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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

З вереснем почнеться…
Петро Часто

От-от‚ з початком вересня‚ з першим же 
днем передвиборної президентської кампанії‚ 
здійметься в Україні чергова політична куря-
ва‚ й така‚ дуже ймовірно‚ що світ Божий засту-
пить від очей. І буде той вихор ретельно керо-
ваний. П’ята колона з нетерпінням чекає сиґ-
налу‚ московська аґентура працює в поті чола‚ 
реваншисти вже й не ховаються з тим‚ що їхня 
мета збігається з путінською – захопити вла-
ду в Києві‚ роззброїти Україну‚ відвернути від 
Европи‚ позбавити незалежного майбутнього.

Вже й сьогодні суспільна атмосфера небезпеч-
но збурена. Упродовж усього літа Україна здри-
гається від десятків кричущих порушень громад-
ського спокою‚ нападів на проукраїнських акти-
вістів‚ убивств. Переважно – на півдні країни‚ 
Сумщині‚ Одещині‚ Херсонщині. І що є характер-
ним – без довгої перерви між диверсіями. Напри-
клад‚ 31 липня в Херсоні бандити обілляли сірча-
ною кислотою громадську діячку‚ активну учас-
ницю Революції Гідности Катерину Гандзюк‚ опі-
ками пошкодивши її очі і 35 відс. тіла. 

„Катерина була однією з тих, хто сміливо 
викривав проросійських аґентів впливу. Вона 
називала їхні прізвища, обурювалася бездіяльніс-
тю правоохоронців“‚ – пише в „Українській прав-
ді“ її колеґа-журналіст Олексій Братущак.

Того дня‚ 31 липня‚ у Бердянську був уби-
тий пострілами в спину ветеран добровольчого 
батальйону „Донбас“ Віталій Олешко. Ще через 
день у Кеменському біля Дніпра вибухнула автів-
ка з депутатом міської ради Віталієм Черняв-
ським. 6 серпня у столиці люди в масках напали 
на будинок‚ де мешкає з батьками тележурналіст-
ка Вікторія Сеник.

А ще ж не забулися попередні злочини – досі 
не розслідуване убивство журналіста Павла 
Шеремета‚ недавній напад на депутата Мустафу 
Найєма.

За даними Генеральної прокуратури‚ лише за 
перше півріччя цього року в Україні сталося 12 
замовних вбивств.

Очевидно‚ що йдеться про цілеспрямовану 
стратегію ворогів України – посіяти страх‚ пані-
ку‚ хаос‚ викликати недовір’я до чинних держав-
них органів і цим посприяти антиукраїнським 
політичним силам у боротьбі за найвпливові-
ші посади в країні. На жаль‚ з довір’ям до україн-
ської влади й без того справи кепські. 

Згідно з останніми соціологічними опитуван-
нями‚ партія „Бльок Петра Порошенка – Солі-
дарність“ посіла за показником суспільної під-
тримки лише сьоме місце‚ поступившись не тіль-
ки ідейно сумнівній „Батьківщині“ Юлії Тимо-
шенко‚ але й реваншистському „Опозиційно-
му бльокові“ і навіть партії україножера Вадима 
Рабиновича „За життя“.

В національно свідомих середовищах Украї-
ни небезпідставно нарікають на засилля антиу-
країнської пропаґанди в засобах масової інфор-
мації‚ що належать олігархам. Ходять чутки‚ 
що власником найвпливовіших в країні теле-
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Україна дбає про закордонних українців

КИЇВ. – Опрацювання питань щодо задово-
лення національно-культурних і мовних потреб 
українців, які проживають за межами держави, 
та терміну перебування закордонних українців 
на території України   обговорювалися під час 
засідання Національної комісії з питань закор-
донних українців, яке відбулося 13 серпня під 
головуванням заступника Міністра закордон-
них справ України Василя Боднара. 

У ході засідання було розглянуто понад 220 
звернень осіб щодо статусу закордонного укра-
їнця, за результатами чого чужинці та особи 
без громадянства з Латвії, Білорусі, Молдови, 
Туркменістану, Казахстану, Австралії, Австрії, 

Арґентини, Куби, Коста-Ріки та інших держав 
світу отримали статус закордонного українця.

З метою опрацювання пропозицій щодо 
внесення змін до Закону України „Про закор-
донних українців“, зокрема, в частині поряд-
ку в’їзду та перебування закордонних україн-
ців на території України, а також встановлен-
ня квот прийому до вищих навчальних закла-
дів України в межах обсягу державного замов-
лення, члени Національної комісії розглянуть 
відповідні положення під час наступного засі-
дання Комісії. 

Міністерство закордонних справ України

Мистецька акція на підтримку Олега Сенцова
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Територія короткометражного доку-
ментального кіно „Babylon’13“ та київська ґалерія 
„Дукат“ 13 серпня запросили усіх на акцію під-
тримки Олега Сенцова „Свобода або смерть!“, до 
якої долучилися відомі українські мистці. Акція 
тривала три дні в ґалерії „Дукат“. Було представ-
лено постери, інсталяції, відеоролики, присвяче-
ні українському політв’язневі Кремля.

Українського режисера затримали на території 
окупованого Криму 11 травня 2014 року і звину-
ватили в підготуванні теракту на півострові під 
час незаконної анексії його Росією. У серпні 2015 
року О. Сенцова засудили до 20 років ув’язнення 
в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 
16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою 
звільнити усіх українських політв’язнів, утриму-
ваних у Росії та в окупованому Криму. Його стан 
називають „передкритичним“. 

Організатори мистецької акції закликають 
не бути байдужими та не залишатися осторонь 
цього кричущого злочину, який скоює путін-
ський режим Кремля.  

Під час засідання Національної комісії з питань закордонних українців. (Фото: Міністерство 
закордонних справ України)

Один з плякатів виставки „Свобода або смерть!“. 
Автор: Андрій Єрмоленко.
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 ■ Під Іловайськом вбивали поранених

КИЇВ. – Управління верховного комісара ООН з 
прав людини 9 серпня заявило, що під час бойо-
вих дій у серпні 2014 року під Іловайськом пора-
нених українських військових вбивали, коли ті 
були позбавленні боєздатности після закінчення 
бойових дій. Це вдалося з’ясувати після того, як 
ООН провела понад 80 інтерв’ю з жертвами та 
свідками тих подій. Близько 300 українських вій-
ськових та добровольців утримували в нелюд-
ських умовах. За даними Генеральної прокурату-
ри України, під час бойових дій під Іловайськом 
загинуло 366 військовослужбовців та добро-
вольців, 429 були поранені. (Радіо Свобода) 

 ■ Селяни стануть фармерами

КИЇВ. – 10 серпня Президент України Петро По-
рошенко підписав закон про стимулювання ді-
яльности сімейних фармерських господарств. 
Закон спрямований на отримання офіційного 
статусу сільським населенням, які працюють 
на своїй землі, що дозволить леґально прода-
вати свою продукцію і отримати соціяльний 
захист та право на пенсію. Закон встановлює 
державну допомогу по сплаті єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціяльне стра-
хування для кожного із членів фармерського 
господарства протягом 10 років за рахунок дер-
жавного бюджету України. Верховна Рада прого-
лосувала за цей закон 10 липня. (Радіо Свобода) 

 ■ Митники шкодять Україні 

КИЇВ. – За корупцію на митниці Україна „сплачує“ 
майже 5 млрд. дол. на рік, виявило розслідуван-
ня німецьких журналістів. Це в рази більше за 
кредит Міжнародного Валютного Фонду, який 
Україна має намір взяти цього року, зауважу-
ють експерти та політики. Про факти масової 
корупції на українській митниці німецька газе-
та „Süddeutsche Zeitung“ написала 8 серпня у 
своєму розслідуванні. Автори стверджують, що 
Україна внаслідок цього втрачає понад 10 відс. 
надходжень до державного бюджету на рік. До 
корупційних схем на митниці залучене керівни-
цтво вищих правоохоронних органів, зокрема 
Генеральної прокуратури та Служби безпеки 
України. (Радіо Свобода)

 ■ Як називають дітей в Україні

КИЇВ. – Найпопулярнішими іменами, якими 
українці називали своїх новонароджених ді-
тей в першому півріччі‚ стали Софія, Анастасія, 
Анна, Артем, Олександер та Максим. Про це по-
відомила 10 серпня Заступник міністра юстиції з 
питань державної реєстрації Олена Сукманова. 
Вона додала, що, крім традиційних імен, укра-
їнці вибирають своїм дітям і незвичні: Златояра, 
Касандра, Ляля, Мелоді, Лукерія, Грета, Кармен, 
Азарій, Марсель, Сварг, Кипріан, Закарія, Самій-
ло, Соломон, Радомір, Оскар, Фараон, Михва. 
(„Укрінформ“)

 ■ Лікарі виїздять з України

КИЇВ. – З початком впровадження медичної ре-
форми під керівництвом Уляни Супрун її опо-
ненти заявляють про те, що близько 70 тис. ме-
дичних працівників виїхали з України, з них 10 
тис. – лікарі. В Україні не ведеться статистика 
трудової міґрації за професіями. Офіційні ор-
гани називають лише загальну цифру тих, хто 
виїхав працювати за межі України: у 2015-2017 
роках виїхало 1.3 млн. працівників. За неофі-
ційними даними, трудових міґрантів більше у 
кілька разів. Голова парляментського комітету з 
питань охорони здоров’я Ольга Богомолець за-
явила: „За нашими прогнозами, у наближчі роки 
виїде ще близько 50 тис. медиків“. (ВВС)

 ■ Сироти поїхали до Греції 

ДНІПРО. – 13 серпня 25 дітей загиблих учасни-
ків війни поїхали до Греції, де на них чекає два 
тижні безкоштовного відпочинку. Мандрівка 
організована завдяки співпраці Дніпропетров-
ської обласної адміністрації та чужинських 
партнерів. Групи сиріт вже відпочивали у Лит-
ві, Австрії, Бельгії, Данії, Хорватії. Цього разу 
вони відправилися на відпочинок до Греції. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

РЕЗОНАНСНА ПОДІЯ

Про візиту Патріярха Кирила до Стамбулу
Євстратій Зоря

Патріярх Кирило є залежним від того, що 
йому дозволять чи не дозволять у Кремлі. 
Наприклад‚ саме там приймали остаточне 
рішення, що російська делеґація не повинна 
брати участи у Всеправославному Соборі 2016 
року, бо це нібито робить Російську Право-
славну Церкву „підпорядкованою“ Константи-
нополеві, який, у свою чергу, „підлеглий Аме-
риці“. Для всіх нормальних людей це звучить 
абсурдно, але нинішній Кремль живе в „іншо-
му світі“.

Що саме готові запропонувати та чим при-
грозити в Кремлі Вселенському Патріярхові 
— прогнозувати тяжко, як тяжко нормальній 
людині розуміти логіку шизофреніка.

Однак‚ можна робити певні припущення з 
огляду на обставини й поведінку в минулому.

За попередні кілька років Московський 
патріярх у своїх „дипломатичних зусиллях“ 
частіше всього вдавався до дезінформації та 
залякувань.

Не відстає від предстоятеля РПЦ і керівник 
її дипломатії Митрополит Іларіон Алфєєв, 
який протягом останніх місяців не раз лякав 
авдиторію, особливо грекомовну, заявами 
про можливість „великої схизми“, чим викли-
кав лише обурення та роздратування.

Тож є всі підстави припускати, що і 31 
серпня у Стамбулі Патріярх Кирило буде 
робити те саме — тиснути погрозами. Москва 
церковна і політична „свято вірять“ у повер-

нення в Україні до влади промосковських 
сил. Тому головним завданням Кирила буде 
якщо не повністю відмовити Вселенського 
Патріярха від надання Томосу автокефалії (це 
буде вихідна позиція, від якої  Кирило буде 
пропонувати „компроміси“), то всіляко пере-
конувати його „відкласти“ рішення.

Впевнений, що Вселенський Патріярх це 
добре розуміє, а тому не погодиться повторю-
вати той досвід, який був у стосунках з Мос-
ковською патріярхією останні років 20: „чека-
ти“ в обмін на обіцянки Москви, яких вона, в 
решті-решт, ніколи не дотримується.

Значно логічніше було б зробити так, як 
колись в Естонії: спочатку здійснити запляно-
ване, не зважаючи на всі істерики в Москві, а 
вже потім, виходячи з нових реалій, пропону-
вати порозумітися.

І найголовніше: Бог керує історією та спря-
мовує її. Тому як Він визначив — так і буде. 
Він визначив Україні бути незалежною дер-
жавою, а Українській Церкві — помісною. І 
всі, хто противляться цьому — не мають і не 
матимуть успіху, а їхній спротив — обернеть-
ся проти них.

„Високий замок“

Євстратій Зоря – архиєпископ Чернігівський 
і Ніжинський, керівник Інформаційного відді-
лу Київської патріярхії, секретар Священного 
Синоду Української Православної Церкви Київ-
ського Патріярхату.

Московський патріярх їде до Стамбулу
Наприкінці серпня Патріярх Російської 

Православної Церкви Кирило відвідає Стам-
бул – за декілька днів до того, як єпископат 
Константинопольської патріярхії, як очіку-
ється, розгляне рішення про надання авто-
кефалії Українській Правосавній Церкві. 
Зустріч заплянована на 31 серпня.

У повідомленні бюра Генерального секре-
таря Священного Синоду Константинополь-
ського Патріярхату сказано, що під час візи-
ти відбудуться особиста зустріч Патріярха 
Кирила з Патріярхом Варфоломієм, а також 
„компетентними органами Матері-Церкви з 
питань, які становлять взаємний інтерес“.

Раніше повідомлялося, що з 1 по 3 верес-
ня в Стамбулі відбудеться загальне зібран-
ня єпископату Константинопольської патрі-
ярхії. Як очікується, на ньому буде поруше-
не питання про створення єдиної помісної 
Української Церкви.

Про можливе надання Україні Томос у 
активно заговорили кілька місяців тому: тоді 
Президент Петро Порошенко заявив, що 
Україна як ніколи близька до появи власної 
незалежної Церкви, що визнавалася б Пра-
вославними Церквами інших країн.

Наразі в Україні діють одразу три релі-
гійні організації, які зараховують себе до 
православ'я: УПЦ Київського Патріярха-
ту, Українська Автокефальна Православна 
Церква та УПЦ Московського Патріярхату. 
Канонічною, тобто визнаною іншими Церк-
вами, вважається лише остання.

Розкол в українському православ’ї стався 
на початку 1990-их років після проголошен-
ня незалежности України.

Тоді частина українських православних 
ієрархів стали просувати ідею відокремлен-
ня від Російської Православної Церкви. Це 
крило очолював Митрополит Філарет, який 
тоді був головою УПЦ. Проте такі прагнен-
ня не сприйняли у Москві й за її сприяння у 
1992 році на соборі в Харкові Філарета усу-
нули.

Філарет з соратниками утворили Україн-
ську Православну Церкву Київського Патрі-
ярхату. Частина православних єрархів ство-
рили ще одну – Українську Автокефальну 
Православну Церкву.

Обидві Церкви до цього часу не були 
визнані жодною Православною Церквою сві-

ту, а автокефальна, попри назву, незалежною 
та визнаною також не була.

Канонічною залишилась тільки УПЦ Мос-
ковського Патріярхату, яка отримала певну 
автономію у межах Російської Православної 
Церкви.

Ідею утворення незалежної Української 
Церкви час тина українських політиків 
виношувала ще з 1990-их років. Автокефа-
лію активно пропаґував Президент Віктор 
Ющенко, однак‚ конкретних кроків в цьому 
напрямку йому зробити так і не вдалося.

Його ініціятиву згодом розвинув П. Поро-
шенко. З перших місяців свого президент-
ства він проводив активні переговори з Кон-
стантинополем про надання українському 
православ’ю Томосу про автокефалію.

У квітні 2018 року П. Порошенко заявив, 
що Україна нарешті як ніколи близька до 
створення власної незалежної Церкви.

Незабаром після цього до стамбульської 
резиденції Варфоломія надійшли прохання 
митрополитів невизнаних Українських Цер-
ков про надання їм Томосу про автокефа-
лію та аналогічні звернення від президента і 
Верховної Ради України.

Спочатку очікувалося, що Томос може 
бути наданий вже у липні – до річниці хре-
щення Київської Руси, проте цього так і не 
сталось.

Протягом останніх місяців Російська Пра-
вославна Церква намагається завадити ство-
ренню незалежної Української Церкви. Її 
представники реґулярно відвідують помісні 
Церкви і намагаються переконати своїх колеґ 
з інших країн не визнавати нову Українську 
Церкву.

У травні з Патріярхом Варфоломієм по 
телефону спілкувався Володимир Путін – під 
час розмови порушувалася і тема України.

Зустрічі з Патріярхом Варфоломієм шука-
ли і російські бізнесмени. Відомо, що в трав-
ні цього року до Стамбулу їздив колишній 
керівник російської залізниці Володимир 
Якунін і бізнесмен грецького походження 
Іван Саввіді.

В РПЦ кажуть, що мета таких поїздок – 
„об’єктивне інформування“ про ситуацію в 
Україні. Насправді – все навпаки.

Бі-Бі-Сі
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 ■ Скасують потяги до Росії 

КИЇВ. – 6 серпня Міністер інфраструктури Во-
лодимир Омелян заявив, що його відомство 
підготувало низку контрзаходів у відповідь на 
дії Росії в Азовському морі та на Донбасі. Од-
ним з таких заходів стане припинення паса-
жирського залізничного сполучення з Росією. 
Міністерство вже підготувало рішення про 
скасування сполучення з Росією, проте його 
ще не внесли на розгляд уряду. „Укрзалізниця“ 
має вісім потягів, які курсують до Росії з Києва, 
Харкова, Одеси, Хмельницького, Миколаєва, 
Львова і Кривого Рогу. Проте територією Укра-
їни їздять і потяги залізниць інших країн. Ска-
сування сполучення з Росією буде стосуватись 
виключно українських потягів. (ВВС) 

 ■ Гроші дасть Інвестбанк

СУМИ. – Підприємство „Електроавтотранс“ 
готується до закупівлі нових тролейбусів за 
кошти Европейського інвестиційного банку в 
сумі 4 млн. евро. Про це повідомили 13 серп-
ня у міській ради. Суми‚ Львів, Харків та Чер-
нігів увійшли до числа міст, з якими Україна та 
Европейський інвестиційний банк уклали до-
говір на фінансування проєкту „Міський гро-
мадський транспорт України“. Постачання по-
ловини тролейбусів плянується у поточному 
році. („Економічна правда“)

 ■ Авта в’їжджають до України

КИЇВ. – Колони вантажівок посеред ночі 
в’їжджали до України та виїжджали назад до 
Росії ґрунтовою дорогою в обхід прикордонно-
пропускних споруд. Росія продовжує конфлікт і 
підтримує бойові дії на сході України. Про це за-
явив 13 серпня Спеціяльний представник Дер-
жавного департаменту США у справах України 
Курт Волкер. Безпілотний літальний апарат 7 
серпня виявив колону з восьми шестиколісних 
вантажівок із критими брезентом вантажними 
відсіками, що рухалася на схід дорогою біля 
Чистякового на схід від Донецька. Поблизу Ма-
нича колона повернула на ґрунтову дорогу, яка 
проходить через кордон. Інша колона рухалася 
від кордону з Російською Федерацією цією ж 
ґрунтовою дорогою. („Українська правда“)

 ■ Закрили справу Кернеса 

ПОЛТАВА. – 10 серпня суддя Київського район-
ного суду Полтави Андрій Антонов після місяч-
ного вивчення справи у нарадчій кімнаті оголо-
сив про закриття кримінального провадження 
щодо Генадія Кернеса і двох його охоронців у 
зв’язку з відсутністю прокурорів, постражда-
лих та їх представників на сім останніх засідань 
суду без обґрунтованих причин. Систематич-
на відсутність сторони звинувачення свідчить 
про відмову від звинувачень: у суду бракувало 
доказів вини підсудних. 2 березня 2015 року Г. 
Кернеса і двох його охоронців звинуватили у 
викраденні, тортурах і погрозі вбивством двом 
активістам Евромайдану – Сергієві Ряполову і 
Олександрові Кутяніну. Заступник Генераль-
ного прокурора Анжела Стрижевська заявила, 
що прокуратура оскаржить рішення полтав-
ського суду про закриття цієї кримінальної 
справи. („Укрінформ“)

 ■ МЗС України підтримує Грузію

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ 
(МЗС) України 6 серпня зробило заяву з на-
годи 10-ої річниці російсько-грузинської 
війни 2008 року‚ у якій стверджується: „Не-
хтуючи загальновизнаними нормами і прин-
ципами міжнародного права, збройні сили 
Росії грубо порушили міжнародно визнані 
кордони та вторглися на  суверенну тери-
торію Грузії. Україна вкотре підтверджує 
свою послідовну і рішучу підтримку неза-
лежности, суверенітету та територіяльної 
цілісности Грузії в її міжнародно визнаних 
кордонах, а також відданість стратегічному 
партнерству між нашими державами. Зокре-
ма, Україна підтримує останню мирну ініці-
ятиву грузинського уряду „Крок до кращого 
майбутнього“, спрямовану на вреґулювання 
конфлікту та примирення“. (МЗС України)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

ПРОБЛЕМИ ЦЕРКОВНОЇ ЄДНОСТИ

Навіщо Путінові Києво-Печерська Лавра
Ігор Яковенко

Російсько-українська церковна суперечка 
перемістилася з чисто духовної в майнову сферу.

Виступаючи 31 липня на телеканалі „Пря-
мий“ глава Української Православної Церкви 
Київського Патріярхату Філарет заявив, що піс-
ля визнання єдиної Української Православної 
Церкви їй передадуть і Києво-Печерську, і Поча-
ївську лаври.

„Ніякої власности Московський Патріярхат 
в Україні не має. Києво-Печерська Лавра, Поча-
ївська Лавра – чия це власність? Української 
держави. І держава передала свою власність в 
користування Українській Церкві Московського 
Патріярхату. Але коли буде тут Українська Церк-
ва визнана, то лаври – і одна, і друга – будуть 
передані Українській Церкві“, – пояснив Патрі-
ярх Філарет.

