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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Головний об’єкт критики
Петро Часто

Зі щирої поваги до наших читачів‚ радимо їм 
на весь передвиборний період в Україні запасти-
ся терпінням і внутрішньою невразливістю на 
інформації‚ що стосуватимуться кандидатів на 
президентський пост і тих сил‚ котрі за ними сто-
ять. Оскільки в сьогоднішній українській політиці 
нема святих‚ то не варто нічому дивуватися і дале-
ко не все треба брати за чисту монету. На жаль‚ ми 
не маємо можливости перевіряти на правдивість 
кожне повідомлення‚ спростовувати чи потвер-
джувати оприлюднені в пресі чи в телепрограмах 
компрометуючі того чи іншого діяча матеріяли. 
Тому читаймо все‚ що можна прочитати‚ слухай-
мо все‚ що можна почути‚ але залишаймося кожен 
при своїй власній думці.

Як і слід було очікувати‚ головним об’єктом 
передвиборної критики став Президент Украї-
ни Петро Порошенко. Якщо претендентів на його 
крісло знайдеться 20‚ то це означатиме‚ що камін-
ці в його город полетять з усіх двадцятьох боків. 
„Камінці“ – це зам’яко сказано. Чинний президент 
– й так воно не тільки в Україні – є в очах електо-
рату найбільш помітною‚ найбільш впізнаваною 
постаттю‚ й аби цю його перевагу невтралізувати‚ 
будуть застосовуватися найнеймовірніші способи 
– від найцинічнішого до найсмішнішого.

9 вересня інтернет-видання „ОРД“ (Оператив-
но-розшукова діяльність) вмістило на своїй веб-
сторінці сенсаційне журналістське розслідування 
під заголовком „Медведчук і Порошенко вступи-
ли у змову задля збереження влади“. Далі в тексті: 
„…Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес 
на зрідженому газі. Тобто‚ вони є бізнес-партне-
рами‚ спільно ведуть свої справи. Тож немає нічо-
го дивного‚ що вони разом розробили новий сце-
нарій‚ згідно з яким їхній вплив і прибутки мають 
зрости. За задумом партнерів‚ вони мають розді-
лити навпіл Україну‚ піднявши обурення людей 
щодо публічної проросійської політики Медвед-
чука. Обурений народ має піти за Порошенком‚ 
який‚ за домовленістю з Медведчуком‚ публічно 
буде критикувати „кума Путіна“. Тих людей‚ хто 
не схоче йти за Порошенком‚ будуть „таврувати“ 
прихильниками Медведчука та Росії. Задум за рів-
нем цинізму просто вражає, але він вже почав уті-
люватися в життя. Все почалося з начебто випад-
кової появи інформації про те, що Медведчук 
став власником каналів „112“ та „News One“… 
За домовленістю‚ Порошенко буде лише роби-
ти вигляд, що буде боротися з цими каналами та 
російською пропаґандою, насправді ж він не буде 
нічого робити по суті, і канали спокійно будуть 
працювати до виборів. В результаті цього пляну 
вони мають розділити між собою усіх виборців за 
принципом „Ти за Медведчука чи проти?“‚ якщо 
проти‚ то за Порошенка. Третього не дано“.

При цьому автор в „ОРД“ (звернімо увагу – 
непідписаний) посилається на свідчення депута-
та Верховної Ради Віктора Чумака‚ який рік тому 
залишив парляментську фракцію „Бльок Петра 
Порошенка“‚ оскільки також братиме участь у 
президентських виборах як один з кандидатів: 

(Закінчення на стор. 17)
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У Львові зустрілися вчителі 
закордонних шкіл українознавсва

ЛЬВІВ. – 17-22 серпня у Національному універ-
ситеті „Львівська політехніка” відбувся Перший 
світовий форум українознавчих суботніх та неділь-
них шкіл. Його співорганізатором була Світова 
Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) 
Світового Конґресу Українців (СКУ) під патро-
натом Марини Порошенко, дружини президента 
України та голови ради Благодійного фонду Петра 
Порошенка і Українського культурного фонду.

Форум проведено згідно з Меморандумом про 

співпрацю між СКУ і Міжнародним інститутом 
освіти, культури та зв’язків з діяспорою (МІОК) 
Національного університету „Львівська політехні-
ка”. 

Форум продовжив закладену понад 50 років 
тому традицію збирати учителів та освітян діяс-
пори, щоб поділитися надбаннями і успіхами та 
обговорити виклики щодо навчання української 

Учасники Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл. (Фото: СКУ) 

(Закінчення на стор. 14)

Прийми щирі вітання‚ дорога „Свободо“!
Стефан Качарай‚ 
Президент/головний виконавчий 

директор Українського Народного 
Союзу

Нашій „Свободі“ – 125 років! 
Вітаючи її від імені великої сою-

зової родини‚ з приємністю хочу 
підкреслити‚ що це спільне свято 
– редакції і Українського Народного 
Союзу. Й не лише тому‚ що „Свобода“‚ як 
і „The Ukrainian Weekly“‚ входить в загальну 
організаційну структуру УНСоюзу. Ще важли-
віше‚ з нагоди такого знаменитого ювілею‚ мати 
на увазі суспільний‚ ідейний‚ світоглядний бік 
справи – той напрям‚ в якому „Свобода“ і Укра-
їнський Народний Союз рухалися і розвивалися 
від останнього десятиріччя ХІХ ст. до нинішньо-
го дня‚ рухаючи і розвиваючи цим самим всю 
українську громаду Америки.

Не боюся виглядати нескромним – я певний‚ 

що 125-річчя „Свободи“ заслуговує бути 
поміченим і пошанованим в Украї-

ні‚ бо‚ по-перше‚ сама ювілейна дата 
є досить поважна‚ по-друге‚ „Сво-
бода“ на сьогоднішній день – єди-
на така давня україномовна газета у 
світі. А по-третє‚ і найголовніше‚ – 
від першого дня заснування і дони-

ні „Свобода“ була й залишається гли-
боко‚ сутнісно проукраїнською‚ з чис-

ла в число повторююючи‚ на 1-ій сторін-
ці‚ над своєю назвою‚ цей незмінний заповіт: 

„Пам’ятаймо про Україну!“.
Яка ще газета в світі‚ крім нашої „Свободи“‚ 

може похвалитися‚ що серед її постійних авто-
рів були найвидатніші українці – Іван Франко‚ 
Михайло Павлик‚ Михайло Грушевський‚ Воло-
димир Винниченко‚ Дмитро Дорошенко‚ Симон 
Петлюра та десятки інших визначних особис-

(Закінчення на стор. 19)

„СВОБОДІ“ – 125 років
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 ■ Екзархи розпочали працю в Україні

КИЇВ. – Екзарх Вселенського Патріярхату в Укра-
їні, Архиєпископ Даниїл 17 вересня під час 
зустрічі з Президентом Петром Порошенком 
запевнив, що разом з Єпископом Іларіоном Ед-
монтонським з Канади прибули до Києва, щоб 
здійснити ще більше кроків на шляху до єднан-
ня Української Православної Церкви. „Перед 
нами багато роботи. Ми уже призначили кілька 
зустрічей з різними представниками релігійних 
організацій в Україні”, – сказав Архиєпископ Да-
ниїл. („Укрінформ“)

 ■ Верховний суд відмовив Савченко 

КИЇВ. – 17 вересня Верховний суд відмовив за-
хистові народного депутата Надії Савченко у 
скасуванні постанов Верховної Ради про на-
дання згоди на притягнення до кримінальної 
відповідальности, на затримання та обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. Зазначається, що дане рішення може 
бути оскаржене до Великої палати Верховно-
го суду. У позові захист апелював до того, що 
Генеральний прокурор під час доповіді на за-
сіданні Комітету з питань реґляменту та орга-
нізації роботи парляменту щодо внесених ним 
подань відносно Н. Савченко не пояснив, яко-
го саме подання з трьох стосується наведена 
ним інформація і яку процесуальну дію вона 
обґрунтовує. У Верховній Раді відповіли, що 
неоголошення повного тексту подань та ви-
сновків Комітету щодо цих подань не може роз-
цінюватись як порушення, оскільки це взагалі 
не вплинуло на права та інтереси Н. Савченко. 
(„Укрінформ“)

 ■ МАУ почне нові лети 

КИЇВ. – Компанія „Міжнародні авіолінії України“ 
(МАУ) розширить географію летів влітку 2019 
року, почавши прямі рейси до Ізміра, Софії, Бу-
карешта. Про це 17 вересня повідомила прес-
служба перевізника. Лети до Софії будуть ви-
конувати літаки „Embraer-145“ щодня. До Ізміра 
і Букарешта літатимуть „Boeing 737-800“ нового 
покоління. Також МАУ плянує підвищити інтен-
сивність летів за вже існуючими напрямами Ки-
їв-Дніпро і Київ-Одеса (тричі на день) та Київ-Бу-
дапешт (двічі на день). („Українська правда“)

