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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Вся річ – в мотиваціях
Петро Часто

До президентських виборів в Україні – рівно 
рік‚ аґітаційну кампанію формально оголосять 
лише у вересні‚ та насправді вона вже поча-
лася‚ й хоч прізвища кандидатів ще невідомі‚ 
засоби масової інформації на всі лади обгово-
рюють підставову річ – не хто‚ а якою ця люди-
на має бути. В якій родині виростала і вихову-
вался? Які учителі її навчали? Якого життєвого 
досвіду‚ знань‚ світогляду‚ характеру‚ мораль-
них якостей потребує цей перший в державі 
пост? 

Почитаєш авторів‚ послухаєш промов-
ців на цю винятково важливу тему – ніби 
все в порядку‚ ніби вже є ясне розуміння тих 
обов’язкових вимог до майбутнього президен-
та‚ котрі у практичному втіленні ґарантува-
тимуть новий‚ сутнісно вищий період в житті 
української держави. 

Чого найбільше стосуються сумніви‚ то це 
спроможність самого народу виявитися на рів-
ні надійних критеріїв і зробити правильний 
вибір. Багато хто з експертів та аналітиків – 
дуже низької думки про цю спроможність. За 
два кілограми гречки‚ за 200 грн.‚ за гарні обі-
цянки люди дозволяють хитрунам і негідни-
кам опинитися у керівних кріслах‚ а відтак 
скаржаться‚ що в країні все йде не так‚ як слід. 
Ні‚ все‚ мовляв‚ іде згідно з правилом – який 
народ‚ така й влада.

Ось взірець подібного бачення. „…Треба 
визнати‚ що народ наш не мудрий‚ на жаль‚ – 
писала недавно на веб-сторінці Радіо „Свобо-
да“ відома київська тележурналістка‚ автор-
ка цікавих і глибоких програм на телеканалі 
„Еспресо-ТБ“ Мирослава Барчук. – Не лукав-
мо вже з цим мітом про мудрий український 
народ. Переважна більшість суспільства далі 
живе в мороці – моральному‚ економічному‚ 
ціннісному. Хто не вірить‚ почніть у примісь-
кій київській електричці розмову про політику. 
Або в київській підземці просто заговоріть про 
життя. Подивіться на вулиці міста‚ на облич-
чя‚ послухайте лексику своїх сусідів‚ запитай-
те про їхню улюблену музику‚ улюблені книж-
ки‚ кінофільми…“.

Відрухова‚ рефлексійна реакція на сьогод-
нішню українську дійсність іншою й бути не 
може. Болить ця дійсність‚ але біль‚ сором‚ 
відчай не повинні ж затуманювати погляди 
на головну причину неґативної чвертьсторіч-
ної тяглости – на ту трагічну обставину‚ що 
в українському суспільному організмі ноги і 
голова не пов’язані‚ народ і влада все ще не 
творять конструктивої і результативної єднос-
ти‚ а перебувають у стані розбалянсованости‚ у 
стані хронічного взаємного недовір’я і ворож-
нечі. І тому нема потужного руху вперед. 

Це спадок давніших антиукраїнських режи-
мів‚ царського і совєтського‚ які знищили 
моральні основи українськости‚ і тепер нація 
так тяжко і довго йде до голови по розум. 
Українці зачаровують світ мирними‚ сповнени-

(Закінчення на стор. 18)
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Україна має успіхи на Паралімпіяді

ПХЬОНЧХАН. – 9 березня відбулася уро-
чиста церемонія відкриття ХХІІ Зимових Пара-
лімпійських ігор. Прапороносцем української 
команди на урочистостях був чотиразовий чем-
піон та восьмиразовий медаліст Паралімпі-
яд Віталій Лук’яненко. Україну представили 30 
атлетів. 

10 березня розпочалися змагання, які завер-
шаться 18 березня. Буде розіграно 80 комп-
лектів нагород у шести видах спорту. Україна 

виступатиме у біятлоні, лещетарських перего-
нах та сновборді.

Станом на 14 березня Україна вийшла на тре-
тє місце на Паралімпіяді: українці вибороли 
загалом вже 16 медалей – п’ять золотих, чоти-
ри срібних та сім бронзових. На першому місці 
у медальному заліку перебувають паралімпійці 
з США, на другому – з Франції.

Національний комітет спорту  інвалідів України 

Українська команда на відкритті Паралімпіяди. (Фото: Національний комітет спорту інвалідів України)

У світі відзначили Шевченкові дні
В Україні та світі 9 березня відзначили 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. 

У Києві та інших містах відбулося покладання квітів до пам’ятників Кобзарю. До „Свобoди“ 
надійшли вістки про відзначення Шевченкових днів в Україні і за її кордонами. Кілька з них вмі-
щено нижче. 

КИЇВ

204-ту річницю народження Великого Кобзаря відзначили святковими урочистостями в центрі 
української столиці – Києві. Люди прийшли до його пам’ятника‚ щоб віддати шану генієві‚ поклас-
ти квіти до монумента. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Банк дав гроші на сонячні електростанції 

КИЇВ. – Европейський банк реконструкції та роз-
витку виділив 25.9 млн. евро Україні на будівни-
цтво трьох сонячних електростанцій на Вінни-
чині, повідомив 11 березня Президент Петро 
Порошенко. У 2017 році сумарна потужність 
сонячної енерґетики в Україні перевищила 750 
меґаватів, і цей показник швидко зростає. Між 
тим у Европі одним із провідників у цій галузі 
є Німеччина – там у літні місяці до половини 
електроенерґії забезпечує сонце. Окрім того, 
плянується, що у 2025 році перші німецькі міс-
та зможуть перейти на струм виключно з еко-
логічно чистих відновлюваних джерел енерґії. 
(Радіо Свобода)

 ■ Перевозив зброю в меблях

КИЇВ. – 9 березня Шевченківський районний 
суд Києва арештував керівника Центру звіль-
нення полонених „Офіцерський корпус“ Воло-
димира Рубана без визначення розміру заста-
ви до 16 травня. За даними заступника Міністра 
з питань тимчасово окупованих територій і 
внутрішньо переміщених осіб України Георгія 
Туки, під виглядом переселенця цей „генерал“ 
намагався провезти цілий арсенал зброї, яка 
була прихована в меблях.  В. Рубана підозрю-
ють у незаконному поводженні зі зброєю та 
підготуванні терактів, зокрема, збройних за-
махів на державних діячів та політичних про-
відників, серед яких Президент України Петро 
Порошенко, Міністер внутрішніх справ Арсен 
Аваков, колишній Прем’єр-міністер Арсеній 
Яценюк й секретар Ради націоналної безпеки 
і оборони Олександер Турчинов. Сам В. Рубан 
звинувачення відкидає. (Радіо Свобода)

 ■ На Закарпатті мають ще один вихідний

УЖГОРОД. – У Закарпатській області офіційно 
запроваджено ще один вихідний день – 15 бе-
резня. Таке рішення до річниці створення Кар-
патської України ухвалив голова обласної ад-
мінстрації Генадій Москаль. „15 березня 1939 
року Сойм Карпатської України проголосив 
державну незалежність і прийняв конститу-
цію, в якій визначив державною мовою укра-
їнську, державним прапором – синьо-жовтий 
стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-
жовтими смугами й тризубом, а гимном – „Ще 
не вмерла Україна“, – розповів Г. Москаль. За 
його розпорядженням головам районних ад-
міністрацій та керівникам всіх підприємств 
рекомендують перенести робочий день з 15 
березня на одну із субот квітня. (ВВС)

 ■ Розсекречено документи про Шевченка

КИЇВ. – 9 березня Галузевий державний ар-
хів Служби безпеки України (СБУ) представив 
чергові розсекречені документи, що розкри-
вають маловідомі факти про Тараса Шевченка 
та про дослідників життя і творчости Кобзаря. 
Співробітники СБУ передадуть до Канівського 
музею Т. Шевченка матеріяли, що стосуються 
знакової для України постаті Володимира На-
уменка – видатного науковця, культурного та 
громадського діяча. Саме він, будучи побор-
ником культурної самобутности українців, 
зробив чималий внесок у збереження та по-
пуляризацію творчости та пам’яті Т. Шевченка. 
Він був заарештований 1919 року і розстріля-
ний разом з іншими жертвами більшовизму. 
Архівні документи також проливають світло на 
цікаві факти створення портрета Т. Шевченка 
художником Іллею Рєпіним та облаштування у 
Каневі могили Кобзаря. („Укрінформ“)

 ■ Створили пісню на вірші Шевченка

ЛЬВІВ. – Вокальна формація „Піккардійська 
Терція“ з нагоди дня народження Тараса Шев-
ченка 7 березня презентувала пісню на його 
вірші „Ой по горі роман цвіте“. На музику по-
езію Кобзаря поклав відомий український ве-
дучий Ігор Пелих, який загинув у 2009 році. 
Вперше акапельний колектив почув її у 1994 
році на фестивалі „Доля“ в Чернівцях у вико-
нанні гурту „Нічлава Блюз“. Самі ж піккардійці 
почали виконувати пісню на сцені у 2013 році. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ УКРАЇНА-ПОЛЬЩА

Як гартувалася лють
Юрій Винничук

„Надхнений“ антиукраїнською промовою 
польського прем’єра‚ я вирішив погортати львів-
ську пресу за кілька років. Пропускаючи при 
цьому сторінки про сплюндровану поляками 
Волинь‚ разом з Холмщиною і Підляшшям, де 
горіли церкви і священицькі бороди, де вбива-
ли ще задовго до того, як події на Волині стали 
„геноцидом“.

А ось Львів. 
1934 рік
31 січня. Група польської молоді побила єврей-

ських студентів Політехніки.
28 лютого. Польські патріоти шпурнули смер-

дючу бомбу в єврейську крамницю, що торгува-
ла набілом (згідно з неологізмом укрТВ – молоч-
кою).

26 травня. Група з 50 студентів увірвалася 
до будівлі Взаємної допомоги студентів-євре-
їв і кинула петарду зі смердючим газом, побила 
кількох єврейських студентів і знищила вітри-
ну. Втікаючи від поліції, патріотичні студенти 
розбили водовозові кілька сифонів з газованою 
водою. Навчання на ВДСЄ було припинено.

27 травня. Відбулися перші з 1913 року вибори 
до міської ради. Багатьох виборців, переважно 
українців, не допущено до голосування під заки-
дом браку пашпорта, незважаючи на те, що були 
подані інші документи. Під кінець голосування 
з багатьох дільниць силою усунуто спостеріга-
чів від опозиції та українців, на інших дільницях 
їх не допущено до рахування голосів. В результа-
ті поляки отримали 55 мандатів, євреї 16, а укра-
їнці – 1.

Під час виборів відбулося чимало бійок між 
поляками та євреями. Зокрема в Стрийському 

парку 30 євреїв скинуто в озеро.
(В травні 1939 під час нових виборів ситуа-

ція повторилася, українців знову не допускали 
до права голосу, а причина була та, що їхні пріз-
вища були подані в списках в іншій формі, ніж в 
документах.)

28 травня. Вночі в закладі екзекутиви Крає-
вої організації сіоністичної на вулиці Костюш-
ка, 8, вибухнула годинникова бомба. Вибухну-
ла пожежа, був знищений архів та кореспонден-
ція, з семи кімнат чотири знищені. В сусідній 
кам'яниці вилетіли вікна разом з рамами.

4 жовтня. На Марійській площі, 6-7, виби-
то шиби в парфумерії „Еніс“ і кинуто всереди-
ну пляшку зі смердючою рідиною. Того ж дня 
пляшки зі смердючою рідиною було кинуто до 
кількох інших єврейських крамниць.

24 листопада. До польського концтабору в 
Березі Картузькій заслано поета Богдана Крав-
цева та Романа Кульчицького, редакторів тижне-
вика „Вісті“.

27 листопада. Студенти розтрощили єврей-
ський шинок на Личаківській і побили кількох 
перехожих.

1935 рік
22 лютого. На зібранні студентів Політехніки 

відбулася дискусія щодо арійського параграфу. А 
вже 6 березня параграф арійський почав діяти в 
Студентському Братстві, до якого раніше могли 
належати і студенти-євреї. Тепер ні.

22 травня. В брамі будинку на вулиці Ягай-
лонській, 4, яка належала до єврейської ґміни, 
вибухнула бомба, яка знищила сходову клітку та 
склад порцеляни.

Бомби закладали не тільки в крамницях, а й в 

БУДЬМО ПИЛЬНІ

Росія зазіхає на незалежні держави
Павло Казарін

Недавнє послання Президента Росії Воло-
д и м и р а  Пу т і н а  Ф ед е р а л ь н и м  з б о р а м 
запам’яталося нам войовничими мультиками. 
З їхньою допомогою російський керівник пояс-
нював містові та світові, як саме він може цей 
самий світ знищити. Але це було не головне.

Головним було ось це: „Після розвалу СРСР 
Росія, яка за радянських часів називалася 
Радянським Союзом, ‒ за кордоном її так і нази-
вали, Радянська Росія, ‒ якщо говорити про 
наші національні кордони, втратила 23.8 відс. 
території, 48.5 відс. населення, 41 відс. валово-
го суспільного продукту, 39.4 відс. промисло-
вого потенціялу (я звертаю увагу, майже поло-
вину), 44.6 відс. військового потенціялу...“. І це 
насправді серйозний зміна риторики. Тому що 
раніше розпад СРСР трактувався Кремлем як 
сімейне розлучення. Коли колишні родичі при-
ватизують кімнати в комуналці й починають 
жити окремо, союзні республіки стали прото-
типами незалежних держав. А внутрішньосо-
юзні кордони ‒ новими міждержавними. Та й 
сама Росія вирішила святкувати 12 червня ‒ 
день, коли була ухвалена Деклярація про дер-
жавний суверенітет РРФСР.

Це трактування не оскаржувалося десяти-
літтями. Півтора десятка країн, що виникли на 
місці СРСР, могли визнавати своє радянське 
минуле, цуратися його або й зовсім оголошу-
вати окупацією. Але при цьому нікому з росій-
ського керівництва не приходило в голову ого-
лосити ці території російськими.

Кремль сперечався про статус росіян і росій-
ськокультурних. Роздавав пашпорти та підтри-
мував діяспори, корумповані еліти й підгодо-
вував ностальгію. Але при цьому всі ці роки 
суперечки йшли про людей, а не про території.

Тепер це все неактуально. Виявилося, що 
Радянський Союз не був союзом. Що весь цей 
час він був Росією. А всі колишні республіки ‒ 
від Прибалтики й до Узбекистану ‒ були земля-
ми, право власности на які було у Кремля. Не 
федерація. Не конфедерація. А Росія. Від Віль-
нюсу до Самарканду. Від Бішкеку до Львова.

Межі Радянського Союзу оголошені межа-
ми Росії. Естонці та казахи, білоруси та турк-
мени (й далі за списком) ‒ жителями Росії, які 
не вирішили жити окремо, а всього лише були 
Росією „втрачені“.

Поки Москва визнавала Союз союзом, неза-
лежність сусідів не ставилася під сумнів. 
Кремль міг вмовляти колишніх сусідів у кому-
налці переробити несучі стіни назад в міжкім-
натні. Пропонувати їм загальну охоронну сиґ-
налізацію та одні вхідні двері. Але минулого 
тижня він відкинув реверанси й заявив права 
на всю квартиру.

По суті, російський президент відмовився 
від головної радянської ідеологеми. Тієї самої, 
під маскою якої більшовики збирали Російську 
імперію, яка розпалася.

Радянське керівництво врахувало помилки 
„білих“. Ті навіть не збиралися обговорювати 
автономію колишніх колоній ‒ і в підсумку були 
змушені битися як з „червоними“, так і з наці-
ональними рухами. Більшовики зробили став-
ку на коренізацію ‒ щоб приватизувати наці-
онально-визвольний дискурс ‒ і перемогли на 
наступні 70 років.

Ті кордони, за якими розпадався Радянський 
Союз, були подарунком Москви союзним рес-
публікам. Вони були вимушеним компромі-
сом. Даниною, яку Кремль заплатив за відро-
дження імперії, яка розпалася 100 років тому. 
Обов’язковою умовою, завдяки якій Москві 
вдалося продовжити імперське життя на кіль-
ка десятиліть.

Ймовірно, В. Путінові цього ніхто не пояс-
нив. І тепер він розмірковує про „єдину та 
неподільну“ в риториці династії Романових. У 
тій самій риториці, яка спершу прирекла імпе-
рію на розпад, а „білий рух“ ‒ на історичну 
поразку. З тією лише різницею, що Росією ого-
лошуються вже незалежні держави.

Ви все ще далі вірите в компроміси з москов-
ською імперією?

„Газета по-українськи“

Павло Казарін – український журналіст з 
Криму‚ Київ.

