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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Обома очима!
Петро Часто

Дивитися на світ треба обома очима. 
Один з найцікавіших американських крити-

ків повоєнного періоду Джон Чемплін Ґарднер 
свою знамениту книжку „Про моральність 
літератури“ („On Moral Fictiоn“‚ 1978) починає 
метафорою‚ котрою можна пояснити багато 
недоліків людського буття – може‚ навіть усі:

„…Є давній переказ‚ що Бог Тор щороку 
обводив землю колом‚ аби відбити нападки 
ворогів порядку. Але минали роки‚ Тор ста-
рів‚ і коло‚ всередині якого жили боги і люди‚ 
ставало все вужчим. Тоді бог мудрости Одін 
вирушив до короля тролів‚ міцно вхопив його 
за комір і зажадав від нього відкрити таєм-
ницю – як зробити‚ аби порядок надійно сто-
яв над хаосом. „Віддай мені твоє ліве око‚ тоді 
я скажу тобі це“‚ – відповів король тролів. Не 
вагаючись‚ Одін вирвав і віддав своє ліве око. 
„Ну‚ тепер кажи!“. І троль сказав: „Вся таєм-
ниця в тому‚ що дивитися треба обома очи-
ма“.

Здається – це ж так легко! Ні‚ виявляєть-
ся – легше дивитися одним оком‚ а не обома‚ 
легше рухатися в одному напрямку – або влі-
во‚ або вправо‚ легше триматися за якийсь 
„ізм“‚ аніж брати до уваги всю складність і 
повноту життєвої картини‚ в якій нерозрив-
ну єдність становлять ці пари: „я“ і „ми“‚ люд-
ство і народ‚ земля і небо‚ „своє“ і „чуже“‚ 
минуле і майбутнє‚ традиція і новизна‚ еконо-
міка і „не хлібом єдиним“. 

Дивлячись одним оком‚ ми обираємо щось 
одне‚ аби згодом зайти у глухий кут і в нерво-

(Закінчення на стор. 16)

Рік 125, ЧИСЛО 31, П’ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2018 РОКУ Vol. 125, No. 31, FRIDAY, AUGUST 3, 2018 $2.00

Українська Православна Церква США відзначає 100-річчя
Левко Хмельковський 

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 26-28 липня Українська Православ-
на Церква (УПЦ) США відзначила своє 100-річчя. 26 липня у залі 
виставок Консисторії УПЦ США урочисто відкрили ювілейну 
виставку „Українське православ’я у Новому світі: 100 років у США“, 
яку підготував Український Історично-Освітній Центр (дирек-
тор Наталя Гончаренко). 27 липня після вечірньої Служби Божої у 
храмі-пам’ятнику св. Андрія Первозваного відбувся в Українсько-
му Культурному Центрі УПЦ США великий святковий концерт. 

До гостей звернувся з вітанням Митрополит УПЦ США й усі-
єї діяспори Антоній, який розповів про заснування УПЦ в США, 
розвиток Церкви та її значення в утвердженні українського життя 
за океаном, духовній підтримці закордонного українства. Висту-
пив Український хор „Думка“ з Ню-Йорку (дириґент Василь 
Гречинський). Було представлене музично-театралізоване дій-
ство „Нові початки“, яке підготував Історично-Освітній Центр, а 
виконали Ансамбль Бандуристок Північної Америки (дириґен-
ти Оксана Родак і Оксана Зелінська) і танцювальний ансамбль 
„Київ“ (мистецький керівник Наталя Капелюх). 

28 липня була відслужена біля Церкви св. Андрія Первозвано-
го Літургія з участю великого числа священства. Опісля відбув-
ся святковий бенкет. У наступному числі „Свободи“ буде вміщено 
докладну розповідь про свято УПЦ США. 

У Києві святкували 1030-річчя 
хрещення Київської Руси

КИЇВ. – 28 липня у столиці святкували 
1030-річчя хрещення Київської Руси. У хресній 
ході взяли участь близько 65 тис. людей‚ зокрема 
близько 5‚000 священиків. Учасники ходи співа-
ли пісню „Ой‚ у лузі червона калина“‚ несли дер-
жавні прапори‚ а також червоно-чорні стяги. 

Завершилася хода на Володимирській гір-

ці, де провели Молебень за Україну та за Укра-
їнську Помісну Православну Церкву. У присут-
ності представників багатьох Церков, Президент 
України Петро Порошенко з дружиною та полі-
тики пройшли до пам’ятника св. князеві Воло-

Учасники хресної ходи 28 липня на святкуванні 1030-річчя хрещення Київської Руси. (Фото: 
Офіційне інтернет-представництво Президента України)

(Закінчення на стор. 17)

Митрополит Антоній (в центрі) з учасниками святкового концерту. (Фото: Левко 
Хмельковський)
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 ■ Медведєв самовільно відвідав Крим 

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ України 
30 липня висловило рішучий протест у зв’язку 
з неузгодженим з Україною перебуванням 
Прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва на 
тимчасово окупованій території України – Авто-
номній Республіці Крим та у Севастополі 28-29 
липня. Перебування Д. Медведєва на території 
Криму є грубим порушенням державного суве-
ренітету і територіяльної цілісности України, ци-
нічним і демонстративним нехтуванням росій-
ською стороною загальновизнаними нормами 
міжнародного права, зобов’язаннями за двосто-
ронніми і багатосторонніми договорами, сторо-
нами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом 
ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН. 
(Міністерство закордонних справ України) 

 ■ У Конотопі сталася масова бійка

КОНОТОП‚ Сумська область. – 26 липня під час 
засідання сесії міської ради‚ на якому розгля-
дали питання про дострокове припинення по-
вноважень міського голови Артема Семеніхіна‚ 
у сесійну залю забігли молодики і розпочалася 
бійка, в результаті чого постраждало 11 право-
охоронців та дев’ять цивільних осіб. До поліції 
було доставлено 49 осіб віком від 17 до 34 ро-
ків. Чотирьох залишили у слідчому ізоляторі 
до обрання запобіжного заходу. Підозрюва-
ним загрожує до п’яти років позбавлення волі. 
(„Укрінформ“)

 ■ Виявили торгівлю людьми 

КИЇВ. – Протягом півроку поліція виявила 186 
фактів торгівлі людьми, з них 108 – це сексуаль-
на експлуатація. Про це повідомив 30 липня на-
чальник Департаменту боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми Артем Кри-
щенко. Потерпілими від цих злочинів визнані 91 
жінка, 49 чоловіків, дев’ять неповнолітніх і сім 
малолітніх дітей. За такий же період минулого 
року було виявлено 144 факти торгівлі людь-
ми. А. Крищенко додав, що у чотирьох випадках 
новонароджених продавали рідні матері, ще 
в одному випадку жінка вирішила здати свого 
4-річного сина в „оренду” для жебракування. 
Згідно зі щорічним звітом Державного департа-
менту США про торгівлю людьми в світі, у 2017 
році Україну виключено з Контрольного списку: 
вона визнана державою, влада якої докладає 
достатніх зусиль з викорінення торгівлі людьми. 
(„Укрінформ“)

 ■ Не будують стіну з Росією 

КИЇВ. – Про будову оборонного валу на кор-
доні з Росією вартістю у 520 млн. дол. тодішній 
Прем’єр-міністер Арсеній Яценюк урочисто ого-
лосив наприкінці літа 2014 року. Але економічні 
складнощі змусили скоротити бюджет проєкту 
в чотири рази і відкласти його завершення до 
2020 року. Тим часом скандал із розкраданням 
коштів взагалі поставив під сумнів весь проєкт. 
На сьогодні проєкт стіни охоплює лише частину 
2,300-кілометрового східнього кордону Укра-
їни з Росією. Він складається із 170 кілометрів 
траншеї, 72 кілометрів огорожі, 165 кілометрів 
патрульної дороги, 19 кілометрів наземної сму-
ги, обладнаної сейсмічними датчиками для ви-
явлення об’єктів понад 60 кілограмів, і чотирьох 
прикордонних постів з 17-метровими сторожо-
вими вежами, оснащеними камерами спосте-
реження та тепловізорами. Існує також 20-кіло-
метрова секція парканів і траншей у Луганській 
області. (Радіо Свобода)

 ■ Імена жертв вкарбовані в бруківку 

РІВНЕ. – „Камені спотикання“, присвячені вшану-
ванню п’яти жертв нацизму, заклали 26 липня у 
бруківку Рівного. На них імена Володимира Ми-
сечка, Якова Сухенка, Зузанни Ґінчанки, Якова 
та Рахелі Круликів. Рівне мало стати третім, після 
Переяслава-Хмельницького і Чернівців, містом 
в Україні, де започаткували встановлення „каме-
нів спотикання“. Втім, у Чернівцях здійснено че-
рез бюрократичні перепони лише символічне 
передання каменя. Камені привезли до Рівного 
ще минулого року, однак їхнє розмитнення за-
йняло майже рік часу. (Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ

Наступна ціль Путіна – Білорусь
Ігор Ейдман

Рейтинґ Путіна рекордно знизився (на 12 
відс. за даними Левада-центру). Цей режим 
може існувати тільки в стані військової пара-
ної, коли навколо „вороги“‚ і єдиний захисник 
від них – „сильна влада“. Як тільки градус ура-
патріотичної істерії падає, люди починають 
замислюватися над причинами своєї бідности 
і безправ’я.

Мундіаль (Чемпіонат Світу з футболу) , всу-
переч очікуванням влади, не допоміг росіянам 
змиритися з підвищенням пенсійного віку, 
податку на додану вартість і цін. Навпаки, 
трохи розвіявши атмосферу оточеної фортеці, 
він зробив ці заходи ще болючішими.

Найімовірніше, Кремль буде змушений вчи-
нити новий аґресивний демарш на міжнарод-
ній арені, щоб послабити невдоволення гро-
мадян своєю внутрішньою політикою. Най-
більш безпечна і вигідна ціль – Білорусь. Дуже 
великий ризик, що Володимир Путін спробує 
організувати аншлюс цієї країни. Недарма про 
таку загрозу недавно проговорився і сам Олек-
сандер Лукашенко.

Зробити це В. Путінові буде зовсім нетяжко. 
Я нещодавно розмовляв з декількома обізна-
ними вихідцями з Білорусі. Вони в один голос 
говорять, що „Лука“ страшенно набрид міс-
цевій еліті і населенню. При цьому в перспек-
тиви білоруської опозиції ніхто не вірить. Усі 
надії пов’язують з В. Путіном, реальний рей-
тингґ якого в Білорусі вищий, ніж у президен-
та країни О. Лукашенка.

За О. Лукашенка ніхто не заступиться: ні 

населення, ні власні, інфільтровані росій-
ськими аґентами силові структури, ні Захід 
(для якого він – „останній диктатор Евро-
пи“). Більш того, як кажуть добре поінформо-
вані люди, у російської влади є компромат на 
О. Лукашенка, який містить докази його пер-
сональної відповідальности за викрадення і 
вбивства білоруських опозиціонерів (багато 
учасників тих подій тепер живуть в Росії).

Сценарій може бути приблизно таким. 
Путін, як він часто робить, використає досвід 
Гітлера (ультиматум Емілеві Гахові перед захо-
пленням Чехії). Він викличе О. Лукашенка на 
переговори, приголомшить компроматом, і 
поставить йому ультиматум з вимогою підпи-
сати договір про аншлюс з Росією.

Якщо „Бацька“ упреться, його просто інтер-
нують в Москві. А путінська аґентура за цей 
час в білоруських силових і держструктурах 
з допомогою російських „зелених чоловіч-
ків“ здійснить переворот. Потім – стандарт-
ний „референдум“ і договір про вступ Білору-
сі в Російську Федерацію на правах суб’єкта з 
особливим статусом (Конституцію Росії мож-
на швидко змінити).

А далі – нова урапатріотична вакханалія. 
Всі претензії до влади забуті. В. Путін – знову 
герой, переможець, „який об’єднав два брат-
ні народи і відродив Росію в історичних кор-
донах“.

„Газета по-українськи“

Ігор Ейдман – соціолог‚ російський громадський 
діяч‚ опозиційний до путінського режиму‚ мешкає 
в Німеччині.

ГАНЕБНИЙ СПАДОК ІМПЕРІЇ

Для Росії „спільне“ –  
це „було ваше‚ стало наше“

Ігор Лосєв

Україна ніяк не може до кінця розірвати 
ланцюги, що пов’язують її з імперсько-радян-
ською історією. На просторі колишнього 
СРСР і Російської імперії колоніяльне минуле 
маскується під псевдом „спільне“. Хоча навряд 
чи колонізатор і колонізований можуть мати 
якусь позитивну „спільність“. Хібащо неґатив-
ну, таку, як у місцях ув’язнення виникає між 
в’язнями і тими, хто їх охороняв. Адже охоро-
на має перебувати в таких самих умовах важ-
кого клімату російської Півночі, Сибіру чи 
Далекого Сходу, як і в’язні, потерпати через 
географічну відірваність від такої-сякої циві-
лізації, через сіре повсякденне життя. Тож 
якась „спільність“ (цілком вимушена) таки ж 
є. 

Але сумнівно, що люди й нації хотіли б 
такої „спільности“ цілком добровільно.

Москва цінує і береже духовну, емоційну 
залежність громадян новопосталої України від 
культурно-ментальних архитипів Росії. Зокре-
ма важливе значення має наявність усіляких 
святкових дат, що збігаються в часі та допома-
гають творити й поширювати міти про „без-
проблемне і безтурботне“ життя в колиш-
ній „спільній“ імперії. Задля цього імперія 
нав’язує і свою версію історії Другої світової 
війни. Так уможливлює у свідомості мільйонів 
українців різні пропаґандистсько-провокацій-
ні „безсмертні полки“, що підтримує телеканал 
„Інтер“ й інші представники промосковської 
телевізії в Україні.

У справі збереження контролю за мізками 
українців імперії допомагають (крім штатної 
аґентури) й „корисні ідіоти“ Кремля, які ніяк 
не можуть звільнитися від радянської нос-
тальгії. А деякі навіть навчилися робити на 
цьому медійний бізнес.

Від 1991 до 2014 років безперешкодно дія-
ла системна руйнація духовної сфери України 
силами російської кінотелепропаґанди з допо-
могою численних українських телеканалів. 
Це триває і сьогодні. Відбувається постійне 

нав’язування українському суспільству росій-
ських „героїв“, світобачення, „цінностей“.

Нині влада України намагається щось роби-
ти, зокрема заборонивши на українсько-
му телебаченні оспівувати силові структу-
ри Російської Федерації‚ але чим прославлян-
ня Червоної (Радянської) армії краще за про-
славляння нинішніх збройних сил Російської 
Федерації?

Цих очевидних обставин не розуміли Лео-
нід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко 
(про Віктора Януковича взагалі говорити не 
будемо), що й привело до трагічних подій 2014 
року. Спроби цих президентів змусити ідеоло-
гічний комплекс „великої вітчизняної війни“ 
попрацювати на Україну, на її геополітичну 
леґітимацію закінчилися неуспіхом. Адже про-
славляння цієї війни – це завжди в кінцевому 
підсумку прославляння Росії, її історії, її мілі-
тарности, її тоталітарно-червоного режиму.

Одним з найяскравіших прикладів щодо 
того, чим насправді є російська ідеологічна 
категорія „спільне“, є відносно недавня історія 
розподілу Чорноморської фльоти. Після кра-
ху СРСР Росія не бажала передати Україні всю 
ЧФ. Москва наполягла на тому, щоб колиш-
ня радянська Чорноморська фльота вважала-
ся „спільною“. У такому формальному статусі 
вона проіснував до 1997 року.

Ця „російсько-українська“ фльота викону-
вала усі накази Москви і не виконала жодного 
наказу Києва. Нею командували тільки росій-
ські адмірали і ніколи українські. Особли-
вий склад цієї „українсько-російської” фльоти 
виховували в антиукраїнському дусі.

„Спільне“ для Росії – це спосіб підкорен-
ня, контролю і перетворення будь-яких націо-
нальних сутностей на питому російську реаль-
ність за принципом: було ваше, стало наше. В 
російській свідомості „спільне“ означає „росій-
ське“. І нічого більше.

„Газета по-українськи“

Ігор Лосєв – політолог‚ Київ.
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 ■  „Евробачення-2017“ завдало збитків

КИЇВ. – Рахункова палата України 26 липня по-
відомила про виявлені суттєві недоліки у ви-
користанні коштів на проведення пісенного 
конкурсу „Евробачення-2017“ в Україні. До від-
повідного висновку відомство дійшло згідно 
з результатами перевірки ефективности ви-
користання фондів, спрямованих на забезпе-
чення підготовки та проведення заходу. Наці-
ональна суспільна телерадіокомпанія України 
витратила з порушенням чинного і бюджетного 
законодавства 46.2 млн. грн. Досі не повернуто 
430.6 млн. грн., які були перераховані Европей-
ській мовній спілці з резервного фонду держав-
ного бюджету в 2016 році як фінансову ґарантію 
для проведення „Евробачення“. Сукупні витрати 
становлять 787.5 млн. грн., зазначила Рахункова 
палата. (Радіо Свобода)

 ■ Вступники обирають професії

КИЇВ. – Філологія, право та управління залиша-
ються найбільш популярними серед вступни-
ків до вищих шкіл. Про це 27 липня поінформу-
вав генеральний директор Директорату вищої 
освіти та освіти дорослих Олег Шаров. Поряд 
із закладами вищої освіти, які знаходяться в 
Києві, популярністю серед вступників користу-
валися навчальні заклади Львова, Харкова та 
Чернівців. („Укрінформ“)

 ■ Вивозив оленячі роги

МОКРАНИ, Білорусь. – Білоруські митники 
зупинили на кордоні з Україною чоловіка, 
який намагався незаконно ввезти понад 90 
кілограмів оленячих рогів. Схованку виявили 
співробітники Брестської митниці на пункті 
„Мокрани“. Безробітний 21-річний мешканець 
Брестського району повертався з України за 
кермом автомобіля і на пункті перетину кор-
дону обрав „зелений коридор“, засвідчивши, 
що не має товарів, які належить деклярувати. 
А в паливному баку митники виявили 92 кі-
лограми розпиляних оленячих рогів вартістю 
у понад 1,500 евро. Імпорт оленячих рогів в 
Білорусі для декоративного використання не 
заборонений, але згідно із законодавством, 
такі товари мають обов’язково декляруватися 
і мати ветеринарні сертифікати. Порушникові 
загрожує кара із конфіскацією товару і автомо-
біля. (ВВС)

 ■ Савченко відмовилася від експертизи

КИЇВ. – Народний депутат України Надія Сав-
ченко, яку підозрюють за статтями про теракт, 
24 липня відмовилась проходити психофізіо-
логічну експертизу на поліграфі до погодження 
переліку питань, які вона хоче винести на до-
слідження. Проведення перевірки на полігра-
фі було ініціятивою Н. Савченко і вона ж запро-
понувала запитання для дослідження. Однак, 
перед початком експертизи вона категорично 
відмовилась від проходження перевірки‚ мо-
тивуючи це тим, що виникли непорозуміння зі 
слідчим щодо запитань. „Після прибуття Сав-
ченко на дослідження з’ясувалося‚ що питання 
не відповідали змістові постанови про при-
значення судово-психологічної експертизи“, 
– пояснив голова комісії експертів Юрій Ірхін. 
Головний військовий прокурор України Ана-
толій Матіос заявив‚ що у найближчі 10 днів 
буде закінчено досудове слідство у справі Н. 
Савченко та її спільника Володимира Рубана. 
(„Укрінформ“)

 ■ Провели хресну ходу УПЦ МП

КИЇВ. – Поряд з хресною ходою „За єдину помісну 
Церкву“, яку провела 28 липня Українська Пра-
вославна Церква Київського Патріярхату (УПЦ 
КП), 27 липня Українська Православна Церква 
Московського Патріярхату теж провела хресну 
ходу‚ у якій взяли участь близько 20 тис. людей. 
Перед ходою на Володимирській гірці був від-
правлений Молебень. Паломники пройшли до 
Києво-Печерської Лаври. Предстоятель УПЦ МП 
Онуфрій поклав квіти до пам’ятника Михайлові 
Жизневському, який загинув 22 січня 2014 року 
під час сутичок силовиків та активістів Евромай-
дану. („Укрінформ“‚ Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

УКРАЇНА В ОГНІ

Як змусити Володимира Путіна до миру?
Юрій Бутусов

П’ятий рік Росія веде бойові дії в Донбасі, бо вва-
жає, що це найефективніший спосіб впливати на 
ситуацію в Україні. І Росія від цього силового важе-
ля відмовлятися не збирається. 