 ■ Науковці досліджують Дніпро

КИЇВ. – До 14 вересня судно „Дельфін“, на якому 
було 12 дослідників, пройшло 360 кілометрів 
акваторією Канівського водосховища річки 
Дніпро. Йдеться про першу експедицію „Дні-
про-2018“, частину Програми з вивчення морів 
та річок України. Її здійснює державна установа 
„Держгідрографія“ Міністерства інфраструкту-
ри України та Науковий гідрофізичний центр 
Національної Академії Наук України. Експедиція 
тривала тиждень. Вперше за час досліджень Дні-
пра науковці провели площинну гідроакустичне 
фільмування дна та водної товщі загальною пло-
щею понад 50 квадратних кілометрів. Завдяки 
цьому вдалося виявити затоплені судна, якорі й 
човни. Основне завдання експедиції – створити 
безпечні умови судноплавства та отримати су-
часну інформацію для банку цифрових океано-
графічних даних. Усі отримані дані доступні для 
користувачів. (Радіо Свобода)

 ■ Обмежили використання безпілотників

КИЇВ. – З 1 червня в Україні обмежили викорис-
тання безпілотних літальних пристроїв (дронів). 
Державна авіяційна служба затвердила „Тимча-
совий порядок використання повітряного про-
стору“. Раніше роботу дронів не реґулював жо-
ден закон. Уперше обмежити їхнє використання 
хотів Віктор Янукович, коли зафільмували має-
ток Міністра внутрішніх справ Віталія Захарчен-
ка. Цю заборону скасували. Але нинішні обме-
ження ускладнять роботу поліції, пожежників, 
військових. Щоб рятувальники почали шукати 
зниклу на озері людину, мають за 10 діб до цього 
отримати дозвіл Центру летів. Проблеми мати-
муть аґрарії, які активно використовують дрони 
для контролі за рослинами. Ці обмеження пору-
шують Конституцію України в частині права віль-
но збирати інформацію. („Газета по-українськи“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ТОЧКА ЗОРУ

Засоби масової дезінформації
Павло Казарін

Місяць тому відразу дві плятформи – 
„Facebook“ і „Apple“ – видалили сторінки блоґе-
ра Алекса Джонса. Офіційна причина – розпа-
лювання ненависти.

А.  Джонс вів конспірологічий кана л 
„InfoWars“, в якому розповідав, що Мішель 
Обама – трансгендер, що „Аль-Кайду“ спонзо-
рує Джордж Сорос, що вакцини викликають 
автизм, що подорож на Місяць була підробкою, 
а теракти „9/11“ були організовані американ-
ським урядом, який також має в своєму розпо-
рядженні „кліматичну зброю“ і управляє гура-
ґанами.

„YouTube“ погодився видалити лише кіль-
ка відеозаписів А. Джонса. „Twitter“ до бойкоту 
приєднуватися не став.

Характерно, що А. Джонс був завсідником 
російського телеканалу „Царгород ТВ“. Його 
любив запрошувати ідеолог евразійства і стра-
тег відродження російської імперії Олександр 
Дуґін, у програмах якого американський кон-
спіролог хвалив Володимира Путіна і критику-
вав розслідування про зв’язки Дональда Трам-
па з Кремлем.

Якби А. Джонс був обережніший з висловлю-
ваннями на адресу міґрантів з мусульманських 
країн, його сторінки далі існували б.

І це відмінна історія про те, як влаштовано 
медіяпростір.

Останні два десятиліття ми живемо в абсо-
лютно новій реальності. Технології спрости-
ли комунікації – кількість змісту зростає експо-
нентно.

І виявилося, що в ситуації нової конкурен-
ції торговці параноєю і неврозами перемага-
ють тих, хто торгує арґументами і рацією. В 
результаті громадяни різних країн думають про 
реальність куди гірше, ніж варто було б.

До того ж, інформаційний ринок перестав 
бути ринком. У тому числі і тому, що він пере-
творився на поле бою. Виявилося, що маніпу-
лювати поданнями про реальність куди прості-
ше і дешевше, ніж міняти саму реальність.

Однією з перших це зрозуміла Москва, яка 
стала створювати систему медія та блоґів, 
спільне завдання якої – здійснення диверсій.

Ця технологія не нова. Радянський Союз 
точнісінько так само вів інформаційні війни 
з Заходом. Але у нього був певний ціннісний 
набір, який він намагався просувати на експорт. 
У списку були плянова економіка й „інтернаціо-

налізм“, „рівність“ і „соціяльний захист“.
І СРСР вів війни з Заходом за правилами 

Першої світової війни: окопна війна з чітко 
окресленими кордонами. Прямі зіткнення – 
лише на периферії.

Сучасна Росія перелицювали правила бою. 
Відтепер війни йдуть за логікою диверсійних 
операцій, коли важливо не стільки просування 
„свого“, скільки руйнування „чужого“.

По суті, Москва цілеспрямовано торпедує 
чужі інститути і довіру. Розмиває концепт фак-
ту. Пропонує на вибір цілу купу відчайдушної 
конспірології. Підгодовує химерників і інвес-
тує в хаос.

З кожного предмету дискусії вкидаються 
додаткові версії, єдине завдання яких – похова-
ти під собою правильну відповідь.

„Місяць – то вигадка масонів“. „Місяць зро-
блений з швайцарського сиру“. „Місяць – 
рукотворне коло, прибите цвяхами до небесної 
тверді“. Всі ці „відкриття“ покликані заглуши-
ти голоси тих, хто боязко нагадує, що Місяць – 
супутник Землі.

Інвестиції в тотальну недовіру, повсюдну 
„зраду“ і примітивні спрощення накладаються 
на реальні труднощі, помножуючи їх в суспіль-
ній свідомості до позамежних величин.

В результаті ми спостерігаємо зростання 
антиміґрантських настроїв. Попит на ізоляціо-
нізм. Торжество популістів.

Москва не пропонує альтернативу. Вона всьо-
го лише руйнує ту систему, з якою вона програ-
ла Холодну війну.

І наша країна не стала винятком.
До 2014 року російський вплив в Україні 

було зосереджено на просуванні московсько-
го порядку: ОДКБ (Організація договору про 
колективну безпеку) – замість НАТО. Мит-
ний Союз – замість Европейського. Російський 
ринок – замість західнього.

Коли війна марґіналізувала ці гасла – на пер-
ший плян вийшла та сама стратегія, що засто-
совується в ЕС і США. Мета якої досить оче-
видна – повернути Україну в ситуацію 2013 
року.

Ця технологія досить безпрограшна. З однієї 
простої причини: для неї не існує протиотрути.

Вся військова історія ХХ ст. – це бороть-
ба снаряда і броні. Потужність першого при-
водила до зростання товщини другого. А бро-
ні в інформаційних війнах не існує в принципі. 

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Московщина була і буде основним 
ворогом як Болгарії, так і України

Ростислав Мартинюк

Свій День Злуки, який ми святкуємо 22 січ-
ня, болгари відзначають 6 вересня. Вони свого 
добилися ще у 1885 році, об’єднавши Князівство 
Болгарія з турецьким протекторатом Східньою 
Румелією. А ми лише у 1919 році, об’єднавши 
ЗУНР та УНР.

Відмінностей звісно дуже багато. Навіть те, 
що в нас схід і захід разом, а в них – північ і пів-
день разом. Але є спільні ознаки. Головна – Мос-
ковщина була і буде основним ворогом як Бол-
гарії, так і України.

Після злуки Болгарії саме Московщина вима-
гала від Туреччини проголошення війни. Саме 
Московщина створила „нормандський формат“, 
залучивши до залякування Болгарії Францію та 
Німеччину.

Єдиний союзник Болгарії – Великобританія, 
яка й зупинила вже розпочату інвазію турків, 
та німецька журналістика, яка зайняла виразно 
антимосковську позицію (зараз Москва це вра-
хувала).

Московщині вперше в історії не допомогла 
аґентура на ключових державних постах. Злука 
Болгарії відбулася всупереч московському офі-
церству, якими кишіла болгарська армія, а на 

чолі самого Міністерства оборони Болгарії сто-
яв їхній „Лєбєдєв“ – турок Кантакузин.

Справу Злуки Болгарії довершили хлопчаки: 
28-річний князь Александар, 29-річний мініс-
тер оборони, 24-річний начальник Генерально-
го штабу. Незабаром після Злуки ця трійця здій-
снила неможливе – перекинула всі війська з 
турецького напрямку на північ – проти Сербії.

Московщина, не змігши натравити на Болга-
рію турків, таки знайшла дурнів. Війну оголоси-
ла Сербія. Але програла.