(Закінчення на стор. 14)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 БЕРЕЗНЯ  2018 РОКУNo. 11 3

 ■ Евросоюз підтримує Україну 

КИЇВ. – Забезпечення територіяльної ціліс-
ности і суверенітету України є надзвичайно 
важливим для безпеки Европейського Союзу. 
Про це сказала 12 березня Віце-президент Ев-
ропейської комісії – високий представник ЕС 
із закордонних справ та безпекової політики 
Федеріка Моґеріні на зустріч у Києві з Прези-
дентом Петром Порошенком. Вона запевнила у 
незмінності позиції Евросоюзу щодо України і 
зазначила, що 19 березня поінформує міністрів 
закордонних справ країн-членів ЕС про свою 
візиту та спільну роботу з Україною, ситуацію 
на Донбасі. „Ми також наголосили на чіткій від-
повідальності Росії за всю цю ситуацію, і, як ви 
знаєте, економічні санкції з боку ЕС щодо Росії 
повністю, напряму пов’язані із впровадженням 
Угоди про асоціяцію”, – наголосила вона. ЕС та 
Україна співпрацюють й у гуманітарній сфері. 
Зокрема, ЕС надав 700 млн. евро гуманітарної 
допомоги для громадян, які проживають на 
території, що потерпає від конфлікту. Позиція 
Европейського Союзу незмінна: анексія Росій-
ською Федерацією Криму є незаконною, і ви-
бори президента Росії на території окуповано-
го півострова також не можуть бути визнані. 
(„Укрінфром“)

 ■ Отримали Шевченківську премію 

КИЇВ. – До дня народження Тараса Шевченка 
Президент Петро Порошенко 9 березня вру-
чив найвищу творчу національну премію Укра-
їни 2018 року мистцям, яких подав Комітет із 
Шевченківської премії. Відзнаку отримали ху-
дожник Павло Маков – за мистецький проєкт 
„Втрачений рай“, композитор Вікторія Польова 
– за хорову симфонію на канонічні тексти „Світ-
лі піснеспіви“, а також представники творчого 
об’єднання „Вавилон 13“: режисер Володимир 
Тихий, оператор Ярослав Пілунський, Сергій 
Стеценко та Юрій Грузинов – за цикл істори-
ко-документальних фільмів про Майдан 2014 
року. Премією також відзначена письменниця 
Емма Андієвська  за книги поезій. Премію за 
книгу „Брама Европи. Історія України від скіф-
ських воєн до незалежности“ отримав профе-
сор історії, директор Українського Наукового 
Інституту в Гарвардському Університеті Сергій 
Плохій. (Радіо Свобода)

 ■ Кримські татари не голосуватимуть 

КИЇВ. – Кримські татари, попри тиск і шантаж, 
не братимуть участи у незаконних виборах 
президента Росії у Криму 18 березня. Про це 
повідомив 12 березня голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу Рефат Чубаров. „Медж-
ліс кримськотатарського народу відмічає без-
прецедентний тиск і прямі погрози на адресу 
кримських татар з боку російських окупантів і 
місцевих коляборантів з метою примусити їх до 
участи в незаконних виборах“, – заявив Р. Чуба-
ров. За його словами під жорстким морально-
психологічним шантажем перебувають духовні 
особи, вчителі, лікарі, підприємці, співробітни-
ки комунальних підприємств і організацій, сту-
денти, спортовці та пенсіонери. Він підкреслив, 
що проведення виборів президента Російській 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Криму є незаконним. Громадяни, що братимуть 
безпосередню участь в їх проведенні, вважати-
муться такими, що порушили чинне законодав-
ство України. („Українська правда“)

 ■ Україна представлена в Чіле

САНТЯҐО-ДЕ-ЧІЛЕ. – 10 березня у Сантяґо-де-
Чиле відбулася урочиста церемонія відкриття 
відділення Посольства України в Арґентин-
ській Республіці в Республіці Чіле – першого 
українського дипломатичного представництва 
в цій країні. У церемонії відкриття відділення 
взяли участь представник Міністра закордон-
них справ Чіле Маріо Луїс Сільва, заступник 
Міністра закордонних справ України Сергій 
Кислиця, Посол України в Республіці Чіле (за 
сумісництвом) Юрій Дюдін, члени диплома-
тичного корпусу, акредитованого в Сантяґо та 
чисельні представники української громади 
Чиле, які спеціяльно приїхали з Сантяґо й з ін-
ших міст країни. (МЗС України)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ДИВЕРСІЇ МОСКВИ

„Північний потік-2“: дипломатія за і проти
Віталій Єреміца

Нинішня гра Росії газовим краном була 
покликана вкотре вдарити по репутації Укра-
їни як надійної держави-транзитера блакит-
ного палива до Европейського Союзу, вважа-
ють авторитетні західні експерти. Таким чином, 
Москва намагається посилити арґументи на 
користь будівництва обхідного газогону „Пів-
нічний потік-2“. Тим часом, як „Ґазпром“ заво-
йовує прихильність до цього пляну і в нових 
державах ЕС, Київ розгорнув широку дипло-
матичну діяльність, аби донести до партнерів 
усвідомлення небезпеки, а Президент Петро 
Порошенко заявляє, що „Північний потік-2“ 
несе загрозу енерґетичній безпеці всієї Европи

„Я збираюся відвідати і Німеччину протягом 
двох-трьох тижнів. Ця тема, безумовно, буде в 
порядку денному наших переговорів“, – сказав 
П. Порошенко в інтерв’ю українським телека-
налам.

Він зазначив, що Україна є повноцінним чле-
ном Енерґетичного співтовариства.

„Ми намагаємось робити все можливе, у 
тому числі брати участь в судових процесах, де 
ми разом з Польщею беремо участь, для пред-
ставлення юридичних арґументів неможливос-
ти будівництва „Північного потоку-2“, – під-
креслив президент України.

Дехто з аналітиків, зокрема Франклін Гол-
комб з вашінґтонського „Institute for the Study 
of War“, вважає, що Німеччина помиляється, й 
діє неправильно, чим завдає шкоди іншим чле-
нам ЕС. „Росія реґулярно використовує енер-
ґію, як зброю проти своїх сусідів і готова вико-
ристати її, як інструмент, щоб підірвати евро-
пейську безпеку“, – заявив Ф. Голкомб, додаю-
чи, що реакція Росії на вердикт Стокгольмсько-
го арбітражного суду була покликана насампе-
ред наміром покарати Україну.

У той час, як Берлін намагається переконати 
партнерів зі Східньої та Центральної Европи, 
що „Північний потік-2“ не має нічого спільно-
го з політикою, а є виключно комерційним про-
ектом, такі держави, як Польща, Словаччина чи 

країни Балтії розглядають заплянований росій-
ський трубопровід як стратегічну загрозу енер-
ґетичній безпеці об’єднаної Европи, оскіль-
ки він, включно з іншим проєктом газогону під 
назвою „Турецький потік“, закріплює залеж-
ність ЕС від російського газу.

„Що стосується енерґетичної безпеки, то 
Німеччина помиляється, й діє неправильно, 
чим завдає шкоди іншим країнам-членам ЕС“, – 
заявив раніше в американському Сенаті поміч-
ник Державного секретаря США з европей-
ських та евразійських питань Вес Мічел.

Серед держав Заходу, хто виступає про-
ти „Північного потоку-2“‚ виділяється Данія, 
яка в листопаді минулого року навіть ухвали-
ла закон, що може забльокувати прокладання 
через її акваторію російського газогону.

В інтерв’ю одному з видань, данська дослід-
ниця геополітичних проблем Фатіма Ер-Рафія 
зауважила, що ґазпромівський проєкт, який сіє 
розбрат між державами ЕС, навіть „суперечить 
прагненням Німеччини та й, власне, потребам 
у енерґетиці. Европейська дипломатія зазнає 
поразки, і Росія це знає“.

Чехія в основному на боці „Північного пото-
ку-2“. Про це чеському радіо заявив представ-
ник празького аналітичного центру „Европей-
ські цінності“ Якуб Янда. На його думку‚ чеські 
місцеві енерґетичні компанії розгорнули широ-
ку діяльність, аби зформувати нинішню пози-
цію чеського уряду щодо нового російського 
газогону.

„Я думаю, що Чехія намагається бути десь 
посередині, аби не виглядати великим супро-
тивником. Тут немає політичних провідників, 
які б усвідомили, що всі ці занепокоєння наших 
союзників у Центральній та Східній Европі 
можуть бути і нашими занепокоєннями. Отже, 
на жаль, зараз Чеська Республіка в основно-
му підтримує „Північний потік-2“, незалежно 
від того, що кажуть наші союзники в реґіоні“, – 
зазначив Я. Янда.

„Північний потік-2“ лобіюється насамперед 

(Закінчення на стор. 15)

НЕВЕСЕЛІ РЕФЛЕКСІЇ

„Дивні речі“ в Україні…
Ігор Лосєв

Енцикліка Папи Римського Лева XIII від 1891 
року називалася „Rerum Novarum“ („Про нові 
речі“). Вона починалася словами: „Нові речі 
з’явилися у світі“. Святий престол пояснював, як 
на ці речі треба реаґувати, пропонуючи власну 
соціяльну програму. Це була своєрідна відповідь 
Римо-Католицької Церкви на Маніфест Комуніс-
тичної партії. 

У сучасній Україні мало нових речей, зате 
забагато дивних, якщо не сказати – абсурдних. 
Виникає таке враження, що спритні ділки, які 
очолили країну, не мають програми дій і абсо-
лютно не знають, куди ведуть країну, рухаю-
чись у невідомому напрямку без керма й вітрил. 
Вони лише хаотично смикаються, метушаться, 
намагаючись водночас „порішати“ свої егоїстич-
ні питання. 

Стратегія (чи те, що вони нею вважають) 
виграти війну чи звести її внічию (хоча стосов-
но цивілізаційної, екзистенційної війни останнє 
неможливо в принципі) завдяки західнім санк-
ціям проти Росії дедалі більше видається про-
вальною. Навіть проти Ірану, що втричі менший 
за Росію за населенням і в десятки разів за тери-
торією, знадобилося понад 20 років санкційно-
го тиску, щоб зробити його поступливішим. А 
там санкції були не пропаґандистсько-показови-
ми, як у випадку з Україною, а серйозними, сек-
торальними. Покищо ані Москва, ані Санкт-
Петербурґ переваги „холодильника“ над „теле-
візором“ не відчувають. Бідує російська провін-
ція, проте вона там завжди переважно бідувала, 
а крім того, вплив реґіонів на столиці в Росії тра-
диційно незначний.

Однак, здається, цього вище керівництво 
України ще не усвідомило. Звідси культ нікчем-

них Мінських домовленостей, „яким немає аль-
тернативи“ (хоч їхня політична частина для 
України згубна), через що Петро Порошенко 
закликає від них не відступати, бо це, мовляв, 
зашкодить західнім санкціям проти Росії. 

Проте‚ цим кволим санкціям зашкодить дещо 
інше. Як стало відомо, у 2017 році український 
імпорт з Росії зріс майже на 40 відс. Ці 40 відс. 
є справжнім сталевим цвяхом у труну захід-
ніх антиросійських санкцій. Хто буде в Европі їх 
дотримувати тоді, коли Україна залюбки торгує з 
країною-аґресоркою?

Все це геть не схоже на війну. А влада лице-
мірить і каже: як же ми можемо не купувати в 
Росії газ, нафту, ядерне паливо… Однак‚ чомусь 
імпортують з Росії навіть пиво й каву. Невже 
пиво не здатні варити в Україні? І відколи це Роія 
почала вирощувати зерна кави?

Якщо немає розриву дипломатичних стосун-
ків, якщо функціонують шляхи сполучення, про-
цвітає жвава торгівля, то яка ж це війна? Зре-
штою, західні політики й бізнесмени — хоро-
ші хлопці, але далеко не ідіоти. Вони все чудово 
бачать, хоча Банкова вважає по-іншому.

Інколи здається, що влада України намагаєть-
ся показати „містові і світові“, що, справді, між 
Україною та Росією є лише легке непорозуміння, 
не більше. 

Днями Міністер закордонних справ України 
Павло Клімкін висловив співчуття Росії у зв’язку 
з катастрофою пасажирського літака в Москов-
ській області. Коли між країнами нормальні вза-
ємини, такі знаки уваги й співчуття є звичайною 
практикою. Але хіба сьогодні вони в нас нор-
мальні? Під час війни (формальної чи фактич-
ної) таких жестів увічливости між сторонами 

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ США не стурбовані хвальбами Путіна

МУСКАТ, Оман. — Недавня промова Прези-
дента Росії Володимира Путіна, в якій він під-
креслював існування нової ядерної зброї яка 
може знищити США, була „невтішною, але не 
несподіваною” і не міняє стратегічного пля-
ну Пентагону протиставитися Москві, сказав 
Секретар оборони США Джеймс Метіс. Він 
розмовляв з репортерами 10 березня під час 
свого полету військовим літаком з Вашінґтону 
до Середнього Сходу. Виступаючи 11 березня 
на телевізійній програмі „Fox News Sunday” 
директор Центрального Розвідувального 
Управління (CIA) Майк Помпео сказав, що не 
було несподіванок в тім, чим хвалився В. Пу-
тін. Дж. Метіс також скритикував Росію за під-
тримку Президента Сирії Башара аль-Асада. 
Кажучи що Росія виразно є „партнером” Си-
рії у бомбардуванні цивільного населення в 
районі східньої Ґуту довкола Дамаску. („The 
Washington Post”)

 ■ Книжка про протинаступ, що не відбувся

ВАШІНҐТОН. — На американському ринку 13 
березня появилася нова книжка під заголовком 
„Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War 
on America and the Election of Donald Trump”. Ав-
тори Майкл Ісікоф і Дейвід Корн розповідають 
як літом 2016 року, бачивши докази втручання 
Росії у вибори США, група високопосадовців у 
Білому Домі почала працювати над протинас-
тупом проти російської дезінформації, олігархії 
Кремля і Володимира Путіна особисто. Але всі 
ці пляни були надаремне, тому що Сузен Райс, 
дорадник Президента Барака Обами для націо-
нальної безпеки, наказала припинити їх. Голо-
вними промоторами протинаступу були Майкл 
Денієл, координатор Білого Дому для кібербез-
пеки, і Селест Валандер, головний експерт з 
Росії в Раді Національної Безпеки. З ними тісно 
співпрацювала Вікторія Нюленд, асистент дер-
жавного секретаря для европейських справ. У 
вересні 2016 року, Б. Обама зустрівся приват-
но з В. Путіном на економічному з’їзді „Великої 
двадцятки” і перестеріг його проти кібератак. 
Два місяці після виборів, адміністрація Б. Оба-
ми закрила дві російські установи у США та ви-
дворила 35 російських дипломатів і шпигунів. 
(„www.yahoo.com”)  

 ■ Мей звинуватила Росію в отруєнні

ЛОНДОН. — Прем’єр-міністер Великобрита-
нії Тереса Мей звинуватила Росію в отруєнні 
колишнього шпигуна Сергія Скріпаля і його 
доньки Юлії 4 березня в Англії. У зверненні 
до парляменту 12 березня Т. Мей сказала, що 
66-літній С. Скріпаль і його 33-літня дочка Юлія 
були отруєні нервово-паралітичною речови-
ною „військової якости”‚ зробленою в Росії. 
Представник російського Міністерства закор-
донних справ Марія Захарова у відповідь ска-
зала, що заява прем’єра є „цирковим актом”. Т. 
Мей перестерігла, що вона готова вжити різких 
заходів‚ якщо не буде задовільного вияснення 
від Росії. Вона вказаля на зразки аґресії Росії, 
включно з анексією Криму і отруєнням колиш-
нього російського аґента Олександра Літві-
ненка, якого російські спецслужби отруїли в 
Лондоні у 2006 році. Великобританія отрима-
ла підтримку від Президента США Дональда 
Трампа, Канцлера Німеччини Анґели Мер-
кель і Президента Франції Емануеля Макрона. 
(„Bloomberg News”)

 ■ Реакція США на отруєння в Англії

ВАШІНҐТОН. — Державний Департамент США 
видав заяву 12 березня‚ висловлюючи солідар-
ність США з Великобританією у зв’язку з отру-
єнням в Англії колишнього російського шпигу-
на Сергія Скріпаля. У заяві висловлено довір’я 
„дослідженню Об’єднаного Королівства і його 
оцінці, що Росія є правдоподібно відповідаль-
ною за атаку нервово-паралітичною речови-
ною”. У заяві також стверджується: „від України 
до Сирії – а тепер Об’єднаного Королівства 
– Росія продовжує бути безвідповідальною 
силою нестабільности у світі, поводячись з по-
вним нехтуванням суверенітету інших держав 
та життя їхніх громадян”. („www.state.gov”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Україна є ,,переважно невільною” в пляні 
економічних свобод – „Heritage Foundation“

Ростислав Хотин,
Радіо Свобода

Україна посіла 150-те місце з понад 180 країн 
і територій у рейтинґу економічних свобод, що 
його склала американська „Heritage Foundation“. 
Україна покращила показники у восьми з 12 
категорій – особливо в питанні фінансових 
свобод та свободи інвестування, зазначається 
в доповіді, – але все ще занесена до ,,переваж-
но невільних” економік світу. За показниками 
економічних свобод Україна посідає останнє – 
44-те – місце в Eвропі, і загальний індекс еко-
номічних свобод в Україні поступається серед-
ньоевропейському та середньосвітовому.

Звіт американської „Heritage Foundation“ у 
розділі про Україну вказує, що економіка кра-
їни, в якій домінують олігархи, виказувала 
ознаки уповільнення ще до окупації Криму 
Росією в 2014 році, а російська аґресія у схід-
них реґіонах країни дуже вразила економічне 
зростання.

Доповідь каже, що значного проґресу було 
досягнуто в реформах, метою яких є зроби-
ти країну більш заможною, демократичною та 
прозорою.

,,Але потрібне більше поліпшення, включ-
но з боротьбою з корупцією, розвитком ринку 
капіталів, приватизацією держпідприємств та 
верховенством права”, – говориться в доповіді 
„Heritage Foundation“.

Тисячолітня історія України викладена стис-
ло і починається так: ,,Як найдавніша держа-
ва, Україна колись була однією з найпотужні-
ших держав Европи, але потім зазнала кількох 
десятиліть радянського правління перед тим, 
як здобути незалежність у 1991 році…”.

А завершується цей розділ так: ,,Підтримува-
ні Росією сепаратисти продовжують дестабілі-
зувати східню частину країни. Відома як ,,жит-
ниця Европи” через свої плодючі чорноземи, 
Україна є одним з найбільших у світі виробни-
ків пшениці і також експортує багато промис-
лових товарів та енерґетичної продукції”.

Американський політичний експерт, колиш-
ній посол США у Києві Стівен Пайфер зазна-
чив у ,,Твіттері”, що в той час, як доповідь від-
значає важливі реформи в Україні, вона вод-
ночас ставить Україну найнижче серед інших 
країн Европи, наголошуючи на потребі зроби-
ти більше в боротьбі з корупцією, верховенстві 
права і приватизації державних підприємств. 
,,Низький рейтинґ відохочує прямі іноземні 
інвестиції”, – написав С. Пайфер.

Які критерії?
Для визначення світового рейтинґу 180 кра-

їн щодо економічної свободи бралися до ува-
ги такі критерії: верховенство права, розмір 
та чисельність уряду, реґулятивні норми і їхня 
ефективність, відкритість ринків.

Це – головні розділи, а критеріїв було більше 
– по три у кожному розділі. Наприклад, захист 
права власности чи розмір бюджетних втрат, 
податковий тягар, фіскальна дисципліна, сво-
бода ведення бізнесу, мобільність робочої сили, 
свобода торгівлі, свобода інвестування тощо.

Щодо слабких місць, то доповідь зазначає, 
що серйозним питанням є корупція в судо-
вій системі, яка є такою, що їй найменше дові-
ряють. ,,Суддів часто розглядають як захисни-
ків бізнесів та інших потужних джерел впливу. 
Корупція залишається серйозною проблемою 
для України, і проґрес щодо збільшення під-
звітности є досить повільним”, – говориться в 
доповіді „Heritage Foundation“.

Також автори доповіді зазначають, що Укра-
їна має високоосвічену та професійну робо-
чу силу, але Трудовий кодекс є застарілим і не 
впроваджується систематично. Але говориться 
також, що уряд вже зменшив енерґетичні суб-
сидії і кладе край деяким спеціяльним податко-
вим пільгам в аґрарному секторі.

В доповіді читаємо, що торгівля є ,,надзви-
чайно важливою” для української економіки, 
а разом експорт та імпорт становлять 105 від. 
внутрішнього валового продукту. Водночас від-
критість уряду до іноземних інвестицій залиша-
ється на рівні нижчому, аніж середньосвітовий.

Хто перший?
На першому місці за рівнем економічної 

свободи у світі – Гонґ-Конґ, потім Сінґапур, а 
замикає трійку Нова Зеляндія. Естонія перебу-
ває на сьомому місці. Серед країн, які поста-
ли на теренах колишнього СРСР, Грузія – на 
16-му місці і є ,,частково вільною”. ,,Поміркова-
но вільними” визнано Казахстан (41-те місце), 
Вірменію (44-те), Азербайджан (67-ме).

В ту ж саму категорію ,,переважно невіль-
них” економік разом з Україною потрапили 
Молдова, Таджикистан, Росія, Білорусь (105-
108 місця, відповідно). Гірше від українського 
150-го місця стоїть Узбекистан, який є 152-им.

Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передрукову-
ється з дозволу Радіо Вільна Европа/Радіо Сво-
бода (https://www.radiosvoboda.org/a/29019619.
html).

ТОЧКА ЗОРУ

„Глибинна держава“ перемогла Україну
Віктор Небоженко 

За останні 20 років в Україні з’явилася не 
одна, а дві держави – внутрішня і зовнішня. 
„Внутрішня, глибинна держава“‚ в якій скон-
центрувалася і сплавилася влада і багатство‚ і 
яка проникла в усі поверхи і пори України. Ця 
„глибинна, внутрішня держава“ живе всередині 
України і поїдає, експлуатує „зовнішню держа-
ву“ і громадянське суспільство України.

Її основні засоби, завдяки яким вона править 
Україною – це персоніфікована влада і сила, 
багатство, імітація загального блага, понят-
тя „свій-чужий“, а не закон і правила співжит-
тя країни. Права, повноваження, ресурси, імуні-
тети і переваги накопичилися у „глибинній дер-
жаві“. 

Обов’язки, відповідальність за все, тяготи і 
проблеми країни, і працездатність населення 
залишилися у „зовнішній державі“‚ в якій опи-
нилася більшість населення України. Звідси стає 
зрозумілим вражаюча байдужість більшости 
українців до своєї держави, їхнє вічне невдово-
лення і недовіра до політиків і чиновників. Тому 
справа не в особистості того чи іншого політика 
або бізнесмена, доброго або поганого президен-
та, депутата, прем’єра. Вся справа в особливому 
внутрішньополітичному устроєві України, який 
замінює Конституцію і систему національних 

пріоритетів розвитку і безпеки країни.
Мети існування „глибинної держави“ – це‚ 

перш за все, корупція і збереження статус-кво 
за всяку ціну. За два десятиліття, замість ство-
рення нормальної середньоевропейської, демо-
кратичної держави, в результаті діяльности цієї 
„глибинної держави“, в Україні вибудувана сис-
тема вертикальної і елітної корупції, де діють 
свої „поняття“ і „схеми розграбування“, експлу-
атації національних і суспільних ресурсів. 

Основний критерій відбору в цю систему 
– льояльність до влади, особиста відданість і 
родоплемінні зв’язки, жадібність, належність до 
клану, а не професіоналізм чи відповідальність 
за свою справу, чи моральні якості особистости.

Така країна, розділена на внутрішню і зовніш-
ню державу ніколи не помре і не розпадеть-
ся, але й своїх сил для виживання і самороз-
витку у неї теж немає. Бо все свіже і нове пої-
дає „глибинна держава“, яка не може жити без 
свого антипода. Таким чином Україна, розділе-
на на дві держави, пристосована до зовнішнього 
управління. Тому міжнародні гравці мають тут 
свої зручні інтереси. Для стратегічних потреб 
США і Росії потрібна цілісна і залежна Украї-
на, а не її осколки. Але така Україна, розділе-
на на зовнішню і „внутрішню, глибинну дер-

(Закінчення на стор. 17)
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 ■ Трамп звільнив державного секретаря

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп вніс 
зміни у свій Кабінет 13 березня, звільнивши Дер-
жавного секретаря Рекса Тілерсона і призначив-
ши на його місце директора Центрального Роз-
відувального Управління (CIA) Майка Помпео. 
Президент призначив Джіну Гаспел, довголіт-
нього офіцера розвідки, на пост директора CIA. 
Вона буде першою жінкою на цій посаді. Держав-
ний секретар буде на своїй посаді до 31 березня. 
Він не раз не погоджувався публічно з президен-
том. Анонімні високопосадовці висловили дум-
ку, що президент хотів зробити ці зміни перед 
початком своїх переговорів з Північною Кореєю. 
Державний підсекретар для публічної диплома-
тії Стів Ґолдстайн, котрий також був звільнений 
з посади того дня, сказав пресі‚ що президент 
не розмовляв з Р. Тілерсоном про причини його 
звільнення, але він вдячний за те, що мав нагоду 
служити. Заступник Державного секретаря Джан 
Салівен буде тимчасово виконувати обов’язки 
секретаря. („The Wall Street Journal”)

 ■ Християнство поширюється в Китаї

НЮ-ЙОРК. — Рада закордонних відносин 
(„Council on Foreign Relations”) опублікувала звіт 
9 березня‚ в якому вказується, що християнство 
в комуністичному Китаї зростає таким темпом, 
що Китай до 2030 року стане країною з найбіль-
шим у світі християнським населенням. Рада 
обчисляє число протестантів в країні на 58 млн.-
115 млн. осіб, хоча менше як 30 млн. ходять до 
офіційних зареєстрованих церков. Починаючи 
від 1979 року, їх число збільшується пересічно 
на 10 відс річно. У країні також є 10 млн.-12 млн. 
католиків, хоч Апостольська столиця і Пекін не 
мають дипломатичних відносин від 1951 року, а 
більшість вірних сходяться підпільно на відпра-
ви. Все ж таки християни зазнають більше утис-
ків останніми роками в цій офіційно атеїстичній 
країні. („www.cfr.org”)

 ■ Сенатор твердить про своє походження

НЮ-ЙОРК. — Демократичний сенатор з Масачу-
сетсу Елизабет Ворен сказала, що вона знає своє 
походження. У інтерв’ю 11 березня на телеканалі 
„NBC” її запитали про редакційну статтю 6 берез-
ня в газеті „The Berkshire Eagle” в її стейті, яка за-
кликала‚ щоб сенатор пройшла випробування 
ДНК (DNA), щоб довести своє твердження, що 
вона є індіянського роду. Е. Ворен відмовилася 
взяти цей іспит, кажучи: „Я знаю‚ хто я є”. Від моло-
дих літ вона казала‚ що має частинно індіянське 
походження. Минулого року Президент Дональд 
Трамп‚ котрого вона часто гостро критикує‚ ви-
сміяв її твердження. Е. Ворен та її прихильники 
сприйняла це як расистський наклеп. Президент 
повторив свої слова 10 березня під час конґре-
сової виборчої кампанії в Пенсильванії. Газета 
„Вашінґтон Пост” у 2016 році написала, що „не-
має офіційної документації” про твердження Е. 
Ворен про свій індіянський рід. („The Hill”)

 ■ „Дзвін Гітлера” залишиться в церкві 

ГАЙДЕЛЬБЕРҐ. — Сумної слави дзвін‚ присвяче-
ний Адольфові Гітлерові‚ може знову дзвонити 
після того‚ як міська рада в маленькому німець-
кому місті вирішила не демонтувати його. Міс-
цева рада містечка Герксгайм-ам-Берґ на північ 
від Гайдельберґу‚ яке має 700 осіб населення‚ 26 
лютого проголосувала за те‚ щоб не позбуватися 
масивного 83-літнього дзвона у церкві св. Якова. 
Дзвін має свастику і напис: „Все для Батьківщи-
ни — Адольф Гітлер”. Посадник Ґеорґ Велькер 
представив звіт історика, котрий написав‚ що 
дзвін є офіційним монументом, і це означає‚ що 
його не можна змінити. („NBC News”)

 ■ Що думають американці?

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. — Відома компанія опи-
тувань „Ґелуп” оприлюднила 19 лютого вислі-
ди свого опитування про те, кого американці 
ввжають своїм найбільшим ворогом. Найбіль-
ше респондентів (51 відс.) вказали на Північ-
ну Корею. Це число більше ніж потроїлося від 
2016 року, коли лише 16 відс. так думало. Далі 
йдуть Росія – 19 відс., Китай – 11 відс. та Іран – 7 
відс. („www.gallup.com”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Україна стала членом Ради ООН з прав людини
Аскольд С. Лозинський

Після завершення членства у Раді Безпеки 
ООН при кінці 2017 року Україна вступила, як 
одна з 47 країн світу, до Ради ООН з прав люди-
ни. Це призначення не є нагородою чи визна-
нням за зразкову поведінку, а скоріше результа-
том ротаційної системи. У цій Раді знаходять-
ся такі визначні історичні порушники людських 
прав як Афганістан, Анґола. Бурунді, Китай, 
Куба, Єгипет, Киргизстан, Пакистан, Філіппіни, 
Катар, Савдівська Арабія і Венесуеля, де сьогод-
ні фактично відбувається громадянська війна. 
Є також інші відомі порушники, але вони менш 
визначні.

Американська організація „Human Rights 
Watch“, яка щороку готує повідомлення про 
стан людських прав у країнах світу, нещодавно 
видала свій звіт за 2017 рік. Україна опинилась 
десь посередині, не найгіршою і не найкращою. 
Слід при цьому зауважити, що велика більшість 
порушень, які представлені у звіті, відбувають-
ся на конфліктній території Донбасу та в оку-
пованому Криму. В додатку велика більшість 
зауваг щодо порушення Мінських домовле-
ностей на Донбасі, що відбиваються на цивіль-
ному населенні цих місцевостей, належить до 
Росії. Щодо Криму то всі звинувачення відно-
сяться до порушення прав українців та крим-
ських татар. Відповідальність за це лежить на 
російських окупантах. Щодо самої неконфлік-
тної з Росією частини України, то представлено 
фактично дуже мало зауваг, хоча війна на Дон-
басі і гібридна війна Росії проти цілої України 
відчутні у Харкові, Одесі, Києві і навіть Льво-
ві. Фактично, єдині зауваження щодо України, 
що замало зроблено у боротьбі з корупцією та 
влаштуванню незалежного судочинства для цієї 
боротьби.

У цьому звіті на окрему увагу за найгірші 
порушення людських прав заслужили Туреч-
чина, Єгипет, Лібія, Росія, Китай, Ємен і Бурма. 
Деякі з них навіть числяться у Раді ООН з прав 
людини. Це мабуть іронія, що найбільші поруш-
ники слідкують за порушенням других. Одначе 
треба пам’ятати, що Росія також була у цій Раді 
колись і напевне з часом повернеться. Окремо 
також визначено дві европейські країни, у яких, 
зокрема в останніх роках, посилилися неґатив-
ні тенденції популізму – Польща і Угорщина. 
Фактично ситуація у Польщі на сьогодні ще гір-

ша, ніж у звіті, бо нове законодавство про зміни 
до закону Інституту національної пам’яті були 
прийняті щойно у 2018 році, тому можна перед-
бачити, що звіт щодо Польщі буде ще гірший у 
наступному році, хібащо Конституційний суд 
Польщі відхилить нове законодавство поль-
ських правих партій. Польща, між іншим, пере-
йняла з початком 2018 року те місце в Раді Без-
пеки ООН, на якому була Україна.

Міністерство закордонних справ України з 
призначенням Україні місця у Раді ООН з прав 
людини представило свого роду плян праці, або 
своє бачення. На сесії Ради, що відбувається у 
Женеві і триватиме до 23 березня, як заявив на 
сесії представник України заступник міністра 
Сергій Кислиця, Україна намагатиметься про-
тидіяти російській аґресії і грубим порушенням 
людських прав на окупованій території України. 
С. Кислиця вказав на бажаний тиск з сторони 
міжнародного співтовариства. „Критично важ-
ливим в цьому контексті є доступ до півостро-
ва міжнародних організацій, включаючи ООН, 
Організацію з безпеки і співробітництва у Евро-
пі (ОБСЕ), Раду Европи, які б досліджували б 
дотримання окупаційною російською владою 
прав людини”.

Мабуть, було б непогано включити до поряд-
ку завдань України також поведінку польської 
влади, щодо національних меншин на своїй 
території, зокрема української меншини, зни-
щення могил на українських цвинтарях, а також 
законодавства, яке прогнозує грубі порушення 
людських прав.

Одначе, безперечно, увагу треба скерувати 
в першу чергу проти Росії, бо щодо Польщі, то 
вона сьогодні не є окупантом і, до речі, є біль-
ше надії, що Польща рахуватиметься з думкою 
інших держав світу та міжнародними структу-
рами, до яких вона належить, а у випадку Ради 
Европи навіть очолює її. 

При цьому, напевне, Україна розуміє, що 
багато її дій на цьому форумі будуть безуспіш-
ні, беручи під увагу довгу історію слабкої діяль-
ности колись Комісії, а тепер Ради ООН з прав 
людини. Порушники не будуть осуджувати 
інших порушників, бо бояться, що до них також 
можуть застосовувати рішення. Фактично, ця 
Рада зовсім беззуба, тобто її рішення можуть 
бути чисто символічними.

Усе ж треба працювати, навіть коли праця 
виглядає невдячною.

ПИСЬМЕННИЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ

Знову змушують займати місце біля барикади
Сергій Жадан

Силовий брутальний демонтаж наметів на Гру-
шевського нагадує зиму 2014 року.

Думаю, це справжнє мистецтво – упевнено й 
гармонійно жити в державі, не маючи при цьо-
му нормального правового та соціяльного захис-
ту. Уживання з державою взагалі – річ примхли-
ва й суперечлива. Воно, уживання, потребує неа-
бияких душевних зусиль та сердечних ресур-
сів. Добре, коли в тебе є досить підстав відчу-
вати довіру та повагу до держави, в якій випа-
ло отримати громадянство. Добре, коли офіційні 
її структури не викликають у тебе почуття соро-
му. Добре, коли в тебе немає жодного внутріш-
нього конфлікту з державною машиною. В іншо-
му випадку все це так чи інакше призводить до 
неврозів та комплексів. В іншому випадку взагалі 
не слід чекати нічого доброго.

Як у нас було до 2014 року? У нас, у сенсі, в тих, 
хто в грудні почав виходити на вулиці та площі, 
переймаючись майбутнім своєї держави. Як ми 
сприймали цю державну фасаду? Як щось мак-
симально від нас віддалене. Як щось таке, до чого 
не можна й не хочеться мати жодного стосунку. 
Жити за принципом – це не мої правоохоронні 
органи, це не мої суди, не мої прокурори, не мої 
політики, не мій, ясна річ, парлямент. Це не моя 
вивіска, врешті-решт. Ходити на футбольні матчі 
національної збірної (оскільки це моя національ-
на збірна), але освистувати президента на трибу-
нах (оскільки це не мій президент). Постійно три-
мати дулю в кишені. Постійно наголошувати на 
своїй любові до батьківщини та своїй зневазі до 

будь-яких державних органів. 
Розриватись між цими сильними, нікуди прав-

ди діти, почуттями, керуватись ними, кидаю-
чись у крайнощі. Доволі некомфортне відчут-
тя, слід сказати. Відчуття свідомого перекладан-
ня відповідальности на когось іншого, відчуття 
постійного конфлікту з країною, в якій живеш. 
Пам’ятаєте, як це було? Я ось добре пам’ятаю.

Навесні 2014 року для багатьох усе змінилось. 
Знову ж таки, далеко не для всіх, але для багатьох. 
Раптом виявилось, що це саме твоя армія. І що 
захищає вона саме тебе. Або так – захищає тебе 
саме вона. І це твої, виявляється, поліцаї. І вони 
так чи інакше захищають те, що для вас з ними 
(так-так – для вас з ними) є тією самою батьків-
щиною. Ну, принаймні ті з них, хто не перейшов 
на бік ворога. І що це, хочеш не хочеш, твої полі-
тики. І що, вибрані саме тобою, саме вони най-
ближчим часом будуть визначати твоє майбутнє. 
Відчуття були бажані, проте все одно незвичні. 
Адже змінювались не просто військові чи поліція 
– змінювалось наше розуміння країни, ставлення 
до багатьох речей, відчуття своєї приналежнос-
ти до всього, що відбувається з країною. Процес, 
насправді, болючий. 

Скільки разів за останні чотири роки, зіткнув-
шись зі старою-новою поліцією на бльокпостах, 
чи старими-новими реґіоналами при владі в кабі-
нетах, сам собі говорив – нічого, не все відразу, 
просто роби своє й не зупиняйся. Але річ у тім, 
що говорити подібне трапляється все частіше.

Бо державна машина, яку так хочеться полю-

(Закінчення на стор. 14)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Ще одне досягнення України
Очевидним досягненням України чотирьох останніх років є успіш-

ний розвиток українського національного кінематографа. Революція 
Гідности‚ згуртувавши українську націю у її рішучому проевропей-
ському виборові‚ надала також могутнього поштовху культурному 
життю країни‚ зокрема її кіномистецтвові. Всенародний вибух‚ поєд-
навши справедливий гнів і жертовну любов‚ став темою кінострічок 
„Вавилон’13“‚ „Зима‚ що нас змінила“‚ „Майдан“‚ „Зима у вогні: бороть-
ба України за свободу“‚ „Все палає“‚ „Жіночі обличчя революції“‚ 
„Евромайдан.  Чорновий монтаж“‚ „Незламна“‚ які були показані у 
США‚ Канаді‚ Франції і привернули до України увагу всього західнього 
світу.

Було б просто дивно‚ якби цього відродження  кіна не сталося‚ 
адже на конті українського кіномистецтва вже давно були такі відомі 
на весь світ шедеври‚ як „Земля“‚ яку у 1958 році на всесвітній вистав-
ці в Брюселі визнали однією з 12 найкращих кінострічок усіх часів і 
народів‚ „як фільм 1964 року „Тіні забутих предків“‚ що отримав 39 
міжнародних нагород‚ як стрічка „Пропала грамота“‚ що вважається 
найкращим психологічним фільмом про український дух‚ як „Мамай“‚ 
перший україномовний фільм‚ що представляв Україну на конкурсі 
„Оскар“‚ як фільм „Поводир“‚ на який в Україні навіть нелегко було 
купити квитки.

Однак‚ довгий час‚ зокрема в радянські роки‚ відтак‚ за інерцією‚ у 
пострадянський період‚ українське кіно не заохочувалося‚ його було 
так мало‚ що просто губилося в напливі на Україну російськомовної 
масової культури.

Лише після Революції Гідности нове законодавство заборони-
ло присутність російських фільмів на українських телеекранах‚ 
вже 2013 року їхня частка зменшилася до 3 відс.‚ а з цим відкри-
лися добрі можливості для українського кіна. І добрі висліди не 
забарилися. Вже в 2017 році кінострічка рефисера Тараса Ткаченка 
„Гніздо горлиці“ отримала нагороду Міжнародного кінофестивалю 
„Мангайм-Гайдельберґ“ та стала найкращим фільмом Четвертого 
Індійського міжнародного фестивалю; документальна стрічка 
Анастасії Харченко „Бекебдор“ дістала головну нагороду в номі-
нації „Фільми про охорони довкілля“ на Міжнародному фестивалі 
„CreActive International Open Film“. А українські кінострічки „Кіборги“‚ 
„Червоний“‚ „Сторожова застава“‚ „Межа“‚  „Dzidzio Контрабас”‚ дове-
ли‚ що українське кіно може конкурувати  з найкращими американ-
ськими та европейськими фільмами.

Нагород є багато‚ але злету українського кіномистецтва в цілому 
можна очікувати за умови активної фінансової підтримки з боку 
держави. Загалом у 2017 році українські режисери за рахунок дер-
жавного бюджету створили тільки 27 фільмів. У бюджеті на 2018 рік 
на розвиток українського кінематографа закладено 1 млрд. грн. – на 
515 млн. грн. більше‚ ніж у 2017 році. Восени минулого року Верховна 
Рада ухвалила два важливі законопроєкти: виробникам українських 
фільмів аж до 2023 року не треба платити податку на додану вартість‚ 
а також скасоване мито на ввезення з-за кордону нової техніки для 
створення кінофільмів.