Навпаки, докладає величезних зусиль для дес-
табілізації України зсередини, для продовжен-
ня війни, для розгортання нових військових баз, 
нових армій і нових дивізій у Криму, на захопле-
ній частині Донбасу, на кордоні з Україною. Засто-
сування військової сили показує, що Росія не зби-
рається себе обмежувати, що Володимир Путін 
має намір і далі використовувати недипломатич-
ні методи у стосунках  з Україною. І тому мож-
на багато повторювати слова „мир“, „вимагаємо 
миротворців“, „вимагаємо дотримуватися Буда-
пештського меморандуму“, але всі ці слова — про-
сто стрясання повітря, всього цього В. Путін не 
визнає. Миру і незалежности для України нам ніх-
то не подарує — цього слід домогтися, це має стати 
метою державної політики. 

Відповіддю на воєнну операцію Росії повинна 
стати ефективна воєнна операція України в Донба-
сі. Змусити В. Путіна до миру можна тільки з засто-
суванням комплексу заходів, дипломатичного тис-
ку, економічних санкцій, з допомогою інформацій-
ної кампанії і передусім – воєнної операції. 

У суспільній свідомості воєнна операція в Дон-
басі пов’язується з трьома гіпотезами.

1. Воєнне вирішення — це повномаштабна 
наступальна операція до кордону з великими втра-
тами в особовому складі. 

2. Росія обов’язково втрутиться і вторгнеться в 
інші реґіони України.

3. Росія застосовуватиме проти України всі види 
зброї, включаючи авіяцію та оперативно-тактичні 
ракети, бомбитиме міста.

Ці гіпотези — чинники ризику, які усвідомлю-
ють українське суспільство і держава, але чи ці 
гіпотези — єдино можливі сценарії?

Ні. Адже всі ці страхи були цілком актуальні й 
2014 року, коли держава була знищена і створю-
валася по шматочках, і будь-які активні дії могли 
справді призвести до обвалу. Тоді ситуація в Укра-
їні була предметом глибокої стурбованости світо-
вого співтовариства, але втручатися і брати на себе 
відповідальність за війну країни Заходу не поспі-
шали. Проте російська авіяція не застосовувалася, 
російські ракети не обрушилися на українські міс-
та, російська армія не провела загальної мобілізації 
і вторглася в Україну силами до 20 тис. військовос-
лужбовців у складі 12-15 зведених батальйонно-
тактичних і тактичних сотень. Тобто маштаб воєн-
ної операції В. Путіна показує, що для досягнен-
ня поставлених політичних цілей Росія застосовує 

певний набір інструментів відповідно до конкрет-
них умов. 

Україна також має виробити доктрину і страте-
гію бойових дій у Донбасі. 

Для цього потрібно вийти зі світу гіпотез і апо-
каліптичних сценаріїв і дати відповідь на чотири 
ключові запитання. 

1. Чого хоче В. Путін і чи можливі диплома-
тичне вреґулювання та досягнення миру без 
ведення бойових дій?

Росія почала війну не для того, щоб її закінчи-
ти, а для того, щоб отримати інструмент тиску на 
Україну і щоб використати війну в Донбасі як роз-
мінну монету у визнанні Україною окупації Криму. 
Оскільки Україна й увесь світ не визнають загарб-
лення Криму, Росія продовжуватиме війну. Втру-
чання у внутрішні справи воєнними методами 
— типова стратегія для радянської і пострадян-
ської імперії. За таким сценарієм В. Путін продо-
вжує діяти в Карабаху, Молдові, Грузії, Таджикис-
тані, Сирії. Цей сценарій застосовується і в Украї-
ні. Росія використовує не тільки фінансові й еконо-
мічні важелі, а й танки з піхотою. Тому очевидно, 
що досягти миру неможливо без бойових дій. 

При цьому формат млявоперебіжної війни В. 
Путіна влаштовує навіть більше. 1-ий і 2-ий армій-
ські корпуси російської окупаційної армії відчува-
ють колосальний дефіцит особового складу, бойові 
підрозділи супротивника на передовій лінії укомп-
лектовано на 25-30 відс. максимум, лінія фронту 
перетворилася на ланцюжок спостережних пунк-
тів. У російських генералів немає дефіциту техніки, 
але є величезний дефіцит вояків, готових умирати 
в Україні. Війна залишається війною, поки є лінія 
фронту, навіть якщо тільки один солдат на місяць 
гине під вогнем ворога. Військова сила у війні в 
Донбасі повинна забезпечити паритет, потрібний 
для мирного вреґулювання. Щоб змусити В. Путі-
на прийняти мирну ініціятиву, треба показати, що 
воєнне рішення для нього не має перспективи і, 
понад те, є непосильним тягарем. 

Україна не повинна показувати слабкість і 
неспроможність впоратися з Росією, а навпаки — 
засвідчувати високу боєздатність. Важко шука-
ти союзників, якщо ти постійно скаржишся на 
потужного ворога і сам розписуєш його переваги. 
Треба доводити свою спроможність і ефективність 
умінням бити ворога. Всі воліють дружити не зі 
слабкими союзниками, які приносять свої пробле-
ми, а з сильними союзниками, які всупереч опору 
домагаються результатів і успіхів.

Довіра до влади залишалася високою серед соці-
яльно активної частини суспільства весь період 
активних бойових дій.

(Закінчення на стор. 12)

ЛИСТ ДО СЕНЦОВА

„Зроби для нас цей подвиг любови!“
Відомі українські письменники, журналіс-

ти, художники та інші діячі культури написа-
ли колективного листа політв’язню Олегові Сен-
цову, який незаконно утримується у російський 
колонії. Вони закликають його припинити голо-
дування.

Авторами колективного листа до політв’язня 
стали  Ліна Костенко та її донька Оксана Пах-
льовська, Іван Дзюба, Йосиф Зісельс, Юрій Щер-
бак, Євген Захаров, Юрій Андрухович, Іван Мал-
кович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Борис Хер-
сонський, Сергій Тримбач, Микола Княжиць-
кий, Юрій Макаров, Данило Яневський, Леонід 
Фінберг, Костянтин Сігов, Анна Шерман, Бог-
дана Матіяш, Валерій Пекар, Вахтанг Кебуладзе, 
Ганна Рудик, Діяна Клочко, Дмитро Стус, Еле-
онора Соловей, Євген Бистрицький, Іван Шве-
дов, Ірина Славінська, Катерина Рапай, Мар’яна 
Савка, Матвій Вайсберґ, Микола Рябчук, Михай-
ло Ордовський, Наталія Чинарова, Наталя Забо-
лотна, Наталя Старченко, Наташа Ласкіна, Олек-
сандр Ройтбурд, Олександр Саврук, Олексій 
Панич, Олексій Сінченко, Олена Стяжкіна, Оля 
Гнатюк, Сергій Маслобойщиков, Сергій Проскур-
ня, Тарас Возняк. Тетяна Терен, Яніна Соколова, 
Борис Єгіазарян, Євген Черніков, Римма Зюбіна.

Нижче – текст листа-звернення до О. Сенцова:

„Дорогий Олеже!
Наш лист, наше звернення до тебе народи-

лося не відразу. Ти знаєш, що з самого почат-
ку оголошення твого голодування все україн-
ське суспільство підключилося до твоєї вимо-
ги звільнити всіх ув’язнених, які перебува-
ють у російських в’язницях. З упевненістю і з 
любов’ю до тебе говоримо – і українське сус-
пільство, і державні діячі України, і багато сві-
тових політичних та громадських діячів, в тому 
числі і в Росії, підключилися. І сьогодні трива-
ють потужні акції на підтримку твоєї вимоги.

Дорога наша рідна людино, ми знаємо, що, 
незважаючи на тюремну закритість, ти бага-
то знаєш. Але ми тут на свободі знаємо про 
реальність сьогоднішньої світової політики, 
яка нас змушує набратися терпіння і попроси-
ти у тебе про це.

В українському суспільстві блукало пережи-
вання: чи маємо ми право просити тебе зупи-
нити голодування? Ми сильно хвилювали-
ся, ми не сміли до тебе звернутися. З одного 
боку, ми єдині з тобою у твоїй вимозі. З іншого 
боку, ми боїмося за твоє життя і за життя всіх 
хлопців. Всі люди доброї волі і за кордоном і 

(Закінчення на стор. 6)
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 ■ Знайдено озеро на Марсі

НЮ-ЙОРК. — Журнал „Science” опублікував 25 
липня висліди досліджень, які вказують‚ що на 
Марсі є велике підземне озеро солоної води. 
Італійські науковці прийшли до висновку, що 
озеро шириною 12 миль лежить під шаром льо-
ду товщиною одної милі близько південного по-
люса плянети. Вчені захоплені цим відкриттям, 
бо воно натякає на можливість життя на „Черво-
ній плянеті“ в минулому. („Associated Press”)

 ■ Помер редактор Джеймс Дентон

ВАШІНҐТОН. — Джеймс Дентон, видавець і 
редактор квартальника „World Affairs Journal”‚ 
помер 18 червня у Вашінґтоні. Журнал вихо-
дить від 1837 року. Інститут світових справ 
(WAI) видавав журнал до 2016 року і продав 
його академічній організації „Policy Studies 
Organization”. 66-літній Дж. Дентон був офі-
цером Військово-Морських Сил (ВМС) США в 
1973-1979 роках, а відтак служив у резерві до 
1984 року, досягнувши звання капітана 2-го 
ранґу. У 1984 році він очолив Фундацію наці-
онального форуму, дослідчу організацію‚ за-
сновану його батьком для поширення консер-
вативних ідеалів. Вона влилася в організацію 
„Фрідом Гавс” у 1997 році, де Дж. Дентон став 
екзекутивним директором. У 1980-их роках 
Дж. Дентон розробив серію програм для май-
бутніх провідників східньоевропейських кра-
їн, які відкидали комунізм, представляючи їм 
західні поняття демократичного суспільства. 
Він писав промови для республіканського 
кандидата у президенти 1996 року сенатора 
Баба Дола. Дж. Дентон навчав понад 1,000 по-
літичних провідників і членів засобів масової 
комунікації. Він був консультатом колишнього 
Президента Польщі Лєха Валенси. Останніми 
роками він був директором WAI та редакто-
ром його журналу. Його батько Джеремая був 
авіятором ВМС, котрий провів майже вісім літ 
в полоні північнов’єтнамських комуністів піс-
ля того‚ як вони збили його літака в 1965 році. 
Батько зазнав багато тортур‚ бо відмовився 
засудити дії США у В’єтнамі. Відтак він відслу-
жив одну каденцію в Сенаті‚ помер 2014 року. 
(„The Washington Post”)

 ■ Конґресові провідники непопулярні

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. — Відома компанія 
опитувань „Ґелуп” оприлюднила 26 червня ви-
сліди свого опитування про думки американ-
ців щодо провідників Конґресу США. На загал, 
лиш 19 відс. респондентів схвалюють роботу 
Конґресу. Щодо конґресових провідників, то 
найкраще стоїть спікер Палати Представників 
республіканець Пол Раян, котрого діяльність 
схвалюють 40 відс. американців. Одначе, 45 
відс. не є задоволені ним, отже, на загал, його 
оцінка є 5 відс. Багато гірше стоїть його пар-
тійний колеґа, провідник сенатської більшос-
ти Мич МекКанел, котрого оцінка є 26 відс. У 
Палаті провідник демократів Ненсі Пелосі має 
подібну неґативну оцінку: 24 відс. Провідник 
демократів у Сенаті Чак Шумер стоїть дещо 
краще: 15 відс. („www.gallup.com”)

 ■ Авіялінії поступилися Китаєві

ПЕКІН. — Під натиском китайського уряду авія-
лінії США прийняли вимогу Пекіну змінити на-
зви на своїх веб-сторінках чи інших матеріялах, 
які натякають‚ що Тайван є незалежним від Ки-
таю. Починаючи 24 липня, китайці вже не бачать 
назви „Тайван” на картах Азії авіялінії „Амерікен 
Ейрлайнс”, а представник „Юнайтед Ейрлайнс” 
сказав 25 липня, що авіялінія запровадить ці 
самі зміни. Гонґ-Конґ є колишньої британською 
колонією, яка тепер є частиною Китаю, але в 
більшості є автономна. Після подібної пересто-
роги в січні, австралійська авіялінія „Квантас 
Ейрвейс” змінила свою веб-сторінку, щоб біль-
ше не називати Тайван країною, а радше китай-
ською територією. Представниця тайпейського 
бюра в США Лішан Чанґ засудила цю символічну 
перемогу Китаю. „Тайван є Тайван, – вона ска-
зала. – Він не підпадає під юрисдикцію Китаю”. 
Тайван відокремився від Китаю в 1949 році, про-
гравши війну з комуністичними силами на мате-
рику. („The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

„ДОРОГА ДО НЕСВОБОДИ“

Велика російська дезінформаційна кампанія
Дейвид Фрам

У новій книзі американський історик Тімоті 
Снайдер пояснює, як саме Росія революціонізу-
вала інформаційну війну та передбачає наслідки 
цього для европейських демократій і США.

Коли на Заході приблизно п’ять років тому 
вперше почули про армію тролів Володимира 
Путіна, цей проєкт здався їм абсурдним. У трав-
ні 2014 року Президент Барак Обама визначив 
Росію як всього лише слабку „реґіональну силу”.

Т. Снайдер зауважив у нещодавній промові 
у Вашінґтоні, що річний бюджет Росії на кібер-
війну менший за ціну одного американсько-
го літака F-35. Т. Снайдер запропонував авдито-
рії подумати, яка зброя більше визначила події у 
світі. 

Т. Снайдер — незвичайний історик-активіст, 
великий дослідник жахливої ціни тоталітариз-
му ХХ ст. і палкий прихильник демократій під 
загрозами — в Україні, Східній Европі, а тепер і 
Сполучених Штатах. Він вбачає, що його стурбо-
ваність наразі зливається в єдиний потік, оскіль-
ки методи маніпуляції та омани, що були впер-
ше випробувані Росією, тепер використовуються 
проти обраних Росією цілей.

Пруський військовий реформатор і теоретик 
генерал Карл фон Клавзевіц визначав війну як 
використання насильства однією державою, щоб 
нав’язати свою волю іншій державі. Але припус-
тимо, що нові технології дають певній держа-
ві можливість „залучати волю ворога прямо, без 
посередництва насильства”, пише Т. Снайдер — 
це стало б революцією в історії конфліктів. Саме 
таку революцію, на думку Т. Снайдера, здійсни-
ла Росія щодо Сполучених Штатів та Европей-
ського Союзу. Як, чому, та з якими наслідками 
— основна тема нової книги Т. Снайдера „Доро-
га до несвободи”.

„Демократія так і не прижилася в Росії, якщо 
розуміти під цим, що влада ніколи не переходи-
ла з рук в руки після вільних виборів”, – пише 
історик. „Єльцин став президентом Російської 
Федерації через вибори, що відбулися в червні 
1991 року, поки Росія була ще радянською респу-
блікою. Ті, хто брав участь у виборах, не обирали 
президента незалежної Росії, оскільки такої дер-
жави ще не існувало. Єльцин просто залишив-
ся президентом після незалежности. … В інших 
пост-комуністичних державах швидко відбули-
ся вільні та чесні президентські та парлямент-
ські вибори. Російська Федерація не організува-
ла виборів, які б леґітимізували Єльцина або під-
готували б шлях для наступника”.

Спритні залишки старого режиму змогли 
захопити найцінніше майно на руїнах Радян-
ського Союзу. Борис Єльцин забезпечив їхнє 
багатство, а вони забезпечили владу Б. Єльци-
на. Коли Б. Єльцин піддався вікові та алькоголе-
ві, його свита почала шукати заміну. Вдалий кан-
дидат знайшовся в непримітній особі колишньо-
го шпигуна, який швидко розбагатів на посаді 
заступника міського голови Санкт-Петербурґу: 

Володимира Путіна. Б. Єльцин зробив В. Путі-
на своїм заступником, а потім пішов у відстав-
ку на його користь. У 2000 році В. Путін постав 
перед електоратом, маючи усю владу та гроші, 
якими міг керувати російський державний служ-
бовець. Дуже вчасно здійснена низка терорис-
тичних атак консолідувала громадську думку. Т. 
Снайдер входить до списку західніх експертів, 
які активно підозрюють, що атаки були органі-
зовані російською владою, щоб леґітимізувати 
перехід влади до В. Путіна.

Спочатку В. Путін повернувся до Заходу 
доброю стороною. Він співпрацював зі Сполуче-
ними Штатами після терактів 11 вересня. У 2004 
році він підтримав ідею членства України в ЕС 
та не опирався розширенню НАТО. Він відвідав 
саміт НАТО у 2008 році та тепло відгукнувся про 
економічну інтеґрацію Европи. Але з централі-
зацією держави та консолідацією його особис-
тої влади — наприклад, переписом конституції, 
щоб він міг правити до кінця життя — він ста-
вав дедалі жорстокішим вдома та аґресивним за 
кордоном.