Висновок: Москва завжди одна й та сама. 
Царська, більшовицька, путінська. Москва діє 
за однаковими лекалами – співпраця з Німеччи-
ною, ослаблення країн Міжмор’я, розпалюван-
ня воєн і стимуляція інтервенцій, впровадження 
аґентури у силові бльоки, пропаґанда удаваного 
братства, підкуп, шантаж.

Це тяжкі риси нашого історичного ворога. 
Але їх одноманітність дає змогу успішно про-
гнозувати і знешкоджувати московську небез-
пеку.

Зі святом, країни Міжмор’я!

„Газета по-українськи“

Ростислав Мартинюк – історик‚ Київ.

(Закінчення на стор. 3)
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 ■ Прибув тепловоз з США 

ОДЕСА. – 11 вересня перший локомотив „Три-
зуб“ виробництва американської компанії 
„General Electric“ прибув до порту Чорноморськ 
Одеської области. Локомотив понад місяць 
мандрував спочатку залізницею, а потім через 
Атлантичний океан, Середземне та Чорне моря. 
Україна до кінця року очікує інші 29 локомоти-
вів від „General Electric“. (Радіо Свобода)

 ■ Зміну часу вважають зайвою

КИЇВ. – В Україні знову заговорили про скасу-
вання переходу на літній час. „Коли в Евросоюзі 
скасують перехід на літній час, то Мінеконом-
розвитку звернеться до Кабінету Міністрів Укра-
їни щодо змін в обчисленні часу на території 
країни”, – повідомила 15 вересня прес-служба 
відомства, додавши, що економічного обґрунту-
вання щорічного переходу на літній час і інфор-
мації про зменшення споживання електроенер-
ґії при переведенні годинників міністерство не 
має. В Академії Наук також спростували користь 
від переходу на літній час для України. Пере-
ведення стрілок не має жодного економічного 
ефекту. Населення почало сприймати переве-
дення стрілок як безглузду забаганку началь-
ства. („Укрінформ“)

 ■ Справу Лазаренка обіцяють завершити 

КИЇВ. – „Розслідування справи колишнього 
прем’єра України Павла Лазаренка буде за-
вершене в США у поточному році“, – заявив 
Генеральний прокурор Юрій Луценко під час 
свого виступу 15 вересня на щорічному міжна-
родному форумі „Ялтинська европейська стра-
тегія“. „Україна нарешті отримає 170 млн. дол., 
які були вкрадені. Я обов’язково за цим поїду 
в США, уже маю запрошення“, – сказав Ю. Лу-
ценко. Крім того, Ю. Луценко зазначив, що під 
час візити в США плянує обговорити з амери-
канськими колеґами можливість повернення 
до України 6 млрд. грн., які „мафія Януковича“ 
могла там сховати. П. Лазаренко був заарешто-
ваний в США в лютому 1999 року з панамським 
пашпортом, він провів у в’язниці в очікуванні 
процесу близько чотирьох років. У червні 2003 
року його випустили під заставу в розмірі 65 
млн. дол., проте 1 жовтня 2008 року він вирішив 
повернутися до американської в’язниці, зая-
вивши, що побоюється за своє життя. Прокура-
тура звинувачувала П. Лазаренка у здирництві, 
шахрайстві, перевезенні викрадених грошей та 
відмиванні в 1994-1999 роках майже 280 млн. 
дол.  („Укрінформ“)

 ■ Збудували перший бойовий катер 

КИЇВ. – 14 вересня на воду спустили перший 
бойовий катер „Кентавр“, зроблений на замов-
лення Міністерства оборони. Броньований де-
сантно-штурмовий катер виготовили на київ-
ському заводі „Кузня на Рибальському“, раніше 
відомому як „Ленінська кузня“. Катери проєкту 
„Кентавр“ є виключно українською розробкою і 
дадуть змогу посилити бойовий потенціял Вій-
ськово-Морських сил України, заявив секретар 
Ради національної безпеки і оборони Олексан-
дер Турчинов на урочистій церемонії спуску 
катера на воду. Катер має реактивну систему 
залпового вогню і два бойові модулі з велико-
каліберними кулеметами і ґранатометами, які 
завдяки системі стабілізації можуть вести при-
цільний вогонь, не зменшуючи швидкости руху 
катера, що значно підвищує його бойовий по-
тенціял, безпеку та мобільність десантного під-
розділу. (ВВС)

 ■ Президент Естонії прибирала парк 

ДНІПРО. – 15 вересня Президент Естонії Керсті 
Кальюлайд у Всесвітній день прибирання взяла 
участь в прибиранні міського парку в місті Дні-
про. Вона повідомила: „Ми всі повинні зберегти 
нашу плянету для майбутніх поколінь, зробити 
наше середовище проживання більш чистим і 
красивим“. К. Кальюлайд зазначила, що в парку 
дуже багато пляшок від горілки, пива і води. По-
садник Дніпра Борис Філатов погодився, що в 
місті ще є місця‚ куди „страшно зайти“: звалища і 
занедбані парки. („Інтерфакс-Україна“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

Тому що будь-яка спроба її створити натрапить 
на звинувачення в цензурі.

Ми звикли покладатися на довоєнну етику 
лівого лібералізму.

Коли всі точки зору мають право на існуван-
ня. Коли простір ідей сприймається як ринок, 
який повинен бути приведений в гармонію 
„невидимою рукою“. Ми віримо в концепти 
„раціонального вибору“ і „попиту на якість“.

Але в тому й річ, що ці правила перестають 
працювати. У тому числі і тому, що на ринку 
з’явилися гравці, які не намагаються грати за 
правилами. Для яких інвестиції в медія важли-
ві не прямими дивідендами, а непрямими: полі-
тичними, соціологічними, електоральними.

Втім, нічого нового. Такі ж правила працю-
вали і до війни – коли найбільші медія були 
лише інформаційним бронежилетом для осно-
вного бізнесу власника. Війна лише підвищила 
ставки. І багато разів збільшила ціну помилки.

Заклики до чесної конкуренції з аґресором 
за уми і серця виглядають досить наївно. Осо-

бливо якщо згадати, що сумарний бюджет 
російської державної пропаґанди перевищує 
мільярд долярів.

Давиди перемагають Ґоліятів здебільшого 
в притчах. А в реальності стають гумусом під 
ногами нерозбірливих в засобах левіятанів. 
Проблема в тому, що навіть дискусії про про-
тиотруту ніхто не провадить. В цьому напрям-
ку намагаються працювати США і Франція, але 
готового збірника рецептів не винайдено.

Чи може відкрите суспільство залишатися 
відкритим в умовах аґресії з боку закритого? Де 
грань між пропаґандою і журналістикою? Чи 
повинна наступати відповідальність за фаль-
шивки і маніпуляції?

У публічних дебатах існує важливе правило. 
Той, хто говорить правду, завжди програє тому, 
хто бреше. Тому що перший обмежений рамка-
ми цієї самої правди. А другий не обмежений 
нічим.

„Українська правда“. 
Переклад з російської мови:

редакція „Свободи“

Павло Казарін – український журналіст‚ 
колишній мешканець Криму. Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Засоби масової...

У Києві відзначили 100-річчя  
першого з’їзду українців Криму

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 22 серпня в Музеї Української рево-
люції 1917-1920 років відбувся публічний дія-
лог з історії „100 років першого з’їзду україн-
ських організацій Криму. Досвід самоорганізації 
кримських українців у ХХ-ХХІ ст.“‚ який органі-
зувала Таврійська гуманітарна плятформа з під-
тримкою директора державного підприємства 
„Держзовнішінформ“ Богдана Дубаса.

У серпні 1918 року у Симферополі українські 
активісти провели з’їзд українських організацій 

Криму, учасники якого утворили Крайову укра-
їнську раду в Криму. Координатор Таврійської 
гуманітарної плятформи Андрій Іванець роз-
повів про з’їзд українських організацій Криму 
та про досвід самоорганізації українців у 1917-
1920 роках‚ а голова Кримської філії Науково-
го Товариства ім. Шевченка, автор книги „Укра-
їнська провесінь Криму“ Петро Вольвач розпо-
вів про форми самоорганізації кримських укра-
їнців у 1991-2014 роках. 

Відбулося активне обговорення стану гро-
мади українців Криму у 2014-2018 роках, у 

якому взяли участь координатор 
Евромайдану в Криму у 2013-2014 
роках, директор Національного 
газетно-журнального видавництва 
Андрій Щекун, адміністратор сто-
рінки у фейсбуці „Кримські укра-
їнці“ Сергій Вікарчук, голова гро-
мадського комітету „Крим з Украї-
ною“, учасник бойових дій на Дон-
басі Микола Поровський, директор 
„Держзовнішінформу“ Б. Дубас. 

А. Іванець нагородив перемож-
ця конкурсу знавців історії україн-
ської громади Криму та відвідува-
чів книгою „Кримська проблема в 
діяльності УНР періоду Директорії 
(кінця 1918-1920 років)“. 

