 
Ларисі Герасько та в Дубаї – Олексан-
дрові Балануці за плідну співпрацю.

Дізнатися більше про проєкти 
„Разом“ можна на інтернет-сторінці 
www.razomforukraine.org.

Аня Соболевська‚
Ню-Йорк

ВІРШІ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Москва сльозам не вірить
Москва сльозам не вірить: вона готова шкуру здерти з вас,
аби усе (від люті! ) було б отак, як хоче лиш вона‚
і так – роки, століття‚ набір матюччя і бандитських фраз‚
і зі всіма довкола – конфлікти і загарбницька війна.
Народи Закавказзя‚ Молдова‚ Крим‚ захоплений Донбас…
Коли, коли ж бо світ наш позбудеться російського лайна?
Москва – хижак від роду чи в неї з психікою негаразд? 
З її ординським хамством не змириться козацька сторона
й ніколи вже, ніколи не залякають бузувіри нас!
Гуртуймось, українці: ми всі – родина й цитадель одна! 

Валерій Вергун,
український письменник‚ Київ

Виготовимо білих ангеликів
У четверту річницю Революції 

Гідности Українська Православ-
на Церква США молитовно зга-
дує тих, хто трагічно загинув у 
Києві. Українці вивішували білих 
паперових ангеликів на деревах по 
вулиці в центрі міста біля Майда-
ну Незалежности, де людські жит-
тя були втрачені. Разом з наши-
ми співгромадянами, наша грома-
да буде також належно вшанову-
вати пам’ять загиблих, вивішую-
чи ангеликів з білого паперу. З бла-
гословення Митрополита Анто-
нія ми просимо всі місцеві пара-
фії та церковні громади приєдна-
тися до нас, згадуючи про загубле-
ні людські життя під час Революції 
Гідности.

15 квітня у Провідну Неділю у 
Центрі Митрополії, після Літур-
гії‚ ми розвішаємо білі паперові 
ангелики на деревах вздовж доро-
ги перед Церквою-пам’ятником св. 
Андрія. Ми просимо всі парафії та 
молодь зробити ангеликів, щоб їх 
розвішати на деревах. Ви можете 

вирізати ангеликів за шаблонами, 
або бути творчими і зробити сво-
їх власних ангеликів. Ми просимо, 
щоб вони залишалися тільки біли-
ми і були готові, щоб причепити на 
дерево. Будь ласка, надсилайте або 
доставте ангеликів до Консисторії 
УПЦ США до 1 квітня.

В лютому, в ротонді Консис-
торії УПЦ США в Сомерсеті, 
Ню-Джерзі‚ було зведено меморі-
яльне біле дерево, заповнене анге-
ликами, яке символізує неви-
нність життя втрачених під час 
насильницьких зіткнень. Протя-
гом наступних двох місяців відвід-
увачі Консисторії зможуть пере-
глянути фотографії з постійної 
колекції Українського Історично-
Освітнього Центру, шолом і зна-
чки, що носили волонтери. Під час 
перегляду експозиції відвідувачі 
можуть повісити ангелика на дере-
ві, оскільки ми вшановуємо річни-
цю упродовж весняного періоду.

Консисторія УПЦ США

Піклуючись про дітей
За цінною просвітянсько-вихов-

ною традицією видавництва „Дніпро-
ва хвиля“ (Мюнхен, Німеччина), яке 
впродовж десятиліть плекало „Біблі-
отеку юних читачів“‚ видаючи для 
українських дітей цікаву й пізнаваль-
ну літературу рідною мовою, утво-
рилося в українській діяспорі нема-
ло аналогічних видавничих струк-
тур‚ метою яких було прищеплення 
у дітей українських еміґрантів любо-
ви до рідної мови. Тож дитячі кни-
жечки‚ видані „Дніпровою хвилею“‚  
й донині виконують свою просвітян-
ську місію   в приватних бібліотеках 
закордонних українців і в Україні.

Нещодавно в Діяспорній бібліотеці 
ім. Галини Король відбулися літера-
турні читання названої серії  „Приго-
ди мореплавця Синдбада“ та  „Подо-
рожі і пригоди Миклухи-Маклая“. Це 
книги  нашого ж земляка-полтавця 
Леоніда  Полтави.

Бібліотека спільно з активом орга-
нізації „Миргород-допомога“ про-
вела добродійну акцію „Іграшки 
маленьким біженцям“.  Роздано дитя-
чий одяг, іграшки та різні потріб-
ні дітям речі, які надійшли з Торон-
то від родини Марії та Володимира 
Мелехів. Наша спільна акція продо-
вжується. 

Наша адреса: Діяспорна бібліоте-
ка ім. Галини Король‚ вул. Ведмедів-
ка, 55‚ Миргород Полтавської облас-
ти‚ 37600, Україна. 

Анатолій Сазанський,
 директор бібліотеки‚

Олена Трапікас,
 керівник благодійної фундації  

„Миргород-допомога“

Миргород‚ 
Полтавська область
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                        

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь

В суботу, 17 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

архітекторки
співзасновниці урбаністичної агенції Urban Curators, 

Фулбрайтівської стипендіятки (2017-2018)

Анастасії Пономарьової
(Київ, Україна)

„Яке майбутнє міст східної України?“
Анастасія Пономарьова займається урбаністичними проєктами у різних 

містах України, мета яких полягає у зміні міських середовищ та пер-
спективі їх розвитку. Учасниця досліджень та координаторка проєктів у 

рамках міжнародного архітектурного фестивалю “CANactions”. 

Вели мову про всеукраїнську благодійну плятформу 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ.  – 26 лютого у 

Релігійному Товаристві Україн-
ців-Католиків „Свята Софія“ США 
відбулася зустріч з ініціятором 
проєкту „Будуємо Україну разом“, 
випускником Українського Като-
лицького та Ла Сальського універ-

ситетів Юрієм Дідулою‚ який здо-
був освіту в США і повернувся в 
Україну одразу після отримання 
диплому маґістра. 

На запрошення Товариства 
„Свята Софія“ та 12-го Відділу 
Організації Державного Визволен-

ня України він виступив із допо-
віддю на тему „Громадська діяль-
ність в Україні під час війни“. 

„Будуємо Україну разом“ – це 
всеукраїнська плятформа, що 
займається відновленням зруйно-
ваних від обстрілів будинків меш-
канців Донбасу, а також допома-
гає відбудовувати занедбані закла-
ди культури, дитячі майданчики у 
різних реґіонах України. 

Ю. Дідула розповів‚ що початко-
вою ідеєю було відновлення житла 
у прифронтових містах, або в міс-
тах, що були звільнені від окупації. 
А вже в 2016 році почали думати 
про те, як залучити місцевих меш-
канців, як поширити діяльність на 
інші реґіони. 

Тепер проєкт має три голо-
вні напрямки роботи. Перший 
– адресна будівельна допомо-
га сім’ям, які її потребують. Дру-
гий – відновлення міських просто-
рів. Наприклад, у містах шукають 
занедбаний дитячий майданчик і 
разом з місцевими мешканцями, 
визначають, як саме відновлювати 
об’єкт. І третій напрямок – вулич-
не мистецтво. Восени найактив-
ніші добровольці беруть участь в 
проєкті „Лябораторія відповідаль-
ности“ – тижневому навчально-

му модулі, де для активістів прово-
дять навчання з командної робо-
ти, управління та здійснення про-
єктів. Потім учасники створюють 
власні соціяльні та бізнес-проєкти 
у містах України.

Упродовж перших двох років 
переважне фінансування отри-
мували від Національного фон-
ду демократії з Вашінґтону, Аме-
риканської аґенції з міжнародно-
го розвитку та голяндської органі-
зації „Церква в дії“. Почали співп-
рацювати з організацією україн-
ської діяспори в Америці „Разом 
для України“. 

За час свого існування у про-
єкті працювали 1‚350 доброволь-
ців з усіх областей України, США, 
Европи та Росії, було відбудова-
но 144 помешкання, створено 50 
муралів та графіті, споруджено 37 
громадських просторів, створе-
но п’ять молодіжних плятформ: 
„Вільна хата“, „Теплиця“, „Дру-
зі“, „FreeДом“, „Космодром“, вла-
штовано понад 100 відкритих лек-
цій та дискусій з активістами, під-
приємцями, журналістами на тему 
громадянської освіти та важливос-
ті участи у житті міста та країни.

Товариство „Свята Софія“ США
Виступає ініціятор проєкту „Будуємо Україну разом“ Юрій Дідула. 
(Фото: Стефан Фартушок)

В Едмонтоні відзначили 
Міжнародний день рідної мови

ЕДМОНТОН‚ Альберта. – 10 
лютого Методичний центр укра-
їнської мови, дитяча театральна 
студія „Джерело” та Організація 
Українок Канади з активною під-
тримкою Українського Національ-
ного Об’єднання (УНО), Альберт-
ської Фундації сприяння україн-
ській освіті, Української Канад-
ської Фундації ім. Тараса Шевчен-
ка та Канадського Інституту Укра-
їнських Студій при Альбертсько-
му університеті організували захід, 
присвячений Міжнародному дню 
рідної мови.

У заході, який відбувся у домів-
ці УНО, взяли участь близько 110 
учнів „Рідної Школи” та Курсів 
українознавства ім. Івана Франка. 
Дітям запропонували перегляну-
ти виставу „Жив-був пес” за моти-
вами української народної казки 
„Сірко”, після якої на учнів чека-
ли цікаві завдання, спрямовані 
на розвиток мовлення та культу-
ри.  Виставу підготували юні акто-
ри театральної студії „Джерело”.  

Методичний центр 
української мови

Під час вистави дитячoї театральної студії „Жив-був пес”.

Музей Українського Спорту 
збирає номінації до Залі Слави

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – Музей 
Українського Спорту шукає канди-
датів на офіційне введення в Залю 
Слави на 2018 рік.

Музей Українського Спорт у 
повідомляє: 

„Якщо комусь знайомий кан-
дидат українського походження, 
якого ви уважаєте гідним на при-
значення в Український Спортив-
ний Зал Слави як атлета-аматора, 
тренера або команду, поділіться 
досягненням і прославте їх. Якщо 
комусь знайомий правдивий будів-
ничий спортивної спільноти, чиї 
досягнення вас зачарували, поді-

літься досягненням і прославте їх.”
Ласкаво просимо скачати Номі-

наційну форму, 2018 Ukrainian 
Sports Hall of Fame Nominee Form, 
з нашої веб-сторінки: http://www.
ukrsportsmuseumhof.org/hall-of-
fame. 