Водночас проблемою в Україні є недостатня кількість кінотеатрів‚ 
обладнаних сучасною апаратурою: їх всього 380. Для порівняння: в 
10-мільйонній Чехії діє 1,000 кінозалей ‚ у Франції – понад 5,000. 

Але ціль‚ що стоїть перед Україною в цій важливій для національ-
ного відродження галузі‚ варта зусиль.

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 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

ІСТОРІЯ

Данила Братковського 
стратили в Луцьку

Любов Василів-Базюк

У „Свободі“ 5 січня був надру-
кований допис Євгена Цимбалю-
ка про св. Данила Братковсько-
го, а перед тим була згадка, що 
нащадки Д. Братковського приїж-
джали в Україну з Бельгії. Я ціка-
вилася історичною постаттю Д. 
Братковського і роздобула його 
написану працю „Світ по части-
нах розглянутий” польською та 
українською мовами. Переклад 
також зробив Валерій Шевчук у 
Луцьку на сучасну мову. Постать 
св. Д. Братковського була мало 
знана, а в історії України мало 
опрацьована.

У моїй книжці „У горі та сльо-
зах наша доля – геноциди в Укра-
їні”, що була видана в Чернівцях 
(„Букрек“, 2010) я зробила широ-
ке опрацювання життя і праці 
св. Д. Братковського, тому хочу 
додати дещо з моїх досліджень до 
статті Є. Цимбалюка. 

 У 1697 році, коли жив і працю-
вав Д. Братковський, населення 
України змагалося з своїми воро-
гами – на Правобережжі з Поль-
щею, а на Лівобережжі гетьман 
Іван Мазепа змагався з москов-
ською Церквою і царем Петром 
І. У тих бурхливих історичних 
часах Д. Братковський, таланови-
тий поет, видав у Кракові поль-
ською мовою з українським пере-
кладом „Світ по частинах роз-
глянутий”. А щоб книга пройшла 
польську королівську цензуру 
то присвятив королеві Авґусто-
ві-Фрідерікові ІІ, який перебрав 
польський престол, воюючи з 
партією покійного Яна Собесь-
кого, поборовши його синів Яку-
ба та Олександра, а також партію 
Де-Конте з Франції.

Д. Братковський народився в 
родині давньої шляхти, що мала 
земельні посілості в Брацлав-
ському та Волинському воєвод-
ствах. Родина міцно охороняла 
Православну Церкву перед уні-
єю, а його батько Богдан був ста-
ростою Луцького братства впро-
довж 1675-1677 років. 

Твір Д. Братковського є важ-
ливим, оскільки він звертаєть-
ся в ліричний, а в більшості сати-
ричний спосіб до польської коро-
ни в обороні прав українського 
народу, особливо селян. Автор 
прийшов до тих поглядів неспо-
дівано, коли у чагарнику на сво-
єму полі зустрів бідного селяни-
на, який випасав свою „шкапу” 
(стару, худу коняку). За панським 
законом він наказав відібрати ту 
„шкапу”. Той селянин подивив-
ся на Д. Братковського з вели-
ким докором та жалем. Д. Брат-
ковського почало мучити сумлін-
ня, що він вчинив великий гріх, 
забравши останню надію, якою 
той селянин міг обробити клап-
тик поля і заробити на хліб. 

Цей випадок у житті Д. Брат-
ковського змінив усі його погляди. 
Він відчув долю селян, їхнє важ-
ке економічне життя, панщину та 
зрозумів, що ці бідні люди навіть 
не можуть помолитися в своїй 
церкві та ніхто за них не засту-
пається. Внаслідок того і написав 
польською мовою, бо хотів, аби 
книгу прочитали король, маґнати, 
поміщики, судові урядовці. 

Д. Братковський хотів саме 
боронити селянство, тому звер-
тався до Сейму і короля, ставив 
вимоги до польської шляхти при-
пинити безкінечні полювання та 
бенкети, але усі ці закиди поль-
ський уряд залишав без уваги. 
Він поїхав до Львова, де знайшов 
прихильників до своїх поглядів, 
які порадили поїхати на Лівобе-
режжя та все розповісти гетьма-
нові І. Мазепі.

На Лівобережжі йому не дові-
ряли, називали „конфідентом з 
Львова.” Все ж таки він зустрів-
ся з І. Мазепою 1700 року. Повер-
таючись до Львова, Д. Братков-
ський роздумував над всім, що 
він побачив та почув. Він вирі-
шив, що єдиний спосіб оборо-
нити наш народ – це збройний 
спротив. І тому він приєднав-
ся до козацтва Семена Палія. По 
дорозі до Львова в місті Олиці Д. 
Братковського схопили „віровід-
ступники поляки та уніяти“ (так 
написано в книжці), які мали всі 
дороги обставлені, щоб його пій-
мати, бо знали, що він поверта-
ється від гетьмана І. Мазепи. При 
ньому не було жодних докумен-
тів, тому його відпустили.

У той час молоді чоловіки з 
Волині поспішали до Фастова, де 
був центральний збір козацтва 
С. Палія. Д. Братковський заохо-
тив рештки православної укра-
їнської шляхти піти на допомогу 
С. Палієві. Але зрадники з укра-
їнської шляхти створили „поспо-
лите рушення” та збиралися біля 
Заслава, щоб боронити польські 
передові частини на Правобе-
режжі. Д. Братковський усвідо-
мив реальну небезпеку для свого 
життя, і перед вступом у козацтво 
переписав все майно двом молод-
шим синам, а в заповіті зазначив, 
щоб не нести гріха на той світ, 
сини мають заплатити покрив-
дженому селянинові за ту „шка-
пу” 30 золотих. Також висловив 
у заповіті просьбу до малолітніх 
синів і дочок триматися „тієї віри, 
за яку я вмираю”. Замість поми-
нального обіду зробив розпоря-
дження роздати гроші бідним. 

Д. Братковський був арешто-
ваний за військову допомогу С. 
Палієві, а сеймик у Луцьку дав 
дозвіл судити його військовим 
судом. Д. Братковський нікого не 
зрадив і нічого не розказав. Суд 
вирішив взяти його на тортури. У 
60 років, 26 листопада 1702 року 
посеред ринку в Луцьку, через 
ката за сім разів був святий, що 
означало по черзі відрубували 
руки, ноги, тоді голову, а насам-
кінець перетнули й тулуб. Тлінні 
останки мученика за Православну 
Церкву та об’єднану вільну Укра-
їну поховали у крипті братської 
церкви Чесного Хреста в Луцьку. 

Канонізований 27 червня 2013 
року Українською Православ-
ною Церквою Київського Патрі-
ярхату, а пам’ять його святку-
ють 9 грудня в день страждальної 
смерти. Постать Д. Братковсько-
го була несправедливо призабу-
та. Згадав його свого часу Михай-
ло Драгоманов як героя україн-
ського народу, а також Михай-
ло Старицький у виставі „Остан-
ньої ночі” (п’єса була надрукова-
на 1899 року).
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на презентацію видання

В суботу, 24 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

д-р Марії Ревакович
(Ратґерський університет)

„Ukraine’s Quest for Identity. Embracing Cultural 
Hybridity in Literary Imagination, 1991-2011“ 

(Lexington Books, 2017)

Марія Ревакович у монографії зосереджується на найбільш помітних 
творах української літератури, які створено протягом перших двох деся-
тиліть незалежности України, аналізуючи їх на тлі головних соціяльних 

та культурних контекстів: таких як реґіоналізм, ґендерні проблеми, мовна 
політика, соціяльні проблеми та популярна культура. 

The Board of  Directors of the Ukrainian Institute of America
Requests the pleasure of your company to celebrate

ANNIVERSARY OF 
THE UKRAINIAN INSTITUTE

 OF AMERICA

THE70th
Saturday, April 28th, 2018, 5:30 pm
The Ukrainian Institute of America

2 East 79th Street New York, NY 10075

$270 per person

Cocktails 5:30 pm • Dinner 7 pm
Musical Performance 8:30 pm

Solomiya Ivakhiv • Oleh Krysa • Mykola Suk
To attend please RSVP to 212 288 8660

mail @ukrainianinstitute.org

НЕДОБРОСУСІДСТВО

Антиукраїнські провокації в Закарпатті
Олександер Гаврош

Ситуація з підпалом приміщен-
ня Закарпатського товариства 
угорської культури (КМКС), яке 
водночас є і політичною парті-
єю, яскраво засвідчило, що Украї-
на опинилася перед новим викли-
ком. Йдеться про безпрецедент-
ну активність ворожої аґенту-
ри, яка з прихованої фази діяль-
ности вже переходить у відкриту. 
Якщо резонансні вбивства відо-
мих еміґрантів з Росії розцінюєть-
ся в Україні як „довга рука“ Крем-
ля, помста за відверту опозицію 
Володимирові Путінові, то те, що 
відбувається в Закарпатті, – є еле-
ментом складної комбінації з сер-
йозними геополітичним наслід-
ками.

Ще в с умновідомих лис тах 
кремлівського ідеолога Владис-
лава Суркова Закарпаттю виділя-
лася особлива роля. Воно означе-
не‚ як слабке місце, по якому слід 
завдати удару Україні. Для збу-
рення ситуації кремлівські стра-
теги пропонували В. Пу тінові 
залучити угорську сторону, яка 
також зацікавлена у зміні тутеш-
ньої ситуації. Прямо говорилося 
про співпрацю двох держав у про-
веденні диверсійної роботи. І це 
було мовлене не просто так. Адже 
сотні тисяч закарпатців, які отри-
мали громадянство Угорщини і 
присягли на вірність Будапешто-
ві, – чудова база для проведення 
будь-яких аґентурних операцій.

Першою ластівкою стала про-
вокація у червні 2017 року зі вста-
новленням „прикордонних зна-
ків“ навколо трьох сіл Берегів-
ського і Виноградівського райо-
ну з написами угорською мовою, 
що мали викликати закономірну 
лють в „українських націоналіс-
тів“. Фальшивий телесюжет про 
сутички на національному ґрунті 
мав широко передаватися, спри-
чиняючи неґативну реакцію між-
народної спільноти. Однак Служ-
бі безпеки вдалося вчасно втрути-
тися в ситуацію. 

Організатором провокації вия-
вився Артем Бузила, який пере-
ховувався на території Росії, й 

котрого активно використовува-
ли російські спецслужби. Зокрема 
він був серед активістів угрупо-
вання „Народна рада Бессарабії“. 
У разі успіху берегівської прово-
кації Будапешт отримав би додат-
кові козирі для ворожої риторики 
у бік Києва.

Однак‚ привід для невдово-
лення Угорщини підкинуло саме 
життя. Ухвалення українського 
Закону „Про освіту“ викликало 
небачену роздратованість сусіда, 
який вчинив неймовірний тиск 
на Україну. Кількамісячну гостру 
полеміку навіть не охолодив 
висновок Венеціянської комісії 
про доцільність у цьому випадку 
двомовного навчання, що вибив 
головний козир з рук Будапешту. 
Юристи визнали запропоновану 
Києвом практику цілком евро-
пейською.

Однак‚ Будапешт має свої пла-
ни щодо Закарпаття, претенду-
ючи на якусь особливу участь у 
цьому реґіоні, де угорців усього 
12 відс. У грудні 2017 року Мініс-
тер закордонних справ Угорщини 
Петер Сіярто заявив, що в Закар-
патську область повинна приї-
хати спеціяльна місія Організа-
ції з безпеки і співробітництва в 
Европі (ОБСЕ), аби спостерігати 
„загрозливу ситуацію“. І це в краї, 
де один з найменших рівнів зло-
чинности в Україні, а політичної 
активности майже не спостеріга-
ється. Арґументів для відкриття 
місії ОБСЕ, яка спостерігає полі-
тично нестабільні реґіони Евро-
пи, ясна річ, бракує.

І тут раптом 4 лютого стаєть-
ся спроба підпалу бюра КМКС. 
Чверть століття нікому до ньо-
го діла не було, більшість ужго-
родців навіть не відають про його 
існування, і зненацька – невда-
лий підпал. Красномовною ста-
ла реакція керівника угорського 
Міністерства закордонних справ: 
„Кожен, хто досі ставить під сум-
нів факт, що національні менши-
ни зазнавали нападів в Україні, 
тепер отримав відповідь на своє 
запитання“.

На щастя, СБУ швидко розкри-
ла цю провокацію. Її виконавця-

ми виявилися поляки з проросій-
ської організації „Фаланґа“‚ що 
навмисно приїхали на Закарпаття 
з терористичною метою. Одразу 
стало зрозуміло, звідки дме воро-
жий вітер. Виконавців арештува-
ла польська поліція і розголос від 
плянованої акції розійшовся на 
декілька країн.

Пробачити такого міжнародно-
го замішання спецслужба-замов-
ник, ясна річ, не могла. 27 лютого 
стався новий підпал бюра. На цей 
раз вдаліший. Кімната загорілася, 
а Будапешт заволав про терорис-
тичний акт проти угорців. Однак‚ 
і тут українські силовики дово-
лі оперативно зреаґували. Учас-
ників диверсії затримали, а їхнім 
керівником виявилася людина з 
Придністров’я, що має стосунок 
до російських спецслужб.

Однак‚ найвигіднішою така 
ситуація виявилася для Будапе-
шту, який знову завів розмову 
про постійну місію ОБСЕ, а пер-
ший заступник голови Закарпат-
ської обласної ради, заступник 
голови КМКС Йожеф Барто вже 
навіть провів попередні розмови 
про це з відповідними представ-
никами.

Виникає запитання: а для чого 
на Закарпатті така постійна місія? 
Хіба т у т – територія військо-
вих дій? У Києві чи не щотиж-
ня кояться резонансні вбивства 
чи підпали, але ніхто туди місію 
не висилає. Зрештою, і в Будапе-
шті криміналітет влаштовує роз-
борки.

Вочевидь, Будапештові постійна 

місія ОБСЕ на Закарпатті потріб-
на з довготривалою політичною 
метою. І вона вже відкрито про-
голошується угорськими політи-
ками. Посол Угорщини в Україні 
заговорив про автономію области, 
згадав псевдореферендум у 1991 
році. За риторикою про піклуван-
ня про свою меншину Будапешт 
приховує інші наміри.

Інтуїція підказує, що якщо б 
у краї з’явилася постійна місія 
ОБ СЕ,  то  з амовні  пр ов ока-
ції, організовані ворожою аґен-
турою, посипалися б ще більше, 
аби показати недієздатність укра-
їнської влади. І з одного з най-
спокійніших українських реґіонів 
Закарпаття може перетворитися у 
найбільш проблемний.

Подібну ситуацію Срібна Зем-
ля переживала у 1938 році. Тоді 
угорські і польські терористи 
постійно вчиняли диверсії, аби 
показати неспроможність Карпат-
ської України. Така спецоперація 
здійснюється і тепер.

Понад 20 років ми не дбали 
про власну національну безпе-
ку. Ворожа аґентура приїжджає 
до Ужгороду не тільки з Польщі 
чи Придністров’я. Чимало її і в 
самому Закарпатті. Аґенти впли-
ву, приховані і явні, тут на всіх 
щабелях суспільства. Служба без-
пеки України, всі силові органи 
мають зверну ти першочергову 
увагу на цей маленький реґіон, 
який є ласим шматочком у вели-
кій геополітичній грі.

Ужгород
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Святкували 80-річчя Мирослава Скорика
Богдан Марків

НЮ-ЙОРК. – 4 березня в Укра-
їнському Інституті Америки свят-
кували 80-ліття композитора 
Мирослава Скорика, яке сповнит-
ся 13 липня. Президент Інститу-
ту д-р Данило Свістель, директор 
МАТІ д-р Соломія Івахів та консул 
України Олексій Голубов говорили 
про творчість М. Скорика та його 
внесок у музичну скарбницю. 

Звучання його творів поши-
рює вплив української культури 
на світову громадськість. Mузикою 
композитора українське грома-
дянство Америки насолоджуєть-
ся уже 30 років. М. Скорик є нова-
тором змісту і форми. Він продо-
вжив лінію композиторів, які вжи-
вали фолкльорні елементи у своїй 
авторській музиці. Сьогодні його 
музика звучить у більшості країн 
Европи, Австралії, Канади і США.

У концерті брав участь Мико-
ла Сук, який грав „Партіту ч. 5 In 
modo retro“. „Три джазові п’єси на 

чотири руки“ М. Сук виконав з М. 
Скориком.

„Момента квартет“ в складі 
Емілі-Анни Ґендрон, Алекса Шіо-
закі (скрипалі), Стефанії Ґріффін 

(альт), Майкла Гааса (чельо) вико-
нав „Диптих”, котрий присвяче-
но Ірені Стецурі, прем’єру яко-
го виконав 1992 року в Мюзік-
Мавнтен Квартет ім. Миколи 

Леонтовича. 
Для решти творів автор створив 

версії для різного інструменталь-
ного складу. „Карпатську рапсо-
дію” (2005) для скрипки і струнно-
го квартету Соломія Івахів (скрип-
ка) і „Монумента квартет“ викона-
ли прекрасно, хоча скрипкова пар-
тія має кілька віртуозних пасажів, 
а решта п’єси написана в подвій-
них звуках з масою октав. Це був 
артистично-технічний попис С. 
Івахів. 

Концерт для гобої, скрипки, 
баса і квартету присвячено Ігоре-
ві Лещишинові. Він мав прем’єру 
у Львові, а в цьому концерті – аме-
риканську прем’єру. Басову партію 
грав Раян Камм. І. Лещишин зіграв 
свою партію легко і врівноваже-
но, бо музика концерту за малим 
хвилюванням радше пастораль-
ного характеру пригадує загальну 
атмосферу спокою і блаженства.

На кінець С. Івахів в супрово-
ді кварету виконала знану „Мельо-
дію”.

Виступають Соломія Івахів і „Монумента квартет“. (Фото: Денис Андреєв) 

Дитячий театральний гурток „Джерело” має 25 років
Христина Осташевська

ЕДМОНТОН, Альберта. – Дитячий театраль-
ний гурток „Джерело” при Організації Украї-
нок Канади (ОУК) відзначив 25-ліття ювілейним 

концертом 16 грудня 2017 року в домівці Україн-
ського Національного Об’єднання (УНО). 

Першопочатківці „Джерелa”, українки з Поль-
щі Олександра Цибульська, Слава Йопик, Сте-
фанія Пік та Ірена Присташ, а також членки-

ня ОУК Ольга Яремко 25 років тому запроси-
ли колишню акторку Національного академіч-
ного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької Ярину Завадську, яка створила 
театр-студію, дала їй назву, а також вивела її на 
новий професійний рівень. Її гідно замінили Оля 
Миц, а згодом Алла Семенко, теперішня худож-
ня керівниця.