Відповідь Патріярхові Філаретові від імени 
Української Православної Церкви Московського 
Патріярхату дав прес-секретар цієї організації 
Василь Анісімов: „Філарет відлучений від Церк-
ви і може розпоряджатися тільки тієї власністю, 
яку вони, розкольники, самі створили – напри-
клад, храм десь побудували. І при чому взагалі 
тут автокефалія?“.

Автокефалія тут, безсумнівно, ще як при 
чому, оскільки, якщо розглядати Києво-Печер-
ську Лавру не тільки як православну святиню і 
об’єкт культурної спадщини, а як нерухомість, 
то вона знаходиться у власності держави Украї-
на, яка має право своєю власністю розпоряджа-
тися, в тому числі і передавати її в користування 
тій чи іншій організації. Києво-Печерська Лавра 
була створена в 1051 році, а про містечко Мос-
ков вперше мигцем згадується в Іпатіївському 
літописі в 1147 році, тобто через майже сторіч-
чя. Так що представникам Московського Патрі-
ярхату в цій суперечці про нерухомість історію 
краще не чіпати.

Що ж стосується отримання автокефалії для 
Української Православної Церкви, то цей процес 
виявився довшим і важчим, ніж очікувала влада 
України і зокрема Петро Порошенко, який наді-
явся на Томос про автокефалію до дня 1030-річ-
чя хрещення Руси.

Вселенський Патріярх Варфоломій, чийо-
го Томосу марно чекав П. Порошенко, чоло-

вік дорослий (78 років) і тертий. З Москвою має 
складні взаємини, оскільки не раз займав анти-
московську позицію і в ситуації з Естонською 
Православною Церквою, і щодо милої серцю 
Кремля концепції „Москва – третій Рим“, яку 
Варфоломій обізвав „богословськи неспромож-
ною“. Але вщент посваритися з Кирилом Ґундя-
євим, а точніше – з Володимиром Путіном‚ Все-
ленський Патріярх явно не має наміру. Так що 
жаданого томосу про автокефалію найближчим 
часом Україні чекати не слід.

До того ж‚ досвід вербування у В. Путіна вели-
кий, і майстерність ця у нього з роками зрос-
тає. Процес шродерізації еліт цілком успішно 
впроваджується і в церковне середовище. Весь 
світ спостерігав за дружньою бесідою В. Путі-
на і Патріярха Олександрійського і всієї Афри-
ки Феодора під час хресного ходу на святкуван-
ні 1030-річчя хрещення Руси. Після чого Феодор 
заявив, що „Олександрійський Патріярхат зго-
ден з думкою РПЦ про те, що політичному тиску 
не можна піддаватися“. І додав: „Коли розділя-
ються держави, а потім і Церква – це неправиль-
но“. І тут же розповів про свою любов до Росії, 
згадав, як він більше 30 років тому, ще за часів 
СРСР служив екзархом в Одесі. Правда, чомусь 
заявив, що це була Росія.

Судячи з опитувань соціологів‚ за автокефа-
лію Української Православної Церкви виступа-
ють 32 відс. громадян України, проти – 21 відс., 
19 відс. нічого про це не знають, решта вагали-
ся з відповіддю. Україна, на відміну від Росії, не 
авторитарна держава‚ і єдности думок тут немає 
і не буде. Тому в українських політиків щодо 
церковної війни непростий вибір. Оскільки ця 
війна не обіцяє швидкої перемоги, а здавати 
повністю „церковний фронт“ теж не можна.

Для В. Путіна ця церковна війна в будь-якому 
випадку вигідна. При її загостренні він на повну 
потужність врубує свої інформаційні знаряд-
дя, які на весь світ будуть кричати про утиски 
прав віруючих „бандерівським режимом“. У разі, 
якщо Київ відступить, в Україні буде наростати 
вплив ґундяївської п’ятої колони.

„Газета по-українськи“

Ігор Яковенко – російський журналіст‚ опози-
ційний до путінського режиму, Київ.

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ НЕ ВІЧНА

Найбільші православні святині України, 
які загарбала Москва

Дмитро Добрий

Десятиліттями користуючись необмеженою 
підтримкою з боку державної влади, Українська 
Православна Цеква Московського Патріярхату 
(УПЦ МП) займала панівне становище у пере-
важній більшості обласних і районних центрів. 
Не кажучи вже про лаври і монастирі, де також 
моляться за здоров’я одного з провідних іде-
ологів війни з Україною, московського Патрі-
ярха Кирила (Ґундяєва), й де відбувається ще 
чимало обурливих і незаконних речей, про які 
написано не одну статтю в журналістських роз-
слідуваннях.

Безумовно, так було не завжди. Створені 
нашими пращурами архітектурні шедеври, час-
тина яких належить до спадщини ЮНЕСКО, є 
загальнонаціональним надбанням українського 
народу, а не якоїсь чужої, тим більше ворожої 
нам держави, або ж Церкви. Там поховані цілі 
династії правителів України, а поряд з ними – 
сотні святих отців і захисників своєї землі.

Ми пропонуємо Вам подорож цими непере-
вершеними пам’ятками культури і мистецтва.

Історія Києво-Печерської Лаври, цієї неймо-
вірної за своєю красою та значенням мистець-
кої й духовної перлини, починається з часів 
князя Ярослава Мудрого, коли на місці столи-
ці Росії існували непролазні чагирі й болота. 
Більше того, саме тут поховано засновника міс-
та Москва, київського князя Юрія Довгоруко-

го, що якнайкраще засвідчує першість Києва як 
духовної столиці усієї Східньої Европи. Окрім 
того, у всесвітньо відомому підземному некро-
полі Лаври спочиває прах Нестора Літописця, 
казкового богатиря Іллі Муромця (якого росія-
ни теж зробили „русскім“), засновника давньо-
української медицини, лікаря Агапіта та інших 
державних, церковних і громадських діячів 
українського Середньовіччя.

Одначе, нині Лавра є головною штаб-
квартирою Російської Православної Церк-
ви (РПЦ) в Україні. Настоятель тамтешнього 
чоловічого монастиря Павло (Лебідь) не прихо-
вує своїх доволі проросійських поглядів щодо 
війни з Росією, Донбасу і належности Криму. 
Своєю чергою‚ очільник УПЦ МП Митропо-
лит Онуфрій (Березовський) виступає з про-
російськими проповідями у центральному хра-
мі лаврського архітектурного комплексу – в 
Успенському Соборі, на долі якого хотілося б 
спинитися окремо. Прикметний, але якоюсь 
мірою вже традиційний для цієї церкви скан-
дал стався нещодавно, коли виявилося, що у 
Києво-Печерській Лаврі на виставці до Дня 
хрещення Київської Руси вивісили фото з пре-
зидентом Росії Володимиром Путіном.

Бароковий Собор Успіння Пресвятої Богоро-
диці, як і інші добре відомі київські, й не лише 
київські, святині кінця XVII-XVIII ст. спору-

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Росія назвала санкції США драконськими

МОСКВА. — Посольство Росії в США 9 серпня 
назвало нові американські санкції дракон-
ськими. Попереднього дня США оголосили, 
що вони накладуть нові санкції 22 серпня на 
Росію за її намагання отруїти колишнього ро-
сійського подвійного аґента Сергія Скрипаля і 
його доньку Юлію в березні у Великобританії. 
Представник Державного департаменту сказав 
репортерам, що після 90 днів США накладуть 
додаткові санкції, якщо Росія не дасть „надійні 
запевнення”‚ що вона не вживатиме хемічну 
зброю. В результаті вартість російського рубля 
різко опустилася до 67.04 рублів за доляра. 
(„Reuters”)

 ■ Відкрили 12 нових супутників Юпітера

ПАРИЖ. — Центр менших плянет Міжнарод-
ної астрономічної спілки 17 липня опубліку-
вав орбіти 12-ох нових супутників Юпітера. Це 
означає, що ця найстарша й найбільша пляне-
та нашої соняшної системи має 79 „місяців“ у 
своїй орбіті. Перші чотири супутники відкрив 
італійський учений Ґалілей у 1610 році. Най-
більший з них є більший від плянети Меркурій. 
(„The Washington Post”)

 ■ „Лицарі Колюмба” вислухали Патріярха

БАЛТИМОР. — „Лицарі Колюмба”, найбільша ка-
толицька братська організація у світі, яка має 
1.9 млн. членів у 17-ох країнах (включно з Укра-
їною), відбули свою 136-ту Генеральну Конвен-
цію 7-9 серпня у Балтиморі. Під час першого 
дня нарад Патріярх Святослав, предстоятель 
Української Католицької Церкви, виголосив 
промову перед 2,500 делеґатами. Він закликав 
світове співтовариство не залишати Україну на-
одинці з ворогом та нагадав про приблизно 100 
українців-політв’язнів, котрі перебувають у ро-
сійських в’язницях, включно з режисером Оле-
гом Сенцовом. Первоієрарх висловив жаль, що 
війна в Україні стає „тихою і забутою”. „Будь лас-
ка, пам’ятайте: це не лише наша війна – це війна 
за людство!” – наголосив Патріярх Святослав. 
(„Релігійно-Інформаційна Служба України”)

 ■ Мирова угода в Південному Судані

ДЖУБА, Південний Судан. — Після довгих років 
громадянської війни Президент Південного Су-
дану Сальва Кір і провідник повстанців Ріек Ма-
чар підписали угоду, яка дозволяє Р. Мачареві 
повернутися на посаду віце-президента країни. 
С. Кір оголосив цю угоду 5 серпня після зустрічі 
зі своїм архипротивником С. Мачарем та альян-
сом опозиційних провідників. У 2013 році С. 
Мачар втратив свою посаду після того, як С. Кір 
закинув йому плянування перевороту. Новий 
уряд матиме 550 законодавців і 35 міністрів. С. 
Мачар буде першим серед п’яти віце-президен-
тів. Південний Судан проголосив свою незалеж-
ність 2011 року після 22 років боротьби між по-
встанцями та суданським урядом. Нова держава 
захопили три чверті нафти країни, приблизно 5 
млн. бочок в запасі. („Deutsche Welle”)

 ■ Церква критикує новий закон Ізраїля

ЄРУСАЛИМ. — Латинський Патріярхат в Єру-
салимі, який представляє Римо-Католицьку 
Церкву на території Святої Землі, видав заяву 
з гострою критикою нового націо-держав-
ного закону Ізраїля. У заяві з 30 липня цей 
закон називається дискримінаційним, який 
порушує міжнародне право. Патріярхат за-
кликав всіх християн в Ізраїлі протестувати 
проти цього закону, який затримує право на 
самовизначення виключно для єврейських 
громадян країни. „Закон не надає жодних 
конституційних ґарантій меншостям, котрі 
проживають в країні, – сказано в заяві. – Па-
лестинські громадяни Ізраїля, котрі творять 
20 відс. населення, є обурливо виключені 
цим законом”. Крім визнання Ізраїля дер-
жавою єврейського народу, закон понижує 
статус арабської мови з офіційної до однієї з 
„особливим” статусом, проголошує Єрусалим 
столицею Ізраїля та встановляє єврейський 
календар як офіційний календар держави. 
(„The Times of Israel”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

ТОЧКА ЗОРУ

Конференція на тему свободи преси
Олександер Вівчарик

КИЇВ. – 26 червня в Києві відбулася експертна 
журналістська конференція „Посилення свободи 
і плюралізму засобів масової інформації в Україні 
під час конфлікту в країні та навколо неї”. Органі-
зувала її Національна спілка журналістів України 
(НСЖУ), яку очолює Сергій Томіленко під егідою 
представника Організації з безпеки і співробіт-
ництва в Европі (ОБСЕ) з питань свободи засо-
бів масової інформації, колишнього Державного 
секретаря у справах Европи Арлема Дезіра. Були 
також присутні головний радник бюра представ-
ника з питань свободи засобів масової інформації 
Тайс Берман, голова европейських та центрально-
азійських програм (організація „Article 19”) Кеті 
Морріс, генеральний секретар Европейської феде-
рації журналістів Рікардо Гутьєрез.

Уже під час першої панелі сталася дискусія С. 
Томіленка і голови правління громадської орга-
нізації „Детектор медіа” Наталії Лигачової. У залі 
переважала позиція НСЖУ, що влада, мовляв, 
спекулює на темі війни і не дуже реаґує на розслі-
дування корупційних справ‚ не провадить належ-
ного розслідування численних випадків фізично-
го насилля проти журналістів. Адже таких тіль-
ки торік було зафіксовано 90. Н. Лигачова нагада-
ла про намагання української держави контролю-
вати інтернет. Водночас вона вважає‚ що не лише 
держава, а й журналісти мають нести відповідаль-
ність за дотримання стандартів та етики‚ відрізня-
ти журналістів від пропаґандистів, поширювачів 

дезінформації. Українським журналістам необхід-
ний новий рух солідарности, який мав би базува-
тися на обов’язковому дотриманні журналіста-
ми всіх професійних стандартів та журналістської 
етики.

Представник ОБСЕ з  питань свободи ЗМІ 
Арлем Дезір заявив, що в Україні є суттєва про-
блема з умовами роботи журналістів на окупова-
них територіях Донбасу та в анексованому Кри-
му. Програмний спеціяліст Відділу свободи вира-
ження поглядів і розвитку медія ЮНЕСКО Марі-
ус Лукошіунас вважає, що справжній плюралізм 
та різноманіття думок і джерел звужуються, все 
більше заражаються дезінформацією.

Поряд з цими промовцями з’явився журналіст-
фрілансер Руслан Коцаба, який свого часу був 
ув’язнений українською владою в рамках запо-
біжного заходу за підозрою у державній зраді. 
Голова правління Української Гельсінкської спіл-
ки з прав людини Євген Захаров заявив тоді, що 
дії Р. Коцаби заслуговують на моральний осуд, бо 
він відверто брехав про події в Україні, фактично 
займаючись дезінформацією. 

Виступив Генадій Барзікофф‚ який народився в 
Україні, але на початку 1990 року виїхав з тодіш-
нього СРСР‚ жив у Ню-Йорку‚ у подальшому пра-
цював у Гамбурзі керівником проєктів компа-
нії „Airbus“. На конференції він назвав українців 
малограмотним і довірливим українським людом, 
Евромайдан – аґресивним натовпом, обливав бру-

(Закінчення на стор. 14)

Акція „Геть медведчуків з України!“
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 1 серпня  активісти з 
патріотичних середовищ влашту-
вали у Києві акцію перед бюром 
представника України у тристо-
ронній контактній групі в Мін-
ську та за сумісництвом кума 
Володимира Путіна Віктора Мед-
ведчука, через якого фактично 
забльоковано обмін полоненими. 

Озброєні фарбою кияни зали-
шали влучні гасла прямо на 
асфальті. Далі організатори захо-
ду принесли ватне опудало та 
облили бензином. 

Активісти пообіцяли не 
обмежитись цієї акцією, а продо-
вжувати вимоги щодо звільнення 
76 політв’язнів з в’язниць Росії. 

Яскравими трафаретами кия-
ни намагалися в ході цієї акції  показати сус-
пільству, українській владі та й самому В. Мед-
ведчуку, що не розуміють, що той робить на 
території України, якщо не може повернути 
наших полонених. Продемонстрували позицію 
суспільства до одного з ворогів незалежности 
держави. Склався парадокс – в’язні перебува-
ють на території Росії, а в Києві спокійно сидить 
кум Володимира Путіна. То ж активісти при-
йшли, щоб висловити свій протест проти  украї-
нофобської діяльности осіб типу В. Медведчука, 
яка має бути припиненою. 

Люди, які фактично працюють на Росію, не 
мають займатися державною політикою в Укра-
їні, вважають активісти, що прийшли на цю 
акцію. В. Медведчук – найбільш відома людина 
впливу В. Путіна в Україні, якого він зараз знову 
проштовхує у владу в компанії з не менш одіоз-
ним  Вадимом Рабіновичем. Саме В. Медведчук 
є  фактично „сірим кардиналом“, який виконує 
темні функції країни-аґресора всередині Укра-
їни з метою знищення її як самостійної держа-
ви. Тому ця п’ята колона в Україні мусить бути 
якнайшвидше ліквідована, кажуть активісти. 

Учасники акції біля бюра Віктора Медведчука. (Фото: Георгій Лук’янчук)

У президії конференції (зліва): Маріус Лукошіунас‚ Наталія Лигачова і Сергій Томіленко. (Фото: 
Олександер Вівчарик)
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 ■ Вдова звинувачує за смерть чоловіка

ГАМБУРҐ, Німеччина. — Світової слави швед-
ська оперова співачка Анні Софі фон Отер від-
бувала міжнародне турне минулої весни, коли 
змусіла перервати його в Німеччині через само-
губство її чоловіка Бені Фредріксона. У інтерв’ю 
25 липня для гамбурзького тижневика „Die Zeit” 
вона розповіла як дійшло до цієї трагедії. Впро-
довж 16 років Б. Фредріксон був директором 
престижного Центру мистецтва й культури в 
Стокгольмі. При кінці минулого року шведська 
бульварна преса написала, що 58-літній ди-
ректор поводився як „капризний диктатор” та 
„малий Гітлер”, а також толерував сексуальні 
зловживання й домагання інших. Заскочений Б. 
Фредріксон залишив свою посаду і долучився 
до турне своєї жінки. Співачка розповіла, що 
чоловіка охопила депресія. Але ніхто не став в 
його обороні, бо всі боялися „що преса втягне 
їх у гній”. Вона звинувачує пресу за обманливі 
закиди, які „зламали” її чоловіка. 63-літня А. фон 
Отер розпочала свою кар’єру 1983 року. Вона 
здобула багато нагород, включно з престиж-
ною „Ґремі” 2015 року за найкраще клясичне 
вокальне сольо в своїм альбомі французьких 
пісень. („The Washington Post”)

 ■ Пентагон заборонив пристрої стеження

ВАШІНҐТОН. — Пентагон оголосив 6 серпня, 
що військовослужбовці США не можуть ко-
ристуватися мобільним телефонами або ін-
шими комп’ютерними пристроями, які мають 
„спроможності виявити місця перебування” 
їхніх власників під час оперативних дій. Ця за-
борона може бути поширена на інші часи на 
розсуд командира. Представник Департамен-
ту оборони майор Авдріша Геріс уточнила, що 
місцеперебування оперативних дій є там, де 
„військовослужбовці присутні для дуже специ-
фічної цілі чи завдання”. („www.military.com”)

 ■ Що думають американці про ICE?

ВАШІНҐТОН. — Дослідчий інститут „Пю Рісирч 
Сентер” 24 липня оприлюднив статистику про 
те, що думають американці про Іміґраційну та 
митну поліцію (ІСЕ). Більшість респондентів (47 
відс.) мали неґативну опінію про цю федераль-
ну установу, 44 відс. мали позитивну. Як можна 
було сподіватися, був поважний розподіл по 
партійній лінії: 72 відс. республіканців мали по-
зитивну опінію про ICE, в той час як це саме чис-
ло (72 відс.) демократів мали неґативну думку 
про цей правоохоронний орган. Багато демо-
кратичних законодавців закликають ліквідувати 
ICE, але Палата Представників 18 липня прийня-
ла резолюцію, яка висловлює підтримку аґенції. 
(www.pewresearch.org)

 ■ „Боїнґ” допоможе у виробництві літака

ФАРНБОРО, Англія. — Компанія „Боїнґ” допо-
може українській компанії „Антонов“, яка знана 
зі свого виробництва найбільших літаків у світі. 
Але фірма „Антонов“ перестала виробляти літа-
ки через її залежність від російських поставок, 
які провалилися після московської анексії Кри-
му в 2014 році. Угода між компаніями була під-
писана 27 лютого на міжнародному летовищі 
Фарнборо в південній Англії. Починаючи з кін-
цем наступного року, фірма „Антонов“ плянує 
виробляти вісім літаків щорічно. („MSN”)

 ■ Померла перша жінка-адмірал ВМС США

ОРЛЯНДО, Фльорида. — Контрадмірал Алін Ду-
ерк, перша жінка-адмірал у Військово-Морських 
Силах (ВМС) США, померла 21 липня на 99-му 
році життя. Після закінчення студій на медсе-
стру в 1941 році, вона вступила до резерви ВМС. 
Під час війни вона працювала на шпитальному 
кораблі на Тихому океані, а пізніше лікувала 
колишніх воєннополонених. У своїх споминах 
вона згадувала, що це був найбільш захоплю-
ючий час її кар’єри. Після війни вона закінчила 
коледж і стала інструктором для майбутніх мед-
сестер ВМС. 1970 року її призначено директо-
ром Корпусу Медсестер ВМС, де вона відкрила 
дорогу жінкам у багатьох ділянках. Президент 
Ричард Ніксон 1972 року схвалив її номінацію на 
пост контрадмірала. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Деклярація США по Криму чітко передає 
ставлення Білого дому до Росії – Валерій Чалий

Сполучені Штати офіційно заявили, що ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим, під-
твердили непохитну підтримку Києва й збільшили запляноване виділення фондів на допомогу Укра-
їні у сфері оборони. Про те, які зусилля докладаються для цього, розповів 2 серпня в ексклюзивно-
му інтерв’ю журналістові Ярославові Довгополу з аґенції „Укрінформ“ Посол України в США Валерій 
Чалий.

– Минулого тижня Державний секре-
тар США Майк Помпео особисто ухва-
лив деклярацію щодо Криму. Він твердо 
підтримав українську позицію, але зро-
бив це безпосередньо перед слуханнями в 
Сенаті, де з’ясовувались невідомі деталі 
зустрічі президентів США і Росії в Гель-
сінкі. На ваш погляд, чому ця деклярація 
з’явилась саме в цей момент, і наскіль-
ки вона є важливою для України, адже 
позиція США по Криму фактично не 
змінилася?

– Від позиції США багато в чому 
залежать наші успіхи в протидії аґресії, 
а також внутрішні перетворення. США 
зараз є нашим стратегічним партнером 
номер один у сфері безпеки. Це стосу-
ється, в тому числі, Криму. Тож, завдан-
ня Посольства протягом уже не одно-
го року – тримати це питання у цен-
трі уваги, знаходити механізми для део-
купації Криму. Деклярація США щодо 
Криму не стала несподіваним рішен-
ням. Робота над нею, так само як і над 
координацією спільної позиції різних 
країн велась досить давно. Вона чітко 
закріплює – по суті, назавжди, й на цьо-
му робиться акцент – невизнання спро-
би анексії Криму. Про це нам ясно зая-
вили на зустрічі з помічником Держав-
ного секретаря США Вессом Мітчел-
лом. Він підкреслив це в присутності 
провідника кримськотатарського народу Мустафи 
Джемілєва.