В и п ов н е н у  ф о р м у  п р о с и -
мо  на д іс лат и  е - пош тою  до : 
UkrSportHOF@gmail.com до 1 квіт-
ня на розгляд введення в Залю 
Слави на 2018 рік. Номінації, одер-
жані після 1 квітня, будуть роз-
глядатися на 2019 рік. Розгляд всіх 
одержаних номінацій активний на 
період п’ять років“.
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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

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC., SEARCHING FOR OUR MEMBERS
WE ASK THESE MEMBERS OR RELATIVES ТО PLEASE CALL UNA 973-292-9800

   Name                                      Branch
    State 

  of last 
 residence

   Name                                      Branch
    State 

  of last 
 residence

   Name                                      Branch
    State 

  of last 
 residence

   Name                                      Branch
    State 

  of last 
 residence

AMBROSINO, ANNA 173 PA
ANDRUSZCZYSZYN, MYKOLA 131 IL
ATAMAN, BOHDAN G 292 MI
BABIAK, KLYMENTIJ B 320  MD
BACHAROWSKI, HELEN 291 CA
BACZMAHA, ANTIN 083 PA
BALLAS, ANNA 305 PA
BARI, ELEANOR T 130 NY
BECK, STEPHANIA 063 PA
BEREZIUK, IRYNA 234 NJ
BEREZNYCKI MD, JURIJ 216 NJ
BEZPA, ANNE B. 042 NJ
BILAS, MARY 230 OH
BODNAR JR, JOHN 096 PA
BOGDA, VALERIE 112 OH
BOJKO, OLENA 221 IL
BOROSKIE, KATHERINE 130 NJ
BOYKO, MICHAEL 291 OH
BOYKO, MICHAEL 316 NY
BRYNIOWSKA, OLGA 414 CT
CAP, MICHAEL 174 MI
CEPULL, MARGARET H 120 PA
CHAIKOVSKY, CATHARINA 131 CA
CHESNIAK, PAULINE 409 PA
CHUDYJ, ANGELINE 088 NY
CHURCHMAN, MICHALINA 231 PA
CIHLAR, GEORGE 005 NY
CMAYLO, ALEXANDER K. 121 NY
CUBYKALO, JOHN 364 OH
CWYK, HELEN 173 PA
CZERCHAWSKI, MARIA 238  MA
CZEREWKO, JADWYHA 381 FL
DASZYNEC, MARIA K 221 IL
DAVID, KATHERINE 173 PA
DOBRIANSKY, LEV E 125 VA
DOBUSH, MARY 155 NJ
DOMURAD, ANNA 216 PA
DUBB, WILLIAM 053 PA
DUDA, MYROSLAV 423 IL
DUSCHENCHUK, WILLIAM 327 NY
DUTSCHAK, MATRONA 114 IL
DYTKO, HELEN 221 IL
ENGBERG, JOSEPHINE 175 MI
FEDAK, TYMKO 230 PA
FEDESHEN, ANNE 230 PA
FEDIRKO, ANASTASIA 234 NJ
GAIDOS, MARY 096 PA
GALARNYK, ANDREW 445  MB
GAMULA, STEPHEN 461 ON
GEREGA, CATHERINE 367 NY
GOSPODAREC, ANNA 088 NY
GREGORYNSKA, YUSTYNA 407 ON
GULAWSKY, OLGA 292 MI
HAJDUCZOK, EWA 083 PA
HALYSHYN, MARY 027 VA
HANAK, JENNIE 397 NJ
HARASYMIW, JAROSLAWA 015 VA
HARLAN, ANDREY 316 NY
HAUNGS, HELEN 037 NJ
HAWRYLIW, ANASTAZIA 240 OH
HLESCIAK, PAUL L. 254 NY
HNOT, GEORGE 005 NY
HORBACHUK, BENNIE 414 CT
HORODNY, STEPHEN 114 IL
HOSCH, JOHN 083 PA
HRABOWSKY, MARIA 401 ON
HRYSZKO, AMIL 005 NY
HUCULAK, MARIA 432 ON

HUMENICK, MICHAEL 305 PA
HURKO, BOHDAN 417  KY
HURYN, HELEN 005 NY
HYRN, DOROTHY 399 IL
IWANUS, EWHEN 379 IL
JAKYMCHUK, MICHAEL 287 NJ
JASENIUK, MARIE 345 MN
JAWORSKYJ, WASYL 175 MI
JURASKA, NETTIE S 379 IL
JUZKIW, GEORGE 125 IL
KAPLUN, ANNA 037 NJ
KARDA, KATHRYN 161 OH
KARMAZIN, WALTER 234 AZ
KASTL, HELEN L. 452 IL
KATCHMAR, WILLIAM 013 NY
KEPPLE, NELLIE 096 PA
KINNAS, STEPHEN 253 MA
KINTER, NANCY 432 ON
KOCZERZUK, IRENE 133 NJ
KOHN, MARIAN 292 MI
KORNYLO, HELEN 461 ON
KOROMEC, TETIANA 083 PA
KOWALSKI, PAULA 367 NY
KRAFCISIN, WASYL 022 IL
KROLL, WALTER 163 PA
KUBIN, THEODORA 125 IL
KUCIN, NICHOLAS 498  BC
KURYLO, OLGA 407 ON
KUZEMCZAK, SOPHIA 221 IL
KUZYK, WALTER 173 PA
KWAS, MAGDALENA 088 NY
KYSIL, ADAM 367 NY
LABENSKI, ELIZABETH 367 NY
LAJACK, ANN 120 PA
LALKA, MICHAEL 407 ON
LAPTULA, JAROSLAW 432 ON
LASHENKO, OLGA 114 IL
LAZAR, REV. JOHN 083 MI
LEHACH, OLGA C. 037 FL
LESKIW, MARIA 379 IL
LEWYCKYJ, SEMEN 401 ON
LISHCHYNSKYJ, WOLODYMYR 401 ON
LOBUR, ANDREW 364 OH
LUKEHART, ELBERTA 063 PA
LUNIW, STEPAN 360 NY
LUPA, OLGA 005 CT
LUZECKY, CHARLES 452 IN
LYCZKOWSKYJ, YURIJ 381 FL
MACKIEWICZ, KATHERINE 114 IL
MATKOWSKI, PAUL 231 PA
MCCORMICK, HELEN 005 NY
MCGUFFEY, ANNE 083 NJ
MEDWID, OLHA 473 QC
MEDZIAK, STEPHEN 114 IL
MELNICK, ROSIE 161 PA
MELNYCHUK, PETER 042 NJ
MELNYK, MSTELLA 206  RI
MELNYK, STEFAN 473 QC
METRICK, JOHN 063 PA
MICHALUK, DMIETER 292  MI 
MICHALUK, OLGA 088 NY
MILKOVICH, ZORKA 112 OH
MILLIGAN, ANNA 053 PA
MOCRYTZKI, JOHN 362 PA
MOLODOSHANIN, LEONID 445  MB
MOMOT, JOHN 231 PA
MONTGOMERY, HELEN 175 MI
MORRIS, LILLIAN 399 IL

MULLER, MARY C. 005 NY
MUSKA, HELEN 409 PA
NESSIN, OLENA 025 NY
O NEIL, ANNE 292 MI
ODULAK, ALEXANDER 287 NY
OMEL MILLEN, STEPHANIE 452 FL
ONUFRYK, KATHARINE 316 NY
OSMOK, NELLIE 401 ON
OTROSHKO, LIDIA 114 IL
PARCHUC, MICHAEL W. 027 NJ
PARIS, MARION 102 OH
PARUTA, ANNA T 316 NY
PASHCHUK, WILLIAM 409 PA
PAUL, MICHAEL G. 102 OH
PELECHATY, OLGA 347 NY
PERRY, SIMON 466 ON
PILAT, OLGA 234 FL
PIZIO, MARY 174 OH
PLEKAN, STELLA 316 NY
POPE, OLGA 016  MO 
POROWCHUK, MYKOLA 102 OH
POWANDA, PETER 053 PA
PROC, NATALIA 292 MI
PROCEV, JOSEPH 364 OH
PRYPCHAN, ROMAN B 399 IL
REBEC, STEPHEN 368 FL
RENDEK, STEPHANIE 259 IL
RENNARD, OLGA 161 FL
REY, JENNIE 257 CA
ROGAL, MARIA 131 IL
ROZOK, STEFAN 153 PA
RUBAN, OLGA 367 MN
RUBAN, OLGA 367 MN
RUDYJ, EUGENIA 379 IN
RZEPECKI, IRENE 432 ON
SALAK, HELEN 242 PA
SALO, KATHERINA 194 NY
SAWRUK, JOHN 147 PA

SEMENIUK, WILLIAM 114 IL
SENDUN, DMYTRO 379 IL
SHACHMUT, MARY F. 327 FL
SHANDA, PETRO 432 ON
SHEREMETA, WALTER 465 QC
SHUM, ALEX 027 NJ
SHYAN, JEANNE 022 IL
SILVA, AMELIA M. 076 NJ
SINKOSKY, KATHLEEN 240 OH
SKUBECZ, ANNA 155 NJ
SLOBODIAN, DIMITRO 292 CA
SLUKO, ANN T 409 PA
SMEREKA, MICHAEL 096 PA
SMYLIE, ANNE 397 PA
SNAJCZUK, OLGA 127 NY
SNIHUROWYCZ, MARIA 414 CT
STASKO, JOHN 327 NY
STRILKA, MARIA 230 QC
STRYKOWSKY, HELEN 083 PA
SUSS, ELEANOR G 234 FL
SWIENC, OLENA 194 NY
SZKAWRYTKO, ROMAN 292 MI
SZWAN, MARIA 238  MA 
TAYLOR, ALICE M. 397 PA
THOMPSON, AMALIE 360 FL
TKACZUK, ILLA ROMAN 131 IL
TOPPER, WALTER 076 NJ
TRENT, MARY 155 NJ
TUR, ANNA 247  DE
TYMCHYSHYN, SOPHIA 221 IL
WAGNER, MARY 053 PA
WATSON, MARGARET 385 MN
WOLOWYCH, ANNA 102 OH
ZAJAC MD, ISASLAWA 088 AZ
ZAMORYLO, GEORGE 292 MI
ZANKOWSKY, ROSE 247  DE
ZAPOTICZNY, JOSEPH 175 MI
ZEMBIK, KATHERINE 364 OH

ЦІНИ НА ПЕРЕДПЛАТУ НАШОЇ ГАЗЕТИ
ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

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

80 дол. 45 дол. 90 дол. 50 дол.

ЕЛЕКТРОННА (www.svoboda-news.com)
40 дол.* на рік для всіх

ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА
Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу

Рік Пів-року Рік Пів-року
85 дол. 50 дол. 95 дол. 55 дол.

Для тих читачів, котрі отримують друковане видання, передплата електронної 
версії „Свободи“ коштуватиме всього на 5 дол. більше.
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Збереглися світлини Шевченкового села
Левко Хмельковський

На інтернет-форумі села Козацького на Черка-
щині розміщені фотолистівки із зображеннями 
земляків Тараса Шевченка та місць, де народив-
ся й провів дитинство поет. Ці фотографії зробив 
і залишив українцям художник і фотограф Григо-
рій Шевченко (1868-1941) – внучатий небіж поета. 

Цінними на його фотографіях є деталі жит-
тя: обличчя сфотографованих, їхні постави, одяг, 
взуття, прикраси, а також пейзажі села Керелів-
ки (до 1929 року – Кирилівка) Звенигородсько-
го повіту Київської губернії, а нині – села Шевчен-
кового на Черкащині. Фотографії зроблені в кін-
ці ХІХ-на початку ХХ ст., коли ці місця зберігали 
свою незайману автентичність. 