Щотижня діти займаються у своїй віковій гру-
пі під пильним наглядом А. Семенко, Христини 
Піх, Ольги Федів, а також співають під акомпані-
ямент Дмитра Руснака. „Джерело” доступне всім 
завдяки фінансовій підтримці ОУК. 

З 25-річчям „Джерело“ привітали голова 
едмонтонського Осередку УНО Канади Микола 
Воротіленко, від ОУК – його донька Марія Воро-
тіленко. Музичну частину вечора відкрили дівча-
та з ансамблю „Рута“, які обрали для себе народ-
ний стиль виконання пісень. До репертуару уві-
йшла українська народна казка „Сірко”, яку біль-
шість батьків пам’ятає як культовий мультфільм 
1982 року випуску „Жив-був пес“. Діти пере-
конливо грали свої ролі, чудово співали і навіть 
показали український танок, а виконавці ролей 
матері та її майбутнього зятя танцювали гопака. 

Художня керівниця А. Семенко вважає‚ що 
розкутість та невимушеність на сцені, а також 
відсутність страху при доповідях перед публікою 
згодом допоможе дітям у школі та університеті. 
А. Семенко та їі колеґи вже почали плянувати 
наступний концерт до Дня Матері. На сцені – дитячий театральний гурток „Джерело”.

Спільно пом’янули „Небесну сотню“
Олександер Федорчук

ПАРМА, Огайо. – 24 лютого, 
з ініціятиви Асоціяції „Клівленд 
Майдан’’, в Українській католиць-
кій церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці відслужили Панахиду 
за полеглих „Небесної сотні“, які 
віддали своє життя, виборюючи 
кращу долю людства та незалеж-
ність України. 

Моле бень очолив Вла дика-
емерит Української католицької 
церкви Роберт Москаль. Владиці 
співслужили настоятель парафії 
Покрови Пресвятої Богородиці о. 
Михайло Дроздовський, насто-
ятель Української православної 
церкви св. Володимира о. Іван 

Учасники відзначення (зліва): о. Ігор Касіян, о. Михайло Дроздовський, Владика Роберт Москаль, о. Іван 
Наконечний, о. Роман Загурський, о. Михайло Гонтарук. (Фото: Олександер Федорчук)(Закінчення на стор. 15)
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Київ відзначає 100-річчя Української революції

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

Громадський кореспондент „Свободи“ Георгій Лук’янчук надіслав вмі-
щену нижче добірку повідомлень про відзначення 100-річчя Української 
революції 1917-1921 років в столиці Незалежної України.

Кияни поїхали до Крут 
29 січня в Україні на загальнодер-

жавному рівні відзначили 100 років 
бою під Крутами, який для україн-
ського народу став символом героїз-
му та самопожертви молодого поко-
ління в боротьбі за незалежність. 

Масові заходи відбулися і в 
самих Крутах – біля Меморія-
лу Героїв Крут, і в столиці – біля 
пам’ятника на могилі крутян на 

Аскольдовій могилі. 
На території Меморіяльного 

комплексу було розміщено тематич-
ну експозицію „Блокпост пам’яті“, 
а також 29 січня відбулося спецпо-
гашення маркованого художньо-
го конверту, присвяченого 100-річ-
чю бою під Крутами. „Укрпошта“ 
випустила марку „Пам’яті Героїв 
Крут“. 

Тризуб став державним гербом
26 лютого у Національному 

музеї історії України відбулось 
відкриття виставки „Символ тво-
єї свободи: 100 років Державного 
герба України“, яку музей організу-
вав спільно з Українським інститу-
том національної пам’яті. Виставка 
представляє унікальні експонати, 
що демонструють давню історію й 
ту важливу ролю, яку тризуб віді-
гравав та продовжує відігравати в 
історії України. 

Окреме місце в експозиції 
займають ескізи гербів Георгія 
Нарбута та Василя Кричевського, 
перші зображення Герба на ескі-

зах 100 гривневої купюри (1918 
рік), ориґінал нагороди – Заліз-
ний Хрест УНР за Другий Зимовий 
Похід. Загалом на виставці пред-
ставлено понад 200 експонатів. 

На відкритті виступили Віце-
прем’єр-міністер України Пав-
ло Розенко, генеральний дирек-
тор Національного музею історії 
України Тетяна Сосновська, голова 
Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович, 
директор архіву Служби безпеки 
України Андрій Когут, колекціонер 
Віктор Киркевич. Виставка діятиме 
до 30 березня.

Представили інтернет-проєкт
22 січня Український інститут 

національної пам’яті провів презен-
тацію інтернет-сторінки з матері-
ялами подій Української револю-
ції 1917-1921 років та унікального 
проєкту – інтерактивної мапи „Міс-
ця пам’яті Української революції 
1917-1921 років“. Її учасниками ста-
ли Володимир В’ятрович – голова 
Українського інституту національної 
пам’яті та Максим Майоров – істо-
рик, співробітник цього інституту. 

„Українську незалежність було 
проголошено 22 січня 1918 року, а 
не 24 серпня 1991 року і Росія має 
про це пам’ятати“, – наголосив В. 
В’ятрович під час прес-конференції 
в „Укрінформі“. 

На презентованій інтернет-сто-
рінці зібрані основні відомості про 
етапи революції, видатних діячів, 
тогочасні фото, документи. Була 
представлена версія проєкту інтер-
активної мапи „Місця пам’яті Укра-
їнської революції 1917-1921 років“, 
на якій нанесено близько 400 
об’єктів – споруди, в яких розташо-

вувалися органи влади, місця боїв, 
зборів, інших важливих подій Укра-
їнської революції. 

Ще одним цікавим проєктом ста-
ла настільна гра „100 років бороть-
би. Українська революція“, яка без-
коштовно поширена у школах всі-
єї України. 

Настільна гра „100 років боротьби. 
Українська революція“.

Відзначили 100-ліття Кобзарського хору

У 2018 році  відзначається 
100-ліття від створення Кобзар-
ського хору – першого професій-
ного мистецького колективу бан-
дуристів в Україні. Саме з Кобзар-
ського хору беруть витоки Націо-
нальна Заслужена Капеля Банду-
ристів України ім. Григорія Май-
бороди, Українська Капеля Банду-
ристів Північної Америки ім. Тара-
са Шевченка. 

До Европейського року культур-
ної спадщини в Україні та з наго-
ди 204-ої річниці з дня народжен-
ня Кобзаря Національний музей 
Т. Шевченка представив 22 лютого 
виставку „Трансформація кобзар-
ства у ХІХ-ХХІ ст.“. Показано тра-

диційний для української культу-
ри образ народного співця та його 
зміни в історичній ретроспективі. 

На виставці представлені живо-
пис, графіка та скульптура з колек-
ції Національного музею Т. Шев-
ченка та Національного художньо-
го музею України, унікальні світ-
лини та концертні афіші з фондів 
Центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва 
України та Центрального держав-
ного архіву закордонної україніки, 
музичні інструменти з приватних 
колекцій, а також відеоматеріяли. 

На презентації виставки сучас-
ні кобзарі й лірники грали на коб-
зах та лірі Київської, Харківської 
та Львівської шкіл кобзарського 
виконання, існуючих тепер в Укра-
їні. У рамках освітньо-виставково-
го проєкту протягом місяця будуть 
відбуватися екскурсії, покази філь-
мів, концерти традиційних і сучас-
них виконавців, дитячі конкурси.

Можна буде подивитись на 
стрічку „Хоробра 17“ канадсько-
го режисера українського похо-
дження Ореста Сушка про трагіч-
ну та тріюмфальну історію 17-ти 
українських бандуристів, які були 
насильно вивезені до німецьких 
таборів примусової праці у 1942 
році, пройшли через Другу світо-
ву війну, і згодом опинились в емі-
ґрації. 

Ку р ат о р а м и  п р о є к т у  с т а -
ли молоді науковці-дослідники 
Вікторія Антоненко та Анастасія 
Аболєшева.

Куратори проєкту, молоді науков-
ці-дослідники Вікторія Антоненко 
(зліва) та Анастасія Аболєшева. 

Делеґація громадських організацій зі столиці на вшануванні 100-річчя 
Крут біля Меморіялу Героям Крут.
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Перша виставка Ярослави Сурмач-Міллс 
відкрита в Українському Музеї

НЮ-ЙОРК. – 4 березня понад 125 гостей 
прийшли до Українського Музею на відкрит-
тя експозиції „Ярослава Сурмач-Міллс (1925-
2008): ретроспективна виставка“. Серед гостей 
були син мисткині Нік Міллс, її пасербиця Кейт 
Міллс, її племінник Маркіян Сурмач (останній в 
родині Сурмачів, що був власником і завідував 
книгарнею „Сурма“), близькі друзі художниці, 
які позичили на виставку чимало творів – Стел-
ла Захарчук-Бейкер, Айлін МекКейб та Галина 
Сміндак – до недавна мистецький кореспондент 
газети „The Ukrainian Weekly“. 

Виставку відкрили Мотря Кузич та дирек-
тор музею Марія Шуст, яка попросила до слова 
кураторку виставки Ганю Кріль-Пизюр. 

Виставка пропонує понад 80 творів, в тому 
числі малюнки на склі, офорти, ікони, книж-
ки, вибір писанок і рисунків. Зразки вітражів, 
а також інші зображення були проєктовані на 
стіну. Наголос поставлено на її малюнках на 
склі, що зображують і висвлітюють український 
народний побут. 

„Ця виставка організована не лише‚ щоб пока-
зати 60-літню творчість Ярослави Сурмач, але 
й щоб виявити як її мистецька кар’єра еволю-
ціонувала й яких поворотів зазнала, – сказа-
ла Г. Кріль-Пизюр. – Я вдячна, що гостей заціка-
вила різноманітність експонованих творів і тим 
самим вони могли відчути багатство творчости 
цієї чудової українсько-американської мисткині“.

Мисткиня народилася в Ню-Йорку‚ в сім’ї 
українських еміґрантів. Після закінчення коле-
джу Купер Юніон, 10 років працювала мистець-
ким редактором журналу „Humpty Dumpty’s 
Magazine for Little Children“. 

Ярослав Лешко, професор-емерит мисте-
цтвознавства Сміт Коледжу, пригадав, що 1950-
1960-ті роки були періодом у популярному мис-
тецтві, коли багато художників, захоплених 
наївним та народним мистецтвом, експеримен-
тувало у цьому жанрі. Мистецьке середовище 
нижньої частини Мангетену в тих роках, коли 
післявоєнний абстрактний експресіонізм був 
у розквиті, а новий рух поп-арту, який щойно 
починався, для Я. Сурмач, було дуже впливо-
вим.

У 1956 році, після смерти Сталіна, коли змі-
нилася політична ситуація в Радянському Сою-
зі, а з тим доступ до України. Я. Сурмач скорис-
талася нагодою дістати одну з перших віз і пої-
хала в Україну. Подорож мотоциклом по Укра-
їні відкрила для неї нові обрії і можливості, які 
знайшли своє відбиття в її мистецькому вислові.

Більшість її малюнків на склі відтворено на 
картках, що продавалися у „Сурмі“. Промовис-

ті персонажі селянського та родинного побу-
ту, зображені на її картинах, часто були базо-
вані на членах її родини, тим сам надаючи їм 
особистого змісту. У 1968 році картина Я. Сур-
мач „Колядники“ була використана на святкову 
картку дитячим фондом ЮНІСЕФ. 

Куратор народного мистецтва Українсько-
го Музею Любов Волинець давно збагнула зна-
чення Я. Сурмач для віддзеркалення україн-
ської народної традиції і тому часто включала її 
малюнки на склі до багатьох виставкок. Малюн-
ки на склі та їхні репродукції з українською 
тематикою належать до найбільш популярних 
творів Я. Сурмач, проте вона також експеримен-
тувала в інших техніках. Це ґуаш, живопис, вов-
няні настінні гобелени, але небагато робіт з того 
часу збереглися. Портрет олією її чоловіка, про-
фесора соціології Колюмбійського універси-
тет Чарлза Райт-Міллса, відомий сьогодні тіль-
ки завдяки фотографії з 1958 року. Вона також 
займалася графікою, особливо офортами, а її 
архів містить численні рисунки, головно ескізи 
її різних проєктів.

Успішним засобом мистецького вислову для 
Я. Сурмач була книжкова ілюстрація. Вона 
співпрацювала з перекладачкою Марі Галун-
Блох над книжечкою „Ivanko and the Dragon: 
An Old Ukrainian Folk Tale“ (1969)‚ ілюструвала 
книжечку Гелен Кей „A Lion for a Sitter“ (1969), 
ілюструвала й редаґувала „I Like You and Other 
Poems for Valentine’s Day“ (1976), багато інших 
публікацій. З пізніших видань українська народ-
на казка „Рукавичка“ (1989), переказана англій-
ською мовою Алвіном Тресселт, належить до 
найбільш відомих дитячих книжок з її ілюстра-
ціями.

Я. Сурмач викладала курси ґотичного та 
кельтського ілюмінування і каліграфії у Манге-
тенвіл Коледжі (1950-1955), а згодом проводи-
ла майстерні з каліграфії, малюнку на склі та іко-
нографії. Знавець візантійського канону та іко-
нографії, вона писала ікони на дошці у тради-
ційній яєчній темпері та користувалась напівдо-
рогоцінними піґментами, глиною та сусальним 
золотом.

У 1974 році її запросили створити дизайн 
вітражів для Української католицької церкви св. 
Великомученика Димитрія в Торонто, над яким 
вона працювала 32 роки. Церква видала книжку 
про історію проєкту та його завершення, як теж 
подала зображення вітражів. Я. Сурмач також 
отримала замовлення на оформлення скляних 
дверей Капітолію штату Ню-Йорк в Олбані.

Задум експозиції Я. Сурмач-Міллс зродив-
ся під час розмови з її сином. Спочатку йшлося, 

щоб показати її писанки під час Великодня цьо-
го року. Проте виявилося, що тільки показ усьо-
го її творчого доробку в 10-ту річницю її смерти 
віддасть шану її таланту та підкреслить значення 
„Сурми“, що її батько заснував, у єднанні укра-
їнсько-американської громади кількох поколінь. 

Виставка сяє кольорами та радістю – власти-
востями, які Я. Сурмач-Міллс прагнула досягну-
ти в своїх творах: „Мені часто неможливо пра-
цювати над малюнком без усмішки“, – писала 
мисткиня. „Я розтаюся зі своїми роботами нео-
хоче, але завжди надіюся, що вони принесуть 
усмішки й добре самопочуття для їх нових влас-
ників.“

Твори Я. Сурмач-Міллс виставлялися у чис-
ленних персональних і групових експозиціях‚ 
традиційно експонуються в Українському Музеї 
під час великодніх показів писанок. Її роботи є у 
багатьох музейних і приватних збірках світу.

Український Музей плянує низку програм, 
пов’язаних з експозицією Я. Сурмач-Міллс: 
родинні заняття, майстерню малювання на склі 
для дорослих, екскурсії ґалеріями та фільми. 
Музей також виготовив високоякісну афішу 
виставки для продажі в крамничці. Там теж мож-
на купити книжечку „The Mitten“, ілюстровану Я. 
Сурмач. Додаткова інформація є на інтернет-сто-
рінці музею: www.ukrainianmuseum.org.

Український Музей

Ярослава Сурмач-Міллс. Ікона „Архангел 
Гавриїл“. Зі збірки д-ра Юрія Рибака й Анни 
Ортинської.

Ярослава Сурмач-Міллс. „Освячення великоднiх кошиків“. Зі спадку Я. 
Сурмач-Міллс, довготривала позичка. Ярослава Сурмач-Міллс. „Село мого батька“. (Фото: Нік Міллс)

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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Вечір-присвята „Відданим сотням України“
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 20 лютого в Український дім запро-
сили громадян ушанувати пам’ять загиблих під 
час Революції Гідности на вечірі-присвяті „Від-
даним сотням України“. 

Ініціяторами вист упили дружина героя 
„Небесної сотні“ Віктора Швеця Тамара Швець 
та співачка Руслана Лоцман, яка заснувала 
Об’єднання родин „Небесної сотні“, організу-
вала відзначення студентів медалею „За любов 
та жертовність до України“, долучилася до обла-
штування парку ім. „Небесної сотні“, за чотири 

роки війни разом зі своїми друзями дала сотні 
концертів бійцям на передовій лінії в ході поїз-
док „Народної філярмонії“ на фронт. 

Концерт-присвята зібрав мистців сцени Евро-
майдану Тараса Компаніченка, Р. Лоцман, Воло-
димира Гонського, Тетяну Школьну, Тетяну 
Негрій та Зиновія Медюха. Виступали й співа-
ли народні артисти України Раїса Недашківська 
і Оксана Білозір, мистецькі колективи „Народ-
на філярмонія“, „Хорея козацька“, ансамбль з 
Черкащини, дитячий гурт „Орелі“, барди й арт-
добровольці Божена Дар, Катерина Жицька, 
Ярослав Гавюк та Юрій Старчевод.  

Н а р о д н а  а р т и с т к а  Ук р а ї н и  Ра ї с а 
Недашківська (праворуч) та співачка 
Руслана Лоцман виступають на вечорі-памя-
ті. (Фото: Георгій Лук’янчук) 

 

 

 

 
 

Від щирого серця, родина вітає Вас з ювілеєм. Ми бажаємо 
наші Цьоці Ользі міцного здоров‘я, радості, веселощів, та 
найкращих днів пригрітих сонечком. 
 

Ми Вас дуже любимо і цінуємо. Ваше завз’яття до життя, 
родини, Української церкви і громади в Бінґгамтон, Н.Й. є 
добрим позитивним прикладом настрою для нас усіх.  

Многая благая літа!            -Родина Зобнів 
ЛВітання можна переслати: zoriana.zobniw@gmail.com 

a’s honor at Sacred Heart Ukrainian Catholic Church followed by a brunch at 
the Hall.  

 

 

       

Вітаємо 
Ольгу Іванейко  

Із 

100 річчям 
Дня народження! 
 
 

 
 

Відійшли останні воїни УПА
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Минулої осені з 
життя пішли останні воїни УПА у нашому 
краї – Семен Сорока та Володимир Караташ. 

С.  Сорока‚  родом з Рівненщини‚ був 
зв’язковим у одному з волинських підрозді-
лів УПА, а В. Караташ – наш земляк, з села 
Розділ Голованівського  району‚ прожив 92 
роки. До останніх місяців свого життя він 
був активним, виступав перед молоддю. Він 
був учасником славнозвісного Кенґірсько-
го повстання. Його книга „На барикадах Кен-
ґіру“ удостоєна обласної премії ім. Евгена 
Маланюка. Він писав також статті, оповіда-
ння, отримав літературні премії ім. Степа-
на Шеврякова та ім. Юрія Горліса-Горського. 
З ініціятиви молодих журналісток Світлани 
Томашевської та Інни Тільнової В. Караташа 
прийняли у члени Спілки журналістів.

Сотня „Сталевого“, до якої він належав, 
діяла саме на Кіровоградщині. Цю тему дослі-
дили і опублікували  чималу працю „ОУН-

УПА на Кіровоградщині“ науковці Петро 
Кизименко та Генадій Коган. Але ми й досі 
ще мало знаємо про  тих, хто у той час став 
до бою. В. Караташ з великою повагою від-
гукувався про свого односельця з Роздолу 
Андрія Коваля (псевдо „Голуб“), провідника 
ОУН на Голованівщині. Йому вдалося ство-
рити потужну мережу ОУН на Голованівщині  
– осередки діяли практично у кожному селі. 