Делеґація поїхала на Лук’янівське 
кладовище покласти квіти на моги-
лу одного з ключових українських 
діячів Криму у період війн і рево-
люцій Павла Горянського (1878-
1935)‚ який був фундатором і очіль-
ником Ялтинської української гро-
мади у 1917-1920 роках, головою 
Крайової української ради в Криму, 
а також, ймовірно, консулом УНР 
на Кримському півострові. 

Учасники зустрічі (зліва): голова Кримської філії Наукового 
Товариства ім. Шевченка, академік, автор книги 
„Українська провесінь Криму“ Петро Вольвач та координа-
тор Таврійської гуманітарної плятформи Андрій Іванець. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)

У центрі фільму – суд над Петлюрою
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 6 вересня у кінотеатрі 
„Портал“ відбулася прем’єра нового українсько-
го художнього фільму „Таємний щоденник Симо-
на Петлюри“. 

Стрічку Олеся Янчука‚ режисера і одного з 
авторів сценарію‚ можна назвати історико-біо-
графічною. Серед продюсерів фільму також 
названо одного з провідників світового україн-
ства Аскольда Лозинського. 

Форма щоденника дозволила переносити події 
у різні роки і місця. Тож ми бачимо С. Петлю-
ру і керівником Директорії, і головним отама-
ном військ УНР. Показано його протистояння з 
тодішньою політичною верхівкою, болісні комп-

роміси, на які доводилось йти‚ страшні втрати, а 
також трагічні моменти, коли Україна не змогла 
відстояти свою незалежність.

Показано не лише особисті протиріччя С. Пет-
люри, а й протиріччя епохи, бурхливий націо-
нальний зрив, що розбився об інтереси інших 
держав, насамперед Російської імперії та Польщі‚ 
та об власний хаос і неготовність політичних еліт. 

Досить невиразні у фільмі постаті Володими-
ра Винниченка та Михайла Грушевського, хоча 
актори першорядні – Євген Ніщук та Богдан 
Бенюк. Роля першого президента України вза-
галі обмежується кількома фразами, тодішній 
прем’єр теж тільки пару разів нервово реагує на 

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Нетанягу: „Сильні виживають”

ЄРУСАЛИМ. — Прем’єр-міністер Ізраїля Бенія-
мін Нетанягу видав виразну пересторогу супро-
тивникам його країни в реґіоні, проголошуючи‚ 
що миру можна буде досягнути тільки з сильною 
їзраїльською державою. Виступаючи 30 серпня 
на імпрезі для перейменування строго засекре-
ченої їзраїльської атомної електростанції іме-
нем колишнього Президента й Прем’єра Шимо-
на Переса, Б. Нетанягу сказав, що на Близькому 
Сході „є проста істина: Немає місця слабим. Сла-
бі розпадаютья, є змасакровані і стерті з історії‚ 
в той час як сильні виживають, на добро чи зло. 
Сильних поважають, зі сильними творять со-
юзи, а в кінці мир укладають зі сильними”. Ізра-
їль є єдиною країною в реґіоні, яка має ядерну 
зброю. Аналітики вважають, що країна має до 
400 ядерних боєголовок. („Newsweek”)

 ■ США роздумують над проханням Польщі

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп ска-
зав 18 вересня, що США застановляються над 
проханням Польщі встановити постійну вій-
ськову базу США на території свого союзника 
з НАТО. Польща запропонувала заплати до 2 
млрд. дол. за таку базу. Д. Трамп признав, що 
розділяє турботу Польщі про можливу росій-
ську аґресію. Під час своєї візити до Вашінґтону 
17 вересня Президент Польщі Анджей Дуда без-
посередньо апелював до Д. Трампа в цій справі 
на зустрічі з ним. На спільній прес-конференції 
А. Дуда сказав, що він назве нову базу „Форт 
Трамп” і що вона служитиме заборолом проти 
загрози з Росії. Польща є членом НАТО від 1999 
року. („Reuters”)

 ■ Що думають американці?

НЮ-ЙОРК. — Телевізійна компанія новин „ NBC 
News” і газета „Вол Стріт Джорнал” провели опи-
тування виборців про те, що вони думають про 
тих гравців професійного американського фут-
болу, котрі під час виконання національного 
гимну перед змаганнями клякають, щоб запро-
тестувати проти расової нерівности у США. Згід-
но з вислідами опитування‚ оприлюдненими 31 
серпня, 54 відс. виборців вважають, що це є не-
доречною поведінкою, але 43 відс. схвалюють 
цю форму протесту. Президент Дональд Трамп 
не раз гостро критикував цих спортовців, ка-
жучи‚ що така поведінка є непатріотичною. Як 
можна було сподіватися, виборці‚ котрі голосу-
вали за Д. Трампа‚ найгостріше засуджують такі 
протести: 89 відс. дивляться на це неґативно, 
але противну опінію висловили 76 відс. тих ви-
борців, котрі голосували за Гиларі Клінтон. По-
дібний розподіл є по партійній приналежності: 
республіканці засуджують протести голосами 
88-10 відс., а демократи підтримують голосами 
72-23 відс. Серед незалежних виборців 57 відс. 
кажуть, що протести не є відповідними, а 42 
відс. схвалюють їх. Найбільшу підтримку протес-
туючим футболістам висловлюють афроамери-
канці: 70 відс. („NBC News”)

 ■ Путін готовий до підписання угоди

МОСКВА. — Виступаючи 12 вересня на еконо-
мічній конференції на Далекому сході Росії, Пре-
зидент Володимир Путін подав думку, що Росія 
та Японія повинні підписати до кінця цього року 
мирову угоду для формального закінчення кон-
флікту з Другої світової війни. В. Путін сказав, що 
обидві країни повинні підписати угоду „без пере-
думов” і „розв’язати залишені питання пізніше”. 
На перепоні такій угоді дотепер стояла справа 
чотирьох островів, на які Японія має претензії, 
але які є під контролею Росії. („Associated Press”)

 ■ Росія показала заавансовану зброю 

РОСІЯ, Чита. — Під час військових навчань 12 ве-
ресня Росія показала свою найбільш заавансо-
вану систему повітряної оборони. Навчання від-
бувалися на Телембському полігоні‚ приблизно 
80 миль на північ від міста Чита в Сибіру. Мініс-
терство оборони привітало їх з успіхами, кажу-
чи‚ що маневри під час навчання „Восток-2018” 
були найбільшими в історії, в яких брало участь 
майже 300 тис. осіб, включно з китайськими та 
монгольськими військами. Вони закінчилися 17 
вересня. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
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У Росії хочуть спотворити історію
Левко Хмельковський

Російське воєнно-історичне товариство 
(РВІТ) прислало у Сандармох свою експедицію, 
щоб у місцях поховань жертв Великого терору в 
Карелії знайти могили радянських вояків, роз-
стріляних фінами в роки Другої світової війни. 
З експедицією була спеціяльний кореспондент 
опозиційної російської „Нової газети“ Ірина 
Тумакова, яка розповіла правду про цю подію. 

Експедиція працювала від 24 серпня до 5 
вересня. Табір для експедиції РВІТ постави-
ли в лісі біля урочища Сандармох 24 серпня. 
Свій намет поставив і спеціяльний пошуковий 
батальйон Міністерства оборони Росії. Керів-
ник пошуків Сергій Баринов спершу став доко-
ряти журналістці, що вона самовільно зайшла 
у розташування військової частини, визнав, 
що солдати шукатимуть поховання в’язнів фін-
ських концтаборів й тут же зізнався, що не знає, 
де були ці табори. 

 „Меморіял“? – перепитав він. – „Не знаю 
такого товариства. Розстріли репресованих в 
Сандармоху не доведені“. 

Останки репресованих радянських грома-
дян виявили у Сандармосі 1997 року активіс-
ти товариства „Меморіял“, зокрема його карель-
ський представник Юрій Дмитрієв, який тепер 
позбавлений волі за вигаданими звинувачення-
ми.

Голова петербурзького „Меморіялу“ Ірина 
Фліґе працювала разом з Ю. Дмитрієвим. Було 
встановлено, що тут поховано 6,431 особу. Їх 
імена і біографії вже досліджені. Є докумен-
ти, у яких описано, на яку відстань з Медвеже-
гірського ізолятора людей возили на розстріл. 
Є дані, коли і як проводили розстріли. В числі 
розстріляних 1,111 особа – так званий Великий 
соловецький етап 1937 року. Серед них було 300 
українців.

Звідки ж походить версія про розстріляних 
фінами полонених? Її висунули у 2016 році про-
фесори Петрозаводського університету Юрій 
Килин і Сергій Веригин. В липні 2016 року газе-
та „Ізвєстія“ написала: „Захоронені в розстріль-
них ямах люди, яких вважали жертвами сталін-
ських репресій, можуть виявитися радянськи-
ми червоноармійцями, страченими у фінських 
концтаборах“. „Меморіял“ заявив протест. В 
грудні Ю. Дмитрієв був арештований. 