Фотолистівки Г. Шевченка з краєвидами Чер-
кащини друкували по всьому світу‚ також в 
Ню-Йорку. Серію фотолистівок 1908 року Г. Шев-
ченко назвав „Види і типи Малоросії”, а серію 
1908-1909 років випускав під назвою „Родина 
Тараса Гр. Шевченко” тобто „Батьківщина Тара-
са Шевченка”. Вона була досить великою і нарахо-
вувала понад 150 карток. Нижче вміщено зразки 
поштових листівок і фотографії з колекції чер-
каського художника Миколи Бабака. 

Поштові листівки з фотографіями Григорія Шевченка. 

Фоторепродукція портрета Тараса 
Шевченка‚ зроблена з фотогра-
фії санкт-петербурзького фото-
графа Миколи Досса, датованої 
1860 роком. На звороті світлини 
є відбиток печатки зі словами 
„Фотографія Г. П. Шевченка“. Фотограф Григорій Шевченко. (З колекції Миколи Бабака)

Село Керелівка на фотографіях Григорія Шевченка.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 9 БЕРЕЗНЯ  2018 РОКУNo. 10 11

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”

Contact us:  
888-538-2833 Premier NiNe*  

 ANNUITIES

Also AvAilAble:
select seven – 3.5%*
stArter Five – 3.0%*

*  First year rate.  Second Year Rate – 3.0%.
   All annuity rates are subject to change.  Not available in all states

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
General Information: 800-253-9862 • Fax: 973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org 
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Ukrainian National Association, inc.
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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

Компанія Міст-Америка 
(у місті Port Reading, NJ) наймає на 
роботу працівників складу. Умови 
праці: сканування, пакування та 
опрацювання поштових замовлень. 
Хороша заробітна плата, пакет бе-
нефітів та медичнe страхування.

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

На продаж або можливо в  оренду
Кондомініюм, 2 спальні, 

в St. Andrews Ukrainian Village 
Condominium Аssoc., 

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

чає визначення правового стату-
су тимчасово окупованих терито-
рій та окремого правового режиму 
на зазначених територіях, а також 
заходів із захисту громадян, які 
проживають на тимчасово окупо-
ваних територіях.

Документ вводить поруч із 
поняттям ,,антитерористична опе-
рація (АТО)” визначення ,,заходи із 
забезпечення національної безпе-
ки і оборони, стримування і відсічі 
російської збройної аґресії в Доне-
цькій та Луганській областях”.

Важливо, що АТО, яка затвер-
джена на основі Закону України 
,,Про боротьбу з тероризмом” про-
довжується і її завершення не зале-
жить від того, коли розпочнуть-
ся заходи із національної безпе-
ки. Рішення про припинення АТО 
може ухвалити лише керівник 
антитерористичного центру при 
Службі безпеки України.

У Міноборони наголошують, що 
ці визначення потрібно розрізняти.

Закон чітко визначає коло 
суб’єктів, які беруть участь у цих 

заходах та їхні права й обов’язки.
Наразі Міністерство оборони 

та Генеральний штаб для виконан-
ня закону створили вісім робочих 
груп: з питань застосування Зброй-
них сил України, матеріяльно-тех-
нічного забезпечення та волон-
терської діяльности, соціяльного 
захисту, статусу учасників бойо-
вих дій, медичного забезпечення та 
реабілітації, грошового забезпечен-
ня та фінансування, забезпечен-
ня житлом, питання стратегічних 
комунікацій та державної спеціяль-
ної служби транспорту.

Ці групи розробляють підзакон-
ні нормативні акти та готують від-
повідні зміни до закону.

До компетенції робочих груп у 
тому числі належатиме розробка 
положень про об’єднаний штаб, 
якими будуть визначені обов’язки 
головнокомандувача. Можливо, 
нові положення міститимуть ново-
введення щодо перетину фізични-
ми особами контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду на лінії розмежуван-
ня, а також умов роботи журна-
лістів у зоні проведення операції 
об’єднаних сил.

Міністерство оборони не вва-
жає, що обмеження прав і свобод, 

про які говорять  критики  закону, 
нівелює його вирішальне значення.

Так, відповідно до докумен-
ту, об’єднані сили матимуть усі 
повноваження, які мали учасни-
ки антитерористичної операції 
(застосування зброї у разі край-
ньої необхідности, перевірка доку-
ментів, встановлення особи, осо-
бистий огляд громадян та їхнього 
майна, тимчасове обмеження руху 
транспортних засобів та пішохо-
дів).

Натомість з’являються два нові 
пункти: об’єднані сили отрима-
ли право входити, проникати в 
житлові та інші приміщення, на 
земельні ділянки, що належать 
громадянам чи на території під-
приємств та організацій, а також 
використовувати із службовою 
метою засоби зв’язку і транспортні 
засоби, в тому числі спеціяльні, які 
належать громадянам за їхньою 
згодою, за винятком дипломатич-
них, консульських представництв 
іноземних держав.

У Міноборони уточнюють: твер-
дження про входження у жит-
лові приміщення – не означає їх 
займання, а лише з метою затри-
мання учасників незаконних вій-

ськових формувань, припинення 
злочинів, вилучення зброї чи боє-
припасів. У тому випадку, коли 
військові займають будь-які при-
міщення, попередньо укладаються 
відповідні договори.

Полковник Ю. Бобров наголо-
сив, що ці положення містилися в 
окремих указах раніше, але тепер 
стосуватимуться усіх суб’єктів 
об’єднаних сил.

П р е д с т а в н и к  М і н о б о р он и 
висловив переконання, що вій-
ськовослужбовці не зловживати-
муть цими нововведеннями.

,,Діє військова прокуратура, яка 
здійснює процесуальне керівни-
цтво за кримінальними справа-
ми, які ведуть органи національ-
ної поліції стосовно злочинів, які 
вчинили військові. Система дозво-
ляє більш чітко відслідковува-
ти злочинні прояви, ніж на решті 
території України. Здійснюється 
постійний контроль”, – зазначили 
в Міноборони.

Прикінцеві положення зако-
ну передбачають внесення змін до 
Цивільного процесуального кодек-
су, законів ,,Про статус ветера-
нів війни”, ,,Про місцеве самовря-
дування”. ,,Про правовий режим 
воєнного стану”, ,,Про військо-
во-цивільні адміністрації”, ,,Про 
боротьбу з тероризмом”, ,,Про 
судовий збір” та загалом 78 норма-
тивно-правових актів.

Новопризначений головноко-
мандувач об’єднаних сил здій-
снюватиме керівництво силами 
та засобами суб’єктів, що беруть 
участь у заходах через об’єднаний 
оперативний штаб.

За словами Ю. Боброва, канди-
датура на посаду головнокоманду-
вача об’єднаних сил вже визначе-
на, однак його ім’я буде відоме піс-
ля призначення президентом.

„Це бойовий генерал, який керує 
військовими формуваннями з 2014 
року і успішно виконує бойові 
завдання, які на нього покладені”, 
– зазначив полковник.

Ю. Бобров також наголосив, 
що поняття про межі та перелік 
тимчасово окупованих територій 
визначаються президентом Украї-
ни за поданням Міністерства обо-
рони на основі пропозицій Генш-
табу збройних сил.

Положення про об’єднаний 
штаб розробляють і зараз відбува-
ється погодження їх структурни-
ми підрозділами Міноборони та 
Генштабу.

Командувач об’єднаних сил 
буде підпорядковуватися головно-
командувачу та начальнику Гене-
рального штабу. Керувати операці-
єю буде Генеральний штаб.

C opy r ig ht  ©  2018  RFE/RL, 
Inc. Передруковується з дозво-
лу Радіо Вільна Европа/Радіо Сво-
бода (https://www.radiosvoboda.
org/a/29083408.html?ltflags=mailer).

(Закінчення зі стор. 1)

,,Закон про ...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 9 БЕРЕЗНЯ  2018 РОКУNo. 10 13

ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                              

Нагородили лавреатів Всеукраїнської 
премії ім. Братів Лепких

Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – 22 січня у районному 
будинку культури відбулася уро-
чиста церемонія вручення Всеукра-
їнської літературно-мистецької та 
громадсько-політичної премії ім. 
Братів Богдана та Левка Лепких за 
2017 рік.

Прис у тніх привіта ли місь-
кий голова Володимир Музичка, 
заступник голови районної адміні-
страції Ігор Гринкевич, голова гро-
мадської ради з присудження Все-
української літературно-мистець-
кої премії ім. Братів Лепких, голо-
вний редактор журналу „Літератур-
ний Тернопіль“ Богдан Мельничук, 
директор Тернопільського худож-
нього музею Ігор Дуда, голова Ліґи 
підприємців „Українська справа“ 
Михайло Ратушняк та інші.

Всеукраїнська літературно-мис-
тецька премія ім. Братів Богдана та 
Левка Лепких заснована на почат-
ку 1990-их років редакцією журна-
лу „Тернопіль“. Цього року у вислі-
ді таємного голосування громад-
ська рада присвоїла премію почес-
ному голові Наукового Товари-
ства ім. Шевченка, відповідальному 

редакторові „Енциклопедії НТШ“ і 
„Записок НТШ“ д-рові Олегові Куп-
чинському (Львів) за серію історич-
них досліджень‚ тележурналістці 
Ларисі Михальській (Тернопіль) за 
цикл програм „Відверті діялоги“‚ 
письменникові, о. Василеві Пого-
рецькому (Копичинці) за книги 
прози та поезії‚ художникові Олего-
ві Шупляку (Бережани) за серії кар-
тин „Двовзори“ та „Рідна земля“.

Урочисту церемонію нагоро-
дження доповнили виступи місце-
вих аматорів сцени. Співала уче-
ниця школи мистецтв Богда-
на Борецька‚ літературну компо-
зицію „Ми єсть народ“ за твора-
ми Богдана Лепкого представили 
учні Марія Возьна, Уляна Савоч-
ка й Анастасія Андрощук‚ виступи-
ли хори „Просвіта“‚ „Ґлорія“ (керів-
ник Євгенія Біркова), дует „Лелія“ 
у складі Наталії Марценюк та Іван-
ни Шаюк, солісти Лілія Слободна, 
Наталія Борис, Богдана Борецька, 
читці Леся Метельська, Олена Чор-
на, Вікторія Ковальчук. 

У залі були показані виставки 
„Богдан та Левко Лепкі в духовній 
історії України“, „Творчість лавреа-
тів премії ім. Братів Лепких“, карти-
ни О. Шупляка.

Науковець досліджував піраміди 
Євген Цимбалюк

ОСТРОГ‚ Рівненська область. – 9 
січня в Острозькому музеї запали-
ли „Свічу пам’яті“ на честь Йосипа 
Новицького, 140-річчя від дня наро-
дження якого припадало на 13 січ-
ня цього року. Це був унікального 
таланту археолог і краєзнавець. Він 
був першим директором Острозько-
го музею. 