Ось як писав про нього В.  Караташ: 
„Андрій віддав усі  свої сили та знання 
боротьбі за волю України. У травні 1944 року, 
у свої 22 роки і життя віддав.  Був оточений у 
наметі під селом Вербове і убитий енкаведис-
тами та „ястребками“,  Його убивця, житель 
села Вербове, отримав за це похвальну грамо-
ту райкому партії“.

Найбільшим осередком ОУН була Межи-
ріцька аґрошкола. Її очолював Федір Хомен-
ко. Членами ОУН  були вчитель Олексій 
Духовий, учні Анатолій та Ніна Варени-
ки (брат і сестра), Яків Підлубний, Олек-
сандр Мандрійчук, Остап Чорнобай, Вісарі-

он Луценко (дожив до наших днів, помер у 
2001 році). Виходила тут і українська газета 
„Наш клич“, яку редаґував Іван Рудник, дру-
карем був Микола Ковбасюк.  Було багато 
тих, хто у безнадійних умовах все-таки віри-
ли і відстоювали Україну. 

Квиток Володимира Караташа – члена Спілки 
журналістів України.

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.
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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

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

2 березня у обласному художньо-
му музеї відкрилась виставка обра-
зотворчого мистецтва учнів шкіл 

естетичного виховання, присвяче-
на 204-ій річниці з дня народжен-
ня Тараса  Шевченка. На вистав-
ці представлено майже 500 робіт 
вихованців мистецьких шкіл. 

Поетичні образи Великого Коб-
заря складають зміст і сюжет дитя-
чих творів. Кожна робота демон-
струє художні образи, що свід-
чать про інтерес до історії України, 
її національних героїв, народних 
обрядів та свят, мальовничих пей-

зажів рідного краю. Особливу ува-
гу юні художники приділяють улю-
бленим сюжетам з народних казок 
та персонажам поем Кобзаря.

БАТ-ЯМА, Ізраїль 

Світлана Глаз

6 березня в Українському куль-
турному центрі Ізраїлю відбув-
ся вечір, присвячений дню наро-
дження Тараса Шевченка. Відкрила 

вечір другий секретар Посольства 
України в Ізраїлі Марина Панченко 
і наголосила на важливості твор-
чости Т. Шевченка для України вза-
галі і, зокрема, тепер, коли Україна 
переживає такі складні часи. 

Вечір розпочався з читання 
поезії Т. Шевченка під музичний 
супровід українських музикантів 
Сергія Довбуша та Євгена Мусійця. 
Маленькі гості вечора мали наго-
ду насолодитися дитячою виста-
вою „Нові пригоди дівчинки Агат-
ки та кота Муренича“ у постановці 
Львівського християнського театру 
„Емануїл“. 

Учасники вечора слухали вірші 
Кобзаря та місцевих авторів, при-
свячені Т. Шевченкові, Україні, вес-
ні. На закінчення у виконанні ізра-
їльського співака Ісраеля Ройтмана 
прозвучала пісня „Думи мої“. 

Колишня черкащанка, а тепер 
жителька Ізраїля, поетеса Лариса 
Борисенко сказала на завершен-
ня, що поезія Т. Шевченка не лише 
актуальна в політичних та соціяль-
них аспектах сучасного життя, але 
носить і об’єднуючий характер для 
українців, яких доля розкидала по 
всьому світу. 

КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Світлана Орел

5 березня у обласному художньо-
му музеї розгорнуто експозицію 
творів „Шевченківська весна“ до 
204-ої річниці від дня народження 
Тараса Шевченка.  У ній представ-
лено сюжетно-тематичний гобе-
лен заслуженої художниці Украї-
ни Емілії Руденко „Думи мої, думи 
мої“, тематичну ліноґравюру Васи-
ля Касіяна, олівцевий портрет 
поета Ігоря Смичека. У листопа-
ді 2017 року чудову роботу пода-
рував музеєві художник з містечка 
Олександрії Олександер Охапкін – 
„Думи мої! Літа мої“. 

Науковий співробітник музею 
Анатолій Кімнатний розповів, що 
найціннішим експонатом експо-
зиції є офорт – прижиттєвий пор-
трет-ґравюра Т. Шевченка майстра 
Фрідріха Брокгауза 1860 року. Ця 
робота була придбана у художни-
ка Федора Шабали, а він цей пор-
трет виміняв у відомого колекціо-
нера Олександра Ільїна. 

Напис під відбитком: „Печ. со 
стали Ф.А.Брокгауза в Лейпциге“, 
ще нижче – факсиміле автографа Т. 
Шевченка. Це означає, що естамп 
був зроблений зі сталевої дошки 
Ф. Брокгауза у німецькому місті 
Ляйпціґу і що Т. Шевченко бачив 
його і навіть засвідчив власноруч-
ним підписом. Є припущення, що 
це був останній його автограф. Це 
раритет, якого немає навіть у збір-
ках столичного Національного 
музею Т. Шевченка.

(Закінчення зі стор. 1)

У світі відзначили...

Відвідувачі під час відкриття виставки. (Фото: Олександер Костирко)

Учасники вечора в Українському культурному центрі Ізраїля. (Фото: 
Посольство України в Ізраїлі)
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                   

Вимагали чесного суду для Віталія Марківа
 КИЇВ. – Український етап між-

народної акції „FreeMarkiv“ зібрав 
7 березня понад 300 активістів‚ 
бойових побратимів з батальйону 
ім. Кульчицького, громадських дія-
чів, небайдужих українців на під-
тримку бійця Національної ґвардії 
Віталія Марківа, який утримуєть-
ся у в’язниці в Італії за звинувачен-
ням у загибелі журналіста Андреа 
Роккеллі в зоні війни.  

Учасники акції пройшли від 
Майдану Незалежности до Посоль-
ства Італії, аби передати лист-
звернення з вимогою до італійсько-
го правосуддя – приділити мак-
симальну увагу справі В. Маркі-
ва, а також сприяти якнайшвидшій 
зміні запобіжного заходу на більш 

м’який, не пов’язаний з триман-
ням під вартою. Уже вісім місяців 
він перебуває в ув’язненні в Італії, 
хоча проти нього – жодного доказу.  

„Подібні акції відбуваються в 
США, Італії, Еспанії, Португалії, 
Угорщині, Греції, Франції, Великій 
Британії. І нам уже вдається при-
вернути увагу міжнародної спіль-
ноти і спонукати Італію до якомо-
га швидшого проведення неуперед-
женого розслідування”, – говорить 
Сергій Кузан, заступник керівника 
проводу організації „Вільні люди”.  

В. Марків навесні 2014 року 
добровільно вступив до Наці-
ональної ґвардії України у скла-
ді батальйону оперативного при-
значення ім. Кульчицького та про-

тистояв озброєним групам сепара-
тистів в околицях міста Слов’янськ 
Донецької области. 

2 5  т р а в н я  2 0 1 4  р ок у  п і д 
Слов’янськом під час мінометно-
го обстрілу загинули журналіс-
ти – громадянин Італії А. Роккеллі 
(фотокореспондент) і громадянин 
Росії Андрій Миронов. 30 червня 
2017 року в Італії був заарешто-
ваний В. Марків за звинувачення-
ми у вбивстві А. Роккеллі. Звину-
вачення проти В. Марківа базують-
ся лише на його короткій телефон-
ній розмові‚ в якій він, перебуваю-
чи в зоні бойових дій, намагається 
попередити журналіста про небез-
пеку перебування на цій терито-
рії, оскільки мають місце постійні 

збройні сутички та обстріли. 
На адресу компетентних орга-

нів Італії було направлено листи 
Генеральної прокуратури, Служби 
безпеки, Міністерства внутрішніх 
справ України про готовність нада-
ти всебічне сприяння у розсліду-
ванні кримінального провадження 
щодо В. Марківа та загибелі А. Рок-
келлі та виконати спільно з італій-
ськими слідчими органами необ-
хідний огляд місцевости та допита-
ти свідків, вказаних підозрюваним. 

Італійські слідчі органи проіґно-
рували пропозицію правоохорон-
них органів України щодо співпра-
ці у розслідуванні.

„Вільні люди”

В Ізраїлі говорили про вибори президента Росії
Світлана Глаз 

БЕЕР-ШЕВА‚ Ізраїль. – Вибори 
президента Росії призначені на 18 
березня. Датою проведення вибо-
рів обрано саме річницю росій-
ської анексії Автономної Республі-
ки Крим. Українську громаду Ізраї-
ля не може не турбувати і відповід-
ний закон, яким передбачено пере-

несення дати виборів. Він був ухва-
лений Державною Думою і Радою 
Федерації Росії, а також підписаний 
Володимиром Путіном. Вибори від-
буватимуться на території окупова-
ного Криму, що фактично робить ці 
вибори незаконними з точки зору 
міжнародного права. 

Про це та інші аспекти виборів 
президента Росії на території укра-

їнського Криму говорили учасники 
зборів української громади Ізраїля, 
які відбулися 3 березня в Беер-шев-
ському осередку товариства „Укра-
їнці в Ізраїлі“. 

Головуюча прес-секретар органі-
зації Євдокія Чумак наголосила, що 
Президент України Петро Поро-
шенко, Верховна Рада та Уряд Укра-
їни закликали не визнавати резуль-

тати майбутніх виборів в анексо-
ваному Криму, оскільки це є пору-
шенням міжнародного законодав-
ства. Так, наміри Кремля провес-
ти голосування на президентських 
виборах на території українсько-
го Криму прямо суперечать міжна-
родному праву та світовому поряд-
ку. Також керівництво України на 
всіх рівнях закликає міжнарод-
них партнерів до політичного засу-

Провели вечір пам’яті Олександра Гуменюка 
Данило Штуль

ПАРИЖ. – 27 грудня 2017 року 
в Культурному центрі Посольства 
України у Франції відбувся вечір-
концерт, який, хоча і мав музичну 
частину, виявився конференцією-
дискусією щодо політико-військової 
ситуації в Україні. Вечір організува-
ла Асоціяція „Почерез Европу“ піс-
ля виступу, улаштованому кілька днів 
раніше Асоціяцією „Промо Україна“ 
в Страсбурзі.

Ведучою вечора була Алла Лазаре-
ва, яка перекладала виступи росій-
ською та французькою мовами. Вечір 
розпочала головний промовець Оле-
на Гуменюк, вдова полковника Олек-

сандра Гуменюка, вбитого росій-
ським снайпером в Дебальцеві в 2014 
році. Вона була в супроводі своїх 
трьох синів-трійнят, що народилися 
в 2003 році. Концертна частина була 
з виступами кожного з трьох синів, з 
відповідними інструментами.

О. Гуменюк, сама контрактний 
прапорщик, снайпер, інструктор 
стрільби і картограф, розповіла про 
чоловіка-патріота, і гарячого при-
хильника чесної України, скорумпо-
ваної своїми економічною та полі-
тичною елітами, коли громадянське 
суспільство достатньо освічене, щоб 
це розуміти, але нездатне змінити 
ситуацію. 

О. Гуменюк був добровольцем на 

Майдані, переконував військових не 
брати участи у репресіях. О. Гуменюк 
підтвердила участь на Майдані росій-
ських повітряно-десантних частин, 
запрошених урядом Віктора Януко-
вича. Вони вели снайперський вогонь 
проти беззбройних демонстрантів. 

О. Гуменюк вважає, що уряд Украї-
ни в галузі оборони залишив без від-
повіді заклик офіцерів, які вимага-
ли створення оборонної зони вздовж 
кордону. Після захоплення Криму, 
батальйони добровольців, вихідців 
Майдану і Правого сектора, пішли 
відбивати російський наступ в Дон-
басі. Вони мали імпровізовану зброю 
і транспортні засоби, були нагодова-
ні, одягнені і обладнані доброволь-

цями, які на зразок Майдану, мобілі-
зувалися. 

О. Гуменюк, який в кінці радян-
ського періоду відмовився бра-
ти участь у репресіях в Прибалти-
ці, був одним з перших, які пішли на 
фронт. Про нього було сказано, що 
він мав особистість козака-харак-
терника, яких леґенда наділяє над-
природними здібностями. Взявши 
командування батальйоном „Київ-
ська Русь“, він брав участь зі своїм 
загоном у боях за Донецьке летови-
ще. Він і його дружина були інструк-
торами у таборах військової підго-
товки молодих на острові Хортиця 
на Дніпрі.

О. Гуменюк сердечно подякува-
ла українській громаді у Франції за 
надане обладнання та організоване 
лікування поранених.

Президент СКУ побував у Австрії, Бельгії, Словаччині
ТОРОНТО. – 22-24 лютого Пре-

зидент Світового Конґресу Укра-
їнців (СКУ) Евген Чолій у Відні 
зустрівся з державними високопоса-
довцями та з українською громадою 
Австрії з метою просування акту-
альних українських питань. Під час 

зустрічей з урядовцями Австрії Е. 
Чолій закликав Австрію до подаль-
шого посилення санкцій проти 
Російської Федерації, привернув ува-
гу до значних реформ, які Україна 
здійснює в умовах протидії росій-
ській військовій аґресії, закликав 

Австрію визнати Голодомор 1932-
1933 років геноцидом українського 
народу. 

23 лютого Президент СКУ побу-
вав в Українській греко-католиць-
кій церкві св. Варвари, де мав гро-
мадську зустріч, у ході якої розповів 

про підтримку України з боку СКУ 
та закликав українську громаду до 
активної співпраці в цьому питанні. 
24 лютого Е. Чолій відвідав Україн-
ську суботню школу у Відні. У школі 

Під час зустрічі з керівництвом Української суботньої школи у Відні.
Біля погруддя Тараса Шевченка у Братіславі (зліва) Марина Ярoшевич, Евген 
Чолій, Світлана Гончаревська, Петро Сокол та Антон Новак. (Фото: СКУ)

(Закінчення на стор. 17)

(Закінчення на стор. 17)
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синагогах.
Такі випадки стали вже буденни-

ми, бо відбувалися надто часто. 
В серпні влада закрила українські 

часописи „Рідний ґрунт“, „Дажбог“ і 
„Юні друзі“.

14 листопада. Вранці в Універси-
теті й Політехніці виникли анти-
єврейські погроми. На Політехні-
ці побито вісім євреїв, в Універси-
теті — 20, в тому числі й одну сту-
дентку. Після того, як втрутилася 
поліція, бойовики зібралися в саду 
Політехніки і продовжили нападати 
на студентів-євреїв.

27 листопада. Студенти били 
шиби в єврейських закладах. А 
також побили випадкового перехо-
жого Озяша Доннера.

3 грудня. На рільничо-лісовім 
факультеті Політехніки в Дублянах 
поляки побили чотирьох студентів-
євреїв.

11 грудня. З метою припинити 
антиєврейські ексцеси управа Полі-
техніки запровадила в авдиторі-
ях нові приписи. В авдиторіях, що 
мали три ряди лавок, виділено один 
ряд для євреїв. На інших двох мали 
сидіти студенти римо-католики. В 
кожній авдиторії вивішено плян 
залі і детально розписано, хто де 
має сидіти, з забороною мінятися 
місцями. Проти цього запротесту-
вали студенти-євреї, посилаючись 
на те, що цей припис задовольняє 
вимогу польських студентів „виді-
лити жидам окремі місця“.

За цей протест вісьмох студен-
тів-євреїв було позбавлено студент-
ських прав.

15 грудня. Побито кілька десят-
ків євреїв.

1936 рік
19 січня. Польські студенти нама-

галися побити українську процесію.
А ось дуже цікава ситуація: 9 січ-

ня поліція зліквідувала єврейський 
антигітлерівський (!!!) комітет і 
затримала його членів.

28 лютого. 30 студентів Політех-
ніки увірвалися на математичний 
факультет, побили двох студен-
тів-євреїв і двох маґістрів. Інші 20 
побили двох євреїв у закладі Само-
помочі, а потім на Пекарській пора-
нили в голову Мойжеша Премінґе-
ра. На медичному факультеті поби-
ли ще кількох євреїв.

16 березня. Польські студен-

ти рільничо-лісового факультету в 
Дублянах не пустили на лекції 12 
студентів-євреїв. 

18 березня. Ексцес повторився. 
Кількох було побито.

26 березня. Перед будівлею Полі-
техніки відбулася студентська 
демонстрація. Вони вивісили на 
будівлі транспарант „Геть з жидами 
з Дублян!“.

18 квітня. Польська студентська 
молодь Львова зажадала зупинен-
ня допливу євреїв на польські вищі 
навчальні заклади і категорично 
боротися проти „жидівських впли-
вів в ділянці преси, літератури, теа-
тру, кіна і радія“.

29 травня. Під час антиєврей-
ських погромів в парку Кілінського 
побито до смерти кастетами Сальо-
мона Розенмана, який помер у шпи-
талі.

23 жовтня. В університеті відбу-
лося побиття євреїв, які не бажа-
ли сидіти на окремих лавах, а одно-
го навіть поранили ножем (!) в пле-
чі. Наступного дня групи народо-
вців били єврейські шиби, але не 
минули й українських – вибито 
було вітрину книгарні „Рідна шко-
ла“. Потім лупцювали перехожих, 
одному вибили око, розбито шиби 
в 20 крамницях.

23 листопада. В знак протесту 
проти лавок євреї слухали лекції 
навстоячки.

26 листопада. Групи студентів 
били шиби редакцій газет, які неґа-
тивно відгукувалися про погроми, 
і бльокували входи до єврейських 
крамниць, не пускаючи туди поля-
ків.

2 грудня. Віче студентів універси-
тету (біля тисячі учасників) вима-
гало відокремлення євреїв в авди-
торіях, а в майбутньому цілкови-
тої заборони вступу євреїв на вищі 
навчальні заклади.

21 грудня. Дійшло до комедії. 
Студенти Політехніки, аби пере-
бити бізнес „клятим жидам“, взя-
лися самі торгувати рибою. Наці-
оналістична преса, звісно, їх під-
тримала, мовляв, „завдяки цьому 
риби будуть потрапляти просто з 
рук польського продавця до поль-
ського покупця“.

1937 рік
28 лютого. 800 студентів-євре-

їв розпочало голодування, протес-
туючи проти лавкового ґетта. Про-
тест студентів підтримало єврей-
ське інженерне товариство. Нато-
мість націоналістичні студенти 

започаткували акцію „Середа без 
жидів“. Студенти-євреї продовжи-
ли слухання лекцій навстоячки, але 
викидання їх з авдиторій продо-
вжилися.

16 березня. Студентське віче уні-
верситету зажадало усунути про-
фесорів-євреїв, не приймати на 
навчання єврейської молоді і звіль-
нення зі шкіл учителів-євреїв.

17 березня. Бойовики не пуска-
ли студентів-євреїв на медичний 
факультет університету, а тих, кому 
вдалося прорватися, викинули на 
вулицю. Євреї боронилися, дійшло 
до бійки. Потім бойовики кидалися 
на вулицях на перехожих. При цьо-
му було побито й кількох християн.