Він заохочував ідеології, які Т. Снайдер кре-
ативно описує як шизофашизм: „Справжні 
фашисти, що називають своїх опонентів фашис-
тами, звинувачують євреїв у Голокості, вважа-
ють, що Друга світова — арґумент на користь 
більшого насильства”. Улюблений ідеолог В. 
Путіна Олександер Дуґін „міг святкувати пере-
могу фашизму фашистською мовою, водночас 
засуджуючи фашизм своїх опонентів”.

У нововинайденому шизофашизмі гомосексу-
али грали ролю, яку фашисти минулих епох при-
писували євреям. Російське телебачення назива-
ло демократичні суспільства „гомодиктатурами”. 
Коли українці протестували проти виборчих 
фальсифікацій та вбивств протестувальників, 
російське телебачення казало глядачам: „Дав-
но відомо, що найпершими та найактивніши-
ми інтеґраторами   (до ЕС) були сексуальні збо-
ченці”. Сам В. Путін хизувався як мачо та носив 
більш викличний одяг, аніж усі зірки диско-гур-
ту разом. Як вдало зазначив Т. Снайдер, „Путін 
пропонував маскулинність в якості арґументу 
проти демократії”.

Нові законодавчі заборони припинили демо-
кратичні обговорення, включно з пам’яттю 
жертв злочинів радянських часів. Меморіяльні 
асоціяції були названі чужинськими загарбника-
ми. „Російське минуле стало чужоземною загро-
зою” — але все почалося в серпні 2012 року з 
закону, що зробив неможливим захист прав ґеїв.

Проте найголовніший поворот до нової 
політики — той, що тепер дуже добре знайо-
мий американцям — стався під час російсько-
го вторгнення до Криму в лютому 2014 року. 
Коли російські війська в російській же фор-
мі захоплювали півострів, В. Путін заперечував, 
що взагалі щось відбувається. Кожен‚ мовляв‚ 
може купити форму у військовій крамниці. Росія 

(Закінчення на стор. 17)

УКРАЇНА-АМЕРИКА

Який вплив матиме „Кримська деклярація“?
Володимир Дубовик

Оприлюднена Державним департаментом 
США „Кримська деклярація“  – невеликий доку-
мент, лише три уступи тексту. Але значення і 
актуальність набагато перевершують його роз-
міри.

Що ж це за документ і як він вплине на полі-
тику Вашінґтону щодо Москви і Києва?

Перш за все, в тексті цієї деклярації звертає 
на себе увагу посилання на інший документ 
– деклярацію Велса від 1940 року. Державний 
секретар Самнер Велс підписав її практично в 
той самий день, що й зараз, але 78 років тому – 
23 липня 1940 року.

Це сталося після того, як СРСР приєднав до 
себе три балтійські держави – Естонію, Латвію 
і Литву. Їх приєднання не було визнано Вашінґ-
тоном як леґітимне, і до самого моменту розпа-
ду СРСР і відновлення незалежности цих трьох 

країн таке невизнання залишалося непорушним 
принципом американської політики.

Посилання на деклярацію Велса дозволяє зро-
бити кілька висновків. 

По-перше, США підтверджують свій фор-
мальний підхід до того, що вони називають у 
деклярації спробою анексії Криму з боку Росії. 
Це дуже важливо, перш за все, в контексті від-
сутности чіткої, однозначної публічної позиції з 
цього питання з боку Президента США Дональ-
да Трампа. З часів його передвиборної кампанії і 
до недавньої зустрічі з Володимиром Путіном у 
Гельсінкі Д. Трамп не висловлював чіткої позиції 
з кримського питання.

Відмовчувався він щодо Криму і на прес-
конференції в Гельсінкі, в той час як В. Путін 
дещо поблажливо заявив, що у Москви і Вашінґ-
тону з цього питання – різні позиції.

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ „Загальна книга віри” замінила Біблію

ШАЄН, Вайомінґ. — Комендант бази Військово-
Повітряні Сили (ВПС) США полковник Стейсі Гу-
сер погодилася замінити Біблію „загальною кни-
гою віри”. Про це повідомила 17 липня Фундація 
військової релігійної свободи (MRFF). Біблія 
стояла на столі‚ присвяченому військовополо-
неним та пропалим без вісти військовослужбов-
цям США. Ці церемоніяльні столи пам’яті на вій-
ськових базах є традицією, яка почалася під час 
В’єтнамської війни. Засновник і президент MRFF 
Мікі Вайнстайн написав в інтернеті, що 36 членів 
ВПС на базі ім. Ворена нарікали про включення 
Біблії на столі для вшанування їхніх полонених 
та пропалих побратимів по зброї. С. Гусер ви-
дала заяву 19 липня, що нова книга „матиме 
духовні писання й молитви п’ятьох релігійних 
угруповань визнаних Департаментом Оборони, 
а також шосту частину, яка складатиметься з по-
рожніх сторінок для тих, хто знаходить розраду 
іншими засобами”. („Fox News”)

 ■ Єпископальна Церква впроваджує зміни

ОСТІН, Тексас. — Єпископальна Церква зроби-
ла крок для перегляду своєї офіційної Книги 
спільної молитви, щоб включити більш „всеохо-
плюючу мову”. На 79-ій Загальній Конвенції цьо-
го віровизнання, яка відбулася в Остіні, Палата 
Депутатів проголосувала 7 липня за резолюцію, 
яка схвалила процес перегляду їхньої Книги 
спільної молитви з 1979 року, що довело б до 
усунення чоловічих займенників, прикметників 
та інших частин мови‚ коли йдеться про Бога. 
Але Палата Єпископів 10 липня висунула аль-
тернативну резолюцію, яку всі депутати прийня-
ли великою більшістю 11 липня. Нова резолюція 
зберегла дотеперішню Книгу спільної молитви, 
але закликала створити діючу групу для пере-
гляду літургій та Книги молитви. Єпископальна 
Церква‚ яка має майже 2 млн. членів (більшістю 
в США) і проводить конвенції кожні три роки‚ є 
частиною Англіканської спільноти, до якої вхо-
дять 39 незалежних Церков. („Episcopal News 
Service”)

 ■ Нагородили за відданість

БІРМІНҐГЕМ, Алабама. — Волтер Кар мав по-
чинати нову працю 14 липня для транспортної 
компанії „Белгапс”, щоб перевезти одну роди-
ну в місті Пелгамі, за 20 миль від його помеш-
кання. Його авто зіпсувалося і він не міг діс-
татися до праці. Щоб не втратити перший день 
роботи, 20-літній студент коледжу обчислив, 
що йому потрібно вісім годин‚ аби зайти піш-
ки. Колишній легкоатлет з бігу в середній шко-
лі вирушив в дорогу опівночі й за ніч дістався 
до праці. Зворушена родина розпочала збірку 
грошей в інтернеті, щоб допомогти йому з на-
правою авта. Зібрали понад 44 тис. дол. Голо-
вний директор компанії Лук Марклин зателе-
фонував В. Карові‚ запросив його на зустрічі 
17 липня й віддав йому ключі до свого авта. 
(„The Washington Post”)

 ■ Вбили російських журналістів 

СІБЮ‚ Центральна Африканська Республіка. – 
31 липня стало відомо‚ що в країні загинула 
знімальна група з Росії у складі журналіста 
Орхана Джемаля, режисера Олександра Рас-
торгуєва і оператора Кирила Радченка, які 
приїхали для фільмування кінострічки  про 
приватну військову компанія Ваґнера – росій-
ську військову структуру найманців, яка бра-
ла участь у бойових діях у низці конфліктів, 
зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на 
боці союзника Росії режиму Башар аль-Асада, 
в Судані. На Донбасі найманці забезпечували 
прикриття реґулярних підрозділів російської 
армії в боях за Дебальцеве і Луганське лето-
вище, а також виконували ліквідацію ватажків 
бойовиків, діяльність яких не задовольняла 
російське керівництво. Посадник міста Сібю 
Анрі Депеле, поруч із яким стався напад, роз-
повів, що коли автомобіль знаходився за 23 
кілометри від Сібю, з кущів вискочили озбро-
єні люди й відкрили по машині вогонь, в ре-
зультаті чого російські журналісти загинули 
миттєво. Як при цьому вцілів водій і як він діс-
тався до міста, наразі неясно. (ВВС)

АМЕРИКА І СВІТ                     

,,Важко уявити, якою б сьогодні була країна 
без Драча, Чорновола, Лук’яненка”

Сергій Жадан

Шістдесятників лишається все менше. Піс-
ля смерти Івана Драча та Левка Лук’яненка зга-
дуєш про це мимоволі. Згадуєш і печалишся. 
Ніби все зрозуміло – покоління мають відхо-
дити, так повинно бути, проте все одно сум-
но. Можливо тому, що з ними у нас у всіх бага-
то чого пов’язано. Ми ж усі виростали в їхній 
присутності, на їхніх книжках, на їхніх полі-
тичних програмах, на досвіді їхньої боротьби, 
їхніх ілюзій, їхніх компромісів та розчарувань. 
Великою мірою, це ж були і наші ілюзії та роз-
чарування. Що вже тепер ділити.

 Україну не треба вимріювати, 
її потрібно захищати

Ми ж так чи інакше носимо при собі, як час-
тину власного досвіду та власних переконань, 
ту систему цінностей, що вони сформулюва-
ли ще в минулому тисячолітті, і яка сьогод-
ні, чесно кажучи, не завжди видається акту-
альною. З тієї простої причини, що реаль-
ність змінилась, змінилась докорінно, і потре-
бує вона, відповідно, інших слів на своє про-
говорення, а головне – інших ідей та механіз-
мів на свою реалізацію. Хоча, здавалося б, цін-
ностей це і не має стосуватись. Справді, базо-
ва потреба української окремішности, неза-
лежности – вона ж лишається актуальною до 
сьогодні, і, можна припустити, лишатиметься 
такою надалі. 

Просто у випадку з ідейним спадком Шіст-
десятників відбулася одна важлива зміна: 
сьогодні незалежність не треба вимріювати. 
І Україну не треба вимріювати. Її потрібно 
захищати. Вона є частиною тієї таки реаль-
ности, що змінилась. Реальности не завжди 
симпатичної, реальности, що викликає багато 
питань, нарікань та зауважень, але яка, разом 
із тим, надається до змін та зрушень. Реаль-
ности, сформованої, якщо вже говорити від-
верто, великою мірою й самими Шістдесятни-
ками – їхніми заявами, їхньою наполегливіс-
тю, їхньою, можливо, недалекоглядністю. Важ-
ко уявити, якою б сьогодні була країна без них 
– без Івана Драча, В’ячеслава Чорновола, Лев-
ка Лук’яненка.

Але ось уявити їх у сьогоднішній політич-
ній ситуації якось і не виходить. Не вписують-
ся вони в сьогоднішню Україну, де все менше 
лишається місця для політичного ідеалізму й 
усе жорсткішим і кривавішим стає популізм і 
заточеність на тимчасовий успіх, на швидкий 
результат. Шістдесятники, з їхніми уенерівсько-
філологічними настановами на уявне ідеальне 
українство мають на тлі цих декорацій вигляд 
не завжди доречний і переконливий. Як непе-
реконливо виглядав І. Драч із його спробами 

зрозуміти музичні смаки Президента Віктора 
Януковича. Зрештою, саме вони, Шістдесятни-
ки, з їхньою розірваністю й парадоксальністю, 
з їхнім подвижництвом, але так само і з їхнім 
постійно присутнім конформізмом, були най-
кращими мішенями для скептицизму та іронії 
молодих, для постійних закидів та бунтування 
проти них. Очевидно, так теж має бути – надто 
вже вони кольоритні, аби не намагатися всту-
пати з ними в постійний діялог. Тим більше, 
якщо вони на ці закиди реаґують як не образа-
ми, то цілковитим нерозумінням.

В цьому випадку позиція Ліни Костен-
ко (,,Прости мені, мій змучений народе, що 
я мовчу. Дозволь мені мовчать!”) потребує 
щонайменше поваги. Право на мовчання оче-
видно так само потрібно виборювати. Особли-
во в суспільстві, яке хворіє на нестачу мораль-
них авторитетів, і де інститут моральних авто-
ритетів (якщо вже говорити про такий інсти-
тут) часто позбавляє цих самих авторитетів 
будь-якої самостійности, примушуючи їх руха-
тись за течією, не так ставлячи гострі питання, 
як даючи зручні відповіді.

 Прапори у боротьбі українців
за власне українство

З іншого боку, зрозумілим є цей запит на 
сторонніх суддів, тих, кому можна делеґувати 
свої сумніви та неврози, на кого можна в разі 
чого, за давньою звичкою, перекласти відпо-
відальність, на кого можна в разі чого беза-
пеляційно послатись. Вік і досвід так чи інак-
ше є важливими арґументами для довіри та 
поваги, особливо якщо ця повага ні до чого 
тебе не зобов’язує. Шістдесятників до безкі-
нечности можна звинувачувати в усіх бідах 
та проблемах нової України, проте на них так 
чи інакше озираються, їх так чи інакше вико-
ристовують як прапори у цій затяжній і не 
завжди зрозумілій боротьбі українців за влас-
не українство.

Поза тим Шістдесятники відходять, і добре 
було б, щоби цей відхід потужної ґенерації 
спричиняв не так бажання пошвидше забува-
ти, як потребу ретельніше вчитись. На помил-
ках. На досягненнях. На парадоксах. На непо-
слідовності. Шістдесятники – покоління 
щедре, вони багато по собі лишають. Було б 
бажання вчитись.

Сергій Жадан – поет, прозаїк, перекладач, гро-
мадський активіст. Думки, висловлені в рубриці 
,,Точка зору”, передають погляди самих авторів 
і не конче відображають позицію редакції Радіо 
Свободи. 

Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковуєть-
ся з дозволу Радіо Вільна Европа/Радіо Свобода 
(https://www.radiosvoboda.org/a/29388556.html).

„Кримська деклярація“
25 липня з Державного департаменту США до „Свободи“ надійшла вміщена нижче заява 

Державного секретаря Майка Помпео, яка має назву „Кримська деклярація“. 

Росія, шляхом вторгнення в Україну та 
анексії Криму в 2014 році, намагалася піді-
рвати основоположний міжнародний прин-
цип, якого дотримуються демократичні дер-
жави: жодна країна не може силою зміню-
вати кордони іншої. Держави світу, включ-
но з Росією, погодились з цим принципом 
і висловили це в Статуті ООН, давши обі-
цянку утримуватись від погрози чи застосу-
вання сили проти територіяльної ціліснос-
ти або політичної незалежности будь-якої 
держави. Цей основоположний принцип – 
підтверджений у Гельсінкському заключ-
ному акті – становить фундамент, на якому 
базується наша спільна безпека.

Так само, як і в Деклярації Велса 1940 
року, Сполучені Штати знову підтверджу-
ють свою політику щодо відмови визна-
ння вимог Кремля із встановлення сувере-
нітету над територією, захопленою силою 

всупереч міжнародному праву. Спільно 
з союзниками, партнерами та міжнарод-
ним співтовариством Сполучені Штати від-
кидають спробу Росії анексувати Крим і 
зобов’язуються підтримувати цю політи-
ку до відновлення територіяльної ціліснос-
ти України. 

Сполучені Штати закликають Росію пова-
жати принципи, про дотримання яких вона 
давно стверджує, і завершити окупацію 
Криму. Оскільки демократичні держави 
прагнуть побудувати вільний, справедли-
вий і процвітаючий світ, ми повинні під-
тримувати нашу відданість міжнародно-
му принципу рівности суверенних дер-
жав та поважати їхню територіяльну ціліс-
ність. Своїми діями Росія продемонструва-
ла поведінку, недостойну великої держави і 
обрала шлях ізоляції від міжнародної спіль-
ноти.
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Україну!

Стан питної води в Україні
Державне аґентство водних ресурсів 6 липня надіслало до „Свободи“ 

мапу забруднености річок в Україні „Чиста вода“‚ створену на основі від-

критих даних про якість поверхневих вод згідно з загальнодержавною 

автоматизованою системою „Відкрите довкілля“. Відтепер громадяни 

матимуть легкий доступ до важливої інформації про стан води у річках 

України. Понад 400 пунктів контролі якости води в Україні лягли в основу 

інтерактивного інструменту, який дозволяє оцінити якість води у най-

більших річкових басейнах України.

Постачання питною водою в Україні на 80 відс. забезпечується за 

рахунок поверхневих вод‚ серед яких вода Дніпра є основним джерелом 

водопостачання. Централізованим водопостачанням в Україні забезпе-

чено 450 міст, 783 з 891 селища міського типу, а також 6‚490 із 28‚584 сіль-

ських населених пунктів, що охоплює понад 70 відс. населення.

Якість поверхневих вод постійно погіршується внаслідок безпо-

середнього скидання у водойми господарсько-побутових або про-

мислових стічних вод, близько 40 відс. яких не очищується або не від-

повідає санітарним вимогам. Найпроблемніші вододжерела виявлено 

в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Одеській 

областях. 

Крім поверхневих водойм, до централізованого питного водопоста-

чання залучено підземні джерела. Вони є подекуди єдиним джерелом 

водопостачання. При цьому близько половини обсягів підземної води, 

що подається тільки комунальними водопроводами, не відповідає 

чинному стандартові на питну воду. У більшості випадків це зумовлено 

надлишковим вмістом мінеральних речовин у ґрунтах, де формуються 

підземні води. Під наглядом санітарно-епідеміологічних станцій перебу-

ває 19‚139 централізованих систем питного водопостачання. При цьому 

частка водопроводів, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, 

постійно зростає.

Серед основних причин відхилення стану водопроводів від гігіє-

нічних вимог переважає відсутність водоохоронних зон, необхідного 

комплексу очисних споруд та знезаражувальних установок. Особливо 

у Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Закарпатській, 

Львівській, Київській областях та у Севастополі значний відсоток водо-

гонів не має повного комплексу очисних споруд. Таким чином, проблеми 

водопостачання населення та якости питної води значно загострилися, 

особливо в останні роки, і потребують комплексного вирішення. 

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

Більшовики вбили 
Митрополита Володимира 

Ярослав Стех

Виповнилося 100 років від дня 
мученицької загибелі Митрополита 
Київського і Галицького Володими-
ра Богоявленського, архимандрита 
Києво-Печерської Лаври. 

100 років тому у Києві розне-
слася вістка, що поблизу фортеч-
них валів Києво-Печерської Лаври 
7 лютого 1918 року був розстріля-
ний і заколотий багнетами 70-річ-
ний Митрополит Володимир. Його 
знали і шанували християни різ-
них конфесій. Кілька людей зі збро-
єю в руках увірвалося крізь ворота 
Лаври, витягли людину в чернечому 
вбранні і замордували. 

Владика народився 1 січня 1848 
року в родині сільського священика 
на Тамбовщині. У хрещенні майбут-
нього владику назвали Василем. Він 
закінчив духовне училище і семі-
нарію у Тамбові, потім поступив у 
Київську духовну академію. Кан-
дидатом богослов’я повернувся до 
Тамбова, де спочатку став виклада-
чем в рідній семінарії, а потім, одру-
жившись, прийняв сан і пішов на 
парафіяльне служіння. 