Директор Львівської картин-
ної ґалерії, Герой України Борис 
Возницький писав, що в особі Й. 
Новицького Україна мала одного з 
найкращих знавців в галузі історії та 
археології в першій половині ХХ ст.: 
„Його розповіді, його лекції, його 
ґрунтовні дослідження буквально 
заворожували“. 

Напередодні Другої світової війни 
Й. Новицький вирішив поповнити 
Острозький музей великою колек-
цією експонатів, зібраних за останні 
20 років. Він передав до музею 1‚500 
предметів – книги, картини, старо-
друки, рукописи, керамічні вироби. 

Народився відомий історик та 
археолог у 1878 році в Подільській 
губернії. До Острога разом з бать-
ками переїхав у 1895 році. Закін-
чив гімназію‚ вчився в Київсько-
му комерційному училищі‚ працю-
вав учителем на Полтавщині та Ост-
рожчині. Подав документи до Мос-

ковського археологічного інституту, 
успішно склав іспити і став одним з 
найкращих студентів‚ захистив нау-
кову дисертацію. 

Надалі учений побував у бага-
тьох европейських країнах, вивчаю-
чи їхню історію. Особливий період 
для Й. Новицького – це його участь 
у дослідженні єгипетських пірамід, 
що пізніше він описав в одній із сво-
їх наукових праць.

Помер Й. Новицький у 1964 
році в Острозі й похований на 
П’ятницькому кладовищі.

Микола Коваль – суперкороль неба 
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – У обласній бібліотеці 21 
січня відбулася зустріч з летуном 
Миколою Ковалем, якому Королева 
Великобританії Єлизавета ІІ за заслу-
ги надала рідкісну вільну перепуст-
ку в королівський палац, а Президент 
США Бил Клінтон присвоїв звання 
„Накращий дипломат 1992 року“. 

М. Коваль народився в Квасило-
ві Рівненської области, де мешкають 
його батьки, а нині перебуває на пен-
сії. Він випробовував нові літаки. Піс-
ля навчання в училищі він служив в 
Україні, Польщі, Казахстані, Чехосло-
ваччині‚ Афганістані. У його послуж-
ному списку – 948 вилетів.

На початку 1990-их років М. 
Коваль став одним з найдосвідчені-
ших летунів-випробовувачів Укра-
їни‚ брав участь в багатьох аерокос-
мічних виставках світу, демонстру-
ючи літальні апарати, у тому числі 
й у США. 1996 року в складі делеґа-
ції Військово-повітряних сил Украї-
ни брав участь у авіосвяті Великобри-
танії‚ де було ще 400 літальних апара-
тів з 42 країн. 

Королева Єлизавета II вручила 
йому нагороду „Суперкороль пові-
тряного простору“ і спеціяльну під-
віску, яка давала можливість безпе-
решкодно входити в  королівський 
палац. Відтоді щороку його запрошу-

ють на свята до королеви. 
Наразі М. Коваль навчає молодих 

українських летунів. 

Віталій Кирейко був романтиком 
українського мелосу 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 13 грудня 2017 року в 
залі Музею Миколи Лисенка відбув-
ся концерт пам’яті Віталія Кирей-
ка, в якому взяли участь артистки 
Людмила Ларікова, Інна Андріяш, 
студенти Національної академії ім. 
Петра Чайковського Вікторія Дні-
строва, Костянтин Ленчик, Вікто-
рія Цюпак, Ангеліна Тітішова, Ірина 
та Олена Ципруки, Ольга Буджак, 
учениці київських шкіл Анастасія 
Лук’янчук та Дарина Кривенко. 

Пам’ятний вечір підготувала та 
провела доцент Музичної акаде-
мії Ірина Шестеренко, автор моно-
графії-посібника „Творчість Віталія 
Кирейка“. Спогадами про компози-
тора та його творчий шлях поділи-

лася Зоя Ружин.
В. Кирейко (1926-2016) зумів 

у важких умовах комуністичного 
тоталітаризму збагатити надбання 
національної композиторської шко-
ли, покликаної ввійти в европейську 
культуру зі своїм власним, самобут-
нім і неповторним голосом. 

В золотий фонд вітчизняної 
музичної культури ввійшли його 
опера-феєрія „Лісова пісня“, опе-
ра „Бояриня“ та балет „Оргія“ за 
творами Лесі Українки, балети „Тіні 
забутих предків“ та „Сонячний 
камінь“, опери „У неділю рано“ та 
„Марко у пеклі“, симфонічна пое-
ма „Дон Кіхот“, „Поема“ для форте-
піяна з оркестрою, романси на сло-
ва Лесі Українки, Тараса Шевченка, 
Максима Рильського.

Йосип Новицький

Твори Віталія Кирейка співає учениця київської школи Анастасія 
Лук’янчук‚ акомпаніює доцент Музичної академії Ірина Шестеренко. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)

Учасники урочистої церемонії вручення Всеукраїнської літературно-мис-
тецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких за 2017 рік. (Фото: Ярослав Мушка)

Микола Коваль

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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тема кризи усередині Европи.
У контексті реформування ЕС також згадува-

ли й вихід Великої Британії з Евросоюзу. Наступ-
ний рік буде вирішальним для переговорів між 
Лондоном і Брюселем, результатом яких має ста-
ти укладення фінального договору про вихід 
Британії з ЕС. І вже зараз европейці починають 
вираховувати можливі збитки від „брекситу“. У 
Мюнхені зазначали, що до 2030 року неґативний 
ефект виходу Британії позначиться на рівні еко-
номічного зростання країн-членів, який у декіль-
кох державах впаде нижче за 1 відс. У цьому кон-
тексті Україні варто було б розглянути варіянти 
реформування ЕС, оскільки деякі з запропоно-
ваних плянів не є вигідними для нас. А від того, у 
що перетвориться Евросоюз, залежатиме й май-
бутнє України та хід подій на Донбасі.

Африка. Ще одна популярна тема. Я був при-
ємно вражений, коли побачив, що Африку наре-
шті почали серйозно сприймати на міжнародних 
майданчиках, і не лише як ринок збуту. У Мюн-
хені почали говорити про так звану „африкан-
ську епоху“, коли цей континент визначатиме 
політичні процеси у світі, або, принаймні у самій 
Европі. Африка сьогодні – це найбільший реґіон 
за рівнем динамічного розвитку і економічного 
зростання. Це колосальний ринок для европей-
ських товарів (і українських також!). Крім того, 
це велике поле геополітичної війни між США, 
Китаєм, ЕС, Росією і нафтовими монархіями 
Перської затоки. 

Але для Евросоюзу питання Африки стало 
важливим навіть не через це. Вся суть – у міґра-
ції. Через зміни клімату та ґльобальні природні 
катаклізми (на кшталт феномену „Ель-Ніньйо“) 
населення aфриканського континенту стрімко 
переміщається на північ убік Европи. Крім того, 
посилення існуючих конфліктів і спалах нових 
штовхає ще більше людей втікати за кордон – 
знову-таки до ЕС. Вже зараз, за даними моніто-
ринґової групи „Famine Early Warning Systems 
Network“, до кінця 2018 року кількість африкан-
ців, які страждатимуть від голоду‚ сягатиме 50 
млн. людей. Ну і нарешті, перенаселення і демо-
графічні проблеми так само змушують африкан-
ців шукати своє щастя деінде. Першою жертвою 
масової міґрації африканських народів може ста-
ти Европа, особливо враховуючи, що сьогодні 
„двері“ з Африки в ЕС через Лівію, Малі, Судан 
та Ніґерію – відчинені. Відтак Евросоюз нині 
намагається розробити стратегію стримуван-
ня потоків міґрантів до 2030 року, або знищи-

ти джерела нестабільности – конфлікти у Лівії, 
Ніґерії, Сомалі.

НАТО та США. Структурні проблеми між ЕС 
і США набули критичної маси після приходу до 
влади у Вашінґтоні Дональда Трампа. Він одра-
зу ж закликав своїх союзників по НАТО в Евро-
пі збільшити видатки на їхню оборону до 2 відс. 
ВВП, як цього вимагав плян НАТО ще за часів 
Барака Обами. Однак‚ не всі країни ЕС гото-
ві виділяти стільки грошей на оборону і безпе-
ку, а тому між США і ЕС виникають непорозу-
міння. Крім того, незрозуміла політика Д. Трам-
па щодо НАТО і Росії породила невизначеність 
серед европейських партнерів Вашінґтону. В 
ЕС не знають, чи готовий Д. Трамп ґарантува-
ти їхню безпеку‚ і які в нього пляни щодо Росії. 
Скандали навколо президента США, його перед-
виборної кампанії і команди лише підживлю-
ють дискусію в Европі. А враховуючи те, що Д. 
Трамп надихає багатьох европейських популіс-
тів, які сьогодні є опонентами керівництва ЕС, то 
стосунки з американцями в европейців й досі не 
оформилися у конкретну стратегію.

Не менш болючим для обох сторін є питан-
ня створення в Европі єдиної армії. По-перше, 
не всі країни підтримують це рішення. По-друге, 
США вважають його дублюванням функцій 
НАТО і не бажають формування органу, який би 
підривав авторитет трансатлантичного альян-
су, через який Вашінґтон має важелі впливу на 
Европу. У самій Европі ці підозри відкидають 
і заявляють, що єдиний оборонний і безпеко-
вий простір – лише форма інтеґрації усередині 
ЕС і не має стосунку до НАТО. Але це питання й 
досі не вреґульоване у взаєминах між Брюселем і 
Вашінґтоном.

Україна та Росія. Відверто кажучи, це питан-
ня було відсунуте далеко на задній плян під 
час конференції. Конфлікт між Україною і Росі-
єю розглядався скоріше як вимушена необхід-
ність, аніж серйозна проблема. Єдині два аспек-
ти, у межах яких серйозно піднімали дискусію 
щодо Росії та України – це енерґетична безпе-
ка (проєкт будівництва газопроводу „Північний 
потік-2“) та кібербезпека (ймовірне втручан-
ня Росії у політичні кампанії у США та Европі, 
а також діяльність прокремлівських гакерських 
мереж). 

Причиною такої мінімізації російської про-
блеми є частково загальна стомленість від Украї-
ни в ЕС, внутрішньополітичні проблеми у само-
му Союзі та відсутність „фідбеку“ з боку Києва у 
вигляді конкретних реформ, пропозицій і поси-
лення ефективности державних інституцій. А 
чим менше в ЕС арґументів на користь санкцій 
проти Росії, тим складніше урядам країн пояс-

нити бізнесові та населенню доцільність подаль-
ших санкцій, оскільки арґумент „бо ми всі заги-
немо, Путін наступає“ не працює з европейською 
авдиторією.