Під час свідчень Майка Помпео перед Сенатом 
було наголошено, що всі позиції, вказані в декля-
рації, погоджені з Білим Домом і перебувають чіт-
ко в руслі політики Президента США. Тобто ми 
бачимо консолідовану позицію, яка починає здій-
снюватися в конкретних рішеннях Конґресу й 
виконавчої влади.

Чітка позиція щодо Криму була заявлена багать-
ма країнами-союзниками США. Ця деклярація 
демонструє позицію США, хоча з юридичної точки 
зору вона не має статусу закону, але в рамках аме-
риканської правової системи практично проголо-
шена як політика, і нею керуватимуться виконавчі 
структури у своїх рішеннях.

– Коли Ви зустрілися з державним секретарем 
особисто, щоб подякувати за деклярацію щодо 
Криму від імени президента України, то повідоми-
ли, що також обговорили з ним подальші спільні 
кроки. Про що саме йшлося під час розмови?

– За дипломатичною практикою, деталі таких 
розмов не розкриваються. Але я можу окреслити 
теми, що були порушені. Я передав подяку від пре-
зидента України й підтвердження нашої спільної зі 
США лінії щодо Криму. Крім того, ми обговорили 
питання конкретних кроків стосовно відновлен-
ня роботи Комісії стратегічного партнерства між 
Україною і США. 

В цьому питанні роль державного секретаря є 
ключовою. Ну і, звичайно, є суто робочі моменти 
щодо плянування зустрічей на найвищому й висо-
кому рівнях. Я дуже задоволений такою відкритіс-
тю Державного секретаря Помпео, хоча у мене й 
раніше не було проблем щодо зустрічей з керівни-
цтвом Держдепартаменту, можливість поспілку-
ватися час від часу напряму з державним секрета-
рем США пришвидшує реалізацію двосторонніх 
домовленостей, досягнутих на зустрічах президен-
тів України і США

– Минулого тижня Державний департамент 
провів Міністерський форум зі сприяння свобо-
ді релігій з участю, в тому числі, Віце-президента 
США Майка Пенса. Наскільки ситуація в Криму й 
окупованому Донбасі перебуває серед таких обгово-
рень у США, і як це може змінити ситуацію?

– Основна тема цього форуму – свобода вірос-

повідання як одна з фундаментальних складових 
прав людини. Але є ще один момент: якщо говори-
ти про виступи на закритих зустрічах Постійного 
представника США при ООН Ніккі Гейлі, а також 
попередні заяви Адміністрації США, то просте-
жується чіткий зв’язок між темою порушень прав 
людини і загрозою для міжнародної безпеки. По 
суті, є розуміння, що реального миру, у тому чис-
лі на тимчасово окупованих українських територі-
ях, не може бути досягнуто без забезпечення прав 
людей, які зараз там перебувають.

Керівник української делеґації‚ заступник Міні-
стра закордонних справ Сергій Кислиця озвучив 
чіткий сигнал, що для забезпечення прав люди-
ни потрібно повною мірою покласти край росій-
ській аґресії на сході України, домогтися виведення 
всіх російських військ та найманців і деокупувати 
Крим. На форумі був присутній і Мустафа Джемі-
лєв, який навів факти про ситуацію в Криму, на які 
серйозно звертають увагу в Білому Домі. Очевид-
но, що всі ці порушення мають наслідки і реакцію 
офіційного Вашінґтону.

Ми також порушували питання невід’ємного 
права на надання Томосу про автокефалію Укра-
їнської Православної Церкви. Я дуже вдячний за 
позицію Української Православної Церкви США, 
за провідництво Митрополита Антонія і Архиє-
пископа Даниїла, за єдність, яка була продемон-
стрована під час відзначення 100-річчя УПЦ США. 
Там були присутні члени Константинопільського 
Синоду, представники автокефальних Церков різ-
них країн, і у мене склалося дуже позитивне вра-
ження після спілкування з ними.

Ми отримали повну й потужну підтримку.

– Конґрес США підтвердив надання 200 млн. 
дол. допомоги Україні у сфері безпеки й оборони 
на поточний рік та сплянував 250 млн. дол. на 
наступний рік у межах лише бюджету Пентагону. 
Що означає таке розширення і чи пов’язана така 
тенденція, наприклад, з посиленням присутности 
російських військ на Донбасі й у Криму?

– Надання допомоги Україні в питаннях безпе-
ки й оборони здійснюють Пентагон, Державний 
департамент та в рамках окремих програм. Зага-
лом це складає велику суму, і в порівнянні з інши-
ми країнами ми дійсно – серед пріоритетів під-
тримки з боку США. Що стосується динаміки, то 

(Закінчення на стор. 10)

25 липня у Державному департаменті США, Посол України 
Валерій Чалий (праворуч), провідник кримськотатарсько-
го народу Мустафа Джемілєв (другий зліва) і Заступник 
міністра закордонних справ України Сергій Кислиця (зліва), 
отримали від Помічника Держсекретаря Веса Мітчела 
щойно оголошену Деклярацію політики США щодо Криму. 
(Фото: Посольство України в США)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Вбивства активістів – суспільний злочин
Представництво ООН в Україні 5 серпня у своїй заяві закликало уряд 

та правоохоронні органи провести прозоре, всебічне та ефективне роз-
слідування нападів на громадських активістів. Зокрема у заяві засуджено 
жахливий напад 31 липня у Херсоні на громадську активістку Катерину 
Гандзюк. Також зазначається, що Представництво ООН уважно спосте-
рігає за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських 
активістів в Україні. 

На жаль‚ вбивства громадських актистів і напади на них стали надто 
частими. У Сумах 2 серпня застрелили колишнього депутата і директо-
ра Департаменту містобудування та земельних відносин міської ради 
35-річного Анатолія Жука‚ голову громадської організації „Сумчани“.

У Бердянську 31 липня застрелили колишнього бійця добровольчого 
батальйону „Донбас“ Віталія Олешка.  Трагічний мартиролог має свою 
історію. Першим народним депутатом, якого в Україні вбили, був Євген 
Щербань. 3 листопада 1996 року разом з ним загинули на летовищі 
його дружина, бортмеханік, авіотехнік та інспектор митниці. Голову 
Національного банку‚ народного депутата  Вадима Гетьмана вбили  22 
квітня 1998 року в будинку на київському Подолі, де він мешкав. Досі не 
розлідувано вбивство у Києві журналіста Павла Шеремета. 16 січня 2007 
року загинув на полюванні  Євген Кушнарьов‚ відомий політик і держав-
ний діяч. 

Жертвою вбивць у березні 2012 року став Ярослав Федина‚ головний 
лікар Пустомитівської районної лікарні на Львівщині та депутат район-
ної ради. 2 квітня 2011 року у власному будинку знайшли застреленим 
56-річного Адама Яхієва‚ депутата Хмельницької обласної ради. Депутата 
міської ради у Орджонікідзе Сергія Полякова вбили просто посеред 
вулиці 4 грудня 2013 року. 

Депутат Горлівської міської ради Володимир Рибак помер від рук 
проросійських бойовиків на Донбасі‚ коли 17 квітня 2014 року нама-
гався скинути прапор сепаратистської „ДНР“ і повернути на місце пра-
пор України. Тіло В. Рибака з численними слідами тортур знайшли на 
березі річки місцеві рибалки 19 квітня. Разом з ним було тіло студента 
Юрія Поправки. 26 травня 2016 року від побиття помер голова фракції 
„Народний контроль“ у Кременецькій міській раді Віталій Ващенко. 
12 липня 2017 року невідомі напали у цьому ж місті на депутата Олега 
Супруненка, коли він повертався з роботи вночі. Депутат отримав трав-
ми голови і помер у реанімації.

28 вересня 2017 року розстріляли депутата Черкаської міської ради 
Михайла Бінусова. У цей перелік не потрапили депутати, які загинули 
в аваріях, в тому числі В’ячеслав Чорновіл‚ а також  за різних обставин, 
зокрема  Михайло Чечетов, Станіслав Мельник, Олександер Пеклушенко 
та Олег Калашніков.

Це далеко‚ не всі трагедії‚ що сталися в Україні з депутатами і активіста-
ми‚ але й цього переліку достатньо‚ щоб не тільки Представництво ООН‚ 
а й уся громада була стривожена тим‚ що зростає число людей‚ які вда-
ються до вбивств для вирішення публічних чи приватних конфліктів. Чи 
було замало „Небесної сотні“? Чи не краще вирішувати політичні‚ ділові‚ 
соціяльні та інші проблеми шляхом спільного обговорення‚ без крови‚ 
без сліз вдів та сиріт?

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

Михайло Сирота розповів 
про прийняття Конституції

Левко Хмельковський

25 серпня 2008 року у дорожній 
пригоді під містом Узин на Київ-
щині загинув мій добрий знайомий 
Михайло Сирота – український полі-
тик, голова Трудової партії Украї-
ни, народний депутат, один з авто-
рів Конституції України, кандидат 
технічних наук, доцент і проректор з 
навчальної роботи Черкаського інже-
нерно-технологічного інституту. У 
мене збереглася касета з його роз-
повіддю про прийняття Конституції 
України. Розповідь я записав у листо-
паді 1998 року в Нюарку, Ню-Джерзі.

Коли відновилася українська дер-
жава, почалася надзвичайно жорстка 
боротьба тих сил, які не хотіли цієї 
держави, але багато сил працювали в 
Україні над тим, щоб її розбудувати. 
Наші опоненти говорили, що укра-
їнський народ не здатний побуду-
вати свою державу, не здатний при-
йняти Конституцію, якою ми могли 
б визначити, куди розвивається наша 
держава. Тому прийняття Конститу-
ції – це була дуже важлива політич-
на боротьба, яка мала показати, що 
Україна справді є европейською дер-
жавою, яка має віковічні традиції і 
може прийняти досконалу Консти-
туцію. 

Часто в Україні „ліві сили“ гово-
рять, що Конституція була прийня-
та за одну ніч, маючи на увазі той 
драматичний період, коли цілу добу 
ми не виходили з Верховної Ради, 
поки не прийняли Конституцію. Це 
зовсім не так, тому що відразу піс-
ля проголошення акту про незалеж-
ність і суверенітет України створи-
ли комісію для опрацювання Консти-
туції, яку очолювали Леонід Кравчук 
та Іван Плющ. Але їм не вистачило 
сил і терпіння довести цю справу до 
логічного завершення. Верховна Рада 
достроково розпустилася, не при-
йнявши Конституцію. 

Коли була обрана у 1994 році нова 
Верховна Рада, відразу сформува-
ли нову Конституційну комісію, яку 
очолили новий Президент України 
Леонід Кучма, а також новий голова 
Верховної Ради Олександер Мороз. 
Ця комісія працювала досить дов-
го і врешті у лютому 1996 року пере-
дала закінчений проєкт до Верхо-
вної Ради. Уже побіжний перегляд 
того проєкту показував, що Верхо-
вна Рада навряд чи могла прийняти 
його відразу навіть за основу. Близь-
ко 80 депутатів підтримували той 
проєкт, але для прийняття Консти-
туції потрібно не менше 300 голосів. 

Розпочався завершальний етап над-
звичайно сильної боротьби і проти-
стояння за прийняття Конституції, 
що перекидалося на усе суспільство. 

Доки йшли дебати і ми не почина-
ли роботу щодо самої Конституції, 
зформувалася група спочатку з пра-
воцентристів, а потім до нас долу-
чилася Селянська партія, пізніше 
Соціялістична партія і ми практич-
но переробили майже повністю про-
єкт і на початку травня внесли його 
на розгляд Верховної Ради. Це був 
майже шок для тих, хто не хотів при-
ймати Конституцію, коли за її при-
йняття в першому читанні проголо-
сувало 240 депутатів. Сам Олексан-
дер Мороз, який сьогодні каже, що 
багато зробив для прийняття Кон-
ституції, і справді багато зробив на 
завершальному етапі, але в першому 
читанні він голосував проти Консти-
туції, не підтримуючи її, і лише коли 
зрозумів, що Конституція може бути 
прийнята без нього, він тоді почав 
брати участь у цьому процесі. 

Коли ми прийняли в першому 
читанні проєкт Конституції, Вер-
ховна Рада встановила нам термін 
два тижні, щоб ми доопрацювали її, 
тому що за нашим законодавством 
кожен депутат може подати доповне-
ння і зміни, а ми повинні їх доопра-
цювати, щоб у другому читанні роз-
глядати і приймати остаточний варі-
янт. Комуністи вибрали свою такти-
ку – дати нам стільки зауважень, щоб 
ми фізично не змогли їх опрацюва-
ти. Вони дали понад 7,000 попра-
вок. Комуністи, які увійшли до нашої 
комісії, вимагали кожну поправку 
розглядати, затягуючи час. Коли ми 
видрукували усі поправки, вийшло 
1,140 сторінок. Я зрозумів, що то буде 
боротьба нервів, хто кого витримає. 
Оскільки я українець, то чому я маю 
мати гірші нерви, ніж вони? Перегор-
таю першу сторінку, читаю. „Голо-
сувати будемо?“ – питаю. „Будемо!“ 
– кричать комуністи. Проголосува-
ли за поправку три-п’ять осіб. Не 
приймається. Наступна. Комуністи 
побачили, що така поступова тверда 
робота дає свої результати. 

Весь час зі мною в комісії працю-
вав дуже шанований Ігор Юхнов-
ський, академік, державник, який 
і сьогодні, маючи 78 років, дуже 
активно працює в українському пар-
ляменті. І коли напруга перевищила 
усі допустимі межі, він підходить до 
мене і каже: „Михайле, чого ти маєш 
нервувати? Ти повинен знати, що 

Учасники зустрічі в Нюарку в листопаді 1998 року (зліва): почесний професор 
Острозької академії Леонід Якобчук, Лев Хмельковський, Михайло Сирота.

(Закінчення на стор. 10)
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Засновано проєкти на честь полеглих
Громадська організація „Родина 

героїв Небесної сотні“ започатку-
вала проєкт „Відзнаки героїв“. Пер-
шим втіленим проєктом стала між-
народна мистецька резиденція ім. 
Назара Войтовича у його рідному 
селі Травневе Тернопільської облас-
ти. Це відкриті вільні майстерні 
для майстрів з будь-якого куточ-
ка світу, у яких вони можуть про-
фесійно розвиватися, обмінювати-
ся досвідом, навчатися та навча-
ти інших, проводити фестивалі і, 
головне, надихатися духом україн-

ського села, спілкуватися з одно-
сельцями Н. Войтовича. Його бать-
ко Юрій Войтович особисто при-
святив багато годин будівельним 
роботам, щоб двері резиденції від-
чинилися. 

На честь героя „Небесної сотні“ 
спортовця дефолімпійської збірної 
України Дмитра Максимова запо-
чатковано відзнаку, яка підтримує 
розвиток спорту для людей з інва-
лідністю. Відзнака дає нагоду трене-
рам, засновникам різних шкіл утво-
рити нові зв’язки для співпраці, 

заявити про свою важливу працю. 
Відзнаку на честь історика, 

викладача катедри нової та новіт-
ньої історії України Українського 
Католицького Університету Богда-
на Сольчаника заснували спільно 
„Кембриджська спільнота Украї-
ни”, Асоціяція випускників універ-
ситету Оксфорд та коледж Сейнт 
Едмонд Оксфордського універси-
тету. Вона має форму тревел-ґран-
ту, завдяки якому проґресивні нау-
ковці різних галузей отримують 
можливість виступити на науко-
вих конференціях у Кембриджі або 
Оксфорді. На міжнародних кон-
ференціях у Великій Британії вже 
п’ять переможців представили свої 
наукові роботи з юридичної науки, 
історії, ядерної фізики. 

В 2018 році вперше відбувся кон-
курс творчих робіт у галузі музич-
ної інсталяції у рамках відзнаки 
на честь Сергія Ніґояна. На його 

честь, як і всіх героїв Майдану, в 
листопаді, на День Свободи, всі 
побачать інсталяцію. 

Громадська організація родин 
шукає тих, для кого втілення 
мрії кожного героя стане кроком 
у побудові справжньої України. 
Зв’язок з громадською оранізаці-
єю можна налагодити через сторін-
ку „Родини героїв Небесної сотні” 
у соціяльній мережі Facebook. Гро-
мадська організація об’єднує 169 
осіб, які представляють 97 родин 
героїв. 

Дякуємо українцям США і всьо-
го світу за підтримку Майдану, за 
підтримку боротьби за збереження 
суверенітету України.

Іра Дідич,
донька Героя України 

 Сергія Дідича‚
Городенка‚  

Івано-Франківська область

Перевидаємо давні „Кобзарі“
Міське об’єднання „Просвіта“ 

перевидає рідкісні видання „Кобза-
ря“ Тараса Шевченка‚ додаючи нау-
кові передмови. Уже видано шість 
„Кобзарів“ і шість книг про Т. Шев-
ченка. 

Ми продовжуємо вишукувати 
рідкісні видання „Кобзаря“ і буде-
мо щиро вдячні тим‚ хто запропонує 
таке видання. Книгу повернемо влас-
никові або за його згодою переда-
мо до наукової бібліотеки при Музеї 

„Просвіти“. 
Книги‚ видані з допомогою благо-

дійників‚ поширюються безкоштов-
но. Поштова адреса: Михайло Борей-
ко‚ Рівненське міське об’єднання 
„Просвіта“‚ вул. Гетьмана Полубот-
ка‚ 8/87‚ Рівне‚ 33028 Ukraine. Елек-
тронна пошта обласної бібліотеки з 
допискою „Для „Просвіти“: library@
libr.rv.ua.

Валентина Ярощук‚ 
Рівне

Чорнобривцями пахне село
Левко Хмельковський

Раїса Кубрушко народилася в селі Михай-
лівці біля Драбова, а коли їй виповнився один 
рік, батьки поїхали до Казахстану на освоєння 
цілинних земель. У далеких степах жила з ними 
п’ять років. Повернулися до Черкас. Закінчи-
ла школу, медичне училище і стала городянкою. 
Але в душі завжди берегла спомин про рідне 
село і з 15 років писала вірші про Михайлівку. У 
цих віршах збережене таке бачення села, якого 
не можуть мати найвправніші міські поети, які 
не пасли теличок, не співали пісень на сільсько-
му вигоні. Бачення щире, дівоче. 

Впала квітка із вишні блідо-рожева,
Загубилась в зеленій траві...
Досвітніми росами в сяйві квітневим
В лузі пишним пройтися б мені!
Де кування зозулі лунає,
Сяє сріблом роса як дівоче намисто,
Повне перлів незаймано чистих.

*   *   *
Над скошеним лугом вітер гуляє,
край стежки гойдає траву,
де цвіркун у сокирках стрибає
й свою пісню співає сумну,
бо закінчиться теплеє літо 
і заплачуть осінні дощі,
нічим буде душу зігріти, 
стануть мокрими трави й кущі...

*   *   *
Черешні у червні на гіллі повисли
Їх люблять дорослі й малі.
Такі соковиті, солодкі, не кислі,
Червоні мов жар на гіллі.
Розкусиш черешню, а сік так і бризне.
Приємні на смак ягідки.
На саму верхівочку діти залізли,
Ласують черешнею залюбки...

*   *   *
Михайлівський вигін в акаціях білих
Сьогодні приснився мені!
Шовковиця, сповнена ягід дозрілих, 
В уяві мов казка стоїть...
Далеке дитинство, коли дідусь Йосип
Збирав у долоні паслін,
І бджоли гуділи. Я боса ходила,
злізала з печі на ослін...
Росла колись мила маленька дитина,
Немов не зі мною було...
А роки летять і летять безупинно
Лиш в споминах маю село...

*   *   *
У очереті сонях загубився...
 Насіння, видно, вітром занесло...
Він вижив, витримав, не загубився,
Хоча далеко поле і село...
Віночок жовтий тягнеться до світла
Без сонця соняхові не прожить
День зустрічає радісно й привітно
Й цінує кожну пережиту мить.

*   *   *
Тече Дніпро, впадає десь далеко...
Осіннім ранком стелеться туман.
Ключем у вирій вже летять лелеки
Бо відчувають – близиться зима.
Дніпро замерзне, вкриє його крига.
Замість туману буде білий сніг.
Та знов повернеться відлига
Й повернуться лелеки навесні.

*   *   *
Чорнобривцями пахне село,
Пахне хлібом гарячим із печі.
Відчуваю черені тепло,
Над селом чую клекіт лелечий.
Очеретом ставок зароста,
Човен десь в осоці загубився.
Зеленіє ряскою роса 
Знову рак в жабуриння зарився.
А у вербах розлогих, пахучих
(Ніби знову я там опинилась)
Чую гомін птахів я співучих,
Мить прекрасна для мене спинилась.

*   *   *
Як я чекала радісного літа,
Щоб на вакації поїхати в село,
Де мальвами хатинонька зігріта,
Мене вітала лагідним теплом.
Моя рідненька михалівська хата
І хижка серед двору, погрібець, курник.
Усе перед очима треба мати:
Повіточку стареньку і торшник.
Дідусь Максим часник мне у макітрі,
Бабуся Поля пампушки виносить,
Всі сіли серед двору на повітрі
Нявчить і кішка – їсти просить.
Гарячий борщ у горщику із печі
Моя бабуся витягає рогачем,
(спать на печі любила я, до речі)
А ледь світа - несе бабуся дров. 
Селянське світло – каганець засвітим,
І будемо насіння ми лузати,
Розказувать пригоди будем втішні,

В селі про всіх все треба знати.
Я тонко відчуваю запах яблук,
Антонівки, яка росла в садку,
Я чую й бачу як незграбно
Росте і пахне кущ бузку.
Дідусь фарбує влітку вікна 
в червоний і зелений колір
Було це ніби так недавно,
Бабуся призьбочку підводить...
Садок вишневий із хрущами
Цвіте і пахне без упинку
Весною цвіт, а влітку ягід
Багато рвали ми в торбинку.
Моє пшеничне волошкове поле!
Як я любила рвати сокирки!
А росяними ранками із дому
Корову гнала пасти залюбки.
Яка весела радісна пора!
В ромашках бігали, не знаючи утоми.
На пастівні ми грали в „дурака“
Без нас корова йшла додому...
Легенько сердилась бабусенька моя, 
Казала тільки: „Я вже й подоїла,
А ти пасеш і досі, моя мила...
Хіба так можна? Де ти час згубила?“
Але як тільки вечір наставав,
Гайда на вигін і кіна не треба.
Там музика для всіх була така, 
що гомін долітав до неба!
Минуло все. Сторінка ця закрита!
Але чомусь щемить у мене в грудях...
Не буде пампушок й такого літа,
Не буде вже ніколи. Ні. Не буде!