Однак сімейне щастя о. Васи-
ля було недовгим – помер-
ли його дружина і єдина дити-
на, якою тішилося подружжя. 
Особисте горе привело молодого 
священика на новий шлях служін-
ня Церкви. 8 лютого 1886 року він 
прийняв чернечий постриг з ім’ям 
Володимир, був призначений насто-
ятелем Троїцького Козловського 
монастиря, а в жовтні того ж року 
став настоятелем Антонієва монас-
тиря в Новгороді Великому. Його 
активна діяльність привернула ува-
гу церковного керівництва. 

Невдовзі о. Володимира возве-
ли у святительський сан. Бувши 
Єпископом Самарським, під час 
епідемії владика організував комі-
тет допомоги, збирав пожертви для 
постраждалих і матеріяльно неза-
безпечених людей, що страждали 
від холери та голоду, влаштовував 
безкоштовні їдальні для голодую-
чих‚ відвідував виділені для хво-
рих замкнуті бараки, сповідав хво-

рих‚ разом з ними молився і їх хоро-
нив за християнським звичаєм. Він 
у численних друкованих відозвах 
закликав всіх прийти на допомогу 
тим, хто голодує, потребує помочі. 

Пам’ять про Митрополита Воло-
димира не згасла‚ його чесний 
подвиг, молитовні звернення є зраз-
ком побожности. Життєвий шлях 
Митрополита Володимира – це зра-
зок самовідданого служіння Церкві 
і народові. Володимир був прихиль-
ником незалежности українських 
єпархій від Московського Патрі-
ярхату, який Україну трактував як 
свою колонію, а також посягагав на 
маєтні цінності України. 

Владику Володимира комуніс-
ти розстріляли розривними куля-
ми, тіло закатованого було ножами. 
Гетьман Павло Скоропадський вста-
новив на місці розстрілу пам’ятник 
святителю, який був зруйнований, 
коли місто знову захопили росій-
ські більшовики. Влітку 1992 року з 
благословення Митрополита Київ-
ського і всієї України Володими-
ра Романюка чесні мощі святителя 
були знайдені й спочивають нині в 
Дальніх печерах Києво-Печерської 
Лаври. Київський митрополит став 
першим священослужителем-ново-
мучеником, загиблим в роки рево-
люції та заколоту. Мільйони україн-
ців постраждали за свою віру і наці-
ональні переконання в масових рос-
трілах. 

Митрополит Володимир був зара-
хований до лику святих. За слова-
ми очевидця мученицької кончини 
Митрополита Володимира, убивці 
привезли останнього до місця роз-
стрілу на автомобілі. Коли вбив-
ці вивели митрополита з автомо-
біля і зупинилися на майданчику, 
мученик попросив у них часу помо-
литися Богу. Він благословив своїх 
убивць і сказав: „Господь вас благо-
словляє і прощає“. І після цього про-
лунали чотири постріли. Так було 
відкрито першу сторінку у величез-
ній книзі кривавих гонінь XX ст. 
на Церкву Христову, за яку віддали 
життя багато тисяч мучеників.  

Торонто

в Україні підтримують твою ідею з 
вимогою звільнити всіх. Але мимо-
волі весь світ звернувся з вимогою 
звільнити Олега Сенцова. І в дея-
ких випадках навіть забув суть тво-
єї вимоги.

У світі не так багато людей такої 
волі, як ти. Ми знаємо, що ти не 
любиш, коли про тебе говорять 
хороше. Але така вольова, міцна 
духом людина нам потрібна живою. 
Саме для того, щоб вести подаль-
шу боротьбу за всіх наших хлопців, 
за яких ти готовий життя покласти. 
Ти нам потрібен. Навіть з в’язниці 
ти зміг об’єднати всіх нас для цієї 
боротьби.

Якщо не зараз, то пізніше, в най-
ближчому майбутньому ми все 
одно звільнимо тебе. Ми – це Укра-
їна і багато-багато людей доброї 
сильної волі в цивілізованому світі.

Ми тебе просимо від імені всіх 
нас. Від імені всіх, хто цінує життя 
і волю вище від усього. Просимо з 

повагою і з любов’ю до тебе.
Низький уклін твоїй мамі. Наша 

любов до твоїх діток! Заради любо-
ви до них, заради любови до нас, 
заради Бога просимо тебе зупини-
ти голодування. Наполегливо про-
симо. Дуже просимо тебе!

П. С. Ось історія, переказана 
Мустафою Джемілєвим. Коли Мус-
тафа тримав найтриваліше голоду-
вання і вже був готовий розлучити-
ся з життям, до нього на побачення 
приїхала мати з братом з запискою 
від Андрія Сахарова. У ній Саха-
ров писав, що просить Мустафу від-
мовитися від голодування. Про те, 
що для всіх однодумців і соратни-
ків набагато важливіше його життя, 
ніж його, нехай героїчна, смерть. Не 
врахувати думку Сахарова, відмо-
вити Сахарову Мустафа не міг. Він 
припинив голодування.

Олеже, ми приєднуємо до нашого 
прохання прохання Андрія Сахаро-
ва і Мустафи Джемілєва. Зроби для 
нас цей подвиг любови“.

Львівський культурологічний 
журнал „Ї“

(Закінчення зі стор. 3)

„Зроби для нас...
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$              Пресфонд „Свободи“
125 Mostovych, Martha Silver Spring, MD
100 Ivanonko, Zenon & Helen Vestal, NY
60 Kawalec, Christina North Branch, MN
50 Petrusha, Sophie Troy, MI

Popovych, Orest Howell, NJ
38 Koropeckyj, Oksana Catonsville, MD
30 Konowal, Natalia Arlington Hts, IL

Limonczenko, Alexis San Mateo, CA
25 Geletkanycz,  

Roman A & Helen
Bedford, NH

20 Cherviovskiy, Alexander Warren, MI
Czmola, Olha Depew, NY
Dolinsky, Larissa Westfield, NJ
Hawrylko, Eustace Warren, MI
Hayda, Ihor Providence, RI
Hrab, Aurelia Morristown, NJ
Jarymowycz, Zenowij Philadelphia, PA
Keske, Luba & Walter Woodland Hills, CA
Melnyk, Chrystyna New Haven, CT
Mysko, Zoreslava Philadelphia, PA
Olijar, Stephanie Parma, OH
Pak, Ihor Huntingdon Vy, PA
Radynskyj, Ksenia East Lyme, CT
Rakowsky, Alexandra & 
George

Riverhead, NY

Semeniak,  
Nicholas & Nadiа

Brookfield, WI

Sierant, Anna Astoria, NY
Stasiw, Roman Nesconset, NY
Voychak, Roman Cheektowaga, NY

15 Bemko, Ihor Edinboro, PA
Kipa, Albert Allentown, PA
Kostiuk,  
Theodor & Alexandra

Silver Spring, MD

Polon, Oksana & Lavro Pittsford, NY
Zobniw, Lubomyr Binghamton, NY

10 Korz, Olga Towson, MD
Lys, Maria Pierson, FL
Lysobey, Christine Cherry Hill, NJ

5 Konowal, Wasyl Arlington Hts, IL
Oliynyk, Yuriy Carmichael, CA
Safian, Walter & Anna New York, NY

РАЗОМ ЗА ТРАВЕНЬ: $988

Пресфонд „Свободи“ та Aльманаху УНСоюзу за травень 2018 року

 $              Пресфонд Aльманаху УНСоюзу
100 Voyevidka, Martha & Ihor Reno, NV
80 Klymkowsky, Walter Arlington, VA
35 Antoniak, Zenon Richland, WA
30 Berestiansky, Roman Chicago, IL

Didoshak-Kuncio, Z Whitestone, NY
Futey, Bohdan Annapolis, MD
Kiebuzinski, George Gaithersburg, MD
Mirchuk, Mykola Livingston, NJ
Oursta, Jossip Philadelphia, PA
Polon, Oksana & Lavro Pittsford, NY
Pryshlak, Halyna West Seneca, NY
Remeniuk, Leon & Vera Kenosha, WI
Sokolyk, Y & O Toronto, ON
Tkaczuk, 
Bohdan & Oresta

Chicago, IL

Zyla, Irene East Brunswick, NJ
25 Gina, Vera Flushing, NY
20 Bojczuk, Maria & Mykola Dresher, PA

Gonzalez, Luba Lynbrook, NY
Hrab, Aurelia Morristown, NJ
Kuropas, Bohdan & Lydia Hickory, NC
Nalywajko, Myroslawa North Port, FL
Papiz, Olena Warren, MI

10 Juzeniw, Alexandra New York, NY
Karyj, Stefania Jackson, NJ
Kolubinsky, Walter Phoenixville, PA
Kuchar, Roman Canton, MI
Leskiw, Maria Philadelphia, PA
Pawlowych,  
Lubomyr & Irene

Union, NJ

Pokinsky, Daria East Elmhurst, NY
Sawyn, Alexandra Chicago, IL
Swystun, Orysia North Port, FL

5 Haftkowycz, Nadia Wethersfield, CT
Hawryluk, Olga Stuyvesant, NY
Kostiuk, Roman Woodside, NY
Maday, Irene Huntingdon Vy, PA
Maksymjuk, Stefan Silver Spring, MD
Semczysyn, Victor / Ilia Hartford, CT
Shashkewych, Sophie Torrance, CA
Zaika, Laura Larysa Cheltenham, PA

РАЗОМ ЗА ТРАВЕНЬ: $850  

Щиро дякуємо всім жертводавцям за підтримку пресфонду „Свободи“! 

У Франції зустрілися шанувальники Анни Київської
До „Свободи“ надіслали з Парижу вміщену нижче промову голови товариства Приятелі Анни 

Київської, королеви Франції (1051-1066) Ігоря Бардина, виголошену 19 травня на благодійній 
вечері в монастирі св. Вінсента у Сенлісі, Франція. У вечері брали участь Владика Борис Ґудзяк, 
Посол України Олег Шамшур, історик Жан-Клод Маркаде, друзі культурного центру Анни Київ-
ської, королеви Франції.

Цього вечора до нас у це історичне абатство 
св. Вінсента, збудоване Анною Київською у ХІ 
ст., завітали Юлія та Роман Тичківські, випус-
кники Парляментарної програми „Канада-Укра-
їна“. Вони є провідниками Української академії 
лідерства, створеної Ярославою Джонсон. При-
ємною несподіванкою є наша наймолодша гос-
тя, дочка Юлії та Романа Тичківських на ім’я 
Анна Ярославна, яка народилася 1 березня у 
Києві. 

Для Анни Ярославни молодшої, Культурний 
центр Анни Київської і абатство св. Вінсен-
та в Сенлісі, Франція, стане місцем зустрічі або 
Европейським Майданом, куди вона і ми буде-
мо повертатися, щоб скріплювати наше евро-
пейське коло друзів.

У чому полягає важливість Культурного цен-
тру Анни Київської?

Звернімося до канадської, французької, аме-
риканської або британської історії. Кожна з 
них містить багато томів, які розповідають про 
багатовікову історію своєї країни. Але й досьо-
годні аспіранти та історики продовжують дослі-
джувати події в історії цих країн, щоб заповни-
ти або завершити ще недописані її розділи.

Джон С екс тон,  колишній пр е зидент 
Ню-Йоркського університету, відповідаючи на 
запитання про важливість установ, які відігра-
ли визначну ролю в історії, заявив: „Із 100 уста-
нов світу, які проіснували понад 500 років, 70 
є. університетами. Серед інших установ – Вест-
мінстерський парлямент, Ватикан та інші. Ці 
заклади є водночас як центрами навчання, так і 
зберігачами історії“.

Культурний центр Анни Київської саме і є 
тим проєктом, що пов’язує Україну з багатові-

ковою установою. Ми підтримуємо цей проєкт 
своєю присутністю тут сьогодні і заохочуємо 
інших в Україні та у всьому світі доєднатися до 
його підтримки.

Українці виходять із темряви, що століттями 
огортала їхню історію, проте й сьогодні можна 
зустріти деяких введених в оману вчителів, які, 
викладаючи історію України, вважають її почат-
ком 1991 рік.

Невдовзі світ побачить нова книга „Корона“, 
що викликала зацікавлення навіть у скептиків, 
адже у ній проголошена думка про те, що істо-
рія України сягає XI ст., століття Анни Київ-
ської і давніших часів.

Підтримка Санліського проєкту Культурного 
центру Анни Київської – це поважний внесок у 
написання важливого розділу на сторінках істо-
рії України. Особливо у час, коли Україна пря-
мує до реінтеґрації з Европою та будує европей-
ське майбутнє.

Епископ Борис та всі приятелі Культурного 
центру Анни Київської заслуговують на схва-
лення та всебічну підтримку у втіленні цього 
проєкту майбутнього.

Єднаймося, друзі, 
в красиву родину!

На 12-му Фестивалі української культури‚ 
що відбувся 13-15 липня на Союзівці‚ ведучий 
свята народний артист України Петро Мага 
– відомий український співак і автор пісень 
прочитав своє вітання фестивалеві‚ яке вмі-
щене нижче. 

Єднаймося, друзі, в красиву родину,
що стільки пройшла – і війну, і орду,
бо поки ми разом, країна не згине,
і ворог спиняє нахабну ходу. 
Роз’єднані вічно дурними князями
ми сіяли зерна у чорних полях.
Кривими стежками, ярами, лісами
шукаємо спільний омріяний шлях.
Яка ж ти красива, моя Україно,
оспівана рясно в піснях і віршах!
Коли в тебе з’явиться Церква єдина,
коли запанує єдина душа?
Коли чорноземи забудуть про злидні?
Коли на Донбасі забудуть про страх?
І чорно-червоні і жовто-блакитні 
Триматимуть міцно у дужих руках?
Коли заживуть незагоєні рани?
Коли на колінах вшанують бійців?
Коли острів Крим напівостровом стане,
повернеться знов до своїх берегів?
Моя Україно, ми всі – твої діти.
Ти наша колиска, наш двір, і наш дім.
Розкидані простором, часом і світом
тримаємо руки на пульсі твоїм.
В Ню-Йорку, Чикаго, в Торонто й Отаві.
В Канбері і Лондоні маєм братів.
Ми любимо присмаки львівської кави,
черкаський замріяний спів кобзарів.
Ми бачимо Київ в паризьких каштанах,
коли завітає цвітіння пора.
Зануривши руки у римські фонтани,
ми згадуєм тихо про хвилі Дніпра.
Єднаймося, друзі, в красиву родину.
Хай щастя приходить на кожен поріг.
у справах, що рухають гарну країну,
в думках, у надіях, у мріях своїх.
І тут, на зеленій, дзвінкій Союзівці
кружляє в повітрі ідея ясна:
Ми рідні навіки! Ми всі – українці!
Одна у нас мама! Й країна одна!

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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Гості з Тернополя відвідали місто-побратим Парму
Петро Твардовський

ПАРМА‚ Огайо. – 11 червня в 
Пармі побувала делеґація Терно-
пільської міської ради, в складі якої 
був голова Тернополя Сергій Надал 
і ректор Тернопільського націо-
нального економічного універси-
тету проф. Андрій Крисоватий. 
На летовищі Клівленду делеґацію 
зустрічали президент Українсько-
го Конґресового Комітету Амери-
ки Андрій Футей та голова управи 
Українських Злучених Організацій 
Огайо Марта Ліщинецька-Келегер.

Упродовж чотирьох днів деле-
ґація відвідала Український Куль-
турний Парк в Клівленді, у Пар-
мі – парк Української Спадщи-
ни в „Українському селі“ та місь-
ку бібліотеку, побувала в україн-
ських церквах Парми і Клівленду, 
в Стейтовому Університеті в міс-
ті Кент. У Міській раді Парми від-
булися офіційні перемовини деле-
ґації з посадником Парми Тімо-
ті ДіҐітером з приводу здійснення 
домовлень про майбутню співпра-
цю між містами-побратимами Тер-
нополем і Пармою. 

Під зустрічі делеґації з пред-
ставниками української громади в 
Українській Федеральній Кредито-
вій Кооперативі „Самопоміч” гості 
розповіли про мету приїзду і вра-
ження від перебування у Пармі. 

С. Надал: „Спілкуючись з Андрі-
єм Футеєм ми довідались, що пере-
важна більшість українців, які про-
живають у Пармі, походить з Тер-
нополя, або з Тернопільської облас-
ти. Вони зберігають українські 
мову, звичаї і традиції. Оскільки 
Парма стала побратимом Терно-
поля, виникла ідея відвідати укра-
їнську громаду, ознайомитися з її 
життям, поспілкуватися з владою 
міста, з підприємцями, домовити-

ся про співпрцю у різних площинах 
міського господарства, про мож-
ливий вклад інвестицій в розвиток 
Тернополя. 

У підсумку підписаний меморан-
дум з посадником Парми, у якому 
узгоджено співпрацю у площинах 
економіки, культури, освіти, спор-
ту, охорони здоров’я, містобуду-
вання, торгівлі, науки, технологій, 
охорони навколишнього середови-
ща, туризму. 

Було домовлено сприяти взаєм-
ному обмінові візитами між пред-
ставниками громад і мешканця-
ми обох міст. У серпні цього року 
уточнимо окремі напрямки співп-
раці, коли на наше запрошення 
посадник Парми приїде до Терно-
поля на відзначення Дня Незалеж-
ности України. 

У Тернополі влада міста опіку-
ється пораненими, тими родина-
ми, які втратили на війні когось 
з рідних, переселенцями з Донба-

су. Повсякчасну допомогу надають 
промислові підприємства, торго-
вельні заклади, громадські органі-
зації та добровольці. 

Що стосується переселенців, 
то їх у нас близько 1‚000 осіб. Для 
проживання надаємо їм безплат-
не житло у комунальних підприєм-
ствах та у приватних будинках тер-
нополян. Допомагаємо у працевла-
штуванні, влаштовуємо дітей без-
платно у школах і дитячих садках. 
Створили Центр для переселенців, 
що допомагає їм організовувати 
свій власний бізнес, постійно про-
живати тут і не повертатися в Дон-
бас. 

А. Крисоватий: Ми домовилися 
про обмін студентами між наши-
ми вищими школами. Такий обмін 
студентами університет вже має з 
Ню-Йорком, Чикаґо, з універси-
тетом штату Мейн. Оскільки бага-
то вищих навчальних закладів є 
і в Огайо, то тепер поширимо цю 

співпраці з ними. Хочемо, щоб 
наші викладачі і студенти мали 
можливість стажуватися та здо-
бути певні освітні навики саме в 
університетах Огайо. Запрошує-
мо провідних викладачів універси-
тетів Огайо приїхати до нас, щоб 
прочитати лекції нашим студен-
там, обмінятися досвідом праці з 
науковцями нашого університету. 
Такі обміни студентами і науков-
цями сприятимуть ознайомленню 
з культурним надбанням України і 
США.