Близький Схід.  Це питання теж стояло на 
порядку денному, але навіть воно було відсу-
нуте на задній плян. Вперше за останні кілька 
років Сирія, Афганістан й Ірак зникли з актив-
них дискусійних майданчиків. Про це говори-
ли мало і не дуже охоче. Про Ірак – лише у кон-
тексті відбудови країни та фінансової допомоги 
постраждалим. Сирія після розгрому терористів 
„Іслямської держави“ у 2017 році неначе переста-
ла з’являтися на радарах европейської політики. 
Її згадували, але лише у контексті протистоян-
ня між США та Росією, а також між Савдівською 
Арабією та Іраном. Тіні ґльобального терорис-
тичного монстра над Сирією більше немає, а 
тому Мюнхен був зосереджений на інших реґіо-
нах і проблемах.

Ця стаття не має за мету показати, що на Укра-
їну всім начхати чи розганяти „зраду“. Це скорі-
ше картинка того, про що нині думає світ, і які 
тенденції непокоять людей, котрі приймають 
політичні рішення, у тому числі й щодо ситуації 
в Україні. Так, болісно визнавати, що „українське 
питання“ не стояло центральним у Мюнхені. Але 
з іншого боку – постійні волання про те, скіль-
ки разів і хто про нас згадає – це приклад полі-
тичної неповноцінности. Україні варто не сиді-
ти і чекати, про що домовляться „великі дядьки“ 
за нашими спинами у кабінетах, а реформувати-
ся, набиваючи свою ціну для зовнішніх партне-
рів. А потім пропонувати ці вигоди зацікавле-
ним сторонам, і чим „смачніші“ вони будуть для 
них, тим легше урядам цих країн буде пояснити 
населенню антиросійську гру. Україні варто при-
пинити говорити лише за свої особисті інтере-
си і почати цікавитися інтересами інших, щоб 
передбачати їхню реакцію й здійснювати превен-
тивні удари. 

Реформи державного апарату, боротьба з 
корупцією, посилення внутрішньополітичної 
стійкости, збільшення ефективности роботи 
державних інститутів, розбудова інфраструкту-
ри, інтеґрація у торговельні та транспортні сис-
теми світу, співпраця у галузях, критичних для 
усіх, відкриття нових ринків – все це допомо-
же Україні знову зайняти чільне місце у „топі“ 
міжнародних конференцій і полегшить роботу з 
лобіювання вигідних нам рішень.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Ілія Куса – експерт Українського інституту 
майбутнього‚ Київ.

якими рейтинґами він прийде на травень 2019 
року. Але сьогодні ще президент розглядаєть-
ся як один з фаворитів виборчої кампанії. За рік 
ситуація може суттєво змінитися не на користь 
П. Порошенка.

Якщо подивитися на електоральні рейтинґи, 
кожен для себе зробить висновок, чи задоволь-
няє його така Верховна Рада і такий перелік фаво-
ритів у президентській кампанії. Моя особис-
та позиція — ні. Ми можемо сьогодні як завгод-
но критикувати Верховну Раду, але я переконую, 
що якби вибори відбулися найближчим часом 
і сьогоднішні рейтинґи були б актуальними, то 
ми б отримали значно більше популістів у Вер-
ховній Раді і, очевидно, більшу квоту для реван-

шистських політичних сил, які залишилися непо-
караними й оговталися після Революції Гідности. 
Їхній електорат нікуди не подівся — це приблиз-
но 20 відс., п’ята частина виборців, яких ми відно-
симо до проросійської групи населення. Це пер-
ша загроза.

Друга загроза — що ми отримаємо надзвичай-
но фраґментовану Верховну Раду. Якщо в цій Раді 
ми мали дві політичні сили, які отримали на двох 
половину чи більше половини голосів (разом з 
мажоритарниками), то в наступній Верховній 
Раді ми матимемо мозаїку. Це безумовно вплине 
на процес формування коаліції, уряду, зрештою 
– на саму атмосферу у Верховній Раді, на дієздат-
ність уряду, коаліції. Все це буде набагато складні-
ше, ніж у сьогоднішній Верховній Раді. Думаю, що 
така Верховна Рада може довго не пропрацювати.

Третій важливий момент — не забуваймо, що 
країна перебуває у війні з Російською Федерацією. 

Росія завжди через фронт може впливати на ситу-
ацію всередині України, рівень суспільних емо-
цій. Крім того, треба враховувати досить високі 
протестні настрої в Україні, рівень невдоволення 
громадян діями влади. Дехто з політиків жартує 
„по-чорному“, що вибори, звичайно, можна ого-
лосити в будь-який момент. Але це не означає, що 
їх можна буде провести. Суспільство буде досить 
гостро реаґувати на будь-які спроби фальсифі-
кації, підкупу виборців. Я вважаю, що в багатьох 
округах може дійти і до фізичного протистояння. 

Це не означає, що не треба проводити вибори. 
Але розмови про дочасні вибори — це химері роз-
мови, коли люди не враховують багатьох чинни-
ків, які є важливими і впливовими в нашому сус-
пільстві.

„День“

Михайло Басараб – політолог‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Позачергові вибори?

(Закінчення зі стор. 2)

Мюнхенська конференція...

подій почала би діяти. Але, на жаль, незважаю-
чи на те, що Росія забрала в України Крим, части-
ну Донецької та Луганської областей, Україна досі 
торгує й зберігає дипломатичні відносини з нею. 
Думаю, в історії такого ще не було. Але що гово-
рити, якщо зараз про Крим реґулярно говорять і 
пишуть лише три-чотири українських ЗМІ...

Рустем Еміралієв, громадський активіст, 
переселенець, представник кримськотатарської 
громади Львова:

‒ 26 лютого, та й у наступні три тижні, крим-

чани показали свою позицію ‒ це цілісна укра-
їнська держава. Світ побачив, що народ проти 
окупації і мирними ненасильницькими акціями 
заклав фундамент для майбутнього трибуналу 
над окупантом ‒ Росією. Розуміючи, що репре-
сивна машина окупаційної влади буде придушу-
вати будь-які акції та протести, проукраїнські 
громадяни Криму згорнули свою активну фазу 
діяльности, але в серці й в умах продовжують 
бути українцями й чекають звільнення Криму.

Алі Хамзін, кримськотатарський активіст:
‒ Тоді, 26 лютого 2014 року, в суспільстві був 

такий сильний емоційний сплеск, а також оби-
вательська неприпустимість думки, що Крим 
може бути російським. Зауважте: про те, що 

Крим залишиться українським, тоді говорили 
відкрито всі лідери з обох сторін цієї протестної 
акції. Можна послухати Рефата Чубарова, який, 
розпускаючи мітинґ, впевнено говорив, пропо-
нуючи всім українцям, росіянам і кримським 
татарам створювати якісь спільні загони самоо-
борони для захисту церков, мечетей і храмів у ті 
буремні часи. Але настало 27 лютого, з’явилися 
,,зелені чоловічки”, й поступово люди почали 
розуміти реальну ситуацію.

Крим.Реалії – кримський проєкт україн-
ської служби Радіо Свобода. Copyright © 2018 
RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо 
Вільна Европа/Радіо Свобода (https://ua.krymr.
com/a/29064123.html).

(Закінчення зі стор. 4)

,,Ніхто не вірив...
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зазначив, що 2018 рік розпочинає 
й продовжує ювілейні відзначен-
ня важливих історичних подій та 
постатей національної культури. 
Наближаються інші ювілеї – засну-
вання ВАПЛІТЕ чи початок Другої 
світової війни. „Історія, – сказав Г. 
Грабович, – постійно з нами й наше 
завдання згадати важливі моменти 
української історії. Згадати і осмис-
лити“.

Завідувач відділу Української 
революції Інституту історії Націо-
нальної Академії Наук України Вла-
дислав Верстюк виступив із допо-
віддю „Вплив революційних подій 
1917-1921 років на історію Украї-
ни у ХХ ст.“. Доповідач зазначив, 
що Українська революція напо-
внила новим значенням „Україн-
ське питання“, яке гостро постава-
ло ще у часи Російської імперії, а усі 
подальші революційні події підтвер-
дили існування української нації та 
її прагнення до незалежности. На 
думку В. Верстюка, важливим кро-
ком у науковому дискурсі за остан-
ні 25 років є те, що українські істо-
рики реанімували вивчення Укра-
їнської революції і, таким чином, 
показали хибність твердження, що 
побутувало у радянські часи, відпо-
відно до якого події в Україні в 1917-
1921 роках уважалися реґіональни-
ми варіяціями російської революції. 

У доповіді йшлося й про те, що 
на відміну від поглядів своїх росій-
ських колеґ, українські вчені та 
західні фахівці зазначили ряд важ-
ливих відмінностей між двома рево-
люціями: якщо для російського 
революційного керівництва голов-
ною метою революції було досяг-
нення монополії влади, то для укра-
їнських політичних провідників 
основне завдання під час револю-
ційних подій полягало у побудові 
основ української держави на демо-
кратичних принципах. На відміну 
від російської громадянської війни 
між червоними та білими, уважає 
В. Верстюк, військовий конфлікт в 
Україні не мав виразних ознак кля-
сової боротьби – в основному, це 
були військові дії проти чужозем-
них вторгнень та окупації. 

У підсумку своєї доповіді В. Вер-
стюк звернув увагу на недоліки 
Української революції, з-поміж яких 
вказав на брак досвідчених держав-
них і військових діячів та доміну-
вання лівих ідей серед української 
інтеліґенції, яка була переконана у 
неможливості конфлікту між рево-
люційними силами. Незважаючи 
на ці недоліки, Українська револю-
ція була визначною подією і зали-
шила глибокий слід в історії Украї-
ни. У заключному виступі доповідач 
зазначив, що пробудження україн-
ського національного духу та ство-
рення українських політичних та 
культурних інституцій протягом 
1917-1921 років були тим наріжним 
каменем, на якому нині стоїть неза-
лежна Україна.

Американський історик Зенон 
Василів у своїй доповіді „Юліян 
Бачинський: Українська незалеж-
ність, США та транснаціональний 
дискурс“ зосередився на політичних 
ідеалах та дипломатичних зусиллях 
Ю. Бачинського, політичного дія-
ча з Галичини, який, перебуваючи в 
США, як керівник дипломатично-
го представництва УНР у Вашінґто-
ні, скеровував свої зусилля для під-
тримки незалежности України серед 
дипломатичних кіл світової спіль-
ноти. Після кількох років перебу-
вання на еміґрації, Ю. Бачинський 

повернувся до Харкова, де згодом 
був арештований і ув’язнений.

У доповіді „Українська революція 
та українська діяспора в Америці“ 
Олександра Лужницького йшлося 
про українські громади США пері-
оду Першої світової війни та пер-
ших років Української революції. 
Доповідач зазначив, що через сер-
йозну епідемію ґрипи у США 1918 
року, українські громади Північної 
Америки не могли приділяти багато 
уваги подіям, що відбувалися у кра-
їні, звідки походили новітні меш-
канці Америки. Однак, революцій-
ні події 1917-1921 років, без сумніву, 
вплинули на організаційне життя та 
самосвідомість українських еміґран-
тів у 1920-их роках.