Цікаво, що ендецькі студенти 
при єврейських погромах волали 
„Гайль Гітлер!“ і підносили при цьо-
му по-фашистівськи руки.

Оголошено „День без жидів“.
6 травня. Об’єднання Поляків 

Червенської Землі ухвалило резо-
люцію, вимагаючи зменшення кіль-
кости годин українською мовою 
до однієї третьої всіх навчаль-
них годин, а також займати поса-
ди директорів шкіл у воєводствах 
львівському, станіславівському та 
тернопільському, як і в приватних 
українських школах, винятково 
особам польської нації, які беруть 
діяльну участь в польському житті.

В міській раді заборонено депу-
татам вживати українську мову

10 жовтня. Групи польської моло-
ді вибили шиби в книгарні НТШ, в 
крамницях Маслосоюзу та в крам-
ниці „Достава“ і цукерні „Фор-
ту Нова“, розбито українські виві-
ски і побито українця за вишиван-
ку. Українські студенти виступили 
проти лавкового ґетто і підтрима-
ли євреїв.

В міській раді заборонено депу-
татам вживати українську мову.

1938 рік
25 лютого. Під час лекції Г. 

Штайнгавза в університеті поляки 
побили єврейських студентів і сту-
денток, а потім напали на учасни-
ків семінару Яна Янева, який вівся 
українською мовою, побили і розі-
гнали студентів-українців.

Пізніше на еміґрації Г. Штайнгавз 
буде писати про український анти-
семітизм.

2 липня. Газети раділи, що у від-
сутності президента міста на від-
критті Шостого всепольського кон-
ґресу Садових Товариств вдалося 
уникнути страшного замішання: бо 

міг учасників конґресу привітати 
віце-президент жид!

20 липня. „Централя Християн-
ських Рестораторів нагадує, що рес-
торації „Атляс“ на ринку (власник 
Едмунд Тарлєрскі), Штадтмюллер 
на Ринку (завідувач Мориц Тей-
тельбавм), „Буфет Живєцкий“ на 
Легіонів, 13 (власник Фляйшер), є 
жидівськими фірмами“.

25 вересня. Польські бойовики 
знову трощили українські вітри-
ни і шиби в українських інституці-
ях, в монастирі студитів, а потім і в 
єврейських. Намагалися також про-
рватися на терен собору св. Юра, 
але їм завадила поліція.

11 жовтня. Погроми українські 
повторилися, знову вибито кіль-
ка десятків шиб і вітрин інституцій 
та в кількох десятках українських 
крамниць.

12 жовтня. Те саме. Знову тро-
щать. Намагалися увірвалися в 
редакцію „Діла“. Побивши україн-
ські шиби, взялися за єврейські.

Антиукраїнське віче в Політехні-
ці ухвалило резолюцію, вимагаю-
чи ліквідації усіх українських інсти-
туцій‚ як культурних так і госпо-
дарчих, шкіл з українською мовою 
викладання, усунення українських і 
єврейських написів з вулиць „поль-
ського Львова“.

1 листопада. Те саме.
3 листопада. Антиукраїнське віче 

в Політехніці ухвалило резолюцію, 
вимагаючи ліквідації усіх україн-
ських інституцій як культурних 
так і господарчих, шкіл з україн-
ською мовою викладання, усунення 
українських і єврейських написів з 
вулиць „польського Львова“, забо-
ронити українське радіо та звіль-
нити всіх українських і єврейських 
працівників Політехніки. Після віча 
студенти влаштували погроми в 
українських та єврейських крамни-
цях.

Такі події відбувалися ледь не 
щодня, починаючи з перших днів 
II Річпосполитої у Львові (погром 
1918 року) і аж до самої війни. Їх 
можна виписувати і виписувати.

Поляки зараз люблять з укра-
їнців робити антисемітів, хоча не 
встановлено жодного єврейського 
погрому, вчиненого українцями, які 
й самі були жертвами погромів.

„Газета по-українськи“

Юрій Винничук – український 
письменник‚ Львів.

(Закінчення зі стор. 2)

Як гартувалася...

бити й сприйняти, далі, дає більш 
ніж досить приводів для ненависти 
й віддалення. Надто багато комп-
ромісів від тебе вимагається, надто 
багато виправдань вона потребує. 
Корупція? Роби своє й не зупиняй-
ся. Торгівля з аґресором? Роби своє 
й не зупиняйся. Дивна, м’яко кажу-
чи, кадрова політика, що лишає при 
владі тих, хто на твоє переконан-
ня, знищує саму ідею державнос-
ти? Знову ж таки – не зупиняйся, не 
зупиняйся. 

Компромісів справді надто бага-
то. Так само, як надто багато неви-
конаних обіцянок. Надто багато 
нахабства й цинізму. Надто бага-
то втрачених можливостей. Над-
то багато брехні. Ну просто надто 
багато. 

І знову ставиш собі ті самі питан-
ня – як узгодити цю брехню, що 
лунає з-поза державної фасади, з 
патріотичними гаслами, які на цій 
фасаді написані? Як узгодити свою 

готовність захищати цю країну з 
необхідністю захищати її пліч-о-
пліч з людьми, яким не довіряєш? 
Де проходить та межа, за якою чер-
говий компроміс з представника-
ми державної машини непомітно 
перетворюється на зраду держав-
них інтересів? Як узагалі в твоїй 
мові вперше з’явилося слово „зра-
да“?

До чого я веду? Я не був тепер у 
таборі на Грушевського. Не був уза-
галі. І під час його демонтажу (ну, 
або розгону – залежно від обраної 
вами лексики) теж не був. Себто, не 
бачив на власні очі, що там відбува-
лось. Бачив лише картинку. І вона 
мені не подобається. Надто вже 
вона нагадує картинки з 2001-го. І з 
2004-го. І з зими 2014-го теж. Кар-
тинка страшенно подібна – та сама 
безапеляційна демонстрація сили 
з боку державної машини, те саме 
безпорадне обурення з боку тих, хто 
їй протистоїть. Що найгірше – ті 
самі коментарі на підтримку маши-
ни. Мовляв, так робиться у всьому 
світі, мовляв, подивіться на все це з 
іншого ракурсу, там озброєні про-

вокатори. Або навпаки – там одні 
бомжі та популісти, бомжів нам не 
шкода – бомжів хай б’ють і ставлять 
на коліна.

І ось тут знову почуваєшся так, 
ніби нічого й не було – ні загиблих 
на київських вулицях, ні війни, 
нічого. Можливо тому, що обираю-
чи між людьми, які стоять на колі-
нах, і людьми, які на коліна став-
лять, мимоволі (за звичкою, чи 
що) стаєш на бік перших. Можли-
во тому, що сам чудово знаєш, як 
це, коли тебе намагаються поста-
вити на коліна. Неприємне від-
чуття. І коли хтось підтримує такі 
методи наведення правопорядку – 
теж неприємно. Незручно за таких 
людей. Навіть якщо ці люди гово-
рять про державні інтереси. Люди-
на, яка підтримує владу, взага-
лі перебуває в доволі ризикованій 
позиції – вона ж жодною мірою не 
може вплинути на дії того, кого під-
тримує. А самій владі, схоже, й на 
думку не спадає щось пояснювати. 
В неї просто немає такої функції.

Сумно, що ця машина знову при-
мушує нас робити вибір і займа-

ти своє місце з того чи іншого боку 
дбайливо зведеної кимось для нас 
барикади. Сумно, що нас знову 
позбавляють права не брати участи 
в самознищенні, в боротьбі з сами-
ми собою. Сумно, що інакше в цій 
ситуації, схоже, бути вже не може – 
про брехню та компроміси я напи-
сав вище.

На завершення годилося б, оче-
видно, написати щось туманно-
життєствердне – мовляв, у єднос-
ті сила, а влада має схаменутись. 
Ну, але не буду нічого такого писа-
ти, не хочу: саме поняття єдности 
давно й успішно скомпрометоване 
нами самими, в нашому подиву гід-
ному небажанні помічати ще чиюсь 
точку зору, окрім власної. Та й вла-
да, зрозуміло ж, не схаменеться. Не 
захоче. Не встигне. Та й для чого це 
їй? Цій владі воно точно ні до чого.

Лишається готуватись до вибо-
рів. Бажано вже сьогодні.

„Газета по-українськи“

Сергій Жадан – український пись-
меник‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 5)

Знову змушують...
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Вийшла книжка про оперу
Левко Хмельковський

Анатоль Вахнянин. „Купало“. 
Видавець Богдан Сікора. Ню-Йорк. 
2016. 160 стор.

Книжку видано до 175-ліття від 
дня народження Анатоля Вахняни-
на – українського громадсько-полі-
тичного діяча, композитора, педа-
гога і журналіста, який народився 
19 вересня 1841 року в місті Сеня-
ві, поблизу Перемишля‚ в родині о. 
Климента Вахнянина та його дру-
жини Кароліни Файт. Вивчав тео-
логію у Львівській духовній семіна-
рії, займався літературною і музич-
ною діяльністю. У 1865 році організу-
вав перший Шевченківський концерт 
на західноукраїнських землях. Зго-

дом переїхав до Відня, де навчався 
на філософському факультеті Віден-
ського університету‚ організував сту-
дентське товариство „Січ“ і став його 
першим головою. 

Коли A. Вахнянин повернувся до 
Львова, став співорганізатором і пер-
шим головою товариства „Просвіта“. 
1903 року заснував Вищий музич-
ний інститут ім. Миколи Лисенка 
у Львові (пізніше – Львівська кон-
серваторія) та став його першим 
директором. Він автор опери „Купа-
ло“, поставленої 1929 року в Харко-
ві, музики до драми Тараса Шевчен-
ка „Назар Стодоля“, Федора Заревича 
„Бондарівна“, хорів та пісень.

Нова книжка – це лібретто опери в 
редакції Богдана Стельмаха. Музич-
ну редакцію та оркестрацію виконав 

Мирослав Скорик. До книжки дода-
но компакт-диск, так що, читаючи, 
можна слухати оперу. Її поставила 
Львівська оперна студія. Співав хор 
студентів Львівської консерваторії. 
Ролі виконали Рома Яновська, Марія 
Пшеничка, Сергій і Олександер Бені, 
Богдан Сікора, Михайло Заборов-
ський, Василь Дудар, Борис Лавренів, 
Олександра Присташ та Іванна Тара-
тула. У книжці є світлини і біогра-
фії артистів, список хористів і музи-
кантів, подано біографії А. Вахняни-
на, М. Скорика, інших постановників 
опери, а також історію опери. 

Увесь зміст книжки повторено 
англійською мовою. 

За життя композитора опера 
повністю не виконувалася. Лише у 
1990 році стараннями М. Скорика 

її виконали силами Оперної студії 
Львівської державної консерваторії 
ім. М. Лисенка. У 1992 році твір поба-
чив Київ у Національній опері ім. 
Тараса Шевченка. Була вона й за кор-
доном – у Торонто в 1979 році. У опе-
рі показано обрядові сцени, є також 
значний патріотичний наголос, тому 
що дія відбувається в українському 
селі та в Криму, у татарському світі.

Історична повість Лариси Плаван Левицької
КОКВІТЛАМ, Британська Колюм-

бія.  — Авторка Лариса Пла-
ван Левицька з Канади написа-
ла англомовну книжку „Destiny” 
(„Доля”). Ця історична повість 
оповідає про незвичайний життє-
вий шлях жінки, котра народилася 
в достатках, а відтак мусіла пере-
жити російську революцію і Другу 
світову війну.

У пресовом у повідомленні 
видавництва „Trafford Publishing”  
подано що повість зосереджується 
на сазі аристократичної німецької 
родини фон Штатенів, котра посе-
лилися недалеко південносхідньо-
го українського міста Маріюполя 
в околиці виноградарства званій 
„Вайнберґ”.

Третє покоління фон Штатенів 
народжується в розгарі больше-
вицької революції. Родина втра-
чає майже все своє майно, а даль-
ші події приневолюють вродливу 
19-річну Ліду фон Штатен змінити 
своє прізвище щоб уникнути ува-
ги комуністів та евентуально одру-
житися і мати дітей з концертмай-
стром Леонідом Леонтевом. Коли 
гітлерівці зайняли Україну, Леоні-
да забрано до Червоної Армії, де 
він пропав без вісти. Тепер Ліда 
мусить покладатися на поміч сво-
го кузина щоб вижити в ті тяжкі 
часи, коли ґестапо тероризує неви-
нних людей, а бурхливі події знов 
міняють її майбутнє. Доля заки-
дає Ліду крізь Европу до Канади, 
де вона мусить пережити численні 
труднощі серед хаосу брутальної 
світової війни.

Книжку „Destiny” випустило 

видавництво „Trafford Publishing” 
у Блумінґтоні, Індіяна, під міжна-
роднім числом (IBSN) 978-1-4907-
7297-4. Кошт книжки (в твердій 
оправі): 38.99 дол.; в м’якій опра-
ві: 28.99 дол.; в електронній версії: 
3.99 дол.

Авторка книжки, Л. Левицька 
народилася 1938 року в Маріюпо-
лі. Під час Другої світової війни її 
мати, котра походила з німецької 
аристократичної родини, мусіла з 
трирічною донькою Ларисою поки-
дати Україну.

Л. Левицька провела дитин-
ство в Німеччині, відтак прожи-
вала в Торонті, а більшість свого 
дорослого життя в Каліфорнії. В 
Торонті була членом Спілки Укра-
їнської Молоді (СУМ) в 1954-1955 
роках, де танцювала в сумівсько-
му ансамблі українських народних 
танців. У 1960-1961 роках співала 
в хорі українського студентсько-
го клюбу.

В 1960-их роках Л. Левиць-
ка належала до Товариства Акто-
рів Української Сцени при Укра-
їнському Культурному Осередку в 
Лос-Анджелесі і виступала в дра-
мі Тараса Шевченка „Назар Стодо-
ля”. Вона студіювала драматичне 
мистецтво в Голівуді й виступала 
як акторка в театрі, телевізії та різ-
них фільмах. У 1966 році провади-
ла двомовну українську радіопро-
граму на станції KTYM в Інґелвуді, 
Каліфорнії. 

Л. Левицька здобула професій-
не навчання в Канадській Націо-
нальній Балетній Школі, Амери-
канській Академії Драматичного 

Мистецтва і Школі Моделювання 
ім. Волтера Торнтона. Це дало їй 
широкий досвід в ділянці виконав-
чих видів мистецтва. Вона висту-
пала в канадському національно-
му балеті.

Авторка  р озмовляє ,  чит ає 
та пише кількома мовами. У 
1978 році вона заснувала в Сан-
Франциско школу елеґантности та 
поведінки і моделювання, яку про-
вадила 23 роки. Для авансуван-
ня школи, вона створила свої влас-
ні реклями для газет і журналів. 
Також часто публічно виступала. 

Обширні подорожуванна Л. 
Левицької по Европі, Мексико, 
США й Канаді надали їй глибоке 
вирозуміння людської поведінки.

Книжу „Destiny” можна набути 
безпосередньо від видавця на веб-
сторінці www.trafford.com, а також 
на amazon.com. Книжка була наго-
роджена видавництвом Печаттю 
Літературної Досконалости. Рецен-
зент видавництва Пітер М. Фицпа-
трик написав, що „це є зворушую-
ча та емоційна повість про реґіон, 
клясу та етнічну ідентичність яка 
майже зникла”.

Авторка Лариса Плаван Левицька (дата світлини невідома) і обкладинка 
її книжки.

Німеччиною, Нідерляндами, Францією та 
Австрією та, звичайно ж, Росією. Компанії, 
які беруть участь у його будівництві, навряд 
чи ризикують, оскільки всі ризики бере 
на себе Росія. До того ж. „Ґазпром“ надає 
цим компаніям газ за зниженими цінами 
та забезпечує великомаштабні будівельні 
роботи, що означає зайнятість та замовлен-
ня для цих країн. Великі інтереси та вели-
кі гроші.

Експерти зазначають, що деякі країни-
члени ЕС не бачать від цього співробітни-
цтва прямої загрози для себе. Однак, такий 
підхід є великою помилкою, бо чим більше 
грошей вони вливають у Росію, збільшую-
чи обсяг придбаної енерґії, тим більш небез-

печною Росія стає для Европи.
Використовуючи ці гроші, Росія здій-

снює кібератаки, підкупляє політиків, пар-
тії, медія, журналістів, депутатів. Це сприяє 
поглибленню політичних ризиків та кризу 
в країнах Західньої Европи. Крім того, аґре-
сивні дії Росії змушують европейців інвес-
тувати у військове переозброєння, збільшу-
ючи витрати на оборону, зазначають експер-
ти.

На думку аналітиків, це сумнівне співро-
бітництво, яке приносить особливий при-
буток відносно невеликій частці европей-
ських бізнесменів та корумпованих чинов-
ників, призводить до ґльобальної нестабіль-
ности в Европі.

Радіо Свобода“

Віталій Єреміца – кореспондент Радіо 
Свободи у Брюселі.

(Закінчення зі стор. 3)

„Північний потік-2“...

Наконечний, його сотрудник о. Михайло Гонтарук, 
парох Української католицької церкви свв. Петра і 
Павла о. Андрій Гановський, настоятель парафії св. 
Трійці Української православної церкви Київсько-
го Патріярхату о. Роман Загурський та парох Укра-
їнської католицької церкви св. Андрія о. Ігор Касіян.

Звертаючись до парафіян, о. М. Дроздовський 
закликав не забувати про героїв. В Святому Писан-
ні сказано: „Немає більше від тієї любови, як хто 
душу свою покладе за друзів своїх’’. Вони це зроби-
ли! Вони довели свою любов! Тож ми повинні моли-
тися за їхні родини, бо їхній вчинок об’єднав нас в 
єдину велику сім’ю!“. 

Люди підходили до експонатів з фотографіями 
„Небесної сотні“, зупинялись, втирали хустинками 
зволожені слізьми очі.

(Закінчення зі стор. 8)

Спільно пом’янули „Небесну ...
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

Наші зручно розташовані філії до Ваших послуг
Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

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

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

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

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

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

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

Простіший Спосіб Платити
ВЖИВАЙ ТЕЛЕФОН, А НЕ ГАМАНЕЦЬ. ЦЕ ПРОСТО, НАДІЙНО І БЕЗПЕЧНО!
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 ЖИТЛ
ОВІ

ПОЗИКИ

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

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

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

5%
 

 Телефонуйте до нашого позикового відділу за №:

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

773-328-7500 x 283

 ЖИТЛ
ОВІ

ПОЗИКИ

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

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

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

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

З НИЗЬКИМ ДО 

 

він зустрівся з провідниками укра-
їнських громадських організацій 
Австрії, яким представив основну 
діяльність СКУ в підтримці Украї-
ни та обговорив шляхи подальшої 
співпраці в цьому напрямку. Цього 
ж дня президент СКУ ознайомився з 
діяльністю Української школи „Еру-
дит”, де виступив перед учнями та 
учителями. 