Наш університет кожен рік при-
ймає на військове навчання 150 
студентів. Багато з них з 2014 року 
брали участь у війні з аґресором на 
сході України. Два Герої України 
навчалися в нашому університе-
ті і загинули у війні на Донбасі. Ми 
поставили їм пам’ятники та допо-
магаємо їхнім родинам. На алеї 
міста посадили 100 лип, щоб вша-
нувати пам’ять „Небесної сотні“, 
розробили декілька програм для 
підтримки тих, хто воює і для тих, 
хто повернувся додому. 

На державному рівні існує вій-
ськовий збір і для його підтрим-
ки кожен із платні платить додат-
ковий податок 1.5 відс. Крім цього‚ 
люди здають одноденний добро-
вільний заробіток на потреби 
армії‚ збирають продукти і різний 
одяг та через добровольців від-
правляють військовим на фронт. 
Маємо добру співпрацю з країна-
ми Евроcоюзу. Вони надають нам 
необхідні фонди, щоб допомогти 
у побутових проблемах тим вій-
ськовим, які повернулися з фрон-
ту. А тим, хто загинув‚ Міська рада 
з допомогою громадськості встано-
вила в місті пам’ятник . 

Гасло „Слава Україні! Героям сла-
ва!” лунає по всій Україні від Дон-
басу до Карпат. 

Проголошено проклямації на честь України
Віра Боднарук

НОРТ-ПОРТ‚ Фльорида. – 5 липня 
в міській раді Норт-Порту посадник 
міста Ванеса Карусоне в присутнос-
ті членів міської ради та української 
громади проголосила проклямацію до 
27-ої річниці Незалежности України 
24 серпня і передала її голові Громад-
ського комітету Дарії Томашоській. 

Від імени української громади в пів-
денно-західній Фльориді Д. Томашось-
ка подякувала голові і членам міської 
ради за їхню підтримку протягом року. 
Вона згадала, що народ України бага-
то років боровся за свою незалежність 
від загарбників-сусідів й продовжує 
боротьбу на сході України з росій-
ським аґресором. Український народ 
готовий захищати свою незалежність і 
будувати країну добробуту з підтрим-
кою США та европейських держав.

10 липня на засіданні представни-
ків повіту Сарасота, Фльорида, у міс-
ті Венис‚ було зачитано прокляма-
цію про те, що 24 серпня, оголошу-
ється Українським Днем Незалежнос-
ти. Проклямацію прочитав представ-
ник першого повіту Сарасоти Майкл 
Моран у присутності голови Ненсі 
Детерт та представників інших пові-
тів Чарлса Гайнса, Пола Караджюло та 
Алана Майо. 

Проклямацію прийняла Д. Тома-
шоська від імени членів української 
громади.

На зустрічі в Сарасоті (зліва): Роман Чайковський, Віра Боднарук, Богдан Боднарук, Одарка Горбачевська, 
Роксоляна Яримович, Надя Белей, Стефан Белей, Ненсі Возна, Майкл Моран, Дарія Томашоська, Ігор Гронь, Євген 
Томашоський, Михайло Яримович, Катя Стецюк, Анна-Марія Сусла, Леся Попель. 

Учасники зустрічі в Пармі (зліва): Сергій Надал, Петро Твардовський‚ 
Андрій Крисоватий. (Фото: Олександер Федорчук)

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 125 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com

Річна передплата – $90. 
Додайте лише $5 і матимете обидві версії 
– паперову і електронну

Відділ передплати:
973-292-9800 дод. 3042
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Виступили майбутні науковці 
Дарія Даревич

ТОРОНТО. – Наукове Товари-
ство ім. Шевченка (НТШ) в Кана-
ді вже 68 років влаштовує конфе-
ренції та доповіді українських нау-
ковців з різних ділянок україніс-
тики та галузей науки. Доповідь 
22 червня не була традиційною, 
бо виступали не науковці і дослід-
ники зі закінченою вищою осві-
тою чи докторанти‚ а п’ять студен-
ток, що закінчили третій рік сту-
дій в університетах України. Це 
майбутні науковці та дослідни-
ці, що приїхали до Канади за про-
грамою „Mitacs Globalink Research 
Internship Program for Ukraine” на 
тримісячне стажування в універси-
тетах в Онтаріо. 

Вечір відкрила і привітала при-
сутніх д-р Дарія Даревич, голова 
НТШ в Канаді. Вона представи-
ла студенток і подякувала роди-
нам, що погодилися їх гостити під 
час побуту, а саме панству Кури-
левим, Остапчукам, Тарнавським 
та Юхименкам. Також вона подя-
кувала спонзорам вечора: Укра-
їнському Культурному Центро-
ві і Фундації „Будучність”. Д-р Д. 
Даревич попросила до слова пред-
ставника Союзу Українських Сту-
дентів Канади Матея Дубчака. Д-р 
Олександер Романко, член дирек-
ції НТШ та ініціятор програми 
„Mitacs” розповів про програму і 
провадив вечором. 

Д-р О. Романко є науковим спів-
робітником Аналітики ризику і біз-
несу у фірмі „IBM Canada”, викла-
дачем в університетах Торонтсько-
му та Українському Католицько-
му у Львові та активним громад-
ським діячем. Він пояснив, що дер-
жавна канадська програма „Mitacs 
Globalink Research Internship 

Program” вже діє 18 років. Її фінан-
сують федеральний і провінційні 
уряди Канади з допомогою універ-
ситетів, харитативних суспільних і 
громадських організацій Канади. В 
прогамі бере участь 10 країн світу. 

Цього року вперше студенти з 
України мали нагоду вносити про-
хання стати інтернами програми 
в Канаді. Кошти за кожного сту-
дента виносять 15 тис. дол. за три 
місяці перебування в Канаді. З того 
„Mitacs” покриває 9,000, а Укра-
їнська Канадська Фундація ім. Т. 
Шевченка зобов’язалася покрити 
6,000 на студента. З України було 
476 заявників з 64 університетів. 
З них 51 одержав стипендії на ста-
жування в 32 канадських унівеси-
тетах.

З 10-хвилинними презентація-
ми-доповідями про свою дослід-
ну працю над проєктами в Кана-
ді виступили Анна Рула з Харко-
ва, яка закінчила третій рій студій 
в Київському університеті ім. Тара-
са Шевченка в Києві, а в Канаді 
працює на Університеті Західньо-
го Онтаріо в Лондоні. Вона гово-
рила про своє дослідження „Сен-
сорне фільтрування звірят віднос-
но автизму”. 

Діана Мірзоєва зі Львова, яка 
студіює в універстеті „Львівська 
Політехніка”, а в Канаді працює 
в Університеті Квінс у Кінґстоні‚ 
представила тему „Права інтелек-
туальної власности, міґрація інова-
торів та дифузія технологій”. 

Ксенія Гладких з Донецька, яка 
вчиться на Київському університе-
ті ім. Т. Шевченка, a в Канаді пра-
цює в Університеті МекMaстер в 
Гамільтоні говорила на тему дослі-
дження „Переселення внутрішньо 
переміщених людей України.”

Владислава Потапова з Харкова, 

яка закінчила третій рік студій в 
Університеті ім. Т. Шевченка в Киє-
ві, а в Канаді працює в Університе-
ті Вотерлу‚ представила тему „Від-
ношення між інфраструктурними 
приходами і демографічними фак-
торами”.

Останньою була презентація 
Людмили Гірченко з Києва на тему 
„Якість взаємодії зі смартфоном”. 
Вона вчиться в Університеті ім. Т. 
Шевченка в Києві, а в Канаді три 
місяці стажується в Університеті 
Ґвелф у Ґвелфі.

Всі доповіді були представлені 
українською мовою. Презентації 

доповідей можна побачити і почу-
ти на каналі ЮТюб НТШ на відео-
запису Ігоря Томкова у співпраці з 
інж. Олесем Дольницьким, члена-
ми дирекції НТШ. 

На закінчення студенток при-
вітала Ірена Мицак, член дирекції 
Української Канадської Фундації 
ім. Т. Шевченка. Вона також пові-
домила, що Шевченківська фунда-
ція зобов’язалася підтримати про-
граму „Mitacs” на три роки‚ тому 
закликає українську громаду в 
Канаді допомогти здійснити цей 
надзвичайно корисний проєкт сво-
їми пожертвами. 

Члени дирекції Наукового Товариства ім. Шевченка з студентками 22 
червня в Торонто: (сидять зліва) Таня Джулинська, д-р Дарія Даревич, 
Ірена Мицак; (стоять) Ксенія Гладких, Анна Рула, Олесь Дольницький, 
Діана Мірзоєва, Ігор Томків, Людмила Гірченко, д-р Олександер Романко, 
Владислава Потапова, д-р Микола Держко. (Фото: Олег Іванусів)

Вийшла в світ третя книжка ЕУД про США
Надія Заяць

ЧИКАҐО. – У червні вийшла 
в світ друком третя книжка аме-
риканського тому „Енциклопедії 
Української Діяспори“ (ЕУД) про 
українську діяспору в США, яка 
включає статті від „С“ до „Я“. Вида-
вець і головний спонзор проєкту 
– Наукове Товариство ім. Шевчен-
ка в Америці, а головні редакто-
ри книжки – д-ри Орест Попович і 
Олександер Лужницький. 

Їм допомагала в праці добровіль-
на Реґіональна група ЕУД. Адміні-
страція і діючий архів знаходять-
ся в бюрі в Чикаґо, в приміщенні 
Українського Культурного Осеред-
ку, з якого вийшли перші дві книж-
ки ЕУД під редакцією вже покійних 
д-рів Василя і Дарії Маркусь. 

Фундація „Самопоміч” Україн-
сько-Американської Федеральної 
Кредитової Спілки „Самопоміч” і 
Фундація „Спадщина” Банку „Пев-
ність” стали довголітніми фунда-

торами приміщення Чикаґського 
бюра ЕУД. Адміністратор Чикаґ-
ського бюра ЕУД Надія Заяць вру-
чила примірники третьої книжки 
дирекціям Фундацій „Самопомочі” 
і „Спадщини”, висловлюючи щиру 
вдячність за всі роки підтримки у 
вагомій праці документації історії 
української діяспори в Америці.

Том ЕУД про США вийшов дру-
ком у трьох книжках: А-К, Л-Р і 
тепер С-Я. У плянах є ще видати 
четверту книжку з поправками й 

доповненнями. Томи ЕУД можна 
придбати у НТШ-А. Ціна: 40 дол. 
плюс 6 дол. за пересилку (за кожну 
книжку); для членів НТШ-А – 32 
дол. Адреса: Shevchenko Scientific 
Society, 63 Fourth Ave., New York, 
NY 10003. Електронна пошта: info@
shevchenko.org

В Чикаґо можна купити книжки 
в канцелярії ЕУД. Адреса: 2247 W. 
Chicago Ave., Chicago, IL 60622, тел.: 
773-489-1339. Електронна пошта: 
encukrdiaspora@gmail.com. 

Члени Управи Фундації „Самопоміч“ (зліва): Михайло Кос, Надія Заяць від 
ЕУД, Ореста Фединяк, Богдан Ватраль. (Фото: Володимир Тюн)

Члени Фундації „Спадщина“ (зліва): Христя Верещак, Тарас Дрозд, Надія 
Заяць від ЕУД, Павло Бандрівський. (Фото: Мет’ю Матушак)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2018 РОКУ No. 3110

Про Міжнародні авіолінії України розповіла Анна Широлапова. (Фото: 
Левко Хмельковський)Ярмарок пропонує багато народних виробів. (Фото: Bo Photography)

На сцені фестивалю зустрілися дириґент хору „Думка“ Василь Гречинський 
(зліва) і скрипаль Василь Попадюк. (Фото: Левко Хмельковський)

З танцем „Привіт“ виступила Академія танцю ім. Роми Прийми-
Богачевської. (Фото: Левко Хмельковський)

Виступає гурт „Браття з Прикарпаття“. (Фото: Левко Хмельковський)

Українські танці показала Академія танцю ім. Роми Прийми-Богачевської. (Фото: Левко Хмельковський)

„Свобода“ 27 липня розповіла про 12-ий Фестиваль української куль-
тури‚ що відбувся 13-15 липня на Союзівці. На цій сторінці тижневик 
продовжує фоторепортаж про пам’ятну подію року. 

Фестиваль став незабутньою подією
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Гості заповнюють літній театр оселі перед вечірнім концертом. (Фото: Bo Photography)

На сцені – романтичний танець „Мельодія“. (Фото: Bo Photography) На фестивалі було багато молоді. (Фото: Bo Photography)

Українська Народна Фундація видала програмку фестивалю. (Фото: Bo 
Photography)

Найшвидше з’їв вареники Павло Шийка (пра-
воруч) і йому вручив нагороду Алекс Ґутмахер. 
(Фото: Левко Хмельковський)

Жеребкування льотерії провели (зліва): Петро Мага‚ Рома Лісович і 
Мар’янка Гаврилюк. (Фото: Bo Photography)

Учасники змагання з швидкісного споживання вареників. (Фото: Левко Хмельковський)
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Україна ще не зформувалася як 
держава, державні інститути вкрай 
слабкі і не можуть слугувати політич-
ною опорою. 

Україна може відбутися тільки як 
система мобілізаційних проєктів. І 
ключовим мобілізаційним проєктом 
є війна.

Політика керівництва України на 
зниження ескаляції бойових дій є 
важливою гуманітарною ініціятивою, 
яка зберегла чимало життів. Однак‚ 
політика умиротворення аґресора 
фактично перетворила війну з мобі-
лізаційного проєкту, який надавав 
авторитет владі, на проєкт, що демо-
білізує і авторитет у влади відбирає. 

Війна залишається головним чин-
ником українського порядку денного. 

Найактивніші частини суспільства 
налаштовані патріотично, і захист 
батьківщини був і залишається голо-
вним суспільним соціяльним підне-
сенням. 

Для посилення авторитету владі 
потрібна військова реформа, яка б 
дозволила знову перетворити війну 
на мобілізаційний проєкт. При цьо-
му зберігши важливі досягнення дер-
жавної політики — Мінські угоди й 
досягнуте обмеження на застосуван-
ня важких озброєнь. 

Хорватія використала Дейтонські 
мирні угоди для того, щоб провес-
ти підготування до звільнення час-
тини території своєї держави воєн-
ним шляхом. Навіть попри введен-
ня миротворчих військ у Хорватію, 
забезпечити мир можна було тільки 
бойовими діями. І хорвати вели мову 
про мир — але водночас з цим їхню 
армію було реформовано і бойових 
дій вона не припиняла.

Дипломатія необхідна, щоб уклас-
ти мир тоді, коли ми зможемо від-
повісти ударом на удар і нав’язати 
ворогові свою перевагу на будь-якому 
обраному напрямку.

2. Що таке перемога у війні з Росі-
єю, чого треба досягти, яких умов і 
часу це потребує?

У перемоги є кілька рівнів.
Перемога у війні з Росією в полі-

тичному пляні — це повна незалеж-
ність України від кабального росій-
ського впливу; повне повернення всіх 
окупованих територій; відмова Росії 
від будь-якого втручання у внутріш-
ні справи.

Перемога в економічному пляні — 
повна компенсація завданих Росією 
збитків; інтеґрація України з росій-
ської економічної системи в европей-
ську.

Перемога у воєнному пляні — 
досягнення переваги на фронті в 
умовах льокальної війни; створен-
ня армії, здатної завдавати нашому 
ворогові неприйнятних втрат; дове-
дення боєздатности армії до рівня, 
достатнього для проведення опера-
цій зі звільнення Придністров’я, Кри-
му, Донбасу.

Щоб домогтися воєнної перемоги, 
необхідно прожити певний часовий 
етап змін. Хорвати змогли провес-
ти операцію „Буря“ тільки після того, 
як успішно провели низку невеликих 
наступальних операцій, випробува-
ли в умовах маневреного бою коман-
дування, ударні частини і з'єднання, 
перевірили в бою боєздатність, техні-
ку і тактику.

На першому етапі для україн-
ської армії цілком досить досягнути 
мети першої — отримати перевагу на 
фронті в Донбасі в умовах обмеженої 
Мінськими угодами війни.

Що таке перевага? Перевага — це 
завдати російській окупаційній армії 
неприйнятних втрат з використан-

ням дозволених Мінськими угодами 
видів озброєнь. Неприйнятні втрати 
— це, по суті, вибивання особового 
складу російських армійських корпу-
сів, втрати, які повинні перевищува-
ти поповнення. Неприйнятні втрати 
— це означає, що російські й місце-
ві найманці, які йдуть тільки за гроші 
на службу в Донбасі, дедалі частіше 
відмовлятимуться укладати контрак-
ти через високий ризик.

На війні армія повинна воювати, 
повинна збирати і виховувати людей 
дії, бути мобілізаційним проєктом, 
щоб максимально ефективно вико-
ристовувати головний ресурс — 
людей. Якщо армія не прив’язується 
до цілей війни, якщо армія не 
прив’язується до головного завдан-
ня — перемогти ворога, вона пере-
стає розвиватися, скорочується чис-
ло мотивованих людей, які хочуть 
служити. Цієї основної проблеми 
не вирішити жодним збільшенням 
бюджету. Армія, яка під час війни не 
хоче перемогти ворога, — це армія 
без душі. І жодне поліпшення побу-
тових умов само по собі не зробить її 
боєздатною. Збільшувати військовий 
бюджет треба не для утримання лям-
пасної бюрократії, а щоб були забез-
печені всім необхідним найкращі — 
ті, хто веде бій на передовій лінії, ті, 
хто готується до конкретних бойових 
завдань.

Підвищення боєздатности армії — 
це найвагоміший арґумент диплома-
тії.

3. Чи втрутиться російська армія 
і чи здатна вона розрізати країну 
по Дніпру, захопити Лівобережну 
Україну?

По-перше, Росія не має цілей оку-
пувати Україну або навіть її частину 
без ґарантій, що це призведе до зміни 
політичного режиму в Києві.

По-друге, Росія не має сил, достат-
ніх для проведення широкомаштаб-
ного наступу на Центральну Україну.

Сьогодні утримання окупова-
них територій, в тому числі Донба-
су і Криму, перетворилося на вели-
чезний тягар для російського бюдже-
ту й економіки. Це виснажує Росію 
і показує, що в разі розширення В. 
Путіном війни станеться повний роз-
рив з Заходом, і російська економі-
ка в разі застосування „іранського 
варіянту“ санкцій стрімко завалить-
ся. Без співпраці з країнами Заходу 
імперія В. Путіна не здатна існува-
ти. Немає сумнівів, що після п’яти 
років дипломатичних зусиль широ-
комаштабна аґресія призведе до роз-
риву взаємин Росії з США й Евросо-
юзом, які В. Путін намагається вибу-
довувати, розуміючи повну фінансо-
ву та економічну залежність від Евро-
пи і США. Інакше не витрачали б гро-
шей на дорогі проєкти олімпіяд і чем-
піонатів. 