Другого дня під час першої сесії 
американський історик А. Про-
цик у доповіді „Політика та такти-
ка „Білої Росії“ щодо Центральної 
Ради та її наступників“ зосередила-
ся на проблемах, з якими зіткнуло-
ся керівництво Української револю-
ції через антиукраїнську пропаґан-
ду, розв’язану російськими інтелі-
ґентами, які симпатизували „Білій 
Росії“. Доповідачка подала оцінки та 
ставлення білоґвардійських генера-
лів та політиків до Української Цен-
тральної Ради та зневажливе зобра-
ження української справи в офіцій-
них заявах Білого руху. Ці зусилля, 
одночасно з наполегливими спро-
бами заперечувати існування укра-
їнської нації, продовжуватимуть-
ся і в еміґрації, стаючи перешкодою 
для багатьох щодо об’єктивного під-
ходу до вивчення історичних подій 
в Україні у ХХ ст. А. Процик порів-
няла також пропаґандистську війну 
Білої Росії із сьогоднішньою гібрид-
ною війною Володимира Путіна.

Політолог Олександер Мотиль, 
професор Ратґерського універси-
тету‚ у доповіді „Українське дер-
жавне будівництво у порівняльно-
му пляні“ поділив прагнення наро-
дів Російської імперії, які домагали-
ся швидкого її розвалу на три кате-
горії: ті, кому вдалося досягти та 
зберегти свою незалежність; ті, які 
отримали повну незалежність, але 
лише на кілька років; ті, які, незва-
жаючи на зусилля, не змогли досяг-
ти значного політичного успіху в їх 
прагненні до самостійного існуван-
ня. 

Відповідно до цієї клясифікації, 
Україна належала до тих, що здо-
були, але не втримали. З огляду на 
той факт, що в сучасній історії не 
було національно-визвольного руху, 
який досягнув би своєї кінцевої 
мети без певної зовнішньої допо-
моги, доповідач зазначив, що тодіш-
ні геополітичні реалії, на відміну 
від міжнародної спільноти сьогод-
нішнього дня – не сприяли Украї-
ні. Тому провідники українського 
національного руху, незалежно від 
їхньої військової сили чи політично-
го хисту, мали небагато шансів збе-
регти незалежність України на три-
валий час.

Сергій Єкельчик з Канади у сво-
їй презентації „Солдат трьох армій: 
Юрко Тютюнник як символ Укра-
їнської революції“ зосередився на 
аналізі життя молодого харизма-
тичного офіцера російської армії, 
який не зрікався свого українсько-
го коріння. Завдяки здатності усві-
домити прагнення та бажання укра-
їнських мас, а також завдяки винят-
ковим організаційним здібностям, 
Ю. Тютюнник міг легко пристосо-
вуватися до нових обставин у мін-
ливому світі революції. Його талан-
ти, високо поціновані провідника-
ми української національної справи, 
не залишилися також непомічени-
ми більшовиками. У 1920-ті роки Ю.  
Тютюнник повернувся в Україну і 
згодом розділив долю своїх співвіт-
чизників, ставши жертвою масових 
репресій, які застосували більшови-
ки до переважної більшости борців 
за волю України.

Проф. Генрі Абрамсон‚ відомий 
канадсько-американський дослід-
ник українсько-єврейських від-
носин під час революції, у сво-
їй доповіді „Чи слід нам повалити 
пам’ятники Хмельницького та Пет-
люри? Сучасні роздуми про супер-
ечливе бачення національного геро-
їзму і злочину“ запропонував для 
уникнення конфліктів, які обтяжу-
вали українсько-єврейські деба-
ти в минулому, поглибити науко-
ві дослідження фактичного матері-
ялу щодо подій минулого, а також з 
делікатністю ставитися до будівни-
цтва пам’ятників у сучасній Украї-
ні. Г. Абрамсон також зазначив, що 
Симона Петлюру, одного із провід-
ників Української революції, не слід 
розглядати як надхненника погро-
мів, у чому його часто звинувачу-
ють, а скоріше як жертву геополі-
тичної ситуації в умовах бурхливої 
епохи. У своєму заключному висту-
пі доповідач додав, що заходи, які С. 
Петлюра ініціював для припинен-
ня погромів, могли б бути ефектив-
ніші.

Друга сесія розпочалася висту-
пом Тамари Гундорової на тему 
„Нація як естетика: модернізм та 
націоналізм „Української хати“. 
Вона розглянула провідні теми, які 
обговорювалися в щомісячному 
журналі літератури, літературоз-
навства та політики, який розпо-
чали видавати у Києві напередод-
ні Першої світової війни. Оскіль-
ки журнал „Українська хата“ зіграв 
ключову ролю для розвитку укра-
їнської літератури і розвитку укра-
їнської політичної думки, то у допо-
віді проаналізовано було характер 
українського націоналізму серед 
дореволюційної української інте-
лектуальної еліти. Творці журна-
лу представляли молоде покоління 
української інтеліґенції і з великою 
енерґією та рішучістю пропаґували 
ідею незалежної української куль-
тури і прагнули вводити у свої тво-
ри елементи нових художніх тен-
денцій, модних на початку ХХ ст. в 

Західній Европі.
Професор Гарвардського універ-

ситету Г. Грабович у доповіді „Пав-
ло Тичина: революція і модернізм: 
збірка „Замість сонетів та октав“ 
поставив „проблему Тичини“, яку 
можна зреферувати стисло: нада-
лі ще існує загальна думка, що він 
– найвидатніший український поет 
ХХ ст. Ця думка виринула разом 
із найранішою поезією П. Тичи-
ни, скристалізувалася і встанови-
лася вже на початку 1920-их років. 
Однак, на думку Г. Грабовича, про-
блема П. Тичини полягає у тому, що 
з одного боку рання іпостась його 
поезії геніяльна і надхненна, яка 
„небувалою силою висловлює націо-
нальне відродження і трагедію рево-
люції і громадянської війни (що, по 
суті, була Українсько-російською 
війною 1917-1921 років)“, а з іншо-
го, на думку багатьох дослідників в 
Україні, „вся пізніша поезія слабша 
(або взагалі – не поезія) і вимірюва-
на примиренням із совєтською вла-
дою, конформізмом, „здачею“ всіх 
його ранніх позицій і відтак вихва-
люванням тих же совєтів (від збірки 
„Партія веде“ аж до кінця)“. 

Пропозиція вченого перепро-
читати і по-новому осмислити П. 
Тичину як національне явище тепер 
на часі, оскільки у контексті події 
1918-1921 років постать П. Тичи-
ни у літературі стає ключовою. Для 
підтвердження своєї гіпотези Г. 
Грабович проаналізував збірку П. 
Тичини „Замість сонетів та октав“, 
подаючи власні переклади віршів 
англійською мовою. Прийшовши 
до висновку, що уже у ранніх тво-
рах та творах періоду революції П. 
Тичина використовував різноманіт-
ні поетичні прийоми від монтажу, 
цитування, колажу, модерністич-
ні до футуристичні елементи пое-
тики, на основі цього вчений пере-
конаний, що саме широкий спектр 
тем та естетики зробили П. Тичину 
неповторним новатором.

Професор Ніжинського Націо-
нального університету ім. Миколи 
Гоголя Валентина Хархун предста-
вила доповідь „Між двома держа-
вами: націоналісти проти більшо-
виків у творах Володимира Винни-
ченка про Українську революцію“. 
Доповідачка, аналізуючи щоден-
ник відомого письменника і полі-
тика, а також деякі його літератур-
ні твори, дійшла до висновку, що В. 
Винниченко в ході революції усві-
домив необхідність ідейної бороть-
би з популізмом більшовиків, але 
бурхливі революційні події та пере-
біг існування УНР показують нео-
днозначність поглядів та дій само-
го В. Винниченка та більшости укра-
їнських політичних діячів. Для ста-
білізації ситуації було надто мало 
часу, оскільки до від’ємних чинни-
ків додавалася зовнішня інтервенція 
та різноманітні політичні погляди на 
шляхи устрою держави.

У наукових сесіях виступили 
Марта Богачевська-Хомяк, Мирос-
лава Знаєнко, Сергій Єкельчик, 
Любомир Гайда та Олег Коцюба.

У заключному слові А. Процик 
пригадала присутнім визначних 
дослідників Української революції 
в Америці і звернула особливу ува-
гу на здобутки у цій ділянці нау-
ковців в Україні за останні 25 років. 
Слова вдячности прозвучали також 
на адресу учасників, співорганізато-
рів та присутніх за участь у конфе-
ренції.

На завершення виступила співач-
ка Віра Сливоцька. Програму під-
готувала д-р Соломія Івахів, музич-
ний директор УІА.

Пресова група НТШ-А

(Закінчення зі стор. 1)

Спільно відзначили...

Піяніст Дейвід Ситковський і  співачка Віра Сливоцька.
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НАШІ ЛЮДИ

Родом з Волі Якубової
Петро Часто

Коли читаєш або чуєш про аме-
риканських українців чи українок‚ 
котрі досягають поважного віку‚ – 
радіє серце‚ відчуваєш гордість‚ мов-
би й сам до цього якось причетний – 
бо то добра ознака для усього нашо-
го роду-народу‚ заохота до насліду-
вання. І зрозуміло‚ що за кожним 
таким випадком‚ за кожною біогра-
фією стоїть не просто сприятлива 
генетична програма‚ не просто вро-
джені позитивні якості‚ а свідомі 
людські зусилля‚ свідома воля‚ здат-
ність керувати собою‚ врівноваже-
не‚ гармонійне ставлення до жит-
тя‚ до ближніх‚ ясна‚ відкрита до сві-
ту душа‚ сильний дух. Саме так – 
здоровий‚ сильний дух дає відпо-
відне здоров’я фізичному тілу‚ а не 
навпаки. Тому кожне тривале віком 
українське життя слід сприймати як 
громадське‚ як загальнонаціональ-
не свято.

З цими словами маємо приєм-
ну нагоду поздоровити – від іме-
ни Українського Народного Союзу і 
тижневиків „The Ukrainian Weekly“ 
та „Свобода“ – колишнього голову 
127-го Відділу УНСоюзу в Бафало‚ 
активного автора обох наших друко-
ваних органів‚ організатора Стани-
ці Американських Ветеранів в Норт-
Порті на Фльориді‚ взірцевого члена 
парафіяльної громади Української 
греко-католицької церкви Входу в 
Храм Пресвятої Богородиці висо-
кошанованого Атанаса Кобрина з 
90-літтям! 

Про цю гарну людину і її долю 
– втім‚ як і про багатьох-багатьох 
повоєнних вихідців з українських 
країв‚ можна писати захоплюючі 
книжки‚ створювати гостросюжетні 
кінофільми‚ й це було б дуже корис-
ною життєвою школою для молод-
ших наших поколінь. Особливо в 
Україні‚ де‚ крім відомих і в принци-
пі розв’язних економічних і політич-
них проблем‚ існують і дуже дають-
ся взнаки‚ гальмуючи розвиток сус-
пільства‚ глибші‚ навмисне прище-
плені чужими імперіями психологіч-
ні та світоглядні вади. 