І. Фліґе заявила: „За усі роки війни і окупа-
ції фіни розстріляли 2,000 полонених. Усіх поло-
нених у Фінляндії було 60 тис. осіб. Виходить, 
ці 2,000 страчених лежать саме у Сандармоху?. 
Поховання НКВД у Сандармоху було засекре-
ченим, фіни про нього не знали. Немає жодного 
свідчення, що фіни виявили ці поховання. Коли 
б це сталося, вони розпочали б велику пропа-
ґандистську кампанію“.

Тепер добре відомо, де були фінські табори 
полонених. Возити звідти в’язнів на розстріл 
за 20-30 кілометрів у Сандармох було недоціль-
но: у тих місцях тривали бої, вузькі лісові доро-
ги були захаращені воєнною технікою. Засудже-
них до страти полонених фіни розстрілювали у 
таборах і там же їх хоронили.

Але нова експедиція вже 27 серпня без яки-
хось зусиль виявила поховання, у якому було три 
трупи зі зв’язаними за спиною руками. У кожно-
му з трьох черепів – діра у потилиці. На кожному 
був однострій з однакового зеленого матеріялу. 
Директор Медвежегірського музею Сергій Кол-
тирін ввaжає, що страчені були солдатами, які 
відстали від своєї частини. Як пошуковики могли 
так точно почати розкопки у правильному місці? 

У Сандармоху в роки війни була передова 
лінія боїв і про розстріли полонених не могло 
бути й мови. Фінляндія готова надати усі доку-
менти про табори полонених. Чому досі ніхто не 
шукав сліди розстріляних червоноармійців? 

Яка ж мета експедиції? Така ж, що тепер й в 
Катині, — прикрити злочини сталінського часу 

іншими злочинами, поставити нові пам’ятники, 
щоб люди вже не пам’ятали про жертви полі-
тичних репресій. Мовляв, це жорстокі воро-
жі фіни розстрілювали невинних полонених, а 
страти тисяч українців – вигадка „Меморіялу“. 

Ігри пам’яті в Сандармоху 
Віталій Червоненко, BBC

Леґендарне урочище Сандармох у Росії, де у 
сталінські часи розстріляли частину „україн-
ського відродження“, опинилося у центрі істори-
ко-політичного скандалу. Ще в середині 1990-их 
років російські історики та науковці встанови-
ли, що в цьому місці розстріляли в’язнів Соло-
вецьких таборів, зокрема й найвідоміших укра-
їнських культурних діячів. За останні роки там 
створили місце пам’яті жертв Великого терору, 
а українці поставили власний пам’ятний хрест.

Проте зараз з підтримкою російських військо-
вих і без участи профільних науковців там поча-
ли нові розкопки – шукають рештки розстрі-
ляних фінами радянських полонених. Це може 
бути частиною нової історичної концепції вла-
ди, в якій Сандармоху відведена роля „політично 
правильного“ військового меморіялу, а не місця 
пам’яті жертв сталінських репресій. Наприкінці 
жовтня та на початку листопада 1937 року сюди 
привезли та розстріляли 1,111 в’язнів Соловець-
кого табору. Серед них було майже 300 укра-
їнців. Найвідомішими українськими жертва-
ми Сандармоху називають Леся Курбаса, Мико-
лу Куліша, Миколу Зерова, Валер’яна Підмогиль-
ного та Михайла Ялового. Наприкінці 1997 року 
влада Карелії урочисто відкрила меморіяльний 
цвинтар Сандармох. Тоді ж започаткували Між-
народний день пам’яті Сандармоху – 5 серпня. 
Згодом тут звели монументи пам’яті загиблим 
різних конфесій та національностей.

Проте у 2014-2015 роках ситуація і ставлен-
ня російської влади почали змінюватись. У лис-
топаді 2015 року Росія визнала „іноземним аґен-
том“ товариство „Меморіял“, яке було рушійною 
силою дослідження історії Сандармоху. З того 
часу офіційні делеґації російської влади переста-
ли відвідувати щорічні жалобні заходи в урочи-
щі. У грудні 2016 року один з головних дослідни-
ків Сандармоху Юрій Дмитрієв опинився за ґра-
тами. У квітні 2018 року місцеве державне теле-
бачення повідомило про майбутню нову дослід-
ницьку експедицію у Сандармох.

26 серпня експедиція Російського військово-
історичного товариства почала розкопки. Проти 
розкопок виступили родичі розстріляних у Сан-
дармоху, які остерігались, що нові досліджен-
ня зашкодять цілісності меморіяльного цвин-
таря. Журналіст-історик Гліб Яровий в інтерв’ю 
для Радіо Свобода припустив, що справжньою 
метою розкопок може посунення значущости 
Сандармоху як місця історичної пам’яті Велико-
го терору на другий плян.

Фінське видання „Ilta Sanomat“ вже оприлюд-
нило реакцію фінських науковців на розкопки. 
Історик Антті Куйла з Гельсінкського університе-
ту, який займався дослідженнями розстрілів вій-
ськовополонених фінською армією, стверджує, 
що інформація щодо ролі фінів у розстрілах в 
Сандармоху не відповідає дійсності. Він назвав 
нові розкопки „політичним проєктом“.

Події навколо Сандармоху занепокоїли укра-
їнських науковців, які давно займаються цією 
темою. Співробітниця Українського інституту 
національної пам’яті Леся Бондарук, яка співп-
рацювала з Ю. Дмитрієвим, назвала дії росій-
ської влади „історичною зачисткою“. Вона вбачає 
лише політичну мету нових розкопок у Сандар-
моху. Карельське товариство української куль-
тури „Калина“, яке опікується українськими 
пам’ятниками в Сандармоху, також стурбоване 
новими розкопками. 
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 ■ Бальоти будуть еспанською мовою

ТАЛАГАСІ, Фльорида. — Федеральний суддя 
вирішив 7 вересня, що виборчі урядовці у 32 
округах мусять видрукувати зразки виборчих 
листків (бальотів) еспанською мовою на листо-
падові вибори. Це було відповіддю на позов ми-
нулого місяця коаліції різних груп, котрі казали‚ 
що федеральний закон має „охороняти право 
еспаномовних порторіканців голосувати в стей-
ті”. („Miami Herald”)

 ■ Високопосадовця засудили за корупцію

БРУКЛІН. — Колишнй президент бразилійської 
футбольної федерації Хозе Марія Марін засу-
джений до чотирьох років ув’язнення за ко-
рупцію. Він також мусить віддати 3.34 млн. дол. 
і доплатити 1.2 млн. дол. кари. 86-літній Х. Марін 
отримав такий вирок 22 серпня в федеральному 
суді США в Брукліні. Він є перший засуджений 
серед кількх десятків урядовців міжнародно-
го футболу, котрим США закидають корупцію в 
кількасот млн. дол. („ESPN”)

 ■ Сирія збила російський літак

ЄРУСАЛИМ. — Представник Міністерства обо-
рони Росії генерал-майор Ігор Конашенков 18 
вересня звинуватив Ізраїль за збиття російсько-
го військового літака недалеко середньомор-
ського узбережжя Сирії, хоч літак був зістріле-
ний сирійськими протиповітряними силами. І. 
Конашенков сказав, що чотири ізраїльські бо-
йові літаки типу „F-16” використали російський 
літак як щит під час свого ракетного удару 17 ве-
ресня недалеко сирійського побережного міста 
Гемаймім. У відповідь на атаку сирійська арти-
лерія збила літак, спричинюючи смерть 15 вій-
ськовиків. Ізраїльські збройні сили признали, 
що вони проводили повітряну атаку на сирій-
ську територію під контролею уряду Президен-
та Башара аль-Асада. Представник ізраїльсько-
го війська генерал-бриґадир Ронен Манеліс 
висловив „жаль за смерть залоги російського лі-
така, який був збитий сирійським протиповітря-
ним вогнем”. Президент Росії Володимир Путін 
назвав це „ланцюгом трагічних випадкових об-
ставин”. Прем’єр-міністер Ізраїля Беніямін Нета-
нягу негайно потелефонував В. Путінові, висло-
вив співчуття з приводу смерти залоги літака, 
але звинуватив Сирію за цю трагедію і висловив 
готовність вислати командувача Військово-По-
вітряних Сил Ізраїля до Москви‚ щоб поділитися 
інформаціями про цю подію. („Los Angeles Times”)