До читачів „Свободи“
В останні дні серпня україн-

ські громади відзначатимуть День 
відновлення Незалежности Укра-
їни і редакція тижневика „Сво-
бода“ радо оприлюднить вістки 
про святкування цієї дати. Писати 
великі статті не обов’язково‚ мож-

на надіслати на електронну адресу 
редакції фотографію з підписом‚ 
у якому подати дату святкування‚ 
імена та прізвища осіб на світли-
ні‚ а також назвати авторів вістки і 
фотографії.

Редакція „Свободи“

Раїса Кубрушко
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В Ореґоні відбувся український фестиваль
Богдан Ліський

СПРІНҐФІЛД‚ Ореґон. – 4 серпня відбувся 
26-ий фестиваль „Український день“‚ який орга-
нізував о. Ричард Янович, священик Української 
католицької церкви Різдва Богородиці. 

Головна частина програми фестивалю на про-
сторому церковному подвір’ї складалася з концер-
ту танцювального гурту „Веселка” (хореографи 
Калина і Алекс П’ясти) з Спрінґфілду‚ котрий налі-
чує 80 членів різного віку. У народних костюмах 
кілька реґіонів України, на двох концертах (один 
до полудня‚ другий після полудня) вони викона-
ли різні хореографії на українську музику. З побу-
тових українських танців вони танцювали „Гуцул-
ку“ і „Гопак“. 

Українська музика на фестивалі і спосіб вико-
нання танців були пристосовані до смаку аме-
риканської публіки. У Спрінґфілді вже віддавна 
немає українців. Члени церкви Різдва Богородиці і 
танцювального гурту „Веселка” – американці неу-
країнського походження‚ які плекають українську 
культуру. 

Церква організувала продаж ковбаси‚ варени-
ків, пиріжків з капустою і солодощів. Були кіоски з 
різними сувенірами, іконами і українською націо-
нальною символикою. Деякі американці прийшли 
на фестиваль в українських вишиваних сорочках. 

День молоді деканату провели у Пенсильванії
ЕЛІСБУРҐ, Пенсильванія.  – 

Понад 120 дітей, батьків і духовен-
ства з парафій Південно-Антра-
цитного деканату 8 липня прове-
ли п’ятий щорічний День моло-
ді  в парку „Knoebel’s  Groves 
Amusement“. Щорічна зустріч є іні-
ціятивою Митрополита-Архиє-
пископа-емерита Стефана Сороки, 
започаткованою у 2014 році для 
молоді з парафій Української Като-
лицької Архиєпархії Філядельфії.

Архипресвітер Михайло Гуцко, 

декан, привітав всіх і повідомив 
про розклад заходів.

У пікніку взяв участь Апостоль-
ський Адміністратор Української 
Католицької Архиєпархії Філя-
дельфії Єпископ Андрій Рабій, 
який поділився з присутніми своїм 
досвідом. Він пригадав, як моло-
дим студентом прибув до Амери-
ки вчитися на священика‚ не знаю-
чи англійської мови, життя й куль-
тури американського суспільства. 
Його віра підтримувала його, дава-

ла йому відвагу й надію. З часом 
переживання і сумніви розвіялися, 
він став священиком. 

Єпископ Андрій заохотив молодь 
доручати свої тривоги, сумніви і 
проблеми Господу і вірити, що Він 
допоможе пройти крізь них.

Одним з промовців був колиш-
ній гравець нюйоркської дружини 
американського футболу „Giants“ 
Генрі Гиноський, який розповів 
про випробування, що вплинули 
на його долю гравця. Сьогодні він 

є старшим тренером і деканом сту-
дентів у школі в Шамокіні, Пен-
сильванія. 

Промовляли Томас Дандо, дов-
голітній педагог, тренер і ветеран 
війни у В’єтнамі, та Емілія Гуцко, 
яка готується до останнього року 
в коледжі‚ розповіла про подорож 
до Ґватемалі‚ де бідність людей зму-
сила її замислитися про потреби 
інших. 

Після перебування в парку усі 
зійшлися на завершальну молитву.

На сцені – танцювальний гурт „Веселка”.

Учасники Дня молоді в Елісбурзі, Пенсильванія.

Фолкльорний ансамбль випустив свій перший альбом 
Зандра Кларк, 
Ляриcа Чебіняк

НЮ-ЙОРК. – 3 червня фолкльорний ансамбль „Укра-
їнські cільcькі голоcи“ представив свій дебютний аль-
бом в Академії cв. Юра, випущений на „Jalopy Records“ 
для збору фондів для літньої експедиції гурту в Украї-
ну. Ансамбль засновано в 2012 році. Він плекає тради-
ційну українcьку піcню в поліфонічному cтилі. Учас-
ники вивчають на слух стародавні пісні, які були пере-
дані поколінням і записані етномузикологами від най-
старших селян. З 18 учасників гурту лише половина 
має етнічний зв’язок з Україною і тільки шість співа-
ків вільно говорять українською мовою. Однак усі чле-
ни мають любов до цієї унікальної та потужної музич-
ної традиції.

Дівчата співають пісні з України. (Фото: Daniel Graindorge) (Закінчення на стор. 18)
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ТОЧКА ЗОРУ

Дискусійні проблеми в розумінні Голодомору
Станіслав Кульчицький 

Історики працюють, не звер-
таючи особливої уваги на „круглі 
дати“. Однак широка громадськість 
завжди придивляється до імен, 
явищ та подій, коли вони дозріва-
ють до „круглої дати“. Найчорніша 
дата в тисячолітній історії україн-
ського народу почала привертати 
увагу міжнародної громадськости з 
наближенням 50-их роковин Голодо-
мору. В СРСР тоді ця тема була забо-
ронена. Меморіяльні заходи про-
водилися у середовищі української 
діяспори Північної Америки.

Найбільшого значення набуло 
утворення в США комісії, поклика-
ної, як вказувалося в резолюції Кон-
ґресу США, „здійснити вивчення 
українського голоду 1932-1933 років, 
щоб поширити по всьому світу зна-
ння про голод“. 

Виконавчим директором комі-
сії, яка реально запрацювала з 
1986 року, став молодий співробіт-
ник Українського Наукового Інсти-
туту в Гарвардському університе-
ті Джеймс Мейс. Вагоме значення 
мало також звернення українських 
організацій до професора Стен-
фордського університету Роберта 
Конквеста, книга якого про Вели-
кий терор 1937-1938 років  була тоді 
світовим бестселером. Він погодив-
ся взятися за дослідження Велико-
го голоду, а Дж. Мейс допоміг йому 
зібрати фактичний матеріял. Книга 
„Жнива скорботи“ з підзаголовком 
„Радянська колективізація і терор 
голодом“ вийшла в світ у 1986 році 
майже одночасно англійською, укра-
їнською і російською мовами. 

Першому секретареві Централь-
ного комітету Комуністичної пар-
тії України (ЦК КПУ) Володимиро-
ві Щербицькому нічого не залиша-
лося, як визнати в грудні 1987 року 
факт голоду на початку 1930-их 
років. Відтоді тематика Голодомо-
ру опинилася в центрі уваги україн-
ських вчених.

Чи можна назвати проривні 
події, пов’язані з 85-ми роковина-
ми Голодомору? Маю на увазі ті, які 
наближатимуть міжнародну гро-
мадськість до визнання Голодомору 
геноцидом. Одну з них можна назва-
ти цілком упевнено: появу минулого 
року англійською мовою книжки Ен 
Апелбавм „Червоний голод. Сталін-
ська війна з Україною“. Цього року 
побачимо її українською мовою.

Впродовж багатьох років робо-
ти над темою авторці допомагали 
публікаціями і порадами фахівці 
Українського Наукового Інституту в 
Гарварді та Інституті історії України 
Національної Академії Наук (НАН) 
України. У жовтні 2017 року ця кни-
га була відзначена премією Омеляна 
і Тетяни Антоновичів – так званою 
„українською нобелівкою“.

 Я вже мав нагоду охарактеризу-
вати цю книжку в газеті „День“ (5 
листопада 2017 року).  

Кількість публікацій про голод 
1932-1933 років вимірюється у світо-
вому маштабі десятками тисяч. Тим 
не менш, політика й фахівці досі не 
прийшли до спільної думки щодо 
деяких ключових проблем. Існу-
ють політичні причини невизнання 
Голодомору геноцидом і з цим нічо-
го не поробиш. Однак розуміння 
страхітливої картини виморювання 
українського села є найпершою умо-
вою того, щоб міжнародна громад-
ськість взяла на озброєння термін 
„геноцид“. Сама картина сталінсько-

го злочину давно виписана в таких 
моторошних деталях, що дихання 
переривається. Але важливе її розу-
міння.

Проблема втрат
Тривалий час група науков-

ців Інституту демографії та соці-
альних досліджень НАН України і 
доктора демографії Олега Волови-
ни (Університет Північної Каролі-
ни) працюють в рамках створюва-
ного Українським Науковим Інсти-
тутом в Гарварді „Атласу Голодомо-
ру“ над визначенням прямих втрат 
і пов’язаного з голодуванням дефі-
циту народжень в 1932-1934 роках. 
Розрахунки публікувалися автора-
ми цієї команди в їх сукупності або 
індивідуально, причому в різних 
публікаціях цифри дещо різнилися, 
зважаючи на стан первинних дже-
рел.

Служба безпеки України, яка 
за дорученням Президента Вікто-
ра Ющенка відкрила кримінальну 
справу факту вчинення геноциду 
в Україні у 1932-1933  років, одер-
жала в грудні 2009  року науково-
демографічну експертизу від Інсти-
туту демографії та соціяльних дослі-
джень, згідно з якою прямі втрати 
від голоду (надсмертність) обчис-
лювалися в кількості понад 3.9 млн., 
а непрямі втрати (дефіцит наро-
джень) – понад 1.1 млн.  разом – 
5 млн. осіб. 

Оскільки президент України 
наполегливо відстоював цифру в 
10 млн. жертв, сподіваючись в такий 
спосіб „вибити“ у міжнародної гро-
мадськості визнання Голодомору 
геноцидом, демографи придумали 
поняття „кумулятивних втрат“, тоб-
то втрат, викликаних неможливістю 
для померлих і ненароджених бра-
ти участь у відтворенні народона-
селення в наступному поколінні – 
круглим числом в 5 млн. осіб. Апе-
ляційний суд Києва постановою від 
13  січня 2010  року солідаризував-
ся тільки з величиною прямих втрат, 
а даремно: дефіцит народжень – це 
об’єктивна величина, під час голо-
дування жінки не можуть вагітни-
ти. Варто було відмовлятися тільки 
від химерного поняття „кумулятив-
них втрат“.

Коли демографи відмовили-
ся від цього поняття, вони втрапи-
ли в халепу. Обчислені ними над-
смертність і дефіцит народжень не 
влаштовують далеких від історич-
ної демографії, але впливових діячів 
американської діяспори. У листопа-
ді 2015 року у Вашінґтоні було уро-
чисто відкрито пам’ятник жертвам 
Голодомору. Після гострої боротьби 
спробу встановити у написі цифру 
7  млн. жертв паралізували істори-
ки США і Канади, які розуміються 
на демографії. У написі йдеться про 
„мільйони невинних жертв штучно-
го голоду в Україні“.

На жаль, вітчизняні політики і 
публіцисти вперто обстоюють екс-
пертні оцінки, що сформувалися до 
відкриття радянської демографічної 
статистики – від 7 до 10 млн. жертв. 
Такий порядок цифр озвучив і Пре-
зидент Петро Порошенко 20 верес-
ня 2017 року у виступі на Генераль-

ній Асамблеї ООН. А Прем᾿єр-
міністер Володимир Гройсман у 
моїй присутності повчав заступни-
ка директора Інституту демографії 
і соціяльних досліджень Олексан-
дра Гладуна, якою мусить бути циф-
ра втрат. Одна за одною влаштову-
ються конференції, на яких люди 
без демографічної освіти шельму-
ють демографів. Але ж демографія, 
на відміну від історії, де кожний має 
власну думку, є наукою точною.

Співчуваю демографам, які вже 
багато років живуть в ситуації, яку 
можна визначити давньою росій-
ською приповідкою: „Я начальник – 
ти дурень, ти начальник – я дурень“. 
Проте хотів би зосередитись на 
статті колишнього голови Світо-
вого Конґресу Українців Аскольда 
Лозинського, опублікованій 6 берез-
ня на інтернет-порталі „Український 
погляд“ і цілком присвяченій кри-

тиці моєї оцінки втрат від Голодо-
мору. Ця оцінка була опублікована 
27 років тому, але, як бачимо, вико-
ристовується в сучасній дискусії. 
Враховую бажання А. Лозинського, 
щоб я вийшов на відкриту дискусію, 
але сенс моєї відповіді бачу переду-
сім в тому, щоб ознайомити сучас-
них політиків та науковців з розра-
хунками жертв Голодомору, зробле-
ним попереднім поколіннями демо-
графів. Пояснити треба й те, чому в 
історіографії закріпилася моя оцін-
ка втрат, хоч я не маю демографічної 
освіти і тому не можу претендувати, 
як і всі інші історики або громадські 
діячі, на самостійні висновки в цій 
специфічній галузі знань.

У березні 1990 року Торонтський 
університет організував конфе-
ренцію на тему „Україна під Сталі-
ним“. Запрошений до участи в ній, 
я вилетів у Торонто через Москву, 
де мав намір попрацювати з архів-
ним фондом Центрального управ-
ління народногосподарського облі-
ку (ЦУНГО). Директор Центрально-
го державного архіву народного гос-
подарства СРСР Всеволод Цаплін 
надав мені можливість працювати 
безпосередньо в архівосховищі. За 
кілька днів я проглянув сотні архів-
них справ і здобув потрібну інфор-
мацію. 

Я був не першим користувачем 
раніше суворо засекреченої демо-
графічної інформації у цьому архі-
ві, але виявився другим. У лис-
тах використання архівних справ 
було позначене прізвище Стівена 
Віткрофта – глави Центру радян-
ських і східноевропейських студій 
при Мельбурнському університеті. 
Зі здобутим матеріялом я звернув-
ся з пропозицією написати спіль-
ну статтю про втрати від голоду в 
Україні до двох учасників конфе-
ренції в Торонто, демографів зі сві-
товим ім’ям – С. Віткрофта і про-
фесора Російського дослідницько-
го центру в Гарвардському універ-
ситеті Сергія Максудова. Колишній 
дисидент Олександер Бабьонишев 
працював в США під цим псевдом, 
бо мав в СРСР родичів. Його осно-
вна праця „Втрати населення СРСР“ 
була надрукована у Вермонті росій-
ською мовою в 1989 році.

Мої колеґи погодилися з ідеєю 

спільної статті. За 1990 рік ми під-
готували три варіянти статті, але на 
останньому етапі С. Віткрофт відмо-
вився від авторства. Моя з С. Мак-
судовим стаття, в якій співавторо-
ві належать всі демографічні розра-
хунки – часом тонкі й дотепні, була 
опублікована в лютневому номері 
„Українського історичного журна-
лу“ за 1991 рік. 

Ми з С. Максудовим прийшли до 
різних результатів внаслідок нео-
днакового підходу до розраховано-
го статистиками ЦУНГО міжреспу-
бліканського міґраційного балянсу. 
Я мав немало кількісних оцінок різ-
них форм добровільного або приму-
сового руху населення в Україну і з 
України. В окремі роки, коли сукуп-
ність моїх даних була більш-менш 
повною, розмірність їх не супере-
чила розрахованому статистиками 
1930-их років міґраційному балян-
су. Враховуючи недосконалість пер-
винної статистики, я обраховував 
прямі втрати від голоду в діяпазо-
ні від 3 до 3.5 млн. осіб. Дані С. Мак-
судова розійшлися з моїми на вели-
чину сальдо міґраційного балянсо-
ві: від 4 до 4.8 млн. осіб. С. Віткрофт 
опублікував свої розрахунки пізні-
ше, в додатку до третього тому фун-
даментального збірника „Трагедія 
радянського села. Колективізація і 
розкуркулювання“ (Москва, 2001). 
Його вердикт був таким: „По одній 
лише Україні можна було б говори-
ти про 3-3.5 млн. додаткових смер-
тей, а по СРСР в цілому мабуть, про 
6-7 млн.“.

На минулорічних конференціях, 
де шельмували демографів, доводи-
лося чути такі арґументи: статисти-
ка недостовірна, під час голоду смер-
ті не реєструвалися, ніхто не знає, 
скільки людей поховано в колектив-
них могилах. Критики не розумі-
ли розрахунків: спертися на перепи-
си 1926 і 1937-1939 років, позбави-
тись в них елементів фальсифікації, 
якщо вони були, і вивчити демогра-
фічну картину кожного року у вил-
ці між двома переписами. Сукуп-
ність одержаних даних давала мож-
ливість встановити реальну вели-
чину народжуваности і смертнос-
ти у 1933 році, тобто визначити над-
смертність і дефіцит народжень.

Принципово іншу методу визна-
чення втрат населення використо-
вував демограф (нині – віце-прези-
дент НАН України) Сергій Пирож-
ков. Беручи за основу вікову струк-
туру народонаселення за перепи-
сом 1926  року, він конструював 
штучну вікову структуру 1939 року 
і накладав її на реальну структуру 
за переписом цього року. Різниця 
являла собою демографічний дефі-
цит за 1927-1938  роки. Не виявля-
ючи реальних втрат від Голодомо-
ру, ця оцінка обмежувала їх ціл-
ком конкретною величиною і вщент 
розбивала спроби довести втрати 
до 7-10  млн. осіб. В його публіка-
ції 1998  року демографічний дефі-
цит обчислювався в 4.8 млн. осіб, а в 
публікації 2006 року – 4.6 млн. осіб. 

Ця цифра підсумовувала втра-
ти і прирости народонаселення за 
весь міжпереписний період: над-
смертність та дефіцит народжень 
внаслідок Голодомору, „куркульську 
висилку“ періоду суцільної колек-
тивізації, повернення „куркулів“ на 
батьківщину, втрати під час Вели-
кого терору 1937-1938 років, депор-
тації німців і поляків з прикордон-
ної місцевости, відчайдушну сталін-
ську спробу приховати перед пере-
писом 1937  року дефіцит населен-
ня забороною абортів, переселення 
селян з центральної Росії та Білорусі 

(Закінчення на стор. 19)

Ще є час, щоб узгодити єдину позицію, з якою всі 
ми маємо проголосити Деклярацію про засудження 

терору голодом як геноциду.
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з початку своєї роботи послом Укра-
їни в США я поставив завдання собі 
й колеґам постійно працювати над 
збільшенням обсягів допомоги. Це, 
з одного боку, технічна робота, бо 
треба працювати з усіма профільни-
ми комітетами в Конґресі, проводи-
ти щорічно особисті зустрічі з кіль-
кома десятками конґресменів і сена-
торів. Але коли маєш підтримку діяс-
пори і розуміння в Капітолії, це роби-
ти набагато легше. Хоча добиватися 
збільшення щороку обсягів допомоги 
не так просто. 

Коли законодавці розглядають 
наступний річний бюджет, вони вра-
ховують те, як звітувати платникам 
податків, куди пішли фонди минуло-
го року. Тому така позитивна дина-
міка – це свідчення існуючої й зрос-
таючої довіри, ефективности вико-
ристання Україною наданих ресурсів, 
що надходять у вигляді прямої допо-
моги, постачанні техніки й обладнан-
ня, зброї. Ця допомога потрібна саме 
сьогодні, тому що наші воїни продо-
вжують гинути і отримують пора-
нення. А сучасна техніка й озброєння 
та навчання суттєво зменшують люд-
ські втрати.

Важливо підкреслити, що зміни-
лися не тільки обсяги допомоги, а й 
якість. Надання Україні протитанко-
вих систем „Javelin“ – це інший рівень 
взаємодії‚ чіткий сиґнал, що США 
стоять разом з Україною і розумі-
ють важливість нашого стратегічного 
партнерства у сфері безпеки. 

Це внесок у майбутнє, і зараз ми 
бачимо підстави говорити про реаль-
не партнерство на багато років упе-
ред для досягнення спільних страте-
гічних цілей. Я хотів би ще підкрес-
лити, що в пляні отримання озбро-
єнь ми відкриваємо нові сторінки. 
Наприклад, активно готується від-
правка бойових катерів в Україну, 
бо ми маємо великі питання щодо 

контролю морського простору. Це 
будуть прямі поставки, без посеред-
ників. Обговорюються й подальші 
плани взаємодії.

– США активно виступають про-
ти побудови російського газопрово-
ду „Північний потік-2“ й просува-
ють продаж американського скрапле-
ного газу на европейському ринку з 
метою зменшення залежности від 
Росії. На ваш погляд, це питання біль-
ше пов’язане із зовнішньою політикою 
США чи з торгівлею?

– Питання цікаве й доречне. Важ-
ко відокремити зовнішню політику 
від економічних питань, торговель-
них інтересів. Це все взаємопов’язано. 
Очевидно, що в США існує зацікав-
лення до розширення обсягів експор-
ту скрапленого газу. Наприклад, ста-
ном на травень 2018 року, до країн 
Европи спрямовано лише 31 з 396 тан-
керів з американським скрапленим 
газом. Звичайно, що американська 
сторона хоче збільшити ці поставки. 
Але базовим є все ж таки розумін-
ня питання безпеки, про що відверто 
говорив президент США на зустрічах 
з европейськими провідниками. Так-
тичні економічні цілі не повинні пере-
важати над стратегічним питанням 
забезпечення безпеки. І позиція США 
висловлюється досить чітко. 