Росія не здатна розірвати контак-
ти з Заходом, і тому формат неви-
знаної Україною війни, АТО чи ООС 
— дипломатично В. Путінові дуже 
зручний. Невизнана війна дозво-
ляє ухилятися від особистої відпо-
відальности. Але в разі широкома-
штабного вторгнення у керівництва 
України варіянтів не буде — дове-
деться оголошувати війну. І можли-
востей ухилятися від відповідаль-
ности в В. Путіна також не буде — 
доведеться визнати війну. Але для В. 
Путіна визнати війну в Україні озна-
чає не менші ризики, ніж для Укра-
їни. Війна вимагатиме мобілізації 
всієї економіки, населення, і в Росії, 
на відміну від України, союзників у 
цій війні не буде. В. Путін це чудово 
розуміє.

Щоб вийти на Дніпро, Росії дове-
деться докласти зусиль, до яких вона 
наразі не готова навіть технологіч-
но. А саме — провести мобілізацію 

армії, бо діючі російські сухопутні 
та повітрянодесантні війська налі-
чують усього близько 360 тис. осіб. 
Тобто російська кадрова армія, при-
значена для наземних бойових дій, 
має досить обмежену чисельність. 
Більше двох третин цього особово-
го складу — це допоміжні, адміні-
стративні структури, непридатні для 
бойових операцій. Бойовий склад 
російської наземної армії, яка може 
бути зосереджена для удару по Укра-
їні, не може перевищувати 100 тис. 
осіб, за максимальними розрахун-
ковими цифрами. Тобто ніякої крат-
ної переваги в силах російська армія, 
порівняно з українською, не має. 
При цьому мотивація в російських 
кадрових військових досить неве-
лика, це помітно з бойових епізодів 
липня-серпня 2014 року, коли росій-
ська армія втратила, за мінімальни-
ми оцінками, близько 500 вояків та 
офіцерів убитими й пораненими у 
боях з наспіх створеними й недо-
свідченими українськими силами. І 
це ж росіяни не штурмували міст. А 
сучасна війна ведеться в зонах забу-
дови, в населених пунктах, де, як 
свідчить досвід Сирії, навіть масо-
ване застосування авіяції й арти-
лерії не може повністю придуши-
ти осередків опору. Для просування 
по Україні доведеться штурмувати 
вузли комунікацій — населені пунк-
ти, міста. Для цього потрібна піхота, 
самою технікою не впоратися. Тоб-
то будуть втрати. І вже не сотні трун 
поїдуть у Росію, а тисячі. І це буде 
зовсім інший резонанс і наслідки.

Сьогодні, незважаючи на величез-
ні проблеми й інституційну слабкість 
нашої армії, відсутність стратегії роз-
витку, чотири роки війни дозволили 
створити в країні унікальний мобілі-
заційний ресурс, понад 300 тис. осіб 
здобули певний досвід бойових дій, 
створено запаси матеріяльного забез-
печення. 

Українська армія покищо не гото-
ва, на жаль, до ведення маштабних 
маневрених бойових дій, але до про-
ведення оборонних операцій у містах 
— цілком. 

4. Яким має бути воєнне вирішен-
ня конфлікту, і що треба зробити 
Верховному Головнокомандуваче-
ві, аби зібрати тих, хто готовий іти 
в бій?

Як можна дати мотивацію й залу-
чити в армію додаткові сили мотиво-
ваних бійців?

Треба почати вести сучасну війну. 
Сучасна війна — це війна зі збере-
женням усіх обмежень, передбаче-
них Мінськими угодами. Визволен-
ня Донбасу мобілізує найкращу час-
тину суспільства, створює величезну 
позитивну мотивацію, яка компенсує 
багато організаційних проблем. 

1. У складі кожної бойової бриґа-
ди було б розумно визначити одного-
двох командирів батальйонів, наді-
лених реальним авторитетом і з 
досвідом бойових дій. Ці команди-
ри мають отримати кредит довіри на 
добір особового складу у свої час-
тини без жодних обмежень. Бойо-
ві батальйони повинні отримува-
ти статус експериментальних бойо-
вих частин, з можливістю перехо-
ду на штати й організацію служби за 
стандартами НАТО, зі спрощеною 
формою документообігу, з можли-
вістю впровадження своїх програм 
бойового вишколу. Бойові батальйо-
ни мають отримувати додаткові соці-
яльні пільги, концентрація ресурсів 
і комплектність потрібна саме там. 
Таким чином, кожен бойовий підроз-
діл перетворюється на льокальний 
мобілізаційний проєкт.

2. Кожна бойова частина одержує 
конкретне бойове завдання — зни-
щення противника на певній ділян-

ці фронту з застосуванням виключ-
но дозволених Мінськом озброєнь. 
Перевага віддається веденню нічно-
го бою малими групами піхоти, осна-
щенню військ необхідним обладнан-
ням, застосуванню снайперських 
груп і керованих ракет. Армія пови-
нна воювати за єдиним задумом, але 
деталі плянування слід передати на 
розсуд командирів батальйонів, на 
їхню ініціативу. Виключивши втру-
чання вищих структур в оператив-
не управління боєм. Задум бойових 
операцій не завжди має включати в 
себе просування вперед. Ціль — зни-
щення противника. Завдавати воро-
гові втрат щодня дозволеними засо-
бами, без привернення уваги струк-
тур ОБСЕ. Для того, щоб навчитися 
наступати великими силами, спочат-
ку треба навчитися знищувати три-
чотири найближчих опорних пункти, 
ліквідовувати оборону противника на 
всій ділянці фронту. Це деморалізує 
ворога й додасть упевнености нашим 
військам.

3. Ділянки фронту для дій бойових 
частин мають призначатися там, де є 
можливість заскочити ворога знена-
цька, або там, де є мінімальні відда-
лі бою і треба придушити активність 
противника. 

Бойові операції мусять мати насту-
пальний характер, для зменшення 
втрат необхідно вести найактивніші 
дії вночі, з добрим інженерним забез-
печенням. В Україні є вже вдосталь 
бійців, які йдуть на усвідомлений 
ризик. Цих людей мають об’єднувати 
спільні цілі. Армії потрібна мета, 
мета потрібна суспільству й державі. 
Визначення мети — це вже перемога. 

4. Війна мусить мати характер 
комбінованих інформаційно-бойо-
вих операцій. Пляанування бойових 
дій повинно передбачати обов’язкове 
якісне інформаційне забезпечен-
ня. Воєнні дії мають, як одну з цілей, 
включати відеофіксацію боїв, умілих 
дій українських воїнів, демонстрацію 
втрат противника. 

5. Війна може стати мобілізацій-
ним проєктом і для засобів масової 
інформації. Задля висвітлення бойо-
вих дій було б розумно налагодити 
організацію взаємодії ЗМІ для інфор-
маційного шефства над конкретни-
ми бойовими частинами. Залучити 
журналістів у процес захисту бать-
ківщини, зробити більш професій-
ною їхню роботу. Необхідно систем-
но взятися за висвітлення подвигів 
українських воїнів у війні, умілих 
тактичних рішень, грамотних дій, 
відзначати заслуги. Воїн має розу-
міти, що держава працює на про-
славляння його подвигу. Суспільство 
мусить щодня розуміти — йде війна, 
це головна проблема, на вирішення 
якої зосереджена держава. Без інфор-
маційної війни перемоги не добити-
ся.

6. Концентрація ресурсів і бюджет-
не плянування повинні мати пріори-
тет — забезпечення бойових частин. 
Не можна розмазувати ресурси на 
всю величезну махину, треба створю-
вати пріоритети, ресурсів для цього 
цілком достатньо. 

Україна цілком здатна перемогти 
у війні з Росією. Але першою умовою 
такої перемоги мають стати визна-
чення стратегії і плянування. Треба 
починати з визначення мети, етап-
ности її досягнення, часу та ресурсів. 
Але перемоги ніколи не домогтися 
тим, хто думає й говорить тільки про 
мир, доки нашу землю топчуть оку-
панти. Перемога у війні приходить до 
тих, у кого є розуміння цілей і воля їх 
досягти.

„Дзеркало тижня“

Юрій Бутусов – журналіст‚ вій-
ськовий експерт‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)
Як змусити...
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Український хутір створили в Ізраїлі 

Світлана Глаз
 
ТЕЛЬ-АВІВ. – 15 червня в Ізраї-

лі відбувся фестиваль української 
культури „Етно-хутір“.

В Тель-Авіві знову звучали укра-
їнські мова, пісні, відчувався запах 
соняшників, вареників тістечок, 
печива та хріновухи, яку заїдали 
салом. „Хріновуха“ – сучасний укра-

їнський напій, який привезли гості з 
України. Продавали гончарні виро-
би, які тут і виробляли. 

Фестиваль української культури 
організували учасники гурту „Ізра-
їльські друзі України“ з підтрим-
кою Посольства України в Ізраїлі, 
а розважали гостей музики, співа-
ки з України та Ізраїлю. На фестива-
лі були представлені українські суве-
нірні вироби та вишиванки відомої 
української художниці Євгенії Гап-
чинської. Виступили співачка Окса-
на Муха та музичний гурт „Цвіт 
кульбаби“. Відбулися і майстер-кля-
си для дітей з гончарної справи, 
вишивки та малюнку.

На українському хуторі в Тель-
Авіві було близько 1,000 відвідува-
чів.

Всі зібрані гроші підуть на ліку-
вання двох хворих українських 
дітей, які приїхали до Ізраїлю, та на 
потреби реабілітаційного табору 
відпочинку для вдів і їх дітей, чоло-
віки та батьки яких загинули у війні, 
яку розпочала Росія на сході Украї-
ни. Такий табір в Ізраїлі працювати-
ме вже другий рік. 

Щирі слова вітання висловив 
Посол України в Ізраїлі Генадій 
Надоленко. 

Під час майстер-кляси для дітей з гончарної справи. (Фото: Світлана Глаз)

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 120 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com

(610) 377-4621    www.ukrhomestead.com  

традиційні українські страви 
мистецькі вироби 

плавання 

Субота 18-го серпня 
2:00 – 3:30 PM — виступ   
4:30 – 6:30 PM — виступ   

8:00 PM — Забава  

Вступ 
$5/від особи– за день 
$7/від особи – два дні 

діти до 14 років вступ вільнии  
 

12:00 відкриття 

Неділя 19-го серпня 
11:00 рано — Св. Літургія  каплиця Св. Андрія 

Преосвященнии  Владика Андріи  Рабіи  
Апостольськии  Адміністратор Украї нської  Католицької  Церкви 

Філядельфіи ської  Архиєпархії   
 

 

2:00 – 4:30 PM — виступ  

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕCТИВАЛЬ 
18-го та 19-го серпня, 2018 

Оселя ОДВУ ім. О. Ольжича 
1230 Beaver Run Drive • Lehighton, PA 18235 

Ансамбль Калина 
Торонто, Онтаріо, Канада 

Іннеса Тимочко - Дикайло 
Львів, Україна 

Ансамбль Казка  
Скулкол Кавті, Пенсильванія 

Володимир Сизоненко 
i Оркестр Чари 
Нью Джерсі—Фльорида  

 о. Володимир  Баран 
Палмертон, Пенсильванія 

Відділ передплати: 973-292-9800 дод. 3042
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Столичні виставки утверджують державність України
Громадський кореспондент „Свободи“ Георгій Лук’янчук надіслав з 

Києва кілька повідомлень про літні виставки, які у столиці відкрива-
ють різні сторінки історії України, але мають спільну ідею – зміцнення 
національного самоусвідомлення мешканців України.

3 13 червня по 22 липня Наці-
ональний музей Революції Гід-
ности презентував виставку Оле-
ся Кромпляса „Війна поруч“. О. 
Кромпляс був активним учасни-
ком Революції Гідности, з почат-
ком війни пішов на фронт добро-
в ольцем у  ск ла ді  б ат а льйо-
ну „Азов“. Особисто брав участь 
у визволенні Маріюполя у черв-
ні 2014 року, поєднував обов’язки 
військовика та фотожурналіста. 
Згодом остаточно змінив військо-
вий фах з піхотинця на воєнного 
кореспондента. 

Його фотографії неодноразово 
експонувались не лише в Україні, 
а й у США, Великобританії, Бель-
гії, Німеччині, Швайцарії, Поль-
щі, Чехії та інших країнах. Експо-
зиція фотовиставки включає 20 
фотографій, зроблених у 2014-
2015 роках під час перших місяців 
бойових дій у Південному секто-
рі, ключовою подією є звільнення 
Маріюполя, Іловайської операції. 

Друга частина проєкту – вулич-
ні інсталяції у вигляді розстріля-
них металевих силуетів, які розта-
шовані в центрі міста, на Пошто-
вій і Контрактовій площах, у пар-
ках, біля станцій метро. Це нага-
дує киянам та гостям міста про 
Донбас, про бойові дії, про заги-
блих від рук аґресора, список яких 
кожен день поповнюється. 

* * *

30 червня до річниці проголо-
шення Акту Відновлення Україн-
ської Держави 30 червня 1941 року 
в приміщенні Музею шістдесятни-

цтва відкрилася виставка „Здобу-
деш Українську державу, або зги-
неш у боротьбі за неї!“. За назву 
виставки взято рядки з „Декалогу 
українського націоналіста“ – про-
грамного документа ОУН. 

На виставці відвідувачам показа-
ли нещодавно віднайдені докумен-
ти Служби безпеки України про дії 
українських повстанців, унікаль-
ні фотографії та меморіяльні речі 
борців за волю України. Проголо-
шення Акту Відновлення Україн-
ської Держави і утворення Укра-
їнського Державного Правління 
давало правові підстави для ство-
рення українських адміністрацій у 
звільнених від більшовицької вла-
ди містах і селах, заклало основи 
для формування УПА.

Розгорнутий німцями терор про-
ти відновленої української держав-
ності і знищення в катівнях ґестапо 
і концтаборах її діячів зумовив пра-
вомірність воєнних дій ОУН-УПА 
на два фронти, проти обох окупа-
ційних режимів – нацистського і 
радянського.

На презентації виставки висту-
пили відомі історики, політичні і 
громадські діячі Володимир Сер-
гійчук, Степан Хмара, Степан Бра-
цюнь, Богдан Червак, Михайло 
Ратушний, Тарас Процевят, Сер-
гій Жижко, Олег Березюк, ветера-
ни українського визвольного руху, 
поети і музиканти, а також відомий 
український кобзар Тарас Компані-
ченко. 

 
* * *

З нагоди відзначення 77-ої річ-

ниці Акту Відновлення Української 
Держави у приміщенні Верховної 
Ради України 3 липня відбулося 
відкриття фотовиставки „Історич-
ний чин нації. Відновлення укра-
їнської державности під час Другої 
світової війни“, на якій були пред-
ставлені світлини та документи цієї 
історичної події. 

* * *

У Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва 
України, на території заповідника 
„Софія Київська“ 5 липня відкри-
лась виставка раритетних пошто-
вих листівок „Київські мотиви. 
Адреси і адресати“, організована 
Вишгородським історико-культур-
ним заповідником та Центральним 
державним архівом-музеєм літе-
ратури і мистецтва України. Серед 
експонатів близько 200 рідкісних 
поштівок листівок 1899-1932 років, 
експозиція старовинних самоварів 
та одягу, ориґінали старовинних 
географічних карт та побутові речі. 

„Протягом 50 років письменни-
ки, літературознавці, архітектори, 
артисти кіно і театру передавали до 
нашого архіву документи. Малень-
ка поштова листівка наштовхнула 
нас на ідею створення такого уні-
кального проєкту“, – каже дирек-
тор заповідника Влада Литовченко. 

Виставка розповідає про Київ, 
вулицями якого ходили Іван Їжа-
кевич, Кирило Стеценко та інші 
відомі люди. У ХІХ ст. поштова 

листівка стала не лише важливим 
засобом кореспонденції, а й тво-
ром мистецтва, цінним історичним 
джерелом. Відвідувачі виставки 
побачили рідкісні листівки з при-
ватних зібрань колекціонера Дми-
тра Піркла та наукового співробіт-
ника заповідника Василя Михаль-
чука. На виставці є й поштівки, які 
відправили чи одержали літера-
турознавець Олександер Назарев-
ський, художник-аванґардист Кос-
тянтин Піскорський, науковець, 
фінансист, керуючий канцелярі-
єю Київського Товариства взаєм-
ного кредиту Олександер Цитович 
та інші. 

Яскравим акцентом вистав-
ки стала експозиція старовин-
них самоварів та одягу кінця ХІХ-
початку ХХ ст., що відображає тра-
диції, котрі домінували у побуті 
жителів Київського Полісся. Гості 
виставки оглядали й унікальні екс-
понати Музею історії моди Мари-
ни Іванової. Доповнили виставку 
ориґінали унікальних старовинних 
географічних карт, на яких позна-
чено не лише Київ, а й довколиш-
ні міста. На відкритті було пре-
зентовано нову книгу „Київ сто-
літньої давнини“ Дмитра Малако-
ва та Андрія Прибєги. Це альбом, 
проілюстрований старовинними 
листівками видів Києва і населених 
місцевостей Київської губернії. 

Окрасою відкриття стала гра на 
скрипці Кирила Стеценка, у вико-
нанні якого прозвучали різноманіт-
ні музичні шедеври.

Голова Конґресу Українських Націоналістів Степан Брацюнь на виставці 
у Верховній Раді.

На відкритті виставки „Київські мотиви. Адреси і адресати“ (зліва): 
директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада 
Литовченко,  директор Музею історії моди Марина Іванова та директор 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 
Олена Чижова. (Фото: Георгій Лук’янчук) 

Вийшли на підтримку Олега Сенцова
Володимир Єфимов

ДНІПРО. – Мешканці міста від-
гукнулася на заклик взяти участь 
в акції на підтримку голодуючого 
в’язня Кремля Олега Сенцова‚ який 
14 травня оголосив голодування 
задля звільнення понад 60 україн-
ських політв’язнів, які заґратовані у 
Російській Федерації. 

14 липня (наступного дня після 

дня народження О. Сенцова, яко-
му виповнилося 42 роки) активіс-
ти прийшли на площу Героїв Май-
дану, у центральній частині міста. 
Ведуча Людмила Шамрай зачита-
ла вимоги, троє молодих активістів 
зіграли памфлетний театральний 
епізод‚ у якому відтворили О. Сен-
цова, Президента США Дональда 
Трампа та Президента Росії Володи-
мира Путіна. 

Учасники акції в центрі Дніпра. (Фото: Володимир Єфимов)
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Розповідь про Голодомор 1946-1947 років
Михайло Герець

Андрій Бондарчук. „Україна: Голо-
домор 1946-1947 років: Непокараний 
злочин, Забуте добро“. Київ. Видав-
ництво „Орієнтир“. 2017. 606 стор. 