 ■ Гейлі: Росія підточує санкції

НЮ-ЙОРК. — Посол США до ООН Нікі Гейлі ска-
зала, що Росія „активно працює‚ щоб підірвати” 
санкції ООН‚ накладені на Північну Корею. Ви-
ступаючи перед Радою Безпеки ООН 17 верес-
ня, Н. Гейлі заявила, що „Сполучені Штати мають 
докази послідовних і широкомаштабних росій-
ських порушень”. В цьому році США встановили 
принаймні 148 випадків нелеґального переван-
таження нафтопродуктів з корабля на корабель 
для Північної Кореї. Посол Росії до ООН Василій 
Небезня заперечив закиди США. „Заперечувати, 
відвернути увагу та брехати, ми чули цю саму 
пісню вже багато разів раніше”, – відповіла Н. 
Гейлі. Комуністичний Китай також розширив 
свою торгівлю, леґальну й нелеґальну, з Північ-
ною Кореєю, надаючи їй критичну поміч та під-
риваючи дипломатію США. („NBC News”)

 ■ „Тойота“ плянує відкликати авта

ТОКІО. — Велика японська компанія „Тойота“ 
оголосила 5 вересня, що плянує відкликати 
приблизно 1.03 млн. авт, включно з популярним 
гібридним моделем „Пріюс“, в Японії, Північній 
Америці, Европі та інших реґіонах через можли-
ву проблему вибуху вогню в електричних дро-
тах. Відклик для направи включає авта‚ зроблені 
в Японії між червнем 2015 року та травнем 2018 
року, і включає моделі „Пріюс“ та легкі ваната-
жівки моделі C-HR так звані „Сrossover SUVs”, які 
були продані в Японії, Европі, Австралії та інших 
країнах. Приблизно половину відкликаних до 
направи авт буде з Японії. У США тільки „Пріюс“ 
буде відкликаний. Це включає приблизно 192 
тис. авт в країні. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ТОЧКА ЗОРУ

Промова про мову
Сергей Дацюк

Я не люблю говорити про мову в Україні. 
По-перше, ці дискусії в більшості випадків 
нав’язуються для розбрату. А по-друге, вони ні 
до чого зазвичай не ведуть, бо кожен залиша-
ється при своїй думці.

Але в даному разі, точно відомо, що мовна 
дискусія почалася через конкретний випадок, 
коли експерта вигнали з телеетеру за небажан-
ня говорити українською мовою, і експерти та 
журналісти обговорюють її чи не вперше прин-
ципово, а не на рівні емоцій. Читані мною пози-
ції експертів та журналістів мене не задоволь-
нили, бо вони не добираються до суті мовної 
ситуації в Україні.

Тому я погодився висловитися на цю тему.
Коли Росія почала війну проти України, то 

воювати стали також і мови. Я належу до пар-
тії війни в Україні, тому вважаю, що українська 
мова прямо і беззаперечно має воювати з росій-
ською повсюдно. Не буває ситуації, коли країни 
воюють, а мови – ні.

Водночас я вважаю, що‚ на відміну від росі-
ян-імперців, які накидали своє бачення мовно-
го поглинання української безпринципно, під-
ло, зверхньо і приховано, українці мають діяти 
принципово, благородно, на рівних і відкрито. 
Просто тому, що лише моральна перевага носі-
їв української мови забезпечить їм перемогу у 
мовній війні.

Використання безпринципної позиції україн-
цями, хай навіть вона виправдовується тим, що 
так діяли щодо них росіяни раніше, в жодному 
разі моральної переваги не надасть і російсько-
мовних до української не наверне.

Лише моральна перевага забезпечує перемо-
гу. Якщо справжньої моральної переваги немає, 
то навіть велика нібито перемога буде нетрива-
лою, як от у СРСР над націонал-соціялістською 
Німеччиною, коли Захід виявився переможцем 
через років 40 по тому.

Отже‚ ми знову повертаємося до принципів 
багатомовности в Україні.

Перший принцип багатомовности – це курс 
на ненасильницьку українізацію, яка може бути 
лише поступовою, а відтак має витісняти росій-
ську мову протягом одного-двох поколінь в 
Україні.

Але повністю принцип діє лише в умовах 
миру. З українського боку установка ненасиль-
ницька, але раз Росія воює, то і Україна воює.

Водночас мовна війна під час збройної війни 
має бути не з українськими російськомовними 
громадянами, а зі структурами, що підтриму-
ють російську мову. Причому в персональному 

пляні лише ті українці, хто в реальних бойових 
діях чи їх структурною підтримкою опираються 
російській окупації, мають право на радикаль-
ну мовну позицію, бо вони її заслужили. Але не 
можна бути пацифістом і бажати мирної і вод-
ночас швидкої українізації.

Другий принцип багатомовности – пра-
во російськомовних на ненасилля щодо них 
і на вимогу чіткого встановлення ситуацій, 
в яких перехід на українську мову для них є 
обов’язковим.

Ту т я би дискусійно запропонував як 
обов’язкові для переходу на українську мову 
ситуації офіційні (де держава визначає прави-
ла), авторських програм чи проєктів (де автор 
визначає правила), групові (де провідник визна-
чає правила). Приватні та інші, не перелічені 
тут, ситуації мають бути абсолютно вільними – 
ні держава, ні автори, ні провідники там прави-
ла не встановлюють.

Третій принцип багатомовности (для профе-
сіоналів) – мова виступає кваліфікаційною рам-
кою. Якщо ти український публічний інтелек-
туал чи експерт, чи журналіст, чи політик, то 
ти маєш засвідчувати володіння українською 
мовою у всіх її функціях.

Для публічної особи в Україні не досить воло-
діти українською мовою задля того, аби розу-
міти співбесідників та читати новини чи навіть 
аналітику. Для публічної особи володіння укра-
їнською мовою має бути в тому числі на таких 
рівнях: 1) філософських розмірковувань та реф-
лексії (володіння філософським дискурсом та 
здатність до закоріненої у мову рефлексії); 2) 
професійної комунікації (володіння профе-
сійною лексикою); 3) швидкої чи конфліктної 
комунікації (де більше значить емоційність і 
володіння мовою дає перевагу тому, хто більш 
впевнено себе почуває).

Будь-який російськомовний громадянин Укра-
їни має право не вживати українську мову, але 
він тоді не може повноцінно виступати у публіч-
них ситуаціях. Водночас позбавляти його пра-
ва на таку публічну комунікацію не варто – хай 
комунікує, хай ганьбиться, хай переживає, хай 
вчиться. Якщо захоче, навчиться, і йому допомо-
жуть. Щире бажання вчитися завжди підкупає.

Така моя позиція – принципова, благородна, 
збалянсована і відкрита. Якщо хочете з нею спе-
речатися, то я приймаю лише уточнення прин-
ципів чи нові принципи, які не заперечують 
наведені тут.

„Українська правда“

Сергій Дацюк – український політичний філо-
соф‚ політолог‚ Київ.

ЦЕРКВА СЬОГОДНІ

Константинополь розгорнув 
наступ на позиції Москви

Олексій Панич

З захопленням спостерігаю за тим, як розгор-
тається канонічний аспект проблеми з томосом 
для Української Православної Церкви. Це цікаві-
ше за будь-яке детективне оповідання.

Архиєпископ Євстратій Зоря докладно інфор-
мує про те, в якому канонічному світлі Вселен-
ський Патріярх нині розглядає цю проблему.

Якщо дуже коротко про головне:
Перше. Київську митрополію передавали 

Москві не „у вічне володіння“, а лише „в опера-
тивне управління“, за тієї неодмінної умови, що 
київські митрополити й надалі згадуватимуть на 
літургії Вселенського Патріярха.

Друге. Оскільки київські митрополити вже 
давно не виконують цю умову, вони всі, з кано-
нічної точки зору, „підлягають покаранню 
позбавленням сану“. Хоча добрі люди підказа-
ли, що Українська Православна Церва Київсько-
го Патріярхату на літургії Вселенського Патріяр-
ха згадує. 

Третє. Повертаючись до „оперативного управ-
ління“‚ виходить, що Московська Церква свого 

часу просто привласнила київську митрополію, 
користуючись не силою права, а правом сили.

Четверте. Вселенський Патріярх має каноніч-
не право розглядати апеляції до нього „єпис-
копів та кліру і вірних інших Помісних Цер-
ков, якщо вони не можуть отримати канонічно-
го захисту своїх прав у власній Церкві“. Зокрема 
з такою апеляцією на рішення Російської Право-
славної Церкви щодо себе до Патріярха Варфо-
ломія звернувся Патріярх Філарет.

З цього всього виникає враження, що Кон-
стантинополь розгорнув маштабний правовий 
наступ на позиції Москви. І нам є чим пишати-
ся, бо якби не стійкість українців (насамперед 
наших бійців) у протистоянні російському аґре-
сорові, цього наступу – насамперед на „укра-
їнському православному фронті“ – не було б. 
Але Україна своєю стійкістю дала Вселенському 
Патріярхові такі козирі, що ними гріх не зігра-
ти. Ну от, в Константинополі явно вирішили, що 
час настав.