І мушу визнати, що арґументів 
проти такої позиції дуже мало. Якщо 
є фінансування прямого постачання 
газу з Росії, і за це платять європей-
ці, й при цьому дійсно хочуть більшої 
безпеки. Ці питання складно склас-
ти в пазл. Крім того, у США є розу-
міння, які можливості з’являються у 
Росії в разі транзитного обходу тери-
торії України і того, що це призве-
де до зростання загрози подальшої 
аґресії проти України. Це арґумент 
достатньо серйозний, він заявляється 
публічно, і тут загалом розглядається 
безпека цілого реґіону. 

– Як би Ви оцінили основні досяг-

нення й зрушення у відносинах Украї-
ни і США?

– Важко вмістити це в коротку 
відповідь. Що стосується Криму, то 
наша діяльність спрямовувалася на 
закріплення міжнародної підтрим-
ки щодо невизнання спроби анек-
сії, а також на подальших кроках. Ми 
також працюємо в реґіоні Централь-
ної Америки, в країнах Карибсько-
го басейну, і коли відбувається голо-
сування в ООН, ми також забезпе-
чуємо немало голосів на підтрим-
ку української позиції. Щодо ство-
рення Плятформи друзів деокупа-
ції Криму, ми провели у Вашінґтоні 
багато різних заходів і створили таку 
мережу. Потужні експертні устано-
ви дуже допомагають своєю аналіти-
кою та прогнозами. Ми також пору-
шуємо питання забезпечення прав 
кримських татар, визволення наших 
заручників, яких утримують у Росії.

Ще один бльок – інформування 
про ситуацію в Криму. Тут важли-
во відзначити візити представників 
кримськотатарського народу.

Стосовно інших напрямів, ми під-
тримуємо досить інтенсивний дія-
лог на високому й найвищому рів-
нях. Йдеться не тільки про офіцій-
ні зустрічі, хоча вони мають особли-
ве значення. Наприклад, цього року 
ми підготували зустріч президен-
тів у Брюселі. Навіть в умовах, коли 
через зміни в графіку глави Білого 
Дому більшість двосторонніх зустрі-
чей були скасовані, змістовна зустріч 
президентів України і США відбула-
ся. Більше того, по тих питаннях, які 
обговорили глави держав, я отримав 
завдання, і вони реалізуються – у вза-
ємодії як із Радою національної без-
пеки США, так і з Держдепартамен-
том. Крім того, результат і важли-
вість контактів не завжди залежать 
від рівня. Багато що залежить від суті 
питань.

Президент України приймав офі-
ційних представників США навіть 
поза дотриманням формальних про-

токольних правил і незважаючи на 
напружений графік. Відбулися також 
візити у США голови Верховної Ради 
України Андрія Парубія, міністрів, 
народних депутатів України, числен-
них делеґацій. Діялог з американ-
ським партнерами постійно триває.

Ми вже маємо успіхи щодо збіль-
шення інвестицій в Україну зі США, 
постійно зростаючого товарообігу та 
посилення темпів здійснення страте-
гічних проєктів.

Велика робота проводиться в Кон-
ґресі США. Докладаються постій-
ні зусилля щодо забезпечення під-
тримки у сфері безпеки й оборони, 
а також на напрямах реформ. Зараз 
ключовими є питання кібербезпе-
ки, енерґетичної безпеки. І це розви-
вається через прийняття нових зако-
нодавчих актів, відповідних програм, 
плятформ.

Окремо треба відзначити зусил-
ля щодо визнання Голодомору 1932-
1933 років геноцидом українсько-
го народу. Впродовж року ми пра-
цювали з губернаторами, законодав-
чими структурами всіх американ-
ських штатів, і зараз маємо результат, 
коли практично щомісяця в одному 
зі штатів приймається резолюція на 
підтримку цього рішення. Я вдячний 
за взаємодію Українському кокусу в 
Палаті представників і в Сенаті, укра-
їнській діяспорі, активістам з Украї-
ни, Державному департаменту США. 
І ми невпинно рухаємося до мети. 
Сподіваюся, цього року Конґрес при-
йме відповідну резолюцію.

Загалом, зараз немає жодних сум-
нівів у позиції офіційного Вашінґто-
ну щодо підтримки України, проти-
стояння аґресії Росії та проведення 
реформ. Ми цінуємо єдність україн-
ців через океани, яка сформувалася в 
останній період, той рівень взаємодії 
між Україною і США, якого ми дося-
гли. Ключове слово – довіра, дові-
ра на найвищому рівні, довіра між 
людьми. Це те основне, що нам вда-
лося досягти, і що потрібно утрима-
ти разом.

(Закінчення зі стор. 5)

Деклярація США...

будь-які труднощі переборює чесна 
праця. І ніхто не може її перебороти. 
Ми ж працюємо для держави!“. Так 
ми й працювали і підготували за два 
тижні усі зміни і почали вносити їх 
на розгляд Верховної Ради. 

Це була дуже виснажлива бороть-
ба, але стаття за статтею ми голосу-
вали, набирали необхідне число 300 
голосів. Напруга зростала. Усі нега-
разди, які були в Україні, концен-
трувалися в Києві, під куполом Вер-
ховної Ради. Йшла боротьба за те, 
чи буде українська держава, чи йти-
ме вона тим курсом, яким йде увесь 
розвинутий світ? Здавалося, що ми 
зайшли в глухий кут, тому що про-
голосувати за те, що українська мова 
є єдиною державною мовою, чи про-
голосувати за синьо-жовтий стяг, за 
тризуб, це здавалося майже немож-
ливим. Як це можна в цьому парля-
менті, де багато людей, яким на усе 
наплювати? І от напруга дуже силь-
но наростала. 

Дійшло до того, що Президент 
Леонід Кучма не витримав і видав 
указ, що він буде виносити на рефе-
рендум той проєкт Конституції, який 
подали до Верховної Ради 11 берез-
ня, а не той, який ми опрацьовували 
протягом двох з половиною місяців. 
А ми знали, що референдум в Укра-
їні може викликати надзвичайно 
велике збурення, що до референдуму 
ліві долучать питання – чи ви хоче-
те незалежности, чи ви хочете росій-

ської мови, чи ви хочете бути разом в 
Радянському Союзі чи ні? Саме тому 
27 червня, коли ми зайшли о 9-ій 
годині до Верховної Ради, ми розу-
міли, що або ми, не виходячи з Вер-
ховної Ради, завершимо прийняття 
Конституції, або що в Україні не буде 
Конституції. 

Залишилися найбільш важливі 
питання, пов’язані з мовою, з сим-
волікою, з Автономною Республікою 
Крим, приватною власністю на землю. 
До 5-ої години ми працювали в різних 
секціях, а о 5-ій годині я став на три-
буну Верховної Ради і не зійшов з неї 
до 9:20 ранку 28 числа. Було це над-
звичайно драматичне засідання. Ніх-
то не спав. Не було багатьох урядов-
ців, не було комуністів, які майже усі 
покинули залю. І дуже часто було, що 
залишалося 330 чоловік, а деякі кому-
ністи, які залишалися, вийняли свої 
картки до голосування. 302 особи, 301 
– усе висіло на волосочку. Багато було 
провокацій, коли спеціяльно збурен-
ня робили. Кричали: „Йдемо звідси!“ 
Доводилося кричати: „Люди, що ви 
робите? Одумайтеся!“ 

Було й так, що я тримався за три-
буну обома руками, а на моїх плечах 
чоловік п’ять-10 висіли, шпурляли 
один одного, били. Це було боротьба 
добра і зла, нечистих сил і Божої світ-
лої сили. Як викладач, я використо-
вув звичний прийом. Стоячи на три-
буні, я не бачив облич, бачив лише 
чорну силу, яка кипіла ненавистю. 
Виходячи на трибуну, я христив три-
чі залю поглядом, а не рукою, і читав 
про себе „Отче наш“. Після того ніко-
му не вдавалося вивести мене з рів-

новаги. 
Одного лише разу Мойсеєнко 

вивів мене з себе, коли сказав: „Ви тут 
причепили ганчірку і думаєте, що це у 
вас прапор?“. Я сказав: „Може для вас 
це й ганчірка, а для мене це прапор 
моєї держави!“. Олександер Мороз 
каже (він позаду мене сидів): „Це ще 
не проголосовано, немає такого зако-
ну, що це нашої держави прапор“. Я 
кажу: „Нічого, ми зараз Конституцію 
приймемо, то буде вже у Конституції 
наш прапор“. Величезне напружен-
ня було усю ніч. Голосували дві стат-
ті вкупі. З одного боку це була стат-
тя 20 про герб, прапор, гимн нашої 
держави, а другого боку – Автономна 
Республіка Крим. Якщо ліві не хоті-
ли 20-ої статті, то праві вважали, що 
не повинно бути Автономної Репу-
бліки Крим, повинна бути Кримська 
область. Проголосували 301 голос 
за це і тоді я остаточно зрозумів, що 
Україна матиме Конституцію.

Я вірив у це ще з того часу, коли ми 
роглядали перший проєкт, який мав 
такий вислів: „Усвідомлюючи свою 
відповідальність перед нинішнім і 
прийдешніми поколіннями“. Михай-
ло Ратушний з Конґресу Українських 
Націоналістів, він не був членом 
комісії, але до нас прийшов і каже: „А 
чому ми забуваємо по минулі поко-
ління? У нас же є славна історія дер-
жави“. Ми погодилися. Тоді Іван 
Попеску, член комісії, сказав, що тре-
ба внести до Конституції слово Бог 
і то з великої літери. Він мотивував 
це тим, що усі держави, які вжива-
ли слово Бог у конституції, починали 
активно розвиватися. 

Що почалося на комісії, де було 20 
осіб! Це треба було бачити. Навіть 
шанований мною Вадим Гетьман не 
витримав, і каже: „Та який Бог? Ви 
що подуріли? У нас же стільки про-
блем!“ Проголосували на комісії і 
винесли на Верховну Раду, на дру-
ге читання. Симоненко вертівся як 
вуж під вилами, тому що його вибор-
ці – це люди старшого віку й вони 
ближче до Бога, ніж комуністи. Вони 
ходять до церкви, а тут Симонен-
ко розповідає, що не треба Бога. Він 
каже: „Та я за, хай Він буде, але не 
треба Його в Конституцію!“ 

І так сталося, що в остаточній вер-
сії Конституції це звучить так: „Усві-
домлюючи свою відповідальність 
перед Богом, власною совістю, мину-
лими, нинішнім і прийдешніми поко-
ліннями...“. Я вважаю, що це фор-
мула усієї Конституції, і це форму-
ла розвитку України на майбутнє. 
Ми горді тим, що маємо славне істо-
ричне минуле. Ми маємо чим пиша-
тися в минулому. Ми були найпер-
шою демократичною державою, де не 
було ніякого тоталітаризму і автори-
таризму, не було царя, а були виборні 
посади гетьманів. Могли гетьмана й 
зняти. І ми сьогодні будуємо держа-
ву для майбутніх поколінь на основі 
Божих законів й власної совісти, бо 
Україна по суті своїй є надзвичайно 
високо розвинена духовно і це відріз-
няє її від інших країн. 

З 87 лівих проголосували лише 35. 
Багатьох вони з цих 35 виключили з 
партії, а потім відновили, бо дітися 
нікуди. І почався інший етап нашої 
історії, який є навіть складніший. 

(Закінчення зі стор. 6)

Михайло Сирота...
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вітають
Україну та ввесь український народ

Ми віримо в єдність народу
та бажаємо ладу і миру в державі,

котра переходить важкі часи.
Молимось за наших героїв

і чекаємо перемоги на користь нашої держави.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
„СВОБОДА“  „СВОБОДА“  „СВОБОДА“  

татата
„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“

з 25-ою річницеюз 25-ою річницеюз 25-ою річницею
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИНЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИНЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!

Великий Український народе!
Прийми наші найщиріші привітання

з нагоди 

27-ої Річниці Відновлення 
Незалежности України! 

Ми віримо в єдність і непоборну силу української нації‚ віримо 
у її здатність  досягнути суспільної гармонії, соціяльного і духовного 

розквіту і вийти ще сильнішою з нинішніх випробувань. 
Вклоняємося світлій пам’яті полеглих на Донбасі  героїв України‚ 
молимося за всіх  її непохитних захисників та за їхню остаточну 

перемогу в ім’я  Свободи і Незалежности рідної землі!

МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!
ГОЛОВНИЙ ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

ТА РЕДАКЦІЇ „СВОБОДИ“ i „ТHE UKRAINIAN WEEKLY“ 
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Michigan
Ukrainian Selfreliance Michigan
Federal Credit Union
26791 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 877. POLTAVA
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
www.usmfcu.org

Michigan
Ukrainian Future Credit Union
26495 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 586.757.1980
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
West Bloomfi eld, MI
www.ukrfutcu.org

New Jersey
Nova UA Federal Credit Union
851 Allwood Road
Clift on, NJ 07012
T: 1-844-7NOVAFCU
Branch offi  ce:
Botany Village; Clift on, NJ
www.novafcu.com

Pennsylvania – New Jersey
Ukrainian Selfreliance
Federal Credit Union
1729 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111
T: 888.POLTAVA
Branch offi  ces:
Feasterville, PA; 
Jenkintown, PA
Philadelphia, PA; Trenton, NJ
www.ukrfcu.com

Pennsylvania
Ukrainian Selfreliance
of Western Pennsylvania
Federal Credit Unon
95 South Seventh Street
Pittsburgh, PA 15203
T: 412.481.1865
www.samopomich.com

Connecticut-Massachusetts
Ukrainian Selfreliance New England
Federal Credit Union
21 Silas Deane Highway
Wethersfi eld, CT 06109
T: 800.405.4714
Branch offi  ces:
Westfi eld, MA; New Britain, CT
www.usnefcu.com

Illinois – New Jersey
Selfreliance Ukrainian American
Federal Credit Union
2332 West Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
T: 888.222.UKR1
Branch offi  ces:
Newark, NJ; Jersey City, NJ;
Whippany, NJ; 
Palatine, IL; Bloomingdale, IL;
Chicago, IL
www.selfreliance.com

Maryland
Selfreliance Baltimore
Federal Credit Union
2345 Eastern Avenue
Baltimore, MD 21224
T: 410.327.9841
www.srbfcu.org

New York
Self Reliance (NY)
Federal Credit Union
108 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 888.SELFREL
Branch offi  ces:
Kerhonkson, NY; Uniondale, NY;
Astoria, NY; Lindenhurst, NY
www.selfrelianceny.org

New York – Connecticut
SUMA (Yonkers)
Federal Credit Union
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
T: 888.644.SUMA
Branch offi  ces:
Spring Valley, NY; Stamford, CT;
New Haven, CT; Yonkers, NY
www.sumafcu.org

New York – New Jersey
Ukrainian National
Federal Credit Union
215 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 866.859.5848
Branch offi  ces:
South Bound Brook, NJ
Brooklyn, NY; Perth Amboy, NJ
www.ukrnatfcu.org

New York – California
Massachusetts – Ohio – 
Oregon – Washington
Ukrainian Federal Credit Union
824 Ridge Road East
Rochester, NY 14621
T: 877.968.7828
Branch offi  ces:
Buff alo, NY; Amherst, NY;  
Syracuse, NY; Webster, NY; 
Boston, MA; Cleveland, OH; 
Portland, OR; Sacramento, CA; 
Seattle, WA; Vancouver, WA
www.ukrainianfcu.org

Ohio
Cleveland Selfreliance
Federal Credit Union
6108 State Road
Parma, OH 44134
T: 440.884.9111
Branch offi  ces:
North Canton, OH; Lorain, OH
www.clevelandselfreliance.com 

ЦЕНТРАЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВ АМЕРИКИ (ЦУКА)
UKRAINIAN NATIONAL CREDIT UNION ASSOCIATION

2315 W. Chicago Ave.,  Chicago, Illinois 60622  •  Tel. 773 489-0050  •  www.uncua.com

З нагоди 

27-ої РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
вітаємо 

Український народ на рідних землях і в діяспорі.

Центральна Управа, Відділи i все членство 
Організації Державного Відродження 

України (ОДВУ)
вітають

ЗІ СВЯТОМ НЕЗАЛЕЖНОСТИ
Український народ на рідних землях і всіх наших земляків, 

розкинених по різних країнах світу. Бажаємо успіхів у всіх за-
ходах для об’єднання національно-державницьких сил у справі 

відбудови та закріпленні соборної самостійної України.

Слава Україні! - Героям Слава!
Центральна Управа ОДВУ

Рада Директорів
Українського Інституту Америки

вітає

Український народ на рідних землях 
та усіх українців розкинутих 

по різних країнах світу
з нагоди

27-ої Річниці
Незалежности України!

Бажаємо
успіхів у всіх заходах для об’єднання 

національно-державницьких сил, у справі 
відбудови та закріплення соборної 

самостійної України.

Ukrainian Institute of America
2 East 79th Street (corner Fift h Avenue) New York City

212-288-8660  www.ukrainianinstitute.org

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТИ 
РІДНА УКРАЇНО!

Вітаємо
український народ на рідних землях і в діяспорі

ztc@earthlink.net
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МНОГАЯ  І  БЛАГАЯ 
ЛІТА!

СЛАВА  УКРАЇНІ!

Плекатиму силу і тіла, і духа,
Щоб нарід мій вольним, могутнім зростав,

Щоб в думах журливих невольнича туга
Замовкла, а гордо щоб спів наш лунав

В ІМЕНІ ЦІЛОЇ ПЛАСТОВОЇ РОДИНИ АМЕРИКИ 
КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА США

вітає 

ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД 

з нагоди

ДНЯ НЕЗАЛEЖНОСТИ
ВІЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ І СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ.

      Слава Україні!   Героям  Слава! 

Щирі вітання       
 

з нагоди  
Незалежності України 

всім українцям на рідних землях та в діяспорі. 

Бажаємо витривалости, сильної віри  та надії у краще  
майбутнє України та  кращої долі її народові. 

 

дом українську владу. Ніхто з ним не 
сперечався, усі скромно промовчали. 
Бо ж плюралізм. 

Конференція мала стати бенефі-
сом російських пропаґандистів. До 
Києва їхала спеціяльна знімальна 
група телеканалу „Russia Today“ Пола 
Слієр та Євген Примаков – довірена 
особа Президента Володимира Путі-
на. Їх не пропустили на українсько-
му кордоні, бо в’їзд їм в Україну був 
заборонений ще 2015 року. Усе ж без 
перешкод приїхали і взяли участь 
представники іншого сумновідомого 
російського медіа – „Sputnik“, які теж 
поширювали „правду з Москви“.

Учасники конференції змуше-
ні були слухати виступ начальни-
ка відділу міжнародних інформацій-
них проблем Департаменту інформа-
ції та преси Міністерства закордон-
них справ Росії Максима Буякеви-
ча. Саме тоді, коли на сході України 
від рук російських аґресорів гинуть 
захисники України, коли в Росії 
конає у в’язниці Олег Сенцов, чинов-
ник з Росії докоряв в Києву‚ що 
„закриття російських ЗМІ в Україні 
та спроб обмежити їхню діяльність” 
прямо суперечить зобов’язанням 
української сторони в ОБСЕ. 

Мабуть, на експертну конферен-
цію „Посилення свободи і плюра-
лізму засобів масової інформації в 
Україні під час конфлікту в країні 
та навколо неї” до українських жур-
налістів мали би прийти не росій-
ські пропаґандисти, а представники 
армії, яка воює з аґресором, Служ-
би безпеки України‚ ветерани війни, 
вимушені переселенці з Донеччини. 
Вони б з власного досвіду розповіли 
і про конфлікт, а вірніше війну, і про 

безмежний плюралізм попередньої 
влади стосовно російської аґентури в 
України, який до неї якраз і призвів. 

Невідомий чоловік у камуфля-
жі взяв слово на панелі, присвяче-
ній обговоренню ситуації з О. Сен-
цовим, який на той час 45-ий день 
голодував, й довго й плутано роз-
повідав про те, що він нібито пере-
возив О. Сенцову якийсь „предмет” 
до Криму, за який його потім і засу-
дили. Напевне‚ заради цього висту-
пу й спішили до Києва професій-
ні дезінформатори з Росії. Згодом 
з’ясувалося, що той промовець був 
із Запорізької області на ім’я Сергій 
Сєріков, котрого на його батьківщи-
ні називають шахраєм. Оскільки О. 
Сенцова засудили за начебто підго-
тування теракту з використанням 
вибухівки, можна припустити, що 
сумнівний промовець був засланий 
саме для появи брехливого свідчен-
ня‚ щоб виправдати дії Росії щодо О. 
Сенцова на тлі запиту Европейсько-
го суду з прав людини та взагалі ува-
ги міжнародної спільноти. 

Перший заступник голови Вер-
ховної Ради Ірина Геращенко назва-
ла у Facebook цю скандальну заяву 
на конференції „вкидом у маси”. На 
просторікування С. Сєрікова змуше-
ний був реаґувати адвокат О. Сенцо-
ва Дмитро Дінзе, який назвав його 
виступ „маячнею і провокацією”. 

Та, як зауважували журналісти 
після заходу, маніпулятивною була 
вже сама назва конференції: „Поси-
лення плюралізму під час конфлік-
ту”. Бо в Україні триває не якийсь 
„конфлікт”, а повноцінна війна. 
Зовнішня аґресія призвела до тисяч 
смертей. Конференція залишила 
неприємний осад, стала ще одним 
засобом Росії з розхитування ситу-
ації в Україні. Ми усі маємо бути 
пильними. 

(Закінчення зі стор. 4)

Конференція на тему...
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З Днем Незалежності 
України!

Principal Office
851 Allwood Road
Clifton, NJ 07012

973-471-0700
 

Botany Village Branch
237 Dayton Avenue

Clifton, NJ 07011
973-772-0620

www.bankuke.com

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
„САМОПОМІЧ“ Н’Ю ІНҐЛАНД

СКЛАДАЄ НАИЩИРІШІ ПОБАЖАННЯ

 З НАГОДИ 

ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ВСІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ 
В США ТА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ 

У ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ
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MAIN OFFICE  ·
  

824 EAST RIDGE ROAD, ROCHESTER, NY 14621  ·  (585) 544-9518

  

AMHERST NY  (716) 799-8385  ·

  

BOSTON MA  (781) 493-6733 BUFFALO NY  (716) 847-6655·

  

CLEVELAND OH (440) 842-5888  ·  PORTLAND OR (503) 774-1444 

 

·  SACRAMENTO CA (916) 721-1188
SEATTLE WA (253) 237-5293

  
·

  
SYRACUSE NY  (315) 471-4074  ·

  
VANCOUVER WA (360) 597-2096  ·

  
WEBSTER NY (585) 545-6276

27

www.ukrainianfcu.org 

Щиро Вітаємо всіх Членів Кредитівки 
та весь Український Народ 

з нагоди

НЕЗАЛЕЖНОСТІ   УКРАЇНИ

Український Музей • 222 East 6th Street, New York, NY 10003
212.228.0110 • info@ukrainianmuseum.org • www.ukrainianmuseum.org
Години Музею: від середи до неділі 11:30 ранку – 5:00 год. по пол.*
* Музей буде закритий в п’ятницю 24-го серпня 2018 р.