За сприянням Дослідної Фундації 
ім. Олега Ольжича у Києві вийшла 
книга Андрія Бондарчука, „Голодо-
мор 1946-1947 років. Непокараний 
злочин: Забуте добро“‚ присвячена 
призабутій повоєнній трагедії насе-
лення центральних і східних облас-
тей України, яке в 1946-1947 роках 
пережило не менший Голодомор, 
ніж їхні батьки 1932-33 роках. Усе 
ж наслідки цього Голодомору були 
менш трагічні‚ тому що до складу 
України були включені Галичина і 

Волинь, які до Другої світової війни 
не входили в склад СРСР. За 1939-
1941 роки комуністичний режим не 
встиг зруйнувати села й населення 
західніх областей України не голо-
дувало.

Голодуюче населення східних і 
центральних областей посунуло на 
захід‚ щоб рятуватися від голодової 
смерти. За два роки в західню Украї-
ну за порятунком прибуло не менше 
2.5 млн. людей. Вони спасенний харч 
повезли своїм рідним в східні облас-
ті України. 

Росія заперечує Голодомор 1946-
1947 років, як і Голодомор 1932-1933 
років. Книга А. Бондарчука викли-
кала велике зацікавлення в Украї-
ні. На презентації книги в Унівеси-
теті ім Тараса Шевченка в Києві були 

присутні два попередні Президен-
ти України Леонід Кравчук та Віктор 
Ющенко. Також автор книги запро-
шений майже у всі області України 
для її презентації.

Дирекція Дослідної фундації ім. О. 
Ольжича вдоволена тим, що поспри-
яла появі цієї книги. Голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця 
прислав офіційну подяку фундації 
на руки голови Романа Ґелетканича 
за сприяння у дослідженнях минуло-
го України.

Книгу видано у твердій обладин-
ці. Ціна, разом з пересилкою‚ 30 
дол. Її можна набути‚ виставляючи 
чека на Olzhych Research Foundation, 
Inc. і висилаючи цей чек на адресу: 
Michael Heretz, 95 Orient Way, Apt. 
4F, Rutherford, NJ 07070.

Перевидано спомини Юрія Шевельова
Юрій Шевельов. „Я – мене – мені... 

(і довкруги)”. Спогади. Харків. Том 
1. Видавець Олександер Савчук, 
2017. 728 стор. 500 прим.

Врахову ючи в агомий вне-
сок Юрія Шевельова в українське і 
слов’янське мовознавство, у розви-
ток української культури, у станов-
лення української науки поза межа-
ми України, Українська Вільна Ака-
демія Наук (УВАН) у США підтри-
мала ініціятиву харківського видавця 
Олександра Савчука перевидати спо-
гади Ю. Шевельова „Я – мене – мені... 
(і довкруги)”. 

Безпосередня робота зі спадщиною 
письменника наштовхнула О. Сав-
чука на ідею поглибленого вивчен-
ня та осмислення феномена Харків-
ської наукової  школи, а ім’я видатно-
го українського мовознавця Ю. Шеве-
льова в цьому контексті є знаковим: 
він не лише фахівець світового рів-
ня, але й харків’янин, чия доля є свого 
роду дзеркалом української історії ХХ 

ст. На особливу увагу заслуговують 
спогади Ю. Шевельова, що є не про-
сто важливим джерелом для розу-
міння особливостей сучасного мен-
талітету харків’ян, а й дороговказом 
для формування, як сказав би сам Ю. 
Шевельов, „п’ятого Харкова”. 

Беручи до уваги важливість поста-
ті Ю. Шевельова для сучасної України 
і зокрема Харкова, видавець О. Сав-
чук вирішив перевидати текст спо-
гадів Ю. Шевельова, суттєво змінив-
ши концепцію видання. Він доповнив 
текст фотоілюстраціями та комента-
рем. Передмову до книжки написав 
д-р Сергій Вакуленко. Він же й упо-
рядник. Отже, перший том містить 
248  світлин; частина з родинного аль-
бому Шевельових, що зберігається в 
УВАН, і публікується вперше. Текст 
доповнюють понад 1‚620 коментарів 
д-ра С. Вакуленка, К. Каруника, Ю. 
Полякової, В. Романовського. 

Коментатори виконали колосальну 
науково-пошукову роботу, уточнюю-
чи в текстах приміток безліч деталей, 

щоб можна було детальніше уявити, 
яким було харківське життя з погля-
ду суто фактичного. Зокрема, віднай-
дено плян мешкання в так званому 
будинку „Саламандра”, де мешкала у 
ті роки родина Шевельових.

Упорядник С. Вакуленко звірив 
текст спогадів з   ориґіналом автор-
ського машинопису, що зберігаєть-
ся  в архіві Ю. Шевельова в Бахмєтев-
ському архіві Колюмбійського універ-
ситету. Знайшлося багато дрібних і не 
дуже дрібних помилок, якихось про-
пусків, неправильно  відчитаних пріз-
вищ і просто слів. Завдяки цьому вда-
лося значно покращити філологічну 
якість видання.

Перший том спогадів українсько-
го науковця Ю. Шевельова (Шере-
ха) є джерелом для розуміння україн-
ської історії першої половини ХХ ст., 
що, властиво, зазначають й видавці: 
„Спогади стали дзеркалом соціяльно-
політичних процесів в Україні 1910-
1940-их років.”

 УВАН 

Хроніка злочинів „братнього народу“ 
Левко Хмельковський

Іван Український, Тарас Мирний. 
„Про злочини „братнього“ народу. 
Російсько-українська війна чи про-
довження Росією українського гено-
циду?“. Харків. 2017. 80 стор. Книга 
присвячена Богдані Худьо. 

У серії  „Бібліотека жу рна-
лу „Бористен“ його шеф-редактор 
Фідель Сухоніс підготував у Дні-
прі і видав у Харкові книжку двох 
авторів, які поставили за мету 
розповісти передовсім україн-
ським воякам правду про сучас-
ного ворога України – путінську 
Росію. У вступній статті „Замість 
передмови“ Ф. Сухоніс пише: 
„Книга покликана сприяти тому, 
щоб українці викинули на сміт-
ник дружбу з Московією і побачи-
ли, що Росія весь період намагала-
ся поглинути Україну“. На масово-
го читача облічений наклад – 1,000 
примірників. 

Автор зібрали у книжечці хро-
нологію взаємин України з Росі-
єю, починаючи з Київської Руси і 
до наших днів. Книга не претен-
дує на повноту висвітлення теми. У 
ній зібрані лише окремі приклади 
ворожости північного сусіда щодо 

України, до яких подано авторські 
коментарі. Значну частину видання 
присвячено історії репресій кому-
ністичного режиму в СРСР проти 
українців. Значення цього видання 
полягає у спробі розповісти вели-
кій масі українців, які зростали в 
СРСР і не знали усього про те, що 
діялося на рідній землі. Нове поко-
ління теж ще не дуже обізнане з 
трагічними сторінками історії сво-
го народу.

У завершальній статті „У заклю-
ченні або післямова“ автори 
накреслили сумну сучасність Укра-
їни і таку ж прогнозу її майбут-
тя. Вони пишуть: „Напівчужа сьо-
годнішня влада по всій вертикалі 
більше цікавиться своїми інтереса-
ми,   ніж долею народу і його неза-
лежністю. Купка олігархів, так зва-
ні „грошові мішки“, збагачують-
ся в той час, коли народ живе в 
злиднях. Також не чути,щоб вони 
дотримувались фінансових декля-
рацій!  Майже ніхто з них не допо-
міг державі у боротьбі з аґресором, 
окрім одинокого І. Коломойсько-
го, який втримав Дніпропетровськ 
від звироднілих сепаратистів, але 
виключно через свою в тому виго-
ду“. Автори вважають, що безді-
яльність влади може призвести до 

того, що „невдовзі можна очікува-
ти третього Майдану, який може 
стати жорстоким і останнім, у яко-
му вирішиться головне питання – 
бути чи не бути українській дер-
жаві“. 

Автори не живуть в Україні. Ф. 
Сухоніс пише: „Іван Український 
живе у США, а його співавтор – 
у Казахстані“. Ця обставина мала 
б підказати видавцеві потребу у 
редаґуванні книжки перед видан-
ням, бо редактор у книжці не зна-
читься, а він потрібний. Відразу ж 
впадають у око огріхи, які мав би 
виправити редактор. Польського 
генерала насправді звали Кароль 
Свєрчевський (не Свірчевський), 
іншого, який був серед орга-
нізаторів операції „Вісла“ – Сте-
фан Массор (не Масюр), україн-
ське село з трагічною історією мало 
назву Павлокома (не Павлуко-
ма). Генерал-фельдмаршал Григо-
рій Потьомкин не був московським 
губернатором в Україні, де кож-
на губернія мала свого губернато-
ра. У церквах ні раніше, ні тепер не 
була впроваджена російська мова, 
бо духівництво офіційно корис-
тується церковнослов’янською 
мовою, яка походить з часів Кири-
ла і Методія з староболгарської 

мови. Книжка має двох авторів, але 
виклад чомусь ведеться від першої 
особи. Від кого з них?

Професійний редактор звер-
нув би увагу й на певні недоліки 
у висвітленні історичних подій. 
Автори пишуть, що Богдан Хмель-
ницький мав особисту образу на 
шляхтича Даніеля Чаплинського, 
який викрав з його дому красуню 
Мотрону. Але ж Мотрона була дру-
жиною Д. Чаплинського, то хто з 

(Закінчення на стор. 17)
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(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899
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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

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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. 

вих політичних та суспільних дис-
кусіях шукати виходу. Без ґарантії‚ 
що знову й знову не потрапимо в 
черговий „ізм“.

Ще п’ять-10 років тому не про-
сто об’єктивно назрілим проце-
сом‚ а ледве не святою ввижала-
ся ґльобалізація – все тісніші еко-
номічні‚ торговельні і культур-
ні зв’язки між державами. От-от 
мала наступити епоха загально-
го добробуту. А коли на справу 
поглянули обома очима – побачи-
ли те‚ що завжди – що багаті краї-
ни багатіють‚ а бідні бідніють. Тре-
ба вертатися – до власної хати‚ до 
національних інтересів. 

Так що річ‚ люди добрі‚ не в 
Дональдові Трампові‚ а в тому‚ 
що людський світ увійшов у сму-
гу чергової бурхливости‚ зокрема 
економічної‚ а значить – і політич-
ної‚ і світоглядної‚ і знову вини-
кає велика спокуса запропонувати 
прості відповіді на складні питан-
ня‚ спокуса судити про сучас-
ні проблеми‚ дивлячись на них 
одним оком. 

А коли двома‚ то є і одне‚ і дру-
ге – є інтереси людства‚ є справді 
святий обов’язок співробітництва 
і взаємодопомоги‚ і є обов’язок 

національний‚ перед своєю краї-
ною і своїм народом. 

Зовсім не з Д. Трампа почалася 
бурхливість‚ а з невміння – навіть 
у тяжко збудованому спільно-
му европейському домі – врівно-
важити‚ гармоніювати ці обидва 
обов’язки. Досить було в чомусь 
зіґнорувати національне‚ затрима-
ти його внутрішній розвиток вже 
застарілими спільними правила-
ми – і стіни дому затріщали. На 
превеликий жаль‚ тому що добро‚ 
досягнуте союзом держав‚ має 
вищу ціну‚ ніж успіх окремо взя-
тої країни. 

Сьогоднішня „особлива пози-
ція“ Польщі‚ Угорщини‚ навіть 
Австрії та Італії‚ навіть Велико-
британії‚ їхня незгідливість з „над-
державним“ Брюселем‚ з „ґльоба-
лізованою“ міґрацією ведуть до 
ситуації‚ коли з брудною водою 
вихлюпують і малюка – здатність 
народів‚ зокрема европейських‚ до 
взаєморозуміння і співпраці.

Майже одночасна з’ява у бага-
тьох країнах „несистемних“ полі-
тиків ледве чи випадкова. Найлег-
ше – назвати їх популістами‚ які‚ 
мовляв‚ вводять в оману себе й 
інших‚ пропонуючи легкі вирішен-
ня тяжких проблем. Але ж хіба ці 
проблеми походять не з „систем-
ної“ політики?

Ґльобалізація виявила зворотню 

сторону „медалі“ і для Сполучених 
Штатів. Вкрай тривожним фактом‚ 
котрий спонукує Президента Д. 
Трампа до політики протекціоніз-
му‚ є вже давно чинний протек-
кціонізм в китайській економіці і 
його сумний результат для США: 
неґативний торговельний балянс 
з Китаєм сягнув сотень мільярдів 
долярів. Американські крамниці 
буквально завалені китайськими 
товарами‚ та ще й украй низької 
якости. 

Інший приклад‚ що свідчить 
не проти‚ а за Д. Трампа і за його 
економічну політику‚ – запрова-
дження мит на товари з Китаю та 
Европейського Союзу‚ і це‚ швид-
ше за все‚ є виправданою спробою 
повернути на американську тери-
торію підприємства з-за кордонів‚ 
де вони‚ в гонитві за надприбут-
ками‚ знаходили дешеву робочу 
силу‚ а тим часом Америка втрача-
ла мільйони місць праці.

Одначе‚ якщо не Америка‚ то хто 
ж її замінить в позитивній ґльоба-
лізації – у підвищенні ролі міжна-
родних організацій? Адже йдеться 
про людство‚ котре‚ попри вели-
чезні різниці‚ мусить – з огляду 
на підставову людяність людини 
– жити далі з відчуттям і усвідом-
ленням своєї єдности. В цьому й 
буде полягати виклик перед аме-
риканською державно-політич-

ною системою‚ історія котрої дає 
підстави сподіватися‚ що нинішні 
проблеми‚ внутрішні і зовнішні‚ не 
залишаться нерозв’язними.

А як на цьому тлі уявляєть-
ся завтрашній день України? Ось 
думка відомого українського еко-
номіста‚ колишнього Міністра еко-
номіки Віктора Суслова:

„Якщо політика протекціоніз-
му стане загальносвітовою тен-
денцією‚ то надасть дуже великі 
шанси менш розвиненим країнам‚ 
на кшталт України. Адже в систе-
мі ґльобальної економіки Украї-
на повинна була бути виключно 
постачальником сировини, а ство-
рення підприємств, які виробля-
ють продукцію з високою доданою 
вартістю, що не передбачалося – 
такі підприємства підлягали лікві-
дації. Але тепер Україна має пра-
во взяти за взірець США і впро-
ваджувати заходи щодо захисту 
своєї економіки, протекціоністські 
заходи. Так в України з’являється 
шанс бути не просто сировинним 
придатком до найбільших світових 
держав, а й розвивати свої високо-
технологічні виробництва…“.

Втім‚ автор закінчує свої мірку-
вання таким застереженням: „Це 
означає‚ що світ істотно змінить-
ся… Якщо Трампові дозволять 
провадити цю політику далі…“.

Як то кажуть – без коментарів.

(Закінчення зі стор. 1)

Обома очима!

По-друге, це посилання дає зро-
зуміти: у Вашінґтоні усвідомлю-
ють, що реальних і ефективних 
важелів для того, щоб змусити 
Росію деанексувати Крим, у США 
на сьогодні немає. Як не було їх у 
США стосовно трьох балтійських 
країн з 1940 по 1991 рік. Тоді, в 
роки холодної війни, спроби звіль-
нити Прибалтику могли б привес-
ти до нової світової війни, швид-
ше за все, ядерної. Це була та чер-
вона лінія, яку переходити не зби-
ралися.

Сьогодні у Вашінґтону є нові 
червоні лінії, хоча холодної війни 
вже немає. Висновок про їх наяв-
ність, в тому числі і стосовно укра-
їнсько-російського конфлікт у, 
можна було зробити з дій та заяв 
ще попередньої президентської 
адміністрації США. Нинішня адмі-
ністрація не піддає їх сумніву.

Пріоритетом для США залиша-
ється зберегти підтримку України, 
але уникнути при цьому, за всяку 
ціну, прямого зіткнення, конфрон-
тації з Росією, не допустити пере-
ростання ситуації в нову холодну 
війну, нехай навіть і ціною нереа-
ґування на ворожі дії Росії.

Доля України не розглядалася і 
не розглядається як достатній при-
від для такої конфронтації. Мож-
ливості США з протидії російській 
аґресії проти України видаються 
Вашінґтонові обмеженими. Важе-
лів для впливу на майбутнє Украї-
ни, на думку Вашінґтону, у Москви 
набагато більше, ніж у США.

По-третє, поява цієї деклярації 
може стати сиґналом про те, що 
питання про статус Криму може 
бути винесено за межі американ-
сько-російських взаємин. Іншими 
словами, США можуть не визна-
вати приналежність Криму Росії, 
але при цьому паралельно розви-
вати стосунки з Росією за іншими 
напрямками.

Власне, для аналогії тут можна 
знову повернутися до часів холод-
ної війни. Тоді ця холодна війна 
йшла, але були й етапи зближення 
США і СРСР, поліпшення взаємин, 
періоди розрядки.

В рамках таких періодів під-
писувалися нові стратегічні уго-
ди, розвивалися наукові, технічні, 
культурні контакти, відбувалися 
зустрічі на вищому рівні, шукали 
нові формати для діялогу (в тому 
числі й Гельсінкські угоди 1975 
року – ті самі, які порушила Росія 
своєю аґресією проти України). 
Цьому не заважав той факт, що з 
моменту проголошення деклярації 
Велса в 1940 році США не визна-
вали належність балтійських кра-
їн до СРСР. 

Так і сьогодні: Вашінґтон може 
не визнавати Крим російським і 
навіть зберігати чинними „крим-
ські“ санкції, але при цьому роз-
ширювати діяпазон діялогу і 
навіть співпраці з Росією.

Що це означає для України?
З одного боку, можна зітхнути 

спокійно – „Кримська деклярація“ 
підтвердила, що в офіційній пози-
ції Вашінґтону щодо статусу Кри-
му змін не відбулося. Це особливо 
важливо після заяв Д. Трампа, які 
пролунали в Гельсінкі. За їх під-
сумками українське Міністерство 
закордонних справ навіть фор-
мально звернулося до своїх аме-
риканських партнерів з прохан-
ням прояснити, чи обговорювали-
ся в Гельсінкі питання, пов’язані 
з Україною, і чи приймалися там 
якісь рішення з цього приводу.

„Кримська деклярація“ є своє-
рідною відповіддю на такі запити і 
занепокоєння.

З іншого боку, деклярація несе 
й потенційні ризики для Укра-
їни. США дають зрозуміти, що 
не можуть вплинути на де факто 
анексію Криму і що доля і статус 
півострова не будуть принципо-
вим бар’єром на шляху розвитку 
взаємин з Москвою.