„Газета по-українськи“

Олексій Панич – український філософ‚ Київ.
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Україну!

Замість подякувати самовідданій людині…
Одним з яскравих прикладів‚ як чиновники в Україні‚ зокрема „старо-

режимні“ депутати Верховної Ради противляться реформам‚ позитив-
ній трансформації суспільства‚ є ставлення до виконуючої обов’язки 
Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Знов і знов у парляменті 
порушується питання про її звільнення – при цьому не подається жодних 
переконливих арґументів. Бо їх і нема. Тому вдаються до дешевої дема-
гогої‚ як то провідник Радикальної партії Олег Ляшко з його неетичною 
заявою: „Не буде американка учити нас‚ як жити“. 

На жаль‚ не припиняє спроб дискредитувати У. Супрун і голова про-
фільного Комітету парляменту Ольга Богомолець‚ прозоро натякаючи‚ 
що сама вона в кріслі міністра діяла б набагато краще. Може‚ так‚ а може 
й ні. 

Головними ж інціяторами звільнення У. Супрун виступають депутати 
від „Опозиційного бльоку“‚ тобто колишні „реґіонали“‚ для яких реформи 
в Україні стають поперек горла.

Тим часом Україна за два роки перебування У. Супрун в Міністерстві 
може похвалитися системною медичною реформою‚ здійсненою „амери-
канкою“ всупереч величезному опорові з боку політиканів-ретроґрадів.

Насправді У. Супрун від 2015 року – громадянка України. Українкою 
вона відчувала себе з дитинства – як учениця Школи українознавства в 
Дітройті‚ як член Пласту та Спілки Української Молоді Америки‚ згодом – 
як член Українського Конґресового Комітету Америки.

Тим більше не викликає сумівів ґрунтована десятирічна медична осві-
та У. Супрун і її практикування в таких знаних клініках‚ як „Мавнт Сінай“ 
Ню-Йорку‚ лікарня Генрі Форда в Дітройті та інших медичних центрах у 
США.

Саме нинішнього року‚ у квітні і липні‚ в Україні втілені обидві фази 
медичної реформи під керівництвом У. Супрун та її реформаторської 
комади. Українці самі‚ на добровільній основі обирають собі сімейних 
лікарів‚ педіятрів і терапевтів‚ та укладають з ними спільні деклярації. 
Медичні заклади вже отримують гроші за обслуговування кожного паці-
єнта‚ з яким лікарі даного закладу підписали договір.

Знаючі люди це оцінюють належним чином. „Однозначно можу ска-
зати, що здійснені Міністерством реформи спрямовані на покращення 
медичної допомоги населенню України. Тепер будуть заробляти ті лікарі, 
які можуть ефективно працювати. Тобто створено мотивацію для робо-
ти і визначено ґарантований рівень медичної допомоги. Я вважаю, що 
намагання звільнити Уляну Супрун – це спроби людей, які не хочуть змін 
в Україні, а хочуть постійної конфронтації та постійних конфліктів у дер-
жаві“‚ – говорить Міністер охорони здоров’я за президентства Віктора 
Ющенка Микола Поліщук.

До чести Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана‚ він‚ як 
мало хто в урядових структурах‚ підтримав Уляну Супрун на засіданні 
Кабінету міністрів: „Окрім слова „дякую“, особисто вам, Уляно, і вашій 
команді, я нічого не можу сказати…“.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

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

ІСТОРІЯ

У 75-річчя „Свободи“ 
Редакційна стаття „Свободи“ від 14 вересня 1968 року.

Завтра, 15-го вересня 1968  
року, сповниться 75 років з того 
дня, коли у місті Джерзі Ситі, в 
Ню Джерзі, вперше побачила ден-
не світло „Свобода“. Багато води 
проплило за той час в недалечкому 
Гудсоні, в далеких Дніпрі й Дністрі, 
світ пережив за ті роки дві вели-
кі і численні малі війни, до невпіз-
нання змінилася не тільки політич-
на мапа світу, але й все, що в ньо-
му існує. Неймовірний поступ зро-
било людство в усіх галузях свого 
буття, зокрема в технології. Нама-
гаючись достосуватись етично до 
технічного розвитку, людство бага-
то разів змінювало порядок своїх 
вартостей. В блискучих досягнен-
нях на благо людства, як і в чор-
них катаклізмах, у яких його нище-
но, одну з рішальних роль відігра-
ла преса, ця „четверта домена“ у 
колишньому і чи не перша доме-
на у модерному суспільстві. З пер-
спективи вже майже чотирьох 
поколінь виразно зарисовується і 
роля „Свободи“ не тільки в укра-
їнському суспільстві поза межа-
ми батьківщини, але й в розвитку 
країн нашого поселення та в жит-
ті нашого народу на рідних землях. 

Характеристика цієї ролі вима-
гала б великої студії. Але коли б ми 
в короткому редакційному комен-
тарі схотіли подати найстислішу 
синтезу того, що вміщається в 75 
грубезних річниках „Свободи“, то, 
здається, найправильнішим і най-
більш суттєвим було б твердження: 
75 років відданости правді, спра-
ведливості й поступові, 75 років 
вірної служби своїй громаді, своїй 
країні і своєму українському наро-
дові. Це потверджує кожна сторін-
ка у кожному із річників „Свобо-
ди“. Погляньмо на деякі з початко-
вих етапів тієї служби. 

Уже в своєму четвертому числі 
„Свобода“ видвигнула ідею ство-
рення Українського Народно-
го Союзу і повела „хрестоносний 
похід“ за здійснення цієї ідеї, що 
й сталося чотири місяці пізніше 
22-го лютого 1894 року. 

Спершися на зорганізованій 
силі, „Свобода“ вирушила в чер-
говий похід за національне і соці-
яльне освідомлення своєї громади, 
поборюючи при цьому неймовірні 
внутрішні та зовнішні перешкоди. 

Черговим етапом була поведе-
на „Свободою“ кампанія за те, щоб 
українські поселенці „вибирали 

папери“, себто ставали повноправ-
ними громадянами своєї прибраної 
батьківщини. З цим зв’язана також 
боротьба за права і справедливість 
для безпощадно експлуатованих 
українських поселенців в усіх кра-
їнах північного і південного амери-
канських континентів. Ці „походи“ 
за зорганізованість, правду, спра-
ведливість, і добро, проти всього 
того, що стояло на перешкоді в цих 
змаганнях є змістом усіх річників 
„Свободи“. 

Окрему, найбільшу і насвітлішу 
сторінку становить у всіх річниках 
„Свободи“ бажання й зусилля сло-
вом і ділом допомогти українсько-
му народові на Батьківщині в його 
змаганнях до волі і незалежнос-
ти. Всі річники „Свободи“ є най-
більшим і найповнішнм докумен-
том цих зусиль. Від самого почат-
ку свого існування „Свобода“ була 
тим справжнім „словом на сторо-
жі“ українського народу в найчор-
нішнх годинах його історії. Вона 
виконувала цей обов’язок не тільки 
на своїх сторінках та на сторінках 
своїх інших періодичних видань, 
але й в документальних книжко-
вих публікаціях українською і сві-
товими мовами. Вона могла це 
виконувати лише завдяки своєму 
видавцеві, Українському Народно-
му Союзові, його організаційній і 

Головний редактор „Свободи“  
(1955-1978) Антін Драґан.

В друкарні „Свободи“ 1963 року.

(Закінчення на стор. 15)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Читачі привітали „Свободу“
До 125-річчя тижневика „Свобода“ редакція отримала численні 

вітання від читачів‚ деякі з яких вміщено нижче. 

„Свобода“ – дуже авторитет-
не найстаріше українське видання 
діяспори за океаном. Я вдячний 
редакції леґендарного часопису, 
який не припиняв жодного разу 
друк від 1893 року, за розміщення 
на сторінках кількох моїх статтей 
про Новгород-Сіверщину.

Борис Домоцький, журналіст 
Новгород-Сіверський,

Чернігівська область

Я працюю в Сосницькій селищ-
ній раді на посаді начальника від-
ділу економічного розвитку, тор-
гівлі та інвестицій. У „Свободі“ 10 
серпня була вміщена стаття Олек-
сандра Костирко про наше міс-
то. Ми вдячні йому за те, що про-
славляє наш край далеко-далеко 
за океаном. І цікаво, і повчально, 
і гонорово. Дякую редакції за труд 
і сподіваюсь на співпрацю щодо 
можливих інвестицій в наш благо-
датний край.

Пам’ятаймо про Україну!
Пам’ятаймо про Сосницю!

Андрій Ткач‚
Сосниця‚ 

Чернігівська область
 

Доброго вам дня, шановні колеґи 
з великої Америки!