Український Музей 
вітає членів УМ і весь український народ

з нагоди 27-ої річниці
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

Ярослава Сурмач Міллс: 
Ретроспективна виставка

Виставка триватиме 
до 23-го вересня 2018 р.

Всевічні скарби. Новопридбаний 
народний одяг і текстиль

Виставка триватиме 
до 6-го січня 2019 р.
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Andrei Kushnir
Андрій Кушнір

AMERICAN PAINTING
FINE ART

5125 MacArthur Boulevard, N.W., Suite 17
Washington, DC  20016

202-244-3244
andreikushnir.com

classicamericanpainting.com

Слава Україні!
Героям Слава!

 

 

Наукове Товариство ім. Шевченка
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Гуцульський фестиваль відгомонів у Карпатах
Георгій Лук’янчук

ЯРЕМЧЕ‚ Івано-Франківська 
область. – 21-29 липня відбув-
ся XXV Міжнародний гуцульський 
фестиваль, на який завітали гуцу-
ли не лише із західної України, але 
й з Румунії, Польщі та Литви. Гос-
тей та учасників фестивалю гостин-
но приймав один з найкращих готе-
лів в славному місті – „Romantik Spa 
Hotel“. Фестиваль тривав дев’ять днів 
і кожного дня в іншому місці була 
нова програма для гостей. 

У карпатському містечку Тата-
рів 65 юнаків та чоловіків змагались 
за звання найвитривалішого вико-
навця гуцульського танцю „Аркан“, 
що демонструє чоловічу витрива-
лість. Рекордними стали 65 хвилин 
для 14-річного Олексія та 18-річного 
Ярослава.

Координатор фестивалю Іван Гав-
рон зазначив, що свято було найма-
штабнішим попри примхи дощо-
вої погоди. У Поляниці встанови-
ли рекорд на наймасовіше частуван-
ня гуцульськими стравами, пригото-
ваними на вогні. Для гостей фестива-
лю приготували п’ять баранів на вер-
телі, 100 літрів юшки з баранини, 150 
порцій юшки з білих грибів, 60 літрів 
бануша та інших гуцульських страв.  

Гуцульське весілля відбулося на 
центральній площі Яремче. Гостей 
скликали звуки дримби, цимбалів та 
бубнів. 

Черговий національний рекорд 
України – „Найбільша кількість 
чабанів на полонині“ – встановили 
в Микуличині під час свята „Поло-
нинський клич“. На полонині Ґорґан 
зібралося 37 ватагів, які представили 
свою продукцію, провели майстер-

кляси з виготовлення сирів та чис-
ленні деґустації. 

Далі фестиваль перекочував на 
полонину „Перці“ в село Яблуни-
ця‚ де гості вчились підковувати та 
запрягати коня, управляти бато-
гом, виготовляти кінне споряджен-
ня, спробували себе в гончарстві, 
ковальстві та інших ремеслах-мис-
тецтвах. Також встановили рекорд 
фестивалю на найдовшу колону з 
гуцульського гужового транспорту: 
фіри, брички та фіякри вишикува-
лись на 109 метрів. 

На високогір’ї у Ворохті одночас-
но 43 гуцули змагалися на витри-
валість та силу з традиційними 
топірцями – бартками. Завершив-
ся фестиваль концертом переможців 
пісенного конкурсу. 

На полонині Ґорґан зібралися чабани.

Весілля на гуцульському фестивалі. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Виконавці гуцульського танцю „Аркан“. Готові до частування гостей фестивалю.

Авдиторія концерту включала українців 
різних поколінь, американців східньоевро-
пейської спадщини, студентів етномузико-
логії та зацікавлених друзів. Найбільш попу-
лярні піcні з виступу ансамблю – це сум-
на „Коло річки, коло броду“ з Полтавщини, і 
жвава „Cватав мене попів cин“ з Вінницької 
области. Жіноча піcня до чарки „Що й у саду 
вишневому“ з Київщини впровадила присут-
ніх у гарний настрій.

Ще дві музичні групи, які є близькими 
друзями ансамблю, виcтупили на концерті. 
„Supruli“ – традиційний грузинський народ-
ний та літургійний поліфонічний хор під 
керівництвом музичного директора Карла 
Лініча відкрив концерт. Концерт продовжив 
гурт „Черес“ виконанням карпатських пісень 
під керівництвом Андрія Мілявського.

Ансамбль виступив понад 50 разів в різних 

cередовищах – на Фолкльорному фестивалі в 
Брукліні, балканcькому „Золотому фестива-
лі“, фестивалі „Roots n’Ruckus“, Українському 
фестивалі парафії св. Юра та на радіостанції 
WFMU в Ню-Джерзі. 

Група також організувала понад 45 публіч-
них вокальних майcтер-кляcів, які провадять 
cпіваки з України, діяcпори та інші.

В липні анcамбль вирушив в Україну, щоб 
вивчати пісні прямо з джерел. Під керівни-
цтвом Ігоря Перевертнюка, етномузиколога 
та народного співака в Україні, гурт відвіду-
вав співаків у селах і вивчав пісні, які швидко 
зникають. Анcамбль поділиться цією музи-
кою у кульмінаційній виставі в Українському 
Музеї воcени та на вокальному майстер-кляcі 
в Ню-Йорку. 

Пожертви на пошуки і зберігання сільської 
музики в сучасному світі можна складати на 
адресу: gofundme.com/UVVUkraineTrip2018. 
Цифрові та альбоми на диcку можна при-
дбати на bandcamp.com. Інтернет-сторінка 
ансамблю: ukrainianvillagevoices.com. Обкладинка дебютного альбому.

(Закінчення зі стор. 8)

Ансамбль випустив...
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до спустошених українських сіл тощо. Зрозуміло, 
в цій цифрі не може бути дефіциту народжень.

Не погоджуюсь з А. Лозинським, коли він каже, 
що величина втрат не має нічого спільного з визна-
нням Голодомору геноцидом міжнародною гро-
мадськістю. Критики „занижених“ оцінок демо-
графів прагнули й прагнуть, щоб ця оцінка пере-
вищувала кількість жертв Голокосту. Вони пере-
конані, що більша кількість жертв української тра-
гедії порівняно з єврейською допоможе визнанню 
її геноцидом. Саме тому вони обстоюють зави-
щену оцінку, що утвердилася до відкриття радян-
ської демографічної статистики. Саме тому луна-
ють заклики не спиратися на радянські переписи у 
визначенні втрат. 

Тим часом пляново-директивна економіка не 
могла обійтися без надійної статистичної бази. 
Це ми обходимося нескінченно довго переписом 
2001 року, тому що живемо сьогоднішнім днем. 
Як можна сподіватися на те, що Голодомор в світі 
визнають геноцидом, якщо ми повернемося до екс-
пертних оцінок людських втрат, іґноруючи перепи-
си населення?

Ми з А. Лозинським однаково прагнемо, щоб в 
світі визнали Голодомор геноцидом. Але для цьо-
го треба переконати світ, що ми не пересмикує-
мо фактів. На жаль, пересмикування має місце в 
його статті, починаючи з ілюстрації під заголо-
вком. Це – фотографія голодуючої сім’ї з Бугурус-
лану, зроблена в грудні 1921 року. Вона входить до 
колекції з 63 фотографій, які знаходяться у віль-
ному доступі на веб-сторінці Національної бібліо-
теки Норвегії (фонд Фрітьофа Нансена).

Проблема механізму Голодомору

Проблему Голодомору вивчаю вже 32  роки, 
відтоді як увійшов в комісію ЦК КПУ, поклика-
ну „викрити фальсифікації українських буржу-
азних націоналістів, пов’язані з так званим голо-
дом 1932-1933 років“ (з постанови про утворення 
комісії). Цей сталінський злочин був добре замас-
кований, коли здійснювався, а в наступні десяти-
ліття інформація про голод надійно бльокувала-
ся. Тому останнє покоління керівників КПУ щиро 
розраховувало, створюючи цю комісію, що від-
сутність голоду можна довести.

Причинно-наслідкові зв’язки, пов’язані з Голо-
домором, його відмінність від голодування в 
інших реґіонах охопленого кризою Радянсько-
го Союзу, сам механізм сталінського злочину роз-
кривалися передо мною поступово. Концепція 
остаточно склалася в середині нульових років і 
була опублікована в цілісному вигляді у моногра-
фії „Голодомор 1932-1933 років як геноцид: труд-
нощі усвідомлення“ (видавництво „Наш час“, 2007 

і 2008. 424 стор.).
В сучасній полеміці про Голодомор парадокс 

полягає в тому, що А. Лозинський розкритику-
вав мою статтю про людські втрати, опублікова-
ну 27 років тому, а на моє розуміння Голодомору 
як геноциду, що викладене в цій монографії, ось 
уже 10 років ніхто не реаґує. На відсутність ува-
ги з боку громадськости не скаржусь, був нагоро-
джений премією Фундації Антоновичів „за внесок 
у світове знання про український Голодомор“. Але 
знаю напевно: викладена в цій книзі концепція не 
використовується державними органами, покли-
каними турбуватися про міжнародне визнання 
Голодомору геноцидом.

У позаминулому році, коли почалася серія нау-
кових конференцій з проблематики Голодомо-
ру, я опублікував статтю „Як і чому діяв „терор 
голодом“? З якими арґументами підемо в ООН 
для визнання Голодомору геноцидом?“ („День“, 
13 і 21 жовтня 2016 року). Однак всі конферен-
ції волею їх організаторів зосередилися на про-
блемі людських втрат. Реаґуючи на останню з 
них, я підготував статтю „Голодомор 1933: міти 
і реальність“ („Дзеркало тижня“, 17 лютого 2018  
року). Редакція обмежилася одним відгуком, суто 
непрофесійним, і знову тиша.

У чому полягає суть моєї концепції, якщо 
викласти її в одному абзаці? Треба відділити голод 
1932 року від голоду 1933 року. Перший з них був 
тяжким, в Україні – навіть з випадками канібаліз-
му, але не мав характеру вбивства голодом. Пояс-
нювався він, особливо в Україні, надмірними хлі-
бозаготівлями. У пошуках їжі Україну тоді поки-
нуло близько 3 млн. селян. Турбуючись про вес-
няну сівбу, держава надала селянам продовольчу 
допомогу, навіть закупила обмежені партії зерна 
за кордоном і на певний час припинила експорт 
зернових культур. Голод, що почався в останньо-
му кварталі 1932 року у багатьох селах, поставле-
них на „чорну дошку“, а з січня 1933 року поши-
рився на всю Україну і Кубань, мав кінцевою 
метою, за задумом очільників Кремля, виморення 
неокресленої кількости селян, щоб „навчити уму-
розуму“ (вираз Станіслава Косіора) все селянство, 
яке відмовлялося брати участь в осінньо-польо-
вих роботах за порожні трудодні. Щоб створити 
умови, несумісні з життям, держава у перші міся-
ці 1933 року вилучила у колгоспників всю наявну 
їжу, забльокувала їх у власних селах і застосувала 
інформаційну бльокаду, яка тривала аж до груд-
ня 1987 року.

Голод, викликаний надмірними хлібозаготів-
лями, можна пояснювати прагненням держави 
одержати валюту експортом зерна, щоб придбати 
машини для новобудов п’ятирічки. Так поясню-
вав причини „продовольчих утруднень“ Йосиф 
Сталін, такого розуміння голоду дотримуються 
в сучасній Росії і, на жаль, у багатьох інших краї-
нах. Закордонні вчені, які заперечують геноцидну 
природу Голодомору, висувають один арґумент: 

держава надала Україні і Північному Кавказу в 
1933 році основну частину продовольчої допомо-
ги, виділеної реґіонам, що відчували „тимчасові 
утруднення“. Який це геноцид, якщо голодуючим 
допомагали? 

Справді допомагали, але не відразу і не всім. 
Тільки тим, хто був фізично здатний працюва-
ти в радгоспах і колгоспах на весняно-польових 
роботах. Отже, треба було знайти арґументи на 
підтвердження того розуміння Великого голоду в 
Україні, яке висував ще Р. Конквест: терор голо-
дом, тобто знищення частини соціюму, щоб зму-
сити весь соціюм поводити себе так, як вима-
гав організатор терору. Розуміння Голодомору як 
терор голодом вкладається в рамки міжнародного 
закону про геноцид.

Російські дослідники голоду 1932-1933  років  
висували на конференціях ще один „залізобетон-
ний“ арґумент: нема урядових документів про 
вилучення всієї їжі! У поєднанні з опубліковани-
ми постановами про фізичну бльокаду голодую-
чих та всім відомою інформаційною бльокадою 
вилучення всієї їжі підтверджувало намір влас-
тей створити для селян несумісні з життям умови. 
Пензенський професор Віктор Кондрашин в кни-
зі „Голод 1932-1933 років: трагедія російської дер-
жави“ (Москва, 2008. 520 стор.) з очевидним задо-
воленням процитував постанову одного партійно-
го комітету про „вилучення всіх харчових продук-
тів“ і неґативний відгук на неї з боку голови Ради 
народних комісарів СРСР В’ячеслава Молотова. 
Такий відгук засвідчував, що сталінська коман-
да не була готова засвідчувати на папері свій намір 
створити для селян несумісні з життям умови. 
Однак такі умови були створені, що засвідчено 
показаннями сотень людей, яким вдалося вижи-
ти під час Голодомору. Показання їх зведені в один 
документ, виданий у нас в 2016 році окремою кни-
гою, а місце перебування кожного свідка позначе-
не на карті Голодомору, створеній у Гарварді.

* * *
23-24  листопада у Києві відбудеться Міжна-

родний форум з нагоди 85-их роковин Голодомо-
ру. Не хотілося б, щоб наші політики, вчені, гро-
мадські діячі, представники української діяспори, 
які мають спільну думку про Голодомор як гено-
цид українського народу, виступили з різними 
поглядами щодо кількости жертв і механізму ста-
лінського терору голодом. Ще є час, щоб узгоди-
ти єдину позицію, з якою всі ми маємо проголо-
сити Деклярацію про засудження терору голодом 
як геноциду.

Станіслав Кульчицький  – доктор історичних 
наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу історії України 1920-1930-их років Інсти-
туту історії України Національної Акадмії Наук 
України. Автор численних досліджень з історії 
України XIX-початку XXІ ст.

(Закінчення зі стор. 9)

Дискусійні проблеми...

джувався за гроші Івана Мазепи, штучно демо-
нізованого РПЦ й досі „відлученого від Церк-
ви“. „Анатему“ з гетьмана не скасували, однак‚ 
залишеною ним спадщиною московські церков-
ники вправно користуються.

Вже за незалежности підірваний енкаведис-
тами у Другу світові війну Успенський Собор 
відновлювали з участю благодійників та укра-
їнських платників податків. Однак‚ з тієї при-
чини, що пам’ятка розташована на „закріпле-
ній“ за УПЦ МП території, вона теж дісталася 
цій організації.

Окрім І. Мазепи, з Успенським Собором 
пов’язаний життєпис ще одного видатного 
українського політика, який теж воював з Мос-
ковією, і теж опікувався Лаврою – Костянтина 
Острозького, чий неймовірної краси надгробок 
так і залишається нереставрованим.

Не зайвим буде нагадати, що у Дальніх пече-
рах Лаври покояться рештки його діда, препо-
добного Федора Острозького. Династія Ост-
розьких вважалася нащадками Рюриковичів‚ 
й тому під час її правління побутувала думка, 
що Київська Русь-Україна далі існує – попри 
внутрішні усобиці і ворожі навали. Кам’яний 
пам’ятник К. Острозькому, що був зображен-
ням його фігури у лицарських обладунках нату-
ральної величини, простояв 360 років.

До речі, після проголошення Української 

Народної Республіки споруди Києво-Печер-
ської Лаври належали Українській Церкві. Деякі 
патріотичні сили намагалися самотужки повер-
нути Лавру у 1990-их роках і під час Револю-
ції Гідности. Проте невдало. Без широкої юри-
дичної і політичної підтримки ширшого загалу 
вірян подібні заходи щоразу вважали провока-
ціями.

Православний чоловічий монастир у Почає-
ві на Тернопільщині також має статус лаври. За 
леґендою, у XIII ст. Почаївську Лавру заснували 
ченці, котрі переховувалися від монгольсько-
го вторгнення. Понад 100 років Почаївський 
монастир належав Греко-Католицькій Церкві, 
василіянському орденові. Варто зауважити що 
саме василіяни найбільше розбудували монас-
тир і прикрасили його. 

Під час національно-визвольного повстан-
ня поляків і литовців проти Російської імпе-
рії, так званого листопадового повстання 1830-
1831 років, ченці Почаївської Лаври прихильно 
поставилися до антимосковських повстанців: 
допомогли харчами, кіньми, фуражем та гріш-
ми. Відтак після придушення цього заколоту 
25 жовтня 1831 року російська імперська влада 
віддала монастир у відання Волинської єпархії 
Російської Православної Церкви.

Разом з тим, то все ж таки православна свя-
тиня. Прочани з усього світу реґулярно відвід-
ують її з метою фізичного і душевного зцілення 
від ікони Почаївської Богородиці… І водночас 
чують, що „Бог украінскаво язика нє понімаєт“, 
та купують відверто антиукраїнську політичну 

літературу з рук „батюшок“ з Росії.
Тернопільська обласна рада постійно пору-

шувала питання юрисдикції святині. Але зако-
нодавча гілка місцевої влади з цього питання не 
мала підтримки гілки виконавчої.

До діяльности Почаєва причетний вже зга-
даний К. Острозький. Він опікувався монасти-
рем разом з просвітителем, майбутнім святим 
Йовом Почаївським з Коломиї. Вони ж прийня-
ли у себе втікача від РПЦ, друкаря Івана Федо-
ровича (Федорова). Це зайвий раз підтверджує 
різницю у підходах до віри й поширення знань, 
таких відмінних в Україні і в Московії.

Вже утрьох – князь Костянтин, Йов та Федо-
рович – видали славнозвісну Острозьку Біблію‚ 
перше повне зібрання книг Старого та Нового 
Заповіту церковнослов’янською мовою.

Мгарський монастир споруджений за гроші 
матері Яреми Вишневецького, великої меценат-
ки Раїни Могилянки, цей осередок православ’я 
біля Лубен на Полтавщині справді, є надзви-
чайним. Під час відвідин цієї пам’ятки, увін-
чаної собором мазепинських часів, можна 
потрапити до унікального монастиря відстав-
них запорозьких козаків, що вцілів до нашо-
го часу. Межігірський та Трахтемирівський не 
збереглися, а Мгарський є. І приймає гостей, 
щоправда, знову ж таки, з дозволу Російської 
Церкви.

Еспресо ТВ

Дмитро Добрий – історик‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Найбільші православні...
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Привіти з пластових таборів в США

Табір старшого юнацтва „Світ кличе“. Оселя 
„Вовча Тропа“.

Табір юнаків „Лиш боротись – значить жить“. 
Оселя „Вовча Тропа“.

Табір юначок „Впевненість будуєм – мрії здій-
снюєм“. Оселя „Вовча Тропа“.

Табір новаків „Путь вічних героїв“. Оселя „Вовча Тропа“. Табір новачок „Феїтопія“. Оселя „Вовча Тропа“.

Табір юначок і юнаків „Пластун на все життя“. Оселя „Новий Сокіл“.Табір новаків і новачок „Золоте море“. Оселя „Новий Сокіл“.

Табір пташат. Оселя „Новий Сокіл“.
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             

На штурм йдуть юні моряки
Михайло Шитко

ЧЕРКАСИ. – Черкаський клюб 
юних моряків підписав меморандум 
про співпрацю з 503-им окремим 
батальйоном морської піхоти Укра-

їни в Маріюполі. Минулої осені у 
Маріюпіль виїздили на тижневий 
вишкіл шість юнаків, а 27 червня-10 
липня у літній табір юних моря-
ків на тижневий вишкіл приїхали 
заступник командира батальйону 

майор Павло Юрчук та 
ще два інструктори мор-
ської піхоти. 

9 липня відбулись 
навчання – десантування 
юних моряків з навчаль-
ного корабля „Кузьмич“, 
якому присвоєно назву 
позивного  полковни-
ка Головного управлін-
ня розвідки Міністерства 
оборони України Вячес-
лава Галви – черкас-
ця, який загинув у війні 
з Росією в серпні 2014 
року. Його батьків під-
тримують і з ними това-
ришують юні моряки. 

Донецькі пластуни провели табір 
Олександер Воловенко

КРЕМЕНЕЦЬ‚ Тернопільська 
область. – 1-10 липня вже вчет-
верте монастир св. Юрія приймав 
у себе окружний пластовий табір 
Донецької округи „Земля велет-
нів-2018“. Цього року приїхали 
пластуни з Авдіївки, Маріюполя, 
Волновахи та гості з Києва. 

Темою табору було підприєм-

ництво й фінансова освіта. Табо-
ровикам запам’яталась кількаго-
динна гра „Життєвий простір“, яка 
вчить про раціональне викорис-
тання своїх ресурсів. Були цікаві 
історії з уст кременецьких просві-
тян, екскурсії історичними місця-
ми до Дубна та на Замкову гору, 
молитви й спілкування з місцеви-
ми мешканцями, теренові ігри та 
випробування. 

Спілкувалися англійською мовою
Тетяна Будар

ПОТУТОРИ‚ Тернопільська 
область. – 16-22 липня у Потутор-
ському навчально-виховному комп-
лексі на Бережанщині діяв англо-
мовний табір для дітей з участю 
міжнародної організації „AIESEC“. 