Тому так важливо перед нашими 
братами і сестрами в Україні засві-
чувати‚ мов притягальні свічечки‚ 
не вигадані‚ а реальні приклади люд-

ської шляхетности‚ відповідального 
ставлення до обов’язків‚ щирої пова-
ги до традиційних вартостей‚ родин-
них і релігійних‚ готовности до гро-
мадської праці.

Атанас О. Кобрин народився 8 
березня 1928 року в селі Воля Якубо-
ва‚ поблизу Дрогобича. Село досить 
старовинне‚ за письмовими згадка-
ми відоме вже у першій половині 
ХІV ст.. Має цікаву історію‚ зокрема 
історію боротьби українців за волю. 
Не дивно‚ що у Волі Якубовій не раз 
бував Іван Франко – поет прияте-
лював з сільським війтом Атанасом 
Мельником‚ самовідданим бойків-
ським народолюбцем‚ організато-
ром культурного життя села. Це той 
самий А. Мельник‚ котрий викупив 
корчму‚ перетворив її на Народний 
дім‚ заснував там осередок Товари-
ства „Просвіта“ і читальню.

Десятки гарячокровних бойків з 
Волі Якубової воювали за волю сво-
го народу в лавах Українських Січо-
вих Стрільців та Української Галиць-
кої Армії‚ одного з них знає і шанує 
вся Україна – це син А. Мельника‚ 
герой славнозвісного бою на Маків-
ці 1915 року‚ відтак полковник Армії 
Української Народної Республіки‚ 
один з очільників‚ після загибелі 
Євгена Коновальця‚ Проводу ОУН 
Андрій Мельник.

А для нас в цю хвилину важли-
вою є така подробиця: А. Кобрин 
доводиться племінником А. Мельни-
кові‚ і вже одна ця обставина пояс-
нює багато чого в біографії нашого 
ювіляра. Водночас вона була типо-
вою для тодішньої української моло-
ді Галичини. 

Власне‚ з початком Другої світо-
вої війни був він ще підлітком‚ тіль-
ки ж тодішні події змушували дітей 
з національно свідомих родин швид-
ко доросліти. 15-річним добро-
вольцем пластун Атанас вступив 
до Української Дивізії „Галичина“‚ 
зазнав неймовірних пригод по оби-
двох боках‚ американському і совєт-
ському‚ демаркаційної лінії в розби-
тій Німеччині‚ навіть трохи побув у 
ролі активного учасника польсько-
го антикомуністичного підпілля. 
Повернувшись до Мюнхену‚ закін-
чив гімназію й почав був студіюва-
ти в Українському Вільному Універ-
ситеті. 

Тяжко пережив смерть батька‚ 
Олекси Кобрина‚ якого совєти‚ мстя-
чись за сина-дивізійника‚ запрото-
рили в сибірську каторгу. Бог послав 
Атанасові спасіння в особі українки 
Катрусі – велике‚ чисте і одне на все 
життя кохання‚ котре помагає люди-
ні виходити непереможною з життє-
вих бур та історичних завірюх.

Одружилися вони вже в Амери-
ці‚ у Бафало. Звідси почався цілком 
новий період життя – служба в аме-
риканській армії‚ далі – універси-
тет‚ захист маґістерки‚ праця в аме-
риканських навчальних закладах. І 
виховання чотирьох дітей – синів 
Олеся-Зенона‚ Андрія-Богдана‚ Іго-
ря та доні Люби-Марії. Усі четверо 
перейшли через школи українознав-
ства‚ через Пласт‚ може‚ саме плас-
товий гарт поміг Ігореві‚ підполков-
никові американської армії‚ гідно 
витримати випробування іракською 
війною.

Як це було в родинах сотень і 
тисяч українських повоєнних емі-
ґрантів‚ провадив своє життя дво-
ма тісно переплетеними дорогами і 
А. Кобрин – американською й укра-
їнською. На обох віддавав себе спо-
вна. В людському серці‚ якщо воно 
справді живе‚ вистачає місця і для 
Америки‚ і для України. Врешті 
знайшов спосіб з’єднати ці дороги: 
починаючи від 1996 року‚ невдовзі 
після переїзду родини до Фльори-
ди‚ веде у місцевій газеті „The North 
Port Sun“ щотижневу колонку „Our 
Neighbors the Ukrainians“‚ інформу-
ючи англомовну громадськість міста 
про життя української громади – а 
це життя справді багате і цікаве: різ-
ні фестивалі‚ мистецькі і літературні 
вечори‚ відзначення історичних дат і 
ювілеїв. На щастя‚ є про що писати і‚ 
на щастя‚ є кому. 

З роси і води Вам‚ дорогий Ювіля-
ре! На Многая Літа!

Атанас і Катерина Кобрини.
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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

Річні збори 42 Відділу Українського Народного Союзу, 
Товариствa ім. Тараса Шевченка, відбудуться 

в понеділок, 12 березня 2018 року, о 7-ій год. вечора 
в Українській Централі, 240 Hope Ave., Passaic, NJ 07055.

Запрошуємо всіх членів до участи.

Збори 194  Відділу  УНCоюзу

Загальні Збори 194 Відділу УНCоюзу відбудуться
в середу, 21 березня 2018 р.  о годині  2-ій по полудні
в домівці Т-ва „Cамопоміч”, 98 Друга Aвеню,  Ню-Йорк, Н. Й. 10003

В програмі:  вибір нової управи Відділу.

Олександра Юзенів, Голова Відділу
Оксана Лопатинська, Секретар Відділу

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
Tel.: 973-292-9800 ext. 3035

e-mail: mdrich@unamember.com
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Шановні читачі!  

Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 

 з приводу відходу своїх близьких і друзів,  

не забувайте підтримувати видання тижневика 

 пожертвами на пресовий фонд!

ти знаменитого редактора й автора 
нашої „Свободи“ Івана Кедрина-
Рудницького‚ який у своїй статті 
„Мовна саламаха“ (13 грудня 1949 
року) писав: 

„Мандрівка 200‚000 українських 
душ по світі‚ викинених з рідної 
землі в чужинецькі країни‚ при-
несла з собою нову велику про-
блему: як зберегти чистоту рідної 
мови в нових країнах поселення‚ 
серед нових чужинецьких серед-
овищ‚ що притолочують кожного 
нового іміґранта своєю матеріяль-
ною цивілізацією та всмоктують 
духовною культурою. Рубом стоїть 
ця проблема також для українців 
Америки‚ а що їх тут‚ у прорівнян-
ні з іншими країнами поза Укра-
їною – найбільше‚ і тому тут тво-
риться центр українського жит-
тя‚ тому й наша відповідальність‚ 
як членів та керівників того центру 
особливо велика.

Признаюсь‚ що мені трохи мото-
рошно‚ коли подумаю‚ що ми‚ 
новоприбулі українські іміґранти‚ 
могли б у масі пірнути в те саме 
річище‚ що ним пливе мова маси 
наших американських земляків. 
Що ця мова мусить бути трохи 
засмічена анґлізмами‚ це річ неми-
нуча‚ коли пригадаєм‚ як‚ напри-
клад‚ швидко засмічувалася мова 
українських вчителів чи суддів‚ що 
їх польський режим масово пере-
носив з української Галичини у 
корінну Польщу‚ ледве за кілька-
сот кілометрів‚ а не кілька тисяч 
миль‚ віддаленої від рідної землі. 
Але й оцьому засміченню пови-
нна бути межа. Милі фейлетоніс-
ти весело оповідають українсько-

американським стилем про „бой-
сиків“‚ що мешкають у великому 
„гавзі“ з кількома „румами“ та бав-
ляться на файній „стріті“. Але тих 
бойсиків і гавзів‚ і румів‚ і стрі-
тів таки забагато і направду зовсім 
не потрібно. Бо їх можна омину-
ти. Лихо в тому‚ що вони такі під-
ступні‚ що закравшись раз у зем-
лячу мову – притуплюють свідо-
мість тих‚ які приймають та вжи-
вають їх“.

І ледве чи можна вдовольнитися 
арґументом‚ що провідна політич-
но-економічна роля англомовних 
країн у світі‚ їхня очевидна пере-
вага в багатьох сферах діяльнос-
ти утверджує англійську мову як 
мову міжнародного спілкування‚ 
зумовлюючи все нову й нову поя-
ву англіцизмів в усіх европейських 
мовах. Скажімо‚ Европа не має 
наміру бути толерантною до цьо-
го процесу. Інша річ – чи вдасть-
ся їй зупинити цю потужну тен-
денцію. Наприклад‚ в Німеччині 
зайшло так далеко‚ що англійські 
назви мають не лише найвідомі-
ші крамниці „(Kick in“, „Hardliner“, 
„Cool Kids“, „House of Pain“, „Toxic 
Spirit“), але й офіційні організації 
та установи‚ залізниця („Inter City“, 
„Metropolitan Train“)‚ поштові та 
телефонні послуги („Lucky Packs“, 
„Economy Packet“, „Pack Sets“) і т. п. 

Німеччину вже іронічно назива-
ють „Denglish“ (Deutsch+English). 
Тепер там дуже активно стало дія-
ти Товариство захисту німецької 
мови‚ метою якого є започаткува-
ти неґативне наставлення до англі-
цизмів‚ зформувати відповідну 
громадську думку.

Ще чутливіші до цієї проблеми 
французи‚ де на державному рів-
ні працює термінологічна комісія‚ 
пропонуючи ефективні французькі 

замінники для „модних“ англіциз-
мів. Найменші порушення „мов-
них законів“ передбачають серйоз-
ні санкції і грошові кари.

Подібні санкції і кари були 
б доречні в Україні‚ де на 27-му 
році державної незалежности нема 
жодної газети чи журналу‚ котрі б 
слугували взірцями чистоти і літе-
ратурної вишуканости нашої мови. 

Про мову публічних людей‚ 
зокрема політиків‚ ніщо й говори-
ти. Ніхто з них не скаже – „згідно 
з законом“‚ а лише – „згідно зако-
ну“‚ калькуючи російську фор-
му‚ ніхто не скаже по-українськи 
„зіставити“‚ а тільки – „співста-
вити“‚ тобто за російським мов-
ним лекалом‚ не скаже „збігатися“‚ 
а тільки „співпадати“‚ калькуючи 
російське „совпадать“. Всі поголов-
но в телепрограмах вживають сло-
во „відмінити“ – замість „скасува-
ти“‚ „вірно“ – замість „правильно“‚ 
в українській мові „вірний“ озна-
чає незрадливий‚ а не „правиль-
ний“‚ як у російській мові. Непри-
ємною калькою з російської мови є 
відмінкові закінчення‚ наприклад: 
„Судячи по формальним ознакам“. 
По-перше‚ треба – „за формальни-
ми ознаками“‚ але коли вже вжи-
то „по“‚ то далі слід – „формаль-
них ознаках“. У грудні минуло-
го року Президент Петро Поро-
шенко‚ зустрічаючи звільнених з 
російського полону‚ в такий негра-
мотний спосіб висловив призна-
ння активістам: „Дякую вас!“‚ тоб-
то за російським „Благодарю вас“. 
Досі газети й електронні видан-
ня мавпують російське написан-
ня англійських слів: „хард-ток“‚ 
„секонд-хенд“‚ „хелло“‚ „хокей“‚ 
хоч українська мова має букву „г“ 
– точний фонетичний відповідник 
англійської літери „h“. Подібних 
прикрих покручів – сотні і тисячі.