Е. Чолій 25-26 лютого на запро-
шення Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки здійснив 

візиту до Братіслави з метою поси-
лення співпраці з державними висо-
копосадовцями та українською гро-
мадою Словаччини в просуванні 
актуальних українських питань.

25 лютого Е. Чолій побував на 
Архиєрейській Богослужбі в Сло-
вацькій греко-католицькій церк-
ві, де зустрівся з Єпархом Братіс-
лавської єпархії Петером Руснаком. 
Цього ж дня Президент СКУ віддав 
шану Тарасові Шевченкові і Григорі-
єві Сковороді біля погруддя та мемо-
ріяльної дошки у Братіславі.

Е. Чолій мав зустріч з українською 
громадою Словаччини, на якій пред-
ставив основні напрямки діяльнос-

ти СКУ. У зустрічах разом з Е. Чолі-
єм взяли участь Посол України в 
Словацькій Республіці Юрій Мушка 
та голова Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки Петро Сокол.

27 лютого-1 березня Е Чолій здій-
снив візиту до Брюселю, Бельгія, де 
взяв участь у заходах Европейсько-
го Парляменту та зустрівся з висо-
копосадовцями Европейського Сою-
зу (ЕС) з метою посилення підтрим-
ки України.

27 лютого президент СКУ був 
співголовою та виступав на заході 
на тему „Гуманітарні наслідки росій-
ської аґресії в Україні”, який у Евро-
пейському Парляменті організува-

ла голова Підкомітету Европейсько-
го Парляменту з безпеки та оборони 
Анна Фотиґа за сприянням директо-
ра Представництва СКУ зі зв’язків 
з міжнародними організаціями в 
Брюселі Марини Ярошевич. У сво-
єму виступі Е. Чолій наголосив на 
зухвалій незаконній окупації Кри-
му Російською Федерацією, грубих 
порушеннях прав кримських татар 
і українців, а також на посиленні 
мілітаризації Криму, що є загрозою 
для міжнародного співтовариства. 
Він привернув увагу до посилення 
російської аґресії на сході України. 

СКУ

(Закінчення зі стор. 13)

Президент СКУ...

дження проведення незаконного 
виборчого процесу на півострові та 
на недопущення своїх громадян до 
так званого „міжнародного спосте-
реження“. 

Міністерство закордонних справ 
України надіслало Міністерству 
закордонних справ Росії ноту, в 
якій наголосило на неможливості 
виборів президента Росії в дипло-
матичному представництві Росій-
ської Федерації на території Укра-
їни в разі проведення цих виборів 
на території окупованого Криму. 
У дипломатичній ноті йдеться про 
рішучий протест проти виборів 
президента Росії на території оку-
пованого Криму, застереження від 
спроб організувати вибори на тери-
торії окупованого Донбасу, а також 
наголошено на неможливості про-
ведення виборів у дипломатичному 
представництві Російської Федера-
ції на території України без повно-
го виконання перших двох умов. 

Міністер закордонних справ 
України Павло Клімкін закликав 
застосувати санкції до всіх, хто 
причетний до виборів президен-
та Росії у Криму. Прокуратура Кри-
му попередила громадян України, 
що в разі їхньої участи в організа-
ції російських виборів у анексова-
ному Криму, їм загрожує відпові-
дальність у відповідності зі стат-
тею кримінального кодексу України 
„державна зрада“. 

Йшлося і про те, що російська 
окупаційна влада активно готуєть-

ся до виборів, в тому числі на оку-
пованій території. Мешканців пів-
острова запрошують на вибори та 
голосування. Крім того, Централь-
на виборча комісія Росії відмови-
ла основному опозиційному полі-
тикові чинного президента Росії В. 
Путіна Олексієві Навальному брати 
участь у виборах. 

Україна не направлятиме своїх 
спостерігачів до Росії, а також сте-
житиме та апелюватиме за дотри-
манням цієї норми іншими країна-
ми світу і міжнародними організа-
ціями. Також офіційний Київ ніко-
ли не визнає ці вибори леґітимни-
ми та чесними. 

Крім того, з великою долею віро-

гідности за результатами виборів 
український парлямент прийме 
рішення про їх невизнання та пору-
шення міжнародних норм, як це 
було з останніми виборами до Дер-
жавної думи Росії. э

Українці Ізраїля переймаються 
долею країни і за тисячі кілометрів 
від неї.

(Закінчення зі стор. 13)

В Ізраїлі говорили...

жаву“‚ принципово не може само-
стійно модернізуватися, очищати-
ся і мобілізуватися, бо у „глибин-
ної держави“ інші цілі існування. 
Більш того, вищі фігури цієї „гли-
бинної держави“ легко міняються 
міжнародними гравцями, без опо-
ри на місцевий закон і не зверта-
ючись за допомогою до населен-
ня країни – зовнішньої держави. 
Якому, насправді, вже байдуже, хто 
ними правитиме і грабувати, зараз і 
в майбутньому.

Чи є вихід? Для початку самій 
Україні треба усвідомити реаль-
ність роздільного управління і 
життя всередині одного суспіль-
ства – наявність „принципу апар-
теїду“ в системі держуправління, де 
більшості населення України виді-
лена роля „негрів“, а іншій частини 
– роля „білих“.

„День“

Віктор Небоженко – політолог‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

„Глибинна держава“...
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ми духовним світлом революціями‚ 
а влада тільки те й робить‚ що роз-
чаровує.

Політична система України – 
все ще антиукраїнська. За кож-
ною партією стоїть окремий „влас-
ник“‚ орієнтований на здобут-
тя влади‚ розуміючи її як доступ 
до особистого збагачення або як 
спосіб зсередини шкодити націо-
нальному відродженню України. 
Іншої спонуки до діяльности так 
звана політично-партійна еліта не 
має‚ тому всі дотеперішні вибо-
ри нічого не змінили‚ не змінять 
і наступні‚ якщо „голова“ кров-
но не пов’яжеться з тілом україн-
ства. Політиканство‚ коли народ 
сприймається тільки як електорат‚ 
мусить відійти назавжди.

Вся річ – в мотивації. Колись 
мудрий і практично людинолюб-
ний Генрі Форд радив у людській 
поведінці розрізняти дві моти-
вації – ту‚ що „переконливо зву-
чить“‚ і справжню. Він також казав 
про себе: „Я прагнув прожити 
своє життя так‚ як цього хотіло-
ся б моїй матері“. Не буде помил-
кою перефразувати цю синівську 
обітницю в такий спосіб: „Прожи-
ти так‚ як цього хотілося б Матері-
Батьківщині“.

Наша велика національна траге-
дія – що в Україні занадто багато 
людей‚ навіть серед чільних полі-
тиків‚ котрі „переконливо зву-
чать“‚ але насправді не вважають 

Україну своєю матір’ю.
Тому завдання українців – зна-

йти в кандидатові на пост наступ-
ного президента людину винятко-
во шляхетної‚ досі ще не баченої 
в політичному середовищі моти-
вації. Це має бути своєю жертов-
ною любов’ю хтось подібний до 
Головного Kомандира Української 
Повстанської Армії Романа Шухе-
вича‚ який так говорив до дружи-
ни: „Ти знаєш‚ Наталю‚ як я тебе 
люблю. Але Україну я люблю біль-
ше…“.

Нинішній Президент Петро 
Порошенко не годиться на Коман-
дира УПА. Нещодавно‚ виступаю-
чи на українському сніданкові під 
час безпекової конференції у Мюн-
хені‚ він‚ не розуміючи‚ як ці його 
слова сприймуться в середовищі 
національно свідомого українства‚ 
знову повторив тезу‚ за якою вга-
дується не просто жалюгідна‚ але й 
дуже небезпечна антидержавниць-
ка мотивація: „Я – президент миру‚ 
а не президент війни… Ми не хоче-
мо перемогти Росію‚ тільки хоче-
мо‚ щоб Росія забралася з Украї-
ни“. Це ніщо інше‚ як відверте іґно-
рування реального стану речей – 
вічної ненависти Москви до сво-
боди і незалежности України. П. 
Порошенко наважується обмину-
ти ту очевидну‚ голу правду‚ що 
мир України з Росією може означа-
ти лише поразку українства – іншо-
го миру завойовницька Москва не 
прийме.

Має глибоку рацію мужній жур-
наліст Віталій Портников: „Мир 
з Росією гірший для України‚ ніж 
війна‚ бо війна мобілізує україн-
ців‚ а мир приспить їх‚ а відтак 
Україну „окраденою збудять“.

Чим це не символічний образ П. 
Порошенка: днями його автовий 
кортеж наїхав на київській вули-
ці на людину‚ 88-річного чолові-
ка‚ і навіть не зупинувся. Україн-
ський народе‚ куди з таким рівнем 
моральности влади можна заїхати?

Ще один приклад з приводу 
справжніх‚ а не вдаванних прези-
дентових мотивацій. Вже кілька 
авторитетних громадських груп‚ 
178 депутатів Верховної Ради‚ а 
також найвідоміші діячі україн-
ської культури в десятках звернень 
просили П. Порошенка оголоси-
ти цей рік Роком української мови. 
Ніякої реакції. Втім‚ годі й дивува-
тися‚ якщо згадаємо 2005 рік‚ коли 
П. Порошенко‚ бувши тоді Секре-
тарем Національної Ради безпе-
ки і оборони‚ пропонував надати 
російській мові статус другої дер-
жавної. Чи‚ може‚ тепер соромить-
ся‚ бо належало б спершу оголо-
сити українську мову мовою спіл-
кування у своїй дотепер росій-
ськомовній сім’ї‚ спершу належа-
ло б відвернути свого синка від 
викличного схиляння перед росій-
ською культурою? 

Й от ще одне таке звернення‚ 
справді незвичайне і багатознач-
не. Роком української мови про-
сить проголосити 2018 рік голо-
ва Меджлісу кримськотатарського 
народу Рефат Чубаров. В його від-
критому листі на адресу П. Поро-
шенка говориться: „Зміцнення 
позицій державної мови не тільки 
не заперечує захисту та розвитку 
мов корінних народів і національ-
них меншин України, але й спри-
яє завершенню формування укра-
їнської політичної нації. Її скла-
довою частиною є кримськота-
тарський народ – корінний народ 
України. В умовах російської аґре-
сії державна мова відіграє також 
потужну мобілізаційну ролю щодо 

відновлення державного суверені-
тету України на тимчасово окупо-
ваних територіях України, включа-
ючи Автономну Республіку Крим 
та місто Севастопіль. Проголо-
шення 2018-го Роком утверджен-
ня державної мови сприятиме кон-
солідації суспільства, покаже парт-
нерам і союзникам України в усьо-
му світі нашу твердість та впевне-
ність у власних ідеалах, силах та 
єдності“.

Чи збагне П. Порошенко зміст 
цього слова – „ідеали“? В очах пре-
зидента-олігарха‚ який Мінськими 
угодами і схильністю до комерцій-
но-капітулянського миру з украї-
нофобською путінською Москвою 
завів Україну під дурного хату‚ 
слово „ідеали“‚ мабуть‚ виглядає 
віджилим‚ старосвітським. Але ж 
хтось мусить це слово вимовити‚ і 
в устах татарина воно звучить осо-
бливо значущо. Цей маленький 
народ‚ зазнавши від Росії стільки 
страждань і горя‚ простягає руки 
до України як до своєї єдиної спа-
сительки. Татари вірять в Укра-
їну – вірять‚ що коли незалежна 
Україна матиме велике майбут-
нє‚ то матимуть велике майбут-
нє й вони. Життя і свобода‚ націо-
нальна гідність і честь – це та вища 
мотивація‚ що є спільною для обох 
народів і врешті-решт навчить їх 
не помилятися під час президент-
ських і парляментських виборів. 

P. S. Вже коли писався цей огляд‚ 
надійшла інформація‚ що 9 берез-
ня‚ після трьох місяців іґнору-
вання звернень з проханням про-
голосити цей рік Роком україн-
ської мови‚ нарешті Президент П. 
Порошенко відповів… обіцянкою 
випрацювати цілу 10-річну про-
граму в ім’я утвердження держав-
ної мови. Тільки цей крок вже 
виглядає як аґітаційна передви-
борча пропаґанда.

(Закінчення зі стор. 1)

Вся річ...

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.

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

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

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

divorce, wills and probate.

(By Appointment Only)

140 Second Avenue
New York, NY 10003

212-477-3002
zbmasnyj@verizon.net

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

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

Професійнa прибиральна фірма 
в Кліфтоні, Н. Дж. пошукує робітни-
ків на повний робочий день.Даємо 
платне навчання на робочому міс-
ці. Зацікавлені повинні бути готові 
працювати швидко і ефективно 
весь день. Права водія і досвід не є 
обов’язковим, але побажані. Проси-
мо телефонувати на 973-859-0013

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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Шановні читачі!  
Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 

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

 пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

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

У глибокому смутку повідомляємо 
родину та знайомих, що 28 лютого 2018 року, 

проживши 79 літ відійшла у вічність в Наяк, Н. Й. 
колишній мешканець Кергонксону, Н. Й., 

наша найдорожча Мама, Бабця і Тета

св. п. 

Анна Слободян
з дому Левоцька

вдова св. п. Данила, який помер у 2005 році,
сестра св. п. Галини Митрофанюк,
свекруха св. п. Михайла Галатина

У смутку залишилися:

доньки   - Рома Галатин, Dobbs Ferry, NY
   - Оленка Кастеллі з чоловіком Данєл, Portland, Ct

внучки   - Сузанна Галатин і Зові Галатин, Dobbs Ferry, NY
   - Кейт Кастеллі, Cambridge, MA

племінниці  - Христина Лестер і Анна Рончіні

Похоронні відправи відбулися в понеділок, 5 березня 2018 року, в 
Українській католицькій церкві св. Тройці в Кергонксоні, Н. Й., а опісля 
на Pine Bush Cemetery в Кергонксоні.

Родина складає щиру подяку Сестрам і працівникам в St. Joseph 
Adult Care Home в Словтсбурґу, Н. Й.  за люблячу опіку та підтримку 
дану св. п. Анні та Її родині.

Бажаючі вшанувати пам’ять св. п. А. Слободян можуть зложити 
пожертву на:

  St. Joseph’s Adult Care Home Building Fund
  P.O. Box 8
  Sloatsburg, NY 10974-0008

Вічна Їй пам’ять!

Спомин

в першу болючу річницю відходу у Божу вічність 
нашої найдорожчої і незабутньої Тети

св. п. 

Анни Салецької

Анна Салецька з дому Рипянських народилася 
14 серпня 1919 року в с. Бучина, Львівська обл., 
Україна.

Все життя присвятила церкві, родині і близьким. 
Доля склалася так, що після багатьох років поневі-
рянь разом з чоловіком св. п. Ярославом Салець-
ким оселились в Америці - Бронкс. Були великими 
жертводавцями на розвиток Українських греко-ка-
толицьких церков. Все життя тужили за Батьківщи-
ною. 

Поминальні Служби Божі з панахидами були 
відправлені в:

Америці - церква св. Юра в Ню-Йорку
Україні   - монастир св. Онуфрія у Львові
   - церква св. Софії Премудрості у Львові
   - церква св. Теклі у Бродах
   - церква Успіння Прeсвятої Богородиці 

      в Бучині - Підкамінь

Вічна Їй пам’ять!

У смутку - родина

бойових дій не буває. Під час Дру-
гої світової війни Лондон (наскільки 
мені відомо) не висловлював спів-
чуття Берлінові стосовно катастроф 
і стихійних лих.

Отже, чого там Україна про-
сить і вимагає від Заходу? Активної 
допомоги проти аґресора? А чому 
б Україні самій собі не допомогти, 
для початку запровадивши влас-
ні справжні санкції проти ворога, 
розірвавши дипломатичні взаєми-
ни, припинивши торгівлю, закрив-
ши кордон.

Натомість ще й досі не розірва-
но угоди про співпрацю між різ-
ними відомствами України й Росії, 
зокрема, як стверджують експер-
ти, між Федеральною службою без-
пеки Росії і Службою безпеки Укра-
їни, між російським і українським 
міністерствами внутрішніх справ. 
Лише 2017 року на постійне про-
живання в Україну переїхало понад 
3‚000 громадян Російської Федера-
ції. На яких підставах вони осели-
лися в Україні та чи хтось бодай 
якось їх перевірив?

Стратегія й тактика нинішньої 
влади засвідчує контрпродуктив-
ність, вона шкодить країні, не даю-
чи скільки-небудь прийнятних пер-
спектив. Якщо влада щось таки 
робить, то з величезним запізнен-
ням. Тільки днями звільнили з 
посади керівника „Укроборонпро-
му“ Романа Романова, хоча ситуація 
в корпорації була незадовільною всі 
роки війни, і покищо немає підстав 
сподіватися на покращення. Чинна 
влада України, на жаль, є найслаб-
шою ланкою оборони держави.

Навіть пересуваючись вулицями 
столиці, важко відчути, що країна 
воює. Жодних патріотичних пля-
катів немає, воєнної наочної про-
паґанди немає. А в державах, які 

живуть в умовах війни, такі озна-
ки завжди є. Там намагаються пояс-
нити нації, за що й проти кого вона 
б’ється, хто ворог і хто союзник, 
яка мета війни тощо. Отже, і на 
такому рівні війни немає. Дива та 
й годі! 

Водночас працює потужна демо-
тивація щодо національної оборо-
ни. Триває поліцейсько-прокурор-
ське й судове полювання на добро-
вольців та волонтерів, є тисячі кри-
мінальних справ проти них і вій-
ськовослужбовців Збройних сил, 
які виявилися винними за закона-
ми мирного часу через те, що на 
п’ятому році війни досі немає воєн-
ного стану. А щодо волонтерів, то 
Міністер оборони Степан Полто-
рак, перебуваючи з візитою у США, 
заявив, що волонтери більше непо-
трібні.

Що це, зачистка України від 
патріотів на випадок великого 
„визвольного“ походу Володимира 
Путіна? Такий похід, до речі, зали-
шається цілком можливим‚ усупер-
еч заявам різноманітних експер-
тів, нібито, мовляв, В. Путінові це 
невигідно, нецікаво, небезпечно, 
він не насмілиться і т. д. Колись не 
так давно з таким самим завзяттям 
доводили, що війна між Україною 
та Російською Федерацією як така 
неможлива, а ті, хто думає інакше, 
— патологічні русофоби й маніяки. 

Чому експерти Банкової вва-
жають, що логіка В. Путіна якось 
кореспондує з їхньою власною логі-
кою? 

Хотілося б, щоб „дивних речей“ в 
Україні ставало менше, а більшало 
речей природних і логічних, адек-
ватних ситуацій, що нині пережи-
ває наша держава.

„Український тиждень“

Ігор Лосєв – політолог‚ доцент 
Національного університету „Киє-
во-Могилянська академія“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

„Дивні речі“...
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www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські 
справи через інтернет  

 Перегляд своїх  рахунків 
 Перевірка вкладів 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 24/7 
Надійно 
Просто 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

226 Uniondale Avenue 
Uniondale, NY 11553 

Tel:  516.565.2393 
Fax:  516.565.2097 

Astoria: 
32 01 31st Avenue 
Astoria, NY 11106 
Tel:  718.626.0506 
Fax:  718.626.0458 

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 