Сюди завітали студенти-добро-
вольці Елан з Китаю, Мет і Джа-

ні з Туреччини, які розповіли про 
себе та свої країни, разом із учня-
ми і вчителями грали в ігри, у які 
граються китайські й турецькі діти. 

Школярі комплексу, у тому числі 
з Літятинської філії, мали можли-
вість вдосконалити знання англій-
ської мови, навчитися використо-
вувати її в різних життєвих ситуа-
ціях. 

У парафії провели табір
ДУБНО, Тернопільська область. 

– 3-4 липня інструктори Шко-
ли англомовних християнських 
аніматорів, що діє на базі Музей-
но-меморіяльного комплексу ім. 
Патріярха Йосифа Сліпого в селі 
Заздрість на Тернопільщині, прове-
ли дводенний англомовний христи-
янський табір „Різдво й Великдень 
у липні“ для дітей віком 10-12 років 
з парафії Вознесіння Господнього 
міста Дубно. 

Табір організувало Релігій-
не Товариство Українців Католи-
ків „Свята Софія“ (США) у відпо-
відь на прохання пароха церкви о. 
Романа Бобесюка. У таборі взяли 
участь понад 20 дітей, з якими пра-
цювали аніматори Анастасія Руда 
та семінарист Київської духовної 
семінарії Павло Лоєк. 

Програма табору передбачала 
навчання історії й традицій свят-
кування Різдва та Воскресіння Спа-
сителя в країнах англомовного сві-
ту. Як зазначила директор шко-
ли Ірина Іванкович, батьківщина 
Патріярха Йосифа готується при-
йняти нових кандидатів на аніма-
торів, які 10-14 серпня братимуть 
участь майстер-клясі, щоб згодом 

поширювати ініціятиву англомов-
них християнських таборів в усіх 
куточках України.

В Одесі та Ковелі 2-6 липня теж 
відбулися англомовні християнські 
табори „Різдво у липні“. 

У Ковелі табір проходив при 
парафії блаженного Миколая Чар-
нецького і у ньому взяло участь 50 
дітей. Тут працювали аніматори 
Анастасія Лук’янчук, Марія Крамар 
та Анастасія Блощинська. Літургії 
анлійською мовою служив парох о. 
Михайло Іваняк.

В Одесі захід відбувся при пара-
фії св. Андрія Первозваного з учас-
тю 25 дітей. Аніматори: Окса-
на Шмігель, Марта Кузик, Валерія 
Мотовицька, Марія Смеречинська 
працювали під педагогічним коор-
динаторством викладача англій-
ської мови Одеського військово-
морського ліцею Тетяни Ветлин-
ської. 5 липня табір відвідали деле-
ґати єпископської конференції 
США на чолі з Єпископом Джоном 
Майклом Ботіаном, якого англій-
ською мовою вітали аніматори та 
учасники табору. 

Товариство 
 „Свята Софія“ США

Учасники пластового табору „Земля велетнів-2018“.

Учасники англомовного табору для дітей біля будівлі Потуторського 
навчально-виховного комплексу. (Фото: Тетяна Будар)

Молодь України 
гартується у таборах

Певним досягненням України став розвиток патріотичного і куль-
турного виховання молоді у літніх таборах. На цій сторінці вміщені 
вістки з цієї теми‚ надіслані до „Свободи“.

Висадка десанту юних моряків з навчального 
корабля „Кузьмич“. (Фото: Михайло Шитко) 

Учасниці християнського табору „Різдво й Великдень у липні“ в Дубно.
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каналів „NewsOne“‚ „112.ua“ і „ZiK“ 
став Віктор Медведчук‚ найтемніша 
постать української політики‚ кум 
Володимира Путіна і виконавець волі 
Москви. За понад чотири роки піс-
ля Революції Гідности в державі так і 
не знайшлося рішучої руки‚ щоб сту-
лити писки бодай відвертим ворогам 
України.

І самозрозуміло‚ кожна неґативна 
подія в житті суспільства тим біль-
ше ллє воду на млин проросійських 
сил‚ чим безпораднішою виявляєть-
ся українська влада‚ зокрема правоо-

хоронна система України.
„Серія нападів на активістів‚ – вва-

жає політолог Костянтин Батозький‚ 
– свідчить‚ що вище керівництво кра-
їни в обмін на льояльність у майбут-
ніх виборах віддало реґіони на від-
куп реґіональним елітам. До вибо-
рів у них розв’язані руки для запро-
вадження своїх власних порядків‚ від-
новлення старих корупційних схем 
і зведення порахунків з громадськи-
ми активістами‚ тобто почалася епоха 
тотальної безкарности“.

Непривабливо виглядає Україна і 
зі стороннього погляду. ООН у спе-
ціяльній заяві зазначає‚ що „…уваж-

но спостерігає за ситуацією навко-
ло нещодавніх нападів на громад-
ських активістів в Україні. Всі випад-
ки були чи будуть задокументова-
ні та проаналізовані Моніторинґо-
вою місією ООН з прав людини в 
Україні. Ми закликаємо Уряд та пра-
воохоронні органи провести прозо-
ре, всебічне та ефективне розсліду-
вання нападу на Катерину Гандзюк 
та інших активістів. Ми наголошує-
мо, що сильне громадянське суспіль-
ство, де ґарантується фундаменталь-
не право на свободу слова та безпеку 
є необхідним для забезпечення про-
зорого урядування та відповідаль-
ности влади“.

На владу схильний перекласти 
всю провину за насильства і претен-
дент на президентський пост Анато-
лій Гриценко: „Такі резонансні події 
вже давно не є окремими пазлами. 
Вони складаються у цілісну картину, 
в організовану олігархічною владою 
політику нищення – громадських 
активістів, політичних конкурентів, 
активних журналістів, анти-коруп-
ціонерів, членів їхніх родин, навіть 
малих дітей – усіх, хто заважає режи-
мові нищити і красти, хто створює 
загрозу, з ким не можна домовитися“. 

Дивно все ж‚ що в цьому комен-

тарі нема ні слова про головну при-
чину неспокою в Україні – диверсій-
ну діяльність російських спецслужб‚ 
завданням котрих є замінити проу-
країнську владу в Україні на проро-
сійську. 

А якщо це‚ не дай Боже‚ вдасться‚ 
значить – ця теперішня влада була не 
досить проукраїнською.

То‚ може‚ вибори 2019 року‚ пре-
зидентські і парляментські‚ несуть з 
собою такі ризики‚ що й проводити 
їх не варто? Є й такі думки.

„На мій погляд, – пише в київ-
ській газеті „День“ відомий політо-
лог і політичний філософ Ігор Лосєв‚ 
– запобігти загрозливій катастро-
фі можна лише військовим станом, 
жорсткою відсіччю п’ятій колоні і 
скасуванням будь-яких виборів. Які 
вибори можуть бути під час війни? 
Зрозуміло, кар’єристи всіх мастей, 
що прагнуть прорватися до корита, 
скасування виборів зустрінуть украй 
неґативно, завиють і заплачуть. Але 
доля держави важливіша за особис-
ті пляни окремих людей і груп. Інак-
ше — повний крах. Аби тільки потім 
не казали, як після Криму: „Ну хто ж 
міг подумати!“.

Ще є якийсь короткий час поду-
мати.

(Закінчення зі стор. 1)

З вереснем...

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

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. 

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

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

Продаю апартамент (спальня, ві-
тальня, кутовий, перший поверх) 
в Українському селі (Сомерсет, Ню-
Джерзі). Покупець має бути укра-
їнцем старше 55 років. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 908-720-3630

Мисткиня Ірина Петрик творить картини з вовни
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – Персональна вистав-
ка робіт Ірини Петрик „Вовняні бар-
ви“ відкрилась 4 липня в краєзнавчому 
музеї і протягом місяця радувала відвід-
увачів своїми незвичайними картинами. 

Творчість І. Петрик розпочалася з 
незвичайного випадку, коли їй зіпсу-
вали одяг у переповненому тролейбу-
сі. Вона звернулась до своєї знайомої, 
яка займається декоруванням одягу, 
по допомогу. Майстриня вигадала для 
порваного пальта чудову вовняну аплі-
кацію. 

Розглядаючи свій оновлений одяг, 
І. Петрик спробувала робити у такий 
самий спосіб картини. На світ з’явились 
„Українська Мадонна“, портрет Тара-
са Шевченка, сюжетні полотна „Січовий 
гопак“ та ціла серія, присвячена емоці-
ям танцю. 

І. Петрик – учасниця багатьох фести-
валів у різних куточках України. Ірина Петрик. (Фото: Олександер Костирко)Ірина Петрик. „Українська Мадонна“.
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Ділимся сумною вісткою з приятелями та знайомими, 
що 1 серпня 2018 року відійшла у вічність наша 

найдорожча Мама, Бабця, Прабабця і Тета

св. п. Марія Дорожинська
 з дому Плихота 

народжена 25 червня 1923 року у Всепечеві на Сокальщині, 
вдова від 1967 року по д-рові Олегові Дорожинському, 

діяльна союзянка 84-го відділу в Чикаґо, а опісля
 68-го відділу в Норт-Порті, Фльорида. 

Залишенні у смутку: 
дочка Дана (Богданна), син д-р Левко з дружиною Барбарою, дочка 

Христина, внуки: Діана, Марк, Микола, Юліана, Касандра, Кім, Таіса, 
Даніел, Христина i Ребека; правнуки: Ліліана, Александeр, Elijah, Olivia, 
Joshua, Kylie, Avelin, Lidia; сестринки: Дарія і Олег Демуш з родиною в 
Канаді, Христина, Зеня і Роман з родинами в Польщі; братанки: Евген, 
Мирон і Віктор Пліхота з родинами в Канаді; родини: Мацьків, Гробель-
ські, Козак, Мрищук, Любічич. 

Похоронні відправи відбулися в суботу, 11 серпня, в Норт-Порті, 
Фльорида. Поховання віднудеться у вересні в Чикаґо.

Дякуємо о. Василеві Петріву за похоронні відправи в Норт-Порті. Щира 
подяка союзянкам які відвідували маму, за молитви і за численні картки. 
Дякуємо всім, що замість квітів дали датки на добродійні цілі. Спасибі пані 
Марії Панченко за опіку і Оленці Богданець за дбайливу опіку до самої 
смерти. Нехай Господь винагородить всіх обильними ласками.

Вічна Їй пам’ять!

Ділинося сумною вісткою, 
що в п’ятницю, 3 серпня 2018 року, 

проживши 69 років, відійшла у вічність 
мешканка м. Нюберґ, Н. Й.

св. п. 
Марта Хоманчук

народжена 7 вересня 1948 року в Арецо, Італія, 
дочка Юрія та Анни (Peruzzi) Ганкевич.

 
Як молода дівчина, у 1951 році Марта еміґрувала разом з батька-

ми та своєю сестрою Марією до Сполучених Штатів та проживала в 
Ню-Йорку. Марта вийшла заміж за Володимира Хоманчука 
25 жовтня 1970 року в Кергонксоні, Н. Й. Марта була членом Україн-
ської католицької церкви св. Тройці в Кергонксоні, закінчила студії 
з бухгалтерії в Borough of Manhattan Community College. Марта 
була талановитою артисткою з пристрастю до живопису та гри на 
фортепіано. Любила садівництво та куховарення. Робила найкращі 
консервовані продукти. Влаштовувала традиційні родинні свята Дня 
Подяки і Різдва.

 
У смутку залишилися:

чоловік  Володимир, з котрим прожила 48 літ
діти:  Антін Хоманчук з дружиною Сарою, 
  Петро Хоманчук з дружиною Дженифер, 
  Марко Хоманчук з дружиною Шенон
онуки:  Ніклас, Петро,  Емілі та Еден. 
брати та сестри: Марія Ганкевич, Христина Синклер, Михайло 

  „Петро“ Ганкевич, Стефан Ганкевич, Аня ДеЛука
  та Юрій Ганкевич. 

багато племінниць і племінників.
 
Панахида була відправлена у вівторок, 7 серпня, о 7-ій годині 

вечора в HB Humiston Funeral Home в Кергонксоні, Н. Й.

 Заупокійна  Літургія відбулася в середу, 8 серпня, о 10-ій годині 
ранку в Українській католицькій церкві св. Тройці в Кергонксоні. 
Поховання відбулося на цвинтарі Pine Bush в Кергонксоні.

 
Замість квітів, пожертви в пам’ять Покійної можна складати на 

Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, 21 Foordmore Rd., Kerhonkson, 
NY 12446.

 Вічна Їй пам’ять!

Ділимося сумною вісткою з родиною 
і приятелями, що в п’ятницю, 20 липня 

2018 року, відійшов у вічність у віці 83 літ 
дорогий Чоловік і Батько,

св. п. 

МИРОН ВІТЮК
народжений 10 березня 1935 року 

в с. Денисів Тернопільської обл., в Україні. 

У глибокому смутку залишилися:
дружина  Оксана, 
син  Орест Вітюк, 
донька  Віра Вітюк, 
сестра  Оля Гаврилюк з родиною, 
братова  Володимира Вітюк з родиною, 
та дальша родина в Америці й Україні. 

Похоронні відправи  відбулися в середу, 25 липня, в Українській 
католицькій церкві Чесного Хреста в Асторії, Н.Й., а відтак на цвин-
тарі Св. Духа в Гемптонбурзі, Н.Й. 

Щиро дякуємо всім, що прибули на парастас і на похоронні 
відправи.

Вічна Йому пам’ять!

PO Box 746, Chester, NY 10918

Помер Євген Цимбалюк
13 липня, на 57-му році життя, піс-

ля важкої хвороби помер активний 
громадський кореспондент „Свобо-
ди“, відомий рівненський письмен-
ник і краєзнавець Євген Цимба-
люк, лавреат ряду літературних пре-
мій, заслужений журналіст Украї-
ни, автор багатьох книг і статтей у 
журналах, збірниках, періодичних 
виданнях з історії Волинської землі, 
а також нарисів, поезій, пісень, публі-
цистики, краєзнавчих розвідок.

Є. Цимбалюк народився у селі 
Вовковиї Рівненської области 16 
березня 1962 року, закінчив філоло-
гічний факультет Рівненського педа-
гогічного інституту. З 2003 року пра-
цював завідувачем відділу рівнен-
ської обласної газети „Вільне слово“. 
У 2006 році став головним редакто-
ром літературно-краєзнавчого жур-
налу Рівненщини „Погорина“.

Редакційна колеґія „Свободи“ 
сумує з приводу втрати свого автора 
і висловлює співчуття родині помер-
лого.

Редакція „Свободи“
Св. п. Євген Цимбалюк (Фото: 
radyvyliv.info)

Ділимося сумною і болючою вісткою, що наша найдорожча 
Дружина, Мати, Сестра і Бабуся

св. п. 
д-р мед. Софія Марія Воробець
відійшла у Засвіти 12 липня 2018 року в Чікаґо 

після виконання своїх денних лікарських обов’язків.
Народжена в місті Ню-Йорку 19 жовтня 1948 року.

Залишені у глибокому смутку:
муж: Джан Г. Віктор
доня: Адріяна Віктор (муж Деррик Тейлор) 
       і діти Касандра й Айден
брати: Роман Б. Воробець (дружина Катерина) 
       і діти Софія (муж Тома Дей) і Тома Р.
  Тома Ю. Воробець і сини Генрі та Давид 
як також рідні, друзі та колеґи в Америці та Україні

Панахида була відспівана 21 липня о. Крилошанином 0. Криво-
кульським з Українського Католицького Собору свв. Володимира 
і Ольги в Чікаґо. Поховання приватне.

Вічная Їй пам’ять!
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ПЕРЕЖИТЕ І НЕЗАБУТЕ                                                                                                            

Свято випало у чорний день
Василь Глинчак

Настав другий рік з часу їхнього шлюбу 22 
червня 1939 року в соборі св. Юра у Львові. Але 
прийшли „визволителі“ з СРСР. Євстахій Струк 
став помічником ректора Медичного інституту 
й тепер довелось пристосовуватись до правил 
радянської урядової номенклятури. Коли випо-
внилося два роки шлюбу‚ він увійшов урочисто 
до вітальні‚ поцілував дружину Дарію, що сиді-
ла над візочком з дитиною і сказав:

– Ми врятовані! Вони відходять, скоро тут 
будуть німці. 

Ще раз поцілував її й дитину та поїхав автом 
до інституту. Більше вона його не бачила. Так 
запам’яталося Дарії Струк їхнє свято, що випа-
ло в чорний день 22 червня 1941 року. На дру-
гий день‚ занепокоєна його відсутністю‚ вона 
послала до інституту чоловікового сестрiнка – 
студента Степана. І його вона бачила востаннє. 
Натомість одного дня будинок на Кульпарків-
ській вулиці, де вони мешкали, оточили енкаве-
дисти, увірвались й обнишпорили все від стри-
ху до пивниці:

– Де Струк ?

– Не знаю. Він на роботі.

Вона упізнала обох Євстахія і Степана серед 
сотень жертв більшовицької масакри в тюрмі 
на Лонцького. Їхній знайомий з новоприбулих, 
щирий українець Макарченко звірявся Євста-
хієві, що на нього йдуть доноси, що він „наці-
оналіст“, недарма ще за Польщі сидів у Березі 
Картузькій.

Є. Струк це знав. Кілька тижнів перед тим 
щез з університету його брат Микола. Був гото-
вий до всього. Але коли поїхав до інститу-
ту‚ дізнався‚ що енкаведисти замкнули в гур-
тожитку групу студентів. Є. Струк знав, що їх 
чекає. Зателефонував комендантові з наказом 
негайно звільнити приміщення для поране-
них червоноармійців. Двері розчинилися, сту-
денти розбіглися, а за ним приїхали, схопили, 
зв’язали і поволокли сходами вниз.

Кілька років тому в ректорському корпусі 
інституту – тепер Медичного університету ім. 
Короля Данила Галицького – вмуровано табли-
цю в пам’ять Є. Струка – рятівника 50 молодих 

життів. Також пропам’ятну таблицю встанов-
лено на Народному домі в селі Верхнє Синьо-
видне – рідному селі Є. Струка. 

Влітку 1944 року в останнім ешелоні біжен-
ців Дарія з мамою і сином Данилом назавжди 
покинула Україну. В таборі у Міттенвальді вона 
знайшла синові батька, що пробився до Німеч-
чини з рейдовою групою УПА. Це був Василь 
Гузар. У США, куди вони згодом перебралася, 
вона подбала, щоб влаштувати сина до елітної 
гімназії Rutgers Preparatory School. Розповіла 
директорові трагедію їхнього життя. Зворуше-
ний директор за два тижні подзвонив:

– Ваш син успішно здав тести, а професори 
Гаджіні і Думарейтс зреклись для нього части-
ни своєї платні!

Д. Струк закінчив гімназію‚ а потім науку 
в Гарвардському та Альбертському універси-
тетах. Юнак захопився поезією. Його поетич-
на збірка „Ґамма Сіґма“ була видана 1963 року 
в Вініпегу. Перший вірш у ній було присвяче-
но матері. 

Д. Струк полюбив Україну‚ її мову, поезію‚ 
культуру. Він став за океаном речником моло-
дої української поезії, відкриваючи її для себе і 
для світу. Він викладав україністику в Торонт-
ському університеті‚ Захопився музикою й 
мистецтвом. Його оселя, згадував Максим Тар-
навський, була заповнена картинами Володи-
мира Макаренка з Парижу, його рідної сес-
стри Наталії Гузар, творами багатьох мистців з 
діяспори. А ще було повно гуцульських мисок, 
рушників, ікон, різьблених хрестів. Професор 
сам писав писанки!

Ентузіазм Д. Струка радо поділяла його дру-
жина Оксана. Це завдяки її меценатству перед 
корпусом нового мистецтва Національного 
музею ім. Андрея Шептицького височать дві 
ориґінальні бронзові скульптури львів’янина 
Романа Петрука, талант якого високо цінував 
Д. Струк.

Цілком природньо, що саме такій людині 
було доручено завершення видатної справи 
всієї української світової спільноти – видан-
ня багатотомної англомовної „Енциклопедії 
України“. Д. Струк з його призначенням в 1989 
році головним редактором видання взявся до 
справи з неймовірним, як здавалося, запалом. 
Якщо перший том до нього готувався чи не сім 
років, то за чотири роки в 1993 році на поли-

цях бібліотек уже стояли всі п’ять томів з золо-
тим соняшником на синім тлі. Д. Струк залу-
чив комп’ютерну технологію, бо знав, що нова 
українська держава, як сам казав, потребує 
того, щоб cвіт знав про неї правду замість під-
ступної й підлої московської брехні. Він помер 
раптово 1999 року.

Є в Торонто університет, збудований в 
романтичному романсько-ґотичному стилі з 
суворої темної коричнево-червоної цегли. І 
стоїть в тому ансамблі така ж висока корич-
нево-червона „Солдатська вежа“ – пам’ятник 
полеглим на полях битв світових війн. Я був 
у тій вежі. Я бачив її стіни, списані на взірець 
давніх манускриптів прізвищами і раптом зло-
вив себе на думці, що мої очі якось мимовільно 
шукають таких знайомих, таких дорогих імен – 
Євстахій Струк‚ Данило Струк. 

Василь Глинчак – лавреат премії ім. Ірини 
Калинець, лавреат ІІІ Міжнародного телераді-
офестивалю „Перемогли разом“ (Севастопіль‚ 
2007 рік)‚ Заслужений журналіст України.

Данило Струк

Засудив окупацію Чехословаччини 
Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 6 листопада 1968 
року слідчий КҐБ підписав постанову про зви-
нувачення доцента Кіровоградського педаго-
гічного університету Георгія Дубовова. Аре-
штові передували два обшуки у квартирі, один 
на робочому місці. 

Коли з пошти у канцелярію заводу „Червона 
зірка“ переслали уже відкритий лист з адре-
сою „Москва, посольство Чехословаччини“, 
службовці прочитали п’ять аркушів, напи-
саних простим олівцем й перелякались. Хто 
насмілився написати такого листа? Зворотна 
адреса (канцелярія заводу), була вказана точ-
но, але підпис під листом „Старий комуніст“ 
не додав ясности. Листа передали в управлін-
ня КҐБ. І вже через тиждень слідчий запропо-
нував Г. Дубовову „видати записи антирадян-
ського змісту“. Ніяких записів у нього не було. 
Їх і не знайшли. Але експертиза підтвердила, 
що листа написав Г. Дубовов.