Тож більш освічена частина 
українського суспільства повинна‚ 
домігшись підтримки від держави 
у вигляді відповідних законів‚ взя-
ти на себе святий обов’язок пере-
конати частину менш освічену в 
тому‚ що розмовляти правильною‚ 
гарною українською мовою – озна-
чає належати до вищої культури. 
Це істинний‚ не вдаваний престиж.

Але‚ люди добрі‚ чи не занад-
то пізно – говорити про культу-
ру? Може‚ технократам не кон-
че потрібні серце і душа‚ й вони 
до бр е  поч у в атим у ть  с е б е  в 
наскрізь технологізованому май-
бутньому‚ в середовищі робо-
тів і штучного інтелекту‚ однак‚ є 

багато підстав думати‚ що культу-
ра вже за нами‚ а не перед нами. 
Що ми вже не живемо в культу-
рі‚ а тільки доживаємо в ній. І що 
Освальд Шпенґлер мав рацію. 
Рівно 100 років тому‚ у 1918-му‚ 
вийшов перший том його проро-
чої праці „Заникнення Европи“‚ 
яку його сучасники не зрозуміли 
– не могли прийняти принципо-
во розділені філософом-провид-
цем поняття – культура і цивіліза-
ція. Кожна культура‚ за О. Шпен-
ґлером‚ завершується‚ вмирає в 
цивілізації‚ цивілізація – це мумія 
культури. Дослівно: „Цивілізаці-
єю ми називаємо ту стадію розви-
тку культури‚ де традиції й особис-
тість втрачають своє безпосеред-
нє значення… Цивілізації є най-
більш крайніми і найбільш штуч-
ними станами‚ на котрі здатний 
вищий тип людей. Вони – завер-
шення‚ вони йдуть за життям‚ як 
смерть‚ за розвитком – як заціпе-
ніння“.

Іншими словами‚ цивілізація‚ 
у вигляді вкрай технологізова-
ного суспільства‚ приходить не 
як досягнення‚ не як „проґрес“ 
чи „світле майбутнє“‚ а як неми-
нучість‚ як фатум. „Технологія‚ – 
писав сучасний японський філо-
соф Томонобу Імамічі (нині вже 
покійний)‚ – подібно до природи‚ 
стала нашим довкіллям‚ котре має 
власні цілі‚ незалежні від люд-
ських‚ оскільки технологія сама 
визначає свій напрямок розви-
тку“.

Ще раніше побачив цю пробле-
му Микола Бердяєв: „Зі з’явою 
машини відбувається виривання 
людини з надр природи‚ змінюєть-
ся весь ритм життя. Раніше люди-
на була органічно пов’язана з при-
родою і її суспільне життя склада-
лося відповідно до життя приро-
ди. Машина радикально змінює 
цей зв’язок між людиною і приро-
дою‚ вона не лише підкорює люди-
ні природу – вона підкорює саму 
людину. Якась таємна сила‚ чужа 
людині і самій природі‚ входить в 
людське життя‚ якийсь третій еле-
мент‚ не природний і не людський‚ 
дістає страшну владу і над люди-
ною‚ і над природою“.

А все ж навіть в цих кінецьсвіт-
ніх умовах є можливість залиши-
тися людиною. Для цього треба 
зовсім мало – берегти слово. Бо 
„напочатку було Слово“. Безсмер-
тя людини – в Божому Слові‚ без-
смертя народу – в його мові‚ бо в 
ній живе Боже Слово.

(Закінчення зі стор. 1)

Що чекає нас...

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. 

•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.

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568
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Габелко прожив майже 100 років
Олександер Панченко

1 березня минулo 100 років від 
дня народження письменника й 
громадського діяча Федора Габел-
ка, який виростав на хуторі Гуляїв-
ка над тихоплинною Сулою. Біль-
шу частину свого життя він про-
вів у Австралії. Хутір Гуляївка був 
зтертий большевиками з лиця зем-
лі, на цьому місці пасуться корови 
та кози селян з Березоточі. 

У Австралії, де по війні замеш-
кав Ф. Габелко, було чимало укра-
їнських літературних та мистець-
ких об’єднань, що їх створили пол-
тавці. Чи не найвідомішим з них 
виявився заснований видавцем 
й письменником Дмитром Нит-
ченком (Чубом) у Мельбурні 1966 
року – Літературно-мистецький 
клюб ім. Василя Симоненка. 

1 серпня 2017 року австралій-
ська земля прийняла спочилого 
українського патріота Ф. Габелка, 
який скінчив своє життя на 100-
му році. Хочеться нагадати україн-
ському читачеві, що це був видат-
ний громадсько-політичний й теа-
тральний діяч, художник, вида-
вець, енциклопедист, який виявив 
себе як чоловий член Української 
Революційно-Демократичної Пар-
тії, голова Леґіону ім. Симона Пет-
люри в Австралії. 

Я познайомився з ним у серп-
ні 2012 року й він справив на мене 
сильне враження. Гортаючи його 
листи до мене, написані в різний 
час, читаю: „Я думаю, що цей лист 
є важливий і потрібний Україні й 
на часі, коли Путін і Кіріл прагнуть 
нас як націю розшарувать, а ми 
за монолітність боремось. Ми не 
виступаємо проти будь-якої віри. 
Ми прагнемо, щоб мітологічні 
твердження не подавались до нео-
свічених людей, як реальні. Наші 
релігія та культура не придуму-
вались, а сприймались щодо існу-
ючого життєвого стану люднос-
ти і природи і небесних світил. До 
всього цього відповідно творились 
свята. Дружина моя Філоніла ще 
активно співає в церковному хорі 
й при культурних сходинах грома-
дян керує співочим гуртом „Бере-
гиня“, має козацькі нагороди й від 
Світового Конґресу Українців від-
знаку Тараса Шевченка“. 

Ф. Габелко жив з постійною 
журавлиною тугою за батьківщи-
ною‚ за землею поблизу села Бере-
зоточі, де спочивають його батьки 
Павло й Явдоха. 

Ф. Габелко напередодні Другої 
світової війни у 1939 році закінчив 
Харківський кіноінститут. З почат-

ком війни був мобілізований до 
армії, потрапив у полон, перебував 
у таборі, звідки втік. 

Від 1945 року був у Реґенсбур-
зі, працював у редакції часопису 
„Слово“, став членом видавничої 
спілки „Універсальна бібліотека“, 
видав збірку власних оповідань з 
життя остарбайтерів „Три хрести“, 
брав участь у підготуванні до дру-
ку збірок творів Тараса Шевчен-
ка, Лесі Українки, Івана Франка та 
інших. 

1949 року перебрався до Австра-
лії, де у місті Аделаїда заснував 
видавництво „Дніпро“, видавав 
церковно-громадський часопис 
„Наш Голос“, був культурно-освіт-
нім референтом Української гро-
мади Південної Австралії, керував 
вокально-музичною, драматичною 
й хореографічною студіями, поста-
вив п’єсу „Розгром“ І. Багряного‚ 
вчителював у товаристві „Рідна 
Школа“, організував Театр ім. Леся 
Курбаса, де поставив ряд п’єс. 

Переїхавши до Канбери, засну-
вав Українсько-австралійське 
мистецьке товариство ім. Мико-
ли Лисенка,  видавав ж у рна-
ли „Основа“ та „Голос Громади“. 
1989 року повернувся до Мельбур-
ну, де заснував і очолив Мистець-
ке Об’єднання Вікторії. Він також 
заснував і видавав часопис „Про-
зріння“, займався також маляр-
ством, став автором портретів 
Тараса Шевченка і Симона Петлю-
ри, багатьох пейзажів та акварелей. 

Його поховали у далекій Австра-
лії. 

Лохвиця‚
Полтавська область

Св. п. Федір Габелко

Ділимося сумною вісткою, 
що 25 лютого 2018 року упокоївся в Бозі

св. п. 
Володимир Кульчицький

народжений 1 травня 1925 року м. Турка, Львівщина, Україна.

В Лорейні, Огайо працював в столеварні. Був довголітнім парафія-
нином Української греко-католицької церкви св. Івана Хрестителя, яку 
дуже любив, дбав про те щоб утримувати церкву в належному стані. 

Щиро вдячні усім парафіянам, о. Steve Paliwoda, приятелям та 
сусідам, які не забували Його в трудні хвилини земного життя.

У глибокому смутку залишилися:

дружина Марія
родина в Україні і Канаді
приятелі і сусіди в Лорейні і Клівленді.

Вічна Йому пам’ять!

В тридцять-четверту і двадцять-восьму річницю
відходу у вічність наших родичів

св п. 

НІНИ І ГРИГОРА ЛУЖНИЦЬКИХ
Будуть відправлені Сорокоусти, 

і Божествені Літургії
в Українських католицьких церквах.

В часі Світлого Великодного Посту
просимо пом’янути Їх у своїх молитвах.

             Родини:    Кульчицьких, Лужницьких 
        і Рудницьких

НІНА (1902-1984) ГРИГОР (1903-1990) 

РОМАН АДРІЯН СКИПАКЕВИЧ
(31 січня 1957 р. – 23 лютого 2018 р.)
адвокат, психолог, член Бандуристів

У смутку залишилися:

мама  Ярослава Скипакевич
сестра  Оксана Ксенос з чоловіком Теодором
вуйко  Роман Андрушків з дружиною Богданною
племінник Ілля Ксенос з дружиною Юлією 

   і дітьми Емілією і Авою
ближча та дальша родина в Америці і в Україні

Похорон відбувся 1 березня 2018 року в церкві св. Йосафата 
в Warren, MI, а відтак на цвинтарі Resurrection, Clinton Twp, MI.  

В сороковий день відходу у вічність св. п. Р. Скипакевича, 7 
квітня 2018 року, відбудеться відправа в церкві св. Йосафата.

Вічна Йому пам’ять!

З глибоким смутком 
повідомляємо друзів і громаду, 

що 23 лютого 2018 року в Warren, MI
відійшов у вічність

св. п.
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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

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

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

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

* The annual percentage rate (APR) is the cost of credit over the term of the loan expressed as an annual rate. The APRs are as low as the rates advertised above. The APR shown here is 
based on the interest rates and points only and does not take into account other loan specific finance charges you may be required to pay. Rates are for qualified borrowers who meet 
certain criteria. Rates and terms are subject to change without notice. 10% down for first time home-buyer, otherwise 20% down. Membership requirements apply. Other rates and terms 
are available. Contact the credit union for full loan details.

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

Кредитівка СУМА є банківська установа, яка надає повний спектр 
фінансових послуг та обслугує наших членів вже понад 50 років

7/1 зі змінною ставкою 30 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

4.125%
APR*3.125%

APR*