Треба згадати про ще один важ-
ливий контекст, в межах якого 
варто розглядати в тому числі й 
цю деклярацію. Річ у тім, що від 

моменту перемоги Д. Трампа на 
виборах 2016 року в Штатах йде 
боротьба навколо сутности, пріо-
ритетів і форм американської між-
народної політики, самого розу-
міння оптимальної ролі США в 
світі і ступеня їх залучення у світо-
ві справи.

З одного блоку, в цій боротьбі є 
неформальний, але стійкий і впли-
вовий бльок посадовців (колиш-
ніх і нинішніх), експертів і журна-
лістів – прихильників традицій-
них підходів і орієнтацій, пред-
ставників помірковано консерва-
тивно-ліберального ядра. Для них 
важливим є збереження позиції 
щодо Криму, бльокування спроб 
Д. Трампа змінити цю позицію, 
або замовчувати це питання, або 
навіть досягти з Кремлем якихось 
сепаратних „великих домовленос-
тей“ („grand bargain“). Це позиція 
естеблішменту, традиційних еліт.

З іншого боку, є сам Президент 
Д. Трамп, який виражає позицію 
ізоляціоністів. Для нього тради-
ційні союзники і партнери США 
такими не є, а традиційні супер-
ники часто розглядаються як нові 
можливі союзники і партнери (в 
тому числі й Росія).

Тому порушення норм цього сві-
тового устрою, в тому числі аґре-
сія Росії проти України, не вида-
ється Д. Трампові чимось показа-
ти всім свою велич і далі штовха-
тиме Д. Трампа до спроб зближен-
ня з Росією.

„Кримська деклярація" стала 
компромісом між цими групами.

За необхідности кожна з них 
може використовувати документ 
для досягнення своїх цілей.

Чим же насправді виявиться цей 
документ, буде видно за результа-
тами внутрішньої американської 
політичної боротьби.

„Европейська правда“

Володимир Дубовик – директор 
Центру міжнародних досліджень‚ 
доцент катедри міжнародних вза-
ємин Одеського національного уні-
верситету ім. Іллі Мечникова‚ Оде-
са.

(Закінчення зі стор. 4)

Який вплив...
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— жертва, а не аґресор. „Війни не 
було; але якщо б вона була, звинува-
чувати потрібно Америку”.

Т. Снайдер називає цей новий 
риторичний стиль „неправдопо-
дібною заперечуваністю”. „Згідно з 
російською пропаґандою, україн-
ське суспільство було повне націо-
налістів, але не нацією; українська 
держава була репресивною, але її не 
існувало; росіян змушували гово-
рити українською, але такої мови не 
існувало”.

Російське телебачення розказу-
вало відверту брехню. Воно при-
думало брехливу історію про звір-
ства українських неонацистів, які 
розп’яли дитину, в той же час зви-
нувачуючи українців у справжньо-
му звірстві — вистрілу по маляй-
зійському літаку, який був знище-
ний російською ракетою.

Але найважливіша зброя Росії в 
цій війні з фактами — не стільки 
старомодна офіційна мовчазність, 
скільки створення альтернативної 
реальности (або, точніше, багатьох 
суперечливих альтернатив, кожна 
з яких вигідна В. Путінові). „Росія 
створювала історії, які професіо-
нали кібервійни називають „враз-
ливостями”: те, у що люди скорі-
ше повірять. Можна було ствер-
джувати, що Україна — єврейський 
осередок (для однієї авдиторії), а 
також, що Україна — фашистський 
осередок (для іншої авдиторії)”, – 
пише Т. Снайдер.

У 2014 році Фейсбук ще не проіс-
нував і десяти років; Твіттер був ще 
молодший. Як слабка держава у тра-
диційних визначеннях сили, Росія 
швидко визначила потенціял до воє-
нізації цих нових інструментів про-
ти сильніших ворогів. „Російській 
економіці не було потреби виробля-
ти щось з матеріяльною цінністю, і 
вона цього не робила. Російські полі-
тики мали використовувати техно-
логії, створені іншими, щоб зміню-
вати психічний стан, і це вони роби-
ли”.

Можливо, цю кампанію можна 
було б подолати сильною відповід-
дю від західніх урядів та правди-
вим висвітленням у західних засо-
бах масової інформації. Т. Снай-
дер навіть присвячує свою книжку 
журналістам, „героям нашого часу”. 

Проте поряд з героями були і 
ті, хто працював на іншу мету. Т. 
Снайдер цитує власне поперед-
ження від війни в Україні: „Тут 
буде там”. Американці та европей-
ці залишилися неготовими проти-
стояти новим російським техноло-
гіям, „оскільки письменники, яким 
вони довіряли, були не аналітиками 
російської кампанії із знецінення 
фактажу, а скоріше її учасниками”. 
Т. Снайдер цитує численні прикла-
ди журналістів з найкращих ЗМІ, 
яким довіряли більш лівоцентрист-
ські читачі, та чиї статті скоріше 
підтримували російські вигадки, 
нібито Україна стала колискою для 
неонацистів — або, за іншою вер-
сією, „зеленим прапором джиха-
ду”. Багато з цих журналістів циту-
вали вторинні та третинні джерела, 

а деякі з них безслідно зникли піс-
ля розміщення своїх відвертостей 
на Фейсбуці. Ультраліві та ультра-
праві тролі соціяльних медія потім 
прибирали за журналістами, спрос-
товуючи заяви, що ориґінальні дже-
рела насправді були дезінформа-
цією. Т. Снайдер жартує про одно-
го із таких тролів, що „він не бачив 
російського вторгнення, бо сам був 
російським вторгненням”.

Російський проєкт з дезінформа-
ції чекав навіть більший успіх: кам-
панія Дональда Трампа у 2016 році. 
У версії Т. Снайдера Д. Трамп є най-
яскравішим проявом анти-факту-
альности В. Путіна.

У переказі Т. Снайдера Д. Трамп 
стає не успішним бізнесменом, 
який виступав у його не-реаліті-
шов „Підмайстер”, а американ-
ським невдахою, який став росій-
ським інструментом. „Російські 
гроші врятували його від долі, яка 
б зазвичай чекала кожного з такою 
кількістю поразок”.

У липні 2016 року Д. Трамп 
запевняв, що Росія не вторглася в 
Україну. Його перша велика про-
мова на тему зовнішньої політики 
у виборчій кампанії (за якою спо-
стерігав з зарезервованого місця в 
першому ряду російський посол у 
Сполучених Штатах) була, за свід-
ченнями, майже повністю написана 
Річардом Бертом, колишнім амери-
канським дипломатом, який в той 
час мав контракт з російською газо-
вою компанією. (Р. Берт заперечив 
ці свідчення).

Т. Снайдер вважає Д. Трам-
па молодшим партнером у вели-

кому російському проєкті; скорі-
ше наслідком, аніж причиною. Він 
також хвилюється, що Америка стає 
схожою на Росію — повільно до Д. 
Трампа і швидко після Д. Трампа: 
країна на шляху до економічної олі-
гархії та спотвореної інформації.

„Дорога до несвободи” — серйоз-
на та складна книга, пройнята епі-
грамами, що проливають світло на 
тривожну відстань, яку Сполуче-
ні Штати вже пройшли до зловісної 
мети, визначеної у назві. Якщо ж 
деякі з оцінок Т. Снайдера здаються 
перебільшеними або передчасними, 
він може відповісти, що передбачив 
те, що вже сталося, точніше за сво-
їх критиків. Він заслужив, щоб його 
бачення того, що може відбутися, 
почули.

„Львівський культурологіч-
ний журнал „Ї“ – за журналом „The 
Atlantic“.

(Закінчення зі стор. 4)

Велика російська...

димирові Великому. Президент у 
промові заявив, що не дозволить 
іншим державам втручатися у цер-
ковні справи України. Після цього 
була відслужена Літургія у Володи-
мирському соборі. 

Представник Вселенського Патрі-
ярха Варфоломія Митрополит Ґаль-
ський Еммануїл підтвердив, що Все-
ленський Патріярхат почав проце-
дуру надання Українській Церкві 

автокефалії ще у квітні. 
„Вселенський Патріярх не може 

залишатися сліпим і глухим до 
звернень, що повторюються понад 
чверть століття. Чада Української 
Церкви та її провідники мають пра-
во на своє місце серед Церков“, – 
підкреслив Митрополит Еммануїл. 
– Материнська Церква вже винесла 
ухвалу, і я хочу сказати, що це ста-
лося 19 квітня, розпочати процеду-
ру для досягнення остаточної мети 
– надання автокефалії Українській 
Православній Церкві“. 

ВВС

(Закінчення зі стор. 1)

У Києві святкували...

них мав ображатися? І вбив її син 
гетьмана Тиміш.  Взагалі щодо Б. 
Хмельницького саме у такій про-
паґандистській книжці для воя-
ків варто бути  уважним. Так, він 
виступав проти Польщі, але на чию 
користь? Тоді ще жили сучасники, 
за життя яких Польща заволоділа 
Москвою у 1612 році. Чи не з Мос-
ковією він укладав проти Поль-
щі Переяславську угоду, не сприй-
няту ні козацькою старшиною, ні 
Церквою? Чи не Москва постави-
ла пам’ятник гетьманові серед Киє-
ва? Автори слушно назвали Тараса 
Шевченка „велетнем національного 
духу“, але саме він писав: 

Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка… 

Про гетьмана Павла Скоропад-
ського автори пишуть, що його 
діяльність викликала в народі 
велике обурення і він втік з Києва. 
А історики пишуть:  „Сім з поло-
виною місяців української держа-
ви переважна більшість спостері-

гачів оцінює як період соціяльного 
і громадського спокою. Сучасники 
Павла Скоропадського та історики 
констатують факт певного еконо-
мічного піднесення України цьо-
го періоду. Цьому сприяли віднов-
лення приватної власности, під-
тримка гетьманом вільного під-
приємництва, можливість промис-
лових та торговельних кіл суттє-
во впливати на економічну полі-
тику влади, широкий збут това-
рів до Німеччини та Австро-Угор-
щини. У цей час було налагодже-
но грошовий обіг, удосконалено 
грошову систему, створено дер-
жавний бюджет, відкрито кіль-
ка українських банків, засновано 
нові акціонерні компанії. Посту-
пово було відроджено залізнич-
ний рух. Зовнішньою запорукою 
цього була, безперечно, окупацій-
на австро-німецька армія, що при-
пинила стан громадянської війни 
і вторгнення в Україну росій-
ських військ. У цих питаннях цілі 
австрійсько-німецьких військ і 
гетьмана збігалися“.

Мабуть, редактор був би більш 
прискіпливим у описі повстання 
в’язнів у таборі Кенґір. У книзі ска-
зано: „В’язні вигнали всіх сторо-
жів поза мури табору і створили 
власну таборову управу. Каторжни-

ки відкрили огорожу до жіночого 
табору і спільними силами готува-
ли самоборону проти атаки“. Після 
повстання, пишуть автори, число 
жертв ніде й ніколи не було оголо-
шене, а учасників повстання кати 
вивели в поле і там, лежачих, роз-
стріляли, тіла тракторами згребли 
у яр, присипали землею, а „сторожі 
поспішно змивали кров“. 

Олександер Солженіцин та інші 
знавці справи, пишуть, що 15 трав-
ня 1954 року каторжники вночі 
полізли до жіночого табору і вар-
товий з вежі (заходити до табо-
ру охороні було заборонено) від-
крив по них вогонь, внаслідок чого 
були вбиті і поранені. В’язні були 
обурені і виставили свої вимоги, 
спорудили укріплення. Повстан-
ня почалося 26 червня. На штурм 
пішли п’ять танків, 1,600 вояків, 98 
службових собак. Війську проти-
стояла  551 особа, але організова-
ного опору не було.  Після штур-
му виявили 46 загиблих, 70 пора-
нених. Арештували 36 організато-
рів повстання. З них шістьом ого-
лошено смертні вироки і двох з них 
таки розстріляли, зокрема керівни-
ка повстання Гершка Кіллера, при-
карпатського єврея, який воював 
в УПА. У книзі керівником назва-
ний полковник  Капітон Кузнєцов, 

який насправді був лейтенантом 
Червоної армії й на початку війни 
з німцями потрапив у полон. Піс-
ля повстання йому додали неволі, 
але звільнили у 1960 році й він жив 
і помер в Анапі 1991 року. 27-29  
червня в’язні вийшли на працю. 
400 з них перевели на тюремний 
режим, 1,000 в’язнів вислали у два 
інші табори. 

Звісно, немає сумніву злочин-
ности більшовицької влади в Укра-
їні і ці злочини треба викривати. 
Але варто пам’ятати й про те, що 
вороги теж читають видане в Укра-
їні й будь-які неточності чи помил-
ки використовують у своїй пропа-
ґанді.  

Будь-які сумніви розвіяла б 
наявність у книзі довідкового роз-
ділу з поданням джерел інфор-
мації. Такого розділу немає. Сум-
нівним видається у книжці, вида-
ній для молодих вояків, заяви про 
невідповідність центральної  влади 
у Києві, яка співпадає з оцінками 
московської пропаґанди про „хун-
ту“, яка вигнала з столиці „леґітим-
ного президента“. Чи варто воякові 
коритися такій владі?

Книжки про злочинність режи-
му в СРСР треба видавати, але 
щоразу після ретельного наукового  
редаґування. 

(Закінчення зі стор. 15)

Хроніка злочинів...

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

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

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

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

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

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

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

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

3/3 зі змінною ставкою 15 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.125% 3.625%
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з 
приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте підтриму-

вати 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 безмежному смутку залишилися:

дружина       - Оксана Клюфас з дому Притула

доньки        - Оксана Willower з чоловіком Scott 
         і діти Allison and Grant

       - Адріяна Woods з чоловіком Scott 
         і діти Tyler and Kendal

син       - д-р Роман з дітьми Kasyn and Brylie

племінники - д-р Христина (Притула) і д-р Трувор Кузьмович

родини: Клюфас, Доберчак, Драґан, Савицький

ближча і дальша родина в США і Канаді.

Вічна Йому пам’ять!

Відвідини та Панахида відбулися 2 серпня 2018 року в Porter 
Loring Mortuary NORTH, San Antonio.

Заупокійна Служба Божа відбулася 3 серпня в Blessed Sacrament 
Catholic Church, а похорон з військовими почестями відбувся на 
Ft. Sam Houston National Cemetery.

Замість квітів, пожертви в пам’ять Покійного можна складати на 
UNWLA, memo «War Victims Fund»
203 Second Ave., 5th Fl., New York, NY 10003 

У глибокому смутку повідомляємо, 
що 25 липня 2018 року спокійно 

у сні відійшов у вічність

св. п. 

КОНСТАНТИН ПЕТРО КЛЮФАС
народжений 2 лютого 1938 року у Львові, Україна.

Покійний прoжив нелегке життя. Вихований у патріотичній лемків-
ській родині, замолоду любив читати історичні книжки. До місцевої 
читальні спроваджував українські книжки, на підставі яких вихову-
вав українську молодь в любові до свого народу. Влаштовував різні 
патріотичні, культурні імпрези, включно із українським вертепом. Під 
час і після Другої світової війни  під псевдом “Солтис” був зв’язковим 
Української Повстанської Армії. У 1947 році разом з родиною був 
примусово виселений під час Акції “Вісла”. 15-го жовтня 1959 року з 
дружиною Евою (з дому Гавран), яка була американською громадян-
кою, та з трьома дітьми прибув до Нью Йорку. Тут, крім тяжкої що-
денної праці для забезпечення своєї родини,  включився до суспіль-
но-громадської праці.  Став членом 1-го Відділу Організації Оборони 
Лемківщини в Нью Йорку, де в різних роках виконував ряд функцій, 
включно з головою.  Довгі роки належав до Крайової Управи та Фун-
дації ООЛ. 

З відходом у вічність Організація Оборони Лемківщини в Америці 
втратила свого найстаршого  за віком та членством члена. Крім цьо-
го, Покійний вложив велику працю у діяльності на різних постах в 
Об’єднаному Комітеті Українських Організацій  (Відділ УККА в Нью 
Йорку).

Покійний разом з дружиною старанно виховали своїх дітей в ре-
лігійному та національному дусі.  Протягом цілого свого життя був 
великим патріотом України, слідкував за всіми подіями які відбува-
лися там, а на старості своїх літ дуже любив та тішився успіхами своїх 
внуків. Останньо, понад три роки Покійний проживав у гостинному 
домі своєї дочки Гані та затя Юрія Лущика.  Вони з повною посвятою 
та любов’ю опікувались ним аж до останнього дня його життя.

Похоронні відправи відбулися 1-го серпня  в Українській католиць-
кій церкві св. Миколая у Вілмінґтоні, Делавер, а опісля на цвинтарі св. 
Духа в Гемптонбурґу, Н.Й.

У глибокому смутку залишилися:

син  - Василь з дружиною Лісою
дочка  - Марійка Гаргай з мужем Богданом
дочка  - Ганя Лущик з мужем Юрієм
сестра  - Марія Приймак з родиною
внуки  - Михайло з дружиною Carolyn , Наталка  з мужем Jim

     Vandenbos,  Маріана з мужем Jared Harkins,  Данило,  
     Леся,  Христя, Стефка з мужем John Green 

правнуки - Chelsey, Meghan, Tyler, Alexis, William
ближча і дальша родина в США та Канаді

Вічна Йому пам’ять!

Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на Організацію 
Оборони Лемківщини, OOL, Inc., P.O. Box 7, Clifton, NJ 07015, або 
www.lemko-ool.com

З глибоким смутком повідомляємо,
що 27 липня 2018 року, проживши 

98 років, відійшов у вічність 
в Bear, Delaware

св. п. 
СТЕФАН БАРНА

народжений 14 травня 1920 року 
у селі Воля Вижня, на Лемківщині.

Ділимося сумною вісткою, 
що дня 26 липня 2018 року

відійшов у вічність 

св. п. 

Мирослав Володимир 
КУЛИНИЧ

народжений 29 жовтня 1925 року в Угнові, Україна.

Похорон відбувся 31 липня 2018 року з Церкви 
Чесного Хреста в Aсторії на цвинтарі св. Aндрія 
Первозваного в South Bound Brook, NJ.

Залишились у смутку

дружина  - Зеновія

брат   - Борис з родиною

сестра   - Ірена

сестра   - Лідія з родиною

та дальша рідня в США, Канаді й Україні

Вічна Йому пам’ять
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Головне бюро:  
 

108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org;    Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888 - SELFREL 
 

                                                                 Вигідно росташовані філії: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636   
  UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097   

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106 Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458   
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

  
 
 

                                                                                  SRNYFCU NMLS# 699320   
 
   
*Потрібно 20% завдатку; 1-4 родинний дім для вжитку домовласника; без нараховування точок (no points); нема штрафу 
за передчасне сплачення позички; 300 місяців до сплати; $1,000 позичка  коштує $5.22.  Відсотки на позичках можуть 
змінитись в будь-який час без попереднього повідомлення.  APR -  Annual Percentage Rate, в річному відношені. 