Автор підтримував курс, взятий Чехосло-
ваччиною на демократизацію життя, який він 
назвав „справжнім шляхом основоположників 
наукового комунізму, який прийнятний для 
більшости“. Боротьбу чехословацького наро-
ду за суверенітет, за право розпоряджатись 
самим собою, своєю долею автор поділив на 
два періоди – доокупаційний і окупаційний. 
У доокупаційному, на думку автора, слід було 
врахувати уроки розгрому угорської револю-

ції 1956 року і підготувати підпілля, матері-
яльні ресурси та армію до можливої окупації. 

„Досвід блискучого спротиву маленької 
Фінляндії радянській окупації у 1939 році 
показує, що індустріяльна Чехословаччина 
при величезному патріотичному піднесен-
ні народу, успішно могла б захистити себе від 
окупантів, – писав автор. – Але зараз, коли 
втраченого не повернути, слід діяти рішу-
че і наступально“. Він радив чехословацьким 
патріотам налагодити роботу підпілля, зро-
бити вигляд, ніби вони працюють в радян-
ському дусі, а насправді вести широкомаштаб-
ну роз’яснювальну роботу серед населення 
і в армії, зокрема, в окупаційній. Він споді-
вався, що місцевим пропаґандистам вдасться 
морально розкласти частини Червоної армії, 
введені до Чехословаччини, у зв’язку з тим, що 
на своїй Батьківщині, вони не мають повної 
інформації, а свіжий вітер демократизації 
може змінити їхній світогляд.

У Кіровоград Г. Дубовов з дружиною приї-
хав у 1947 році. Перед тим жив у Саратовській 
області, у Краснодарському краї, у Молдові. На 
це була причина: весною 1943 року після кіль-
камісячного арешту за перебування на окупо-
ваній території, він одержав настійливу реко-
мендацію виїхати у віддалені райони СРСР. 
Таким районом врешті став Кіровоград. 

Г. Дубовов народився на хуторі Голубин-
ському Волгоґрадської области. Під час війни 
німці призначили батька старостою села. Коли 

нацисти почали тікати, сільський староста 
подався разом з ними на Захід, а син провів 
його до сусіднього хутора і повернувся додо-
му. Був арешт. Залишилося розуміння, що цю 
сторінку біографії треба якомога краще при-
ховати. Навіть дружина не знала правди про 
його минуле.

У Кіровограді Г. Дубовов викладав теоре-
тичну і загальну фізику, електротехніку і раді-
отехніку, завідував катедрою фізики, органі-
зував в інституті три навчальні лябораторії, 
займався теоретичними і практичними дослі-
дженнями.

Суд відбувся у січні 1969 року. Г. Дубовов 
відмовлявся від авторства листа, хоча й заяв-
ляв, що автор все ж захищав демократію. 
Вирок обласного суду – шість років позбав-
лення волі у виправно-трудових таборах поси-
леного режиму, п’ять років заслання, заборона 
займатися викладацькою діяльністю на п’ять 
років і клопотання про позбавлення його вче-
ного ступеня кандидата фізико-математичних 
наук. Він зрозумів, що у його віці (а було йому 
тоді 56 років) – це кінець всього. 

Але судова колегія з карних справ трохи 
пом’якшила вирок – строк у таборах поси-
леного режиму замінила на табори суворо-
го режиму. Відбував кару у Дубровлаґу‚ Мор-
довія. Невідомо, чи повернувся він до Кіро-
вограду. У 1985 році його дружина Анаста-
сія померла. Дітей у них не було. У серпні 1991 
року Г. Дубовова реабілітували.
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Виставка до 100-річчя поштової марки
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 2 серпня в Музеї Української рево-
люції 1917-1921 років відкрили виставку пер-
ших марок Української держави, які були введе-
ні в обіг 100 років тому. В експозиції представ-
лені марки-ювіляри, а також поштові й непо-
штові матеріяли, випущені на їх честь в Україні, 
Німеччині та США. 

Виставку організували Кримська філія Асо-
ціяції філателістів України і Музей Української 
революції 1917-1921 років. На відкритті вистав-
ки про особливості, загадки й таємниці ство-
рення марок розповіли колекціонер Андрій Іва-
нець‚ завідувач музею Олександер Кучерук.

Одним з ключових моментів для історії 
пошти в Україні став випуск в обіг 18 липня 
1918 року п’яти марок Української держави‚ які 
створили Антін Середа і Георгій Нарбут. Дру-
кували марки у друкарнях Василя Кульженка в 
Києві та Юхима Фесенка у Одесі.

Перші українські марки 1918 року можуть 

чимало розповісти про історію, грошо-
ву систему, мистецтво та промисловість 
України того часу. Вони мають високий 
мистецький рівень. Зображення з мар-
ки номіналом 30 шагів – профіль моло-
дої жінки у вінку – було перенесене на 
перший стандартний випуск марок Неза-
лежної України у 1992 році. 

Згідно з указом Президента України 
створено організаційний комітет з від-
значення 100-річчя перших поштових 
марок України. Його член, київський 
філателіст Вадим Іщенко на відкритті 
виставки поінформував, що 9-14 жов-
тня відбудеться в Києві велика філате-
лістична виставка. Під час цього заходу 
плянується погашення марок і бльоків 
на честь перших знаків поштової опла-
ти і паперових грошей України.

Виставка в Музеї Української рево-
люції 1917-1921 років діятиме до кінця 
серпня.

Нові поштові марки України 
Левко Хмельковський

Впродовж цього року провід-
ною темою нових поштових марок 
в Україні було 100-річчя Україн-
ської революції 1917-1921 років. 
З цієї нагоди випущено марки 
до 100-річчя підняття корабля-
ми Чорноморської фльоти україн-
ського прапора та 100-річчя ство-
рення Фльоти України‚ до ство-
рення Державних печаток України‚ 
герба‚ грошей‚ поштових марок‚ 
заснування Української Академії 
Наук. 

Марки відзначають 100-річчя від 
дня народження академіка Бори-
са Патона‚ 100-річчя від дня наро-
дження лікаря Олександра Шалі-
мова‚ 50-річчя співака Андрія 
Кузьменка. 

У серії „Винаходи українців, 
які змінили світ“ марку присвя-
чено 130-річчю від дня народжен-
ня лавреата Нобелівської премії 
Зельмана Ваксмана. У серії „Кра-
са і велич України“ бльоки і мар-
ки присвячено краєвидам Сум-
ської‚ Харківської‚ Чернігівської 
областей. У серії „Культурні епо-
хи України“ випущено бльок „Три-
пілля“. 

Дві марки продовжують серію 
„Обличчя української армії“. У 
серії „Народності України“: чоти-
ри марки – греки. Дві марки зна-
йомлять з національними стра-
вами. Також на марках відтворе-
но мости‚ вишивки‚ українську 
абетку. Спільний випуск „Україна-
Молдова“ збагатить колекції.

Мистецтво на марках – це 
Михайло Врубель‚ Казимир Мале-
вич. Для дітей призначені марки 
з мальованими фільмами „Викра-
дена принцеса“, „Козаки“. У серії 
„Заповідники та природні пар-
ки України“ – Карпатський біо-
сферний заповідник. Також про-
довжено серію „Лікарські та медо-
носні рослини“. Не забули й спорт 

– фінал Ліґи Чемпіонів Европи з 
футболу‚ ХХІІІ Зимові Олімпій-
ські Ігри. 

З ат в е рд же н о  п л я н  в и п у с -
ку поштових марок на 2019 рік. 
У ньому – випуски до 100 річчя 
Акту про об’єднання УНР і ЗУНР 
в єдину соборну Україну‚ на честь 
збройних формувань доби Укра-
їнської революції 1917-1921 років‚ 
українських шестидесятників‚ до 
130-річчя композитора, поета і 

співака Олександра Вертинсько-
го‚ 80-річчя футбольного трене-
ра Валерія Лобановського‚ 200-річ-
чя мецената Григорія Ґалаґана‚ лав-
реата Нобелівської премії пись-
менника Шмуеля-Йосефа Агнона‚ 
мистця Вільгельма Котарбінсько-
го (до 170-річчя від дня народжен-
ня)‚ мистця Федора Кричевсько-
го (до 140-річчя від дня народжен-
ня)‚ 60-річчя Европейського суду з 
прав людини.

У серії „Краса і велич Украї-
ни“: Львівська і Донецька області‚ 
Київ – до 525-річчя надання Киє-
ву Маґдебурзького права. Будуть 
продовжені серії „Національна 
військова техніка“‚ „Українська 
музика“ (рок-група „Океан Ель-
зи“)‚ „Народності України“ (нім-
ці), „Культурні епохи України“ 
(кімерійці)‚ „Національні птахи“‚ 
„Українські храми за кордоном“ 
(собор св. Софії в Римі)‚ „Чудот-
ворні ікони України“‚ „Заповід-
ники та природні парки України“ 
(Мезинський національний при-
родний парк). Буде мапа України 
на самоклейному папері.

Історик і колекціонер Андрій Іванець демонструє експо-
нати виставки. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Поштові марки України випуску 2018 року.

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 120 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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Д-Р ОСИП  ШАНДРА
народився 2-го січня 1921 року в Керниці, повіт 

Городок, Львівська область Західня Україна, в родині 
підприємця Антона Шандри і Еви з роду Блащак.  Вже 
в заранні виявляв здібності і любов до музики.  Почат-
кову освіту і гри на скрипці одержав в Городку, відтак 
у Львові в Академічній Ґімназії “Філії” і Музичному Ін-
ституті ім. Лисенка.  Середню освіту закінчив матурою 
в 1941 році.  Розпочав медичні студії на університеті у 
Львові в 1942 році.  З наближенням німецько-больше-
вицького фронту до Галичини, переїхав до західньої 
Польщі, а опісля до Німеччини, міста Герсфельду.  З 
приходом американських військ, вступив на факуль-
тет Медициƒни Филіпс Університету в Марбурґу.

В Герсфельді пізнав свою майбутню дружину Лю-
бославу Курилович, з якою одружився в 1947 році.  Мі-
сяць по вінчанню виїхало молоде супружжя до Аме-
рики, міста Нью-Йорку.  Одначе перервані через виїзд 
студії медицини не зміг продовжувати на американ-
ських університетах, через великий наплив студентів 

із рядів американської армії, повернувся в 1949 році 
до Марбурґу і там закінчив медичні студії у 1950 році.  

Вимагані в цей час два роки інтерншипу відбув 
Флашінґ Шпиталі і два роки резидентури з Педіятрії 
в Лінкольн Шпиталі на Бронксі, Н.Й.  На другому році 
резидентури, настрефікував европейський диплом, та 
одержав ліцензію в 1954 році практикувати медицину 
в штаті Іллиной.  В тому самому році здав писемний і 
усний іспити з педіятрії та одержав документ Борд Сер-
тифайд і феловшип в Американській Академії з Педія-
трії.

Д-р Осип Шандра був першим українським лікарем, 
що по війні закінчив европейський університет і став 
спеціялістом в Америці.  Зачав приватну практику у 
Чікаґо в 1954 році.  Був на стафі Резорекшен Медикал 
Сентер в Чікаґо від 1954 року до відходу на емеритуру 
1-го квітня 1994 року.  Занимав в тому шпиталі також 
пост Чіф-оф-Педіятрікс.

Д-р Осип Шандра був членом “AMA”, активним чле-
ном “УЛТПА”, Відділ Іллиной в Чікаґо, був кілька ка-

денцій його касієром, пронумератор і жертводавець 
Українського Лікарського Вісника.  З громадської ді-
лянки був меценатом Українського Інституту Модер-
ного Мистецтва, Української Катедри в Гарварді, церк-
ви св. Йосифа в Чікаґо.

Для Др-а Шандри відпуск від щоденних обов’язків і 
напружень була його скрипка.  Покійний др. Осип мав 
чудесну колекцію скрипок, між ними скрипка слав-
ного майстра “Stradivarius” і також майстра “Guarneri”.  
Грав на них денно і мав насолоду чути чарівні звуки 
від цих інструментів.

Крім вдови п-і Любослави, лишає у смутку троє 
 доньок:

(1) Діяну, муж д-р Володимир Мінкович,  і внучку     
    Ліліяну 

(2) Ренату Шандрy
(3) Лісу Фіялку, мужа Юрія Самбора і троє внуків:

     Адрію (Caleb Rich), Данила Осипа і Ганну
Вічна Йому пам’ять !  

Ірена Квірмбах Ґаврик

З безмежним болем і сумом повідомляємо, 
що наш найдорожчий і незабутній Муж, Батько та Дідо

св. п. д-р Осип Шандра
народжений 2-го січня 1921 року в Керниці, повіт Городок, Львівська обл., Україна,
відійшов у Царство Небесне до Бога 17-го липня 2018 року в Чикаґо, Ілліной, США. 

Без музики, життя було б помилкою, - так сказав 
славний філософ.  Музика входить у наше життя бук-
вально з перших днів, вона завжди з нами і в радості, і 
в горі. Її можна почути будь-де – у природі, у людській 
мові, у найбільш захованих кутках людської душі.

Сьогодні ми пращаємо людину яка народилася з му-
зикою в душі. Доктор Осип Шандра,  дорогий батько і 
дідусь, любий чоловік своєї дружини пані Люби, сердеч-
ний  приятель своїх друзів, шанований лікар, відданний 
член української громади, Українського Лікарського То-
вариства, парафії св. Йосифа, довголітного члена і благо-
дійника Українського Інституту Модерного Мистецтва.

Прожити майже століття, бути свідком історії, пе-
режити велике щастя і велике нещастя,  прожити 
молодiсть в Україні,  опісля втеча в час війни,  факультет 
Медицини в Німеччині, подружжя, іміграція до Амери-
ки, родина, велика медична клініка,  паціенти, шпиталі, 
музика і скрипки, - скільки життя і пережиття!

Яка велика винагорода Господа Бога, що подарував 
йому стільки років, який дарунок для дружини, дітей і 
внуків – стільки років співжиття, стільки років спога-
дів, оповідань, спільних переживань.   

Кажуть, що для довгого життя треба займатися тим 
що любимо.  Доктор Шандра від самого народження 
любив музику, і ще дитиною почав грати на скрипці.  
Він грав і вправляв на скрипці кожного дня. Музика 
була його найблизькою подружкою. Він належав до 
надзвичайного покоління – українських лікарів які не 
тільки були відданими високо-кваліфікованими меди-
ками, але мали клясичну освіту – знали літературу, іс-
торію, займалися культурою, громадськими справами, 
політикою, були будівничими громадськйх організа-
цій. Вони справді – жили.

Уявіть собі, др. Шандра закупив найславнійшу 
скрипку у світі, Страдіварюса.   Страдіварюса!  Таку 
скрипку, що коли славний український скрипаль Олег 
Криса приїхав до Інституту  і побачив Страдіварюса в 
руках доктора Шандри, попросив чи можна на такому 

інструменті заграти, і йому подякував за честь.  Для 
музикантів, це брилянт струнних інструментів.   Такі 
моменти пригадуються.  

В Чикаґо, лікарі того покоління, які приїхали з Укра-
їни після Другої Світової Війни, зорганізували Лікар-
ську Оркестру.   Ніколи не забуду як вони грали ретро 
фокстроти і танґа, і навідь деякі класичні композиції.  
Вони шукали ноти, переписували, готували музичні 
аранжерки.  Доктор Осип Шандра на скрипці, доктор 
Ахіль Хрептовський на акордіоні, доктор Володимир 
Кассараба на фортепіано, доктор Василь Трухлий 
на кларанеті, доктор Рудавський співав, деколи і мій 
батько помагав на другій скрипці, а як треба було то 
на бубні, а я з далека подивляла і мріяла.  

Кожної середи, коли лікарі  закривали робочі го-
дини з паціентами, вони приходили до Інституту Мо-
дерного Мистецтва і грали, жартувавли, попивали, 
політикували.  Їх запрошували грати на громадських 
святах, бо грали на професійному рівні, ну може як 
професійні аматори. Але грали з любови до музики, до 
мови,  до культурного товариства,  вони мали потребу 
жити творчим світом.  

Тому якраз ці люди,  знайшли спільну мову з твор-
чими людьми в мистецтві, і разом зі  скульпторами і 
мистцями і музикантами допомогли збудувати Інсти-
тут Модерного Мистецтва.  Бо вони шукали свойого 
куточку в громаді де можна виявити творчу свободу, 
де можна  переговорити людські прагнення і творчі 
потреби, поширити сучану українську культуру у су-
часному світі, де можна знайти духовне задоволення. 
Бо до 1991 року, Україна була частиною Радянського 
Союзу і там не тільки було заборонено творити по 
свойому, але там примусово і плановано розвивали 
радянську а не українську культуру.

Коли доктор Ахіль Хрептовський, ще 1971 року, 
разом зі скульпторами Михайлом Урбаном і Костян-
тином Мілонадісом рішили започаткувати Інститут 
Модерного Мистецтва в Чикаґо, вони розуміли що 

будинки  не будуються без грошей, і виставки не ор-
ганізуються тільки з любови до культури – треба було 
шукати фінансів. І так, доктор Ахіль Хрептовський, в 
гарному товаристві і при чарці, намовив своїх колегів 
щоб разом з ним дали гроші на такий ,в тих часах, ек-
зотичний проект.  Доктор Осип Шандра з панею Лю-
бою, ще в ті часи, в 78-их роках, подарували внесок 
$40,000 а пізнійше ще більше.  Можите собі уявити які 
то були гроші в ті часи!  

Сьогодні можна впевнено сказати, що якщо б не 
фінансові пожертви доктора Хрептовського і доктора 
Шандри тоді в ті початкові роки, сьогодні не було б на-
шого Інституту Модерного Мистецтва.  Це вони і такі 
люди як вони, які роками підтримують Інститут, зали-
шили солідний пам’ятник нашій громаді та українській 
культурі на віки.  

Від імені дирекції і управи Українського Інституту 
Модерного Мистецтва, мені припав сумний обов’язок 
і честь попращати покійного від нашого товариства, 
від людей які завжди будуть згадувати його приязнь 
і ті часи коли разом провели багато творчого весело-
го часу, і подякувати меценатові Інституту покійному  
доктору Шандрі, за великий його вклад і довіру, та 
його родині за те що його підтримали, і продовжують 
свою активність при Інституті.  Коли в Інституті побу-
дували другу залю, поставили на стіні пропам’ятну та-
блицу в честь доктора Осипа і Люби Шандрів.   Є речі 
які залишаються на вічність і славу.   

Нехай пам’ять про Покійного завжди залишиться у 
спогадах друзів і родини, нехай на завжди залишуться 
у ваших серцях спомини про його тонкий і легкий гу-
мор, любов до життя, любов до родини, і нехай завжди 
пригадується мелодія його скрипки.

Щире співчуття родині і друзям.  Нехай Ангели в 
Небі, при акомпаняменті скрипок,  приймуть його до 
Господа.  Вічна пам’ять. 

Марта Фаріон
УІММ

Вічна Йому пам’ять!

Пращаємо д-ра Осипа Шандру
Горем опечалена родино, Жалібна громадо,
Зійшлись ми тут сьогодні попращатись з нашим дорогим колеґом, знайомим сусідом по 
праці, довголітним членом Українського Лікарського Товариства Північної Америки.
Як член професії, доктор Шандра був активним поза межами свого офісу. Він брав ак-
тивну участь в Українському Лікарському Товаристві Північної Америки, а також від-
відував конференції товариства в США і  в Європі. Його пейджер тепер назавжди буде 
тихим, він завершив свою останню медичну карту і продиктував останний операцій-
ний опис. Сторінки його медичних книг тепер залишиться назавжди незворушними.
Мелодія із золотих струн скрипки д-ра Шандри затихла на віки вічні. Його участь в 
орхестрі Лікарського Товариства буде приємною згадкою в історії УЛТПА.

Але він також залишає за собою все що він зробив, любов, яку він показав родині 
і пацієнтам, допомогу, яку він давав хворим , біль, яку він звільнював, хвороби, які 
він лічив. Ці благородні спогади завжди залишатимуться в нашій памятті, як його 
заслужені оcягнення. 
А родина стратила ніжного батька, дбайливого опікуна, доброго приятеля. Това-
риство стратило колеґу, лікаря, і дбайливого члена.
Ми прощаюся з вами, доктор Осипе, і бажаємо спокійного сну там де хвороба і 
страждання остаточно побіджені. Нехай земля Вашінгтона буде тобі легкою, а па-
мять про тебе буде вічною.

 д-р Юрій Грицеляк
УЛТПА

Залишив в печалі:

дружину  - Любославу з Куриловичів
донi - Діяну Роксоляну з мужем д-ром Володимиром 

     Мінковичом
  - Ренату Мотрію Шандру
  - Лісу Фіялку з мужем Юрієм Самбором
внуків - Ліліяну Мінкович
  - Адрію з мужем Кейльобом Рич
  - Данила Осипа Самбора
  - Ганну Самбор
швагерку - Богданну з Куриловичів Більовщук з родиною
братову Стефанію Шандру з родиною

Похоронні відправи відбулися 
в суботу, 21-го липня 2018 року 
в церкві св. Йосифа Обручника, 
а поховання в мавзолею на цвинтарі 
св. Миколая в Чикаґо.

Замість квітів дружина просить 
складати пожертви на Товариство 
Української Мови в США - Ukrainian 
Language Society, 5050 Seagrass Dr., Venice, FL 34293.
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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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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

АСТОРІЯ: 
 

32-01 31st  Street 
Astoria, NY 11106 
Tel: 718 626-0506 

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

Ваші ощадності зростають 
найшвидше на сертифікатах у 

Кредитівці Самопоміч Нью Йорк 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

ГОЛОВНЕ БЮРО:  108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY  10003   TEL: 212-473-7310    FAX: 212-473-3251 

Високі відсотки 
Різні терміни 

Вигідно розташовані філії: 

2.42% APY* 
        однорічний 

2.63% APY* 
         дворічний 

3.25% APY* 
        п’ятирічний 

*APY -  Відсоток у річному відношені з денно нарахованою дивідекдою.  Штраф нарахований за передчасне закриттяч 
сертифікату.  Мінімальна сума на відкриття сертифікату - $500.00.  Дивіденда може бути змінена в  будь який час. 