Від імени громадської органі-
зації   „Криворізьке міське право-
захисне товариство“ і від редакції 
газети „Промінь Просвіти є“ вітаю 
вас з 125-річчям газети „Свобода“! 
Бажаю плідно продовжувати тради-
ції високого й влучного українсько-
го слова з метою розвитку україн-
ської справи в усіх куточках світу, 
де проживають українці! Зичу всім 
творчих перемог, тепла і затишку в 
сім’ях, а також здійснення всіх мрій! 

Сергій Зінченко,
редактор газети‚

Кривий Ріг‚
Дніпропетровська область

Вельмишановна редакція газети 
„Свобода“!

З нагоди відзначення 125-ої річ-
ниці Вашої газети, яку жартівливо, 
але з великою до неї повагою нази-
вають „прабабусею“ українських 
еміґрантських періодичних видань‚ 
сердечно вітаю головного редак-
тора Рому Гадзевич та колектив 
редакції з цією знаменною подією, 
а також дякую за те, що ось уже 
декілька років поспіль редакція 
співпрацює з Товариством „Опір 
Західної України“ в Празі‚ Чеська 
Республіка‚ та друкує наукові-піз-
навальні статті нашого товариства.

З правдивою повагою, 
Олег Павлів‚

голова Товариства
 Розтоки у Праги‚ 

Чеська Республіка

125 років – велика дата. Протя-
гом цього століття сталося бага-
то змін: гриміли війни, змінюва-
лися диктатори і державні устрої, 
пересувалися кордони, падали 
стіни, народжувалися генії, леті-
ли в космос ракети і свідком цьо-
го всього була газета “Свобода”, 
ювілей якої ми святкуємо.

„Свобода” відігра ла видат-
ну ролю у поширенні та щоден-
ній підтримці національної сві-
домости українців в еміґрації, 
широко освітлюючи життя гро-
мади у США та Україні. Вона сто-
яла на виразних національних 
позиціях, борячись проти окупа-
ційних режимів. „Свобода” була 
і є осередком українського сло-
ва і культури, друкуючи на сво-
їх шпальтах матеріяли славних 
українців і тих, хто тільки розпо-
чинає свій шлях у журналістиці.

Видавництво „Свічадо” щиро 
вітає часопис з видатною датою! 
Нехай українське слово, укра-
їнська думка і український дух 
будуть тим наріжним каменем, 
на якому ще не одне століття 
міцно стоятиме храм національ-
ної свідомости українців, яких 
доля закинула далеко від рідної 
землі.

Нехай Бог щедро благословить 
Вас своїми ласками і винагоро-
дить за Вашу працю!

Многая літа!

Богдан Трояновський, 
Микола Янів

Львів

Поважний ювілей достойної газе-
ти. Пишаюся тим, що в якійсь мірі 
дотичний до свята, адже не один 
рік дописую до цього шановного 
серед українців усього світу видан-
ня. Завдячую цим Левкові Хмель-
ковському, який і залучив мене до 
співпраці з найстарішою україно-
мовною газетою світу.

Щиро дякую Ромі Гадзевич і 
всьому колективу „Свободи“ за те, 
що гідно продовжили почате так 
давно, ще в позаминулому століт-
ті. Газета живе, газета жива, газета 
цікава, і це найголовніше.

Дякую і за увагу до дописів жур-
налістів з України! Особливо вдяч-
ний за те, що „Свобода“ не залиши-
ла поза увагою таку трагічну сто-
рінку нашої історії, як репресовані 
українці. На сторінках газети не раз 
розповідалося і про непросту долю 
в’язнів Інти – сумнозвісного Мінла-
ґу. Власне, саме завдяки „Свободі“ 
особисто я зміг донести до широ-
кого загалу світового українства цю 
сумну сторінку нашого народу.

Матеріяли, надруковані в газе-
ті, стали основою книги „Подорож 
у каторжні місця“, яка набула розго-
лосу в Україні.

Вірю, що попереду у „Свободи“ 
ще дуже багато років. Адже праг-
нення Свободи вічне... Перекона-
ний, газета і надалі тішитиме вдяч-
не серце українського читача ціка-
вими дописами, розвідками, акту-
альними матеріялами, що авдито-
рія видання щороку збільшувати-
меться. Вдячних Вам читачів і і 
цікавих зустрічей, шановні колеґи! 
Хай ніколи не тупиться Ваше перо! 
Зі святом!

Олесь Вівчарик, 
Сміла, 

Черкаська область

„СВОБОДІ“ – 125 років

„Свобода“ – історична заслуга Українського Народного Союзу
Стефан Качарай

З передмови президента Українського Народ-
ного Союзу до книжки Петра Часта „Вільне сло-
во американської України“, виданої до 120-річчя 
„Свободи“ у 2012 році. 

Коли десятки і сотні тисяч людей водночас 
або в коротких часових межах залишають рід-
ну землю і в далекій‚ зовсім незнайомій країні‚ 
зовсім іншій за мовою‚ культурою‚ психологією‚ 
починають‚ з чистої дошки‚ нове життя‚ то кож-
на його сторінка‚ творена величезним напру-
женням всіх людських сил‚ фізичних‚ розумо-
вих і моральних‚ своєю неохопною багатознач-
ністю і непроминальною значущістю, своєю 
суворою тональністю нагадує біблійні тексти.

Принаймні тут просто неможливо не повто-
рити св. Апостола Івана: „На початку було Сло-
во“.

Зі слова починався український світ в Аме-
риці‚ слово втримувало на собі єдність цього 
світу‚ слово‚ всупереч величезним труднощам‚ 
нескінченим випробуванням і життєвим спо-
кусам‚ зберегло американську Україну такою‚ 
що сьогодні Україна-Мати впізнає її здалеку – 

за рідною мовою‚ за 
вірою‚ за релігійни-
ми і народними тра-
диціями, за само-
бутнім світосприй-
манням і світорозу-
мінням. 

І все ж треба ска-
з ати  що сь  б і ль-
ше‚ щось істотніше: 
українське слово в 
Америці за історич-
но недовгий період від останньої чверти ХІХ ст. 
і до 1920-их років виконало значно важливішу 
функцію‚ ніж консервування українства і запев-
нення для нього тривкого майбутнього на пів-
нічно-американському континенті. Бо такою 
ось – неймовірною з погляду сьогоднішньо-
го – була правда тодішньої іміґрації: прибували 
на вільну землю Вашінґтона люди‚ позбавлені 
національного імени‚ і неспроможні були закар-
патські чи галицькі русини‚ буковинці чи воли-
няни пояснити‚ хто вони і „чиїх батьків діти“. 
Записували їх тут за державою‚ з якої прибува-
ли‚ – австріяками‚ мадярами‚ поляками чи росі-
янами‚ на офіційне запитання „Хто ви?“ найчас-

тішою відповіддю була: „Ми – руські‚ руської‚ 
греко-католицької віри“. З тієї ж причини наш 
Український Народний Союз перші десятиріч-
чя після заснування його русинами-іміґрантами 
називався відповідно – Руський. Яку ж освідом-
чу‚ освітню‚ загальнокультурницьку працю тре-
ба було здійснити‚ щоб цю невиразну етногра-
фічну масу піднести до рівня живої‚ перекона-
ної і переконливої національної самосвідомос-
ти!

Це передусім і винятково є заслугою укра-
їнського слова в Америці‚ вособленого у „Сво-

(Закінчення на стор. 16)

...ледве чи багато народів, а тим більше – 
етнічних діяспор можуть сьогодні похвалитися  

125-річною газетою – виданням‚ яке не тіль-
ки своєю назвою‚ але світоглядом і усім своїм 

творчим духом було таким співзвучним 
з ідеями людської і національної свободи. 

Таке вітання „Свободі“ прислала Марта Осадца зі Львова.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ No. 388
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Українці святкували День Незалежности України
„Свобода“ продовжує публікацію повідомлень наших читачів про від-

значення в українських громадах Дня Незалежности України

ГАНТЕР‚ Ню-Йорк

Ірена Савчин-Долл

Українська громада при церкві св. 
Івана Хрестителя відзначила свято 
концертом „День відновлення Неза-
лежности України“ 26 серпня в пара-
фіяльній виставковій залі „Ґражда“. 

Ведуча концерт у д-р Ірена 
Савчин-Долл привітала гостей з 
святом, і зауважила‚ що цього року 
українство святкує також 100-літ-
тя важливих подій 1918 року, коли 
22 січня було проголошено Четвер-
тим Універсалом Центральної Ради 
першу незалежність України і рів-
нож самістійність Західної Україні 
1 листопада того ж року. І. Савчин-
Долл підготувала програму з хроні-
кою Визвольних змагань. 

Відкрив свято молитвою за всіх 
українських героїв‚ які загинули в 

боротьбі за Україну‚ о. Володимир 
Пісо. 

Д-р Орест Кебало у вступній 
доповіді описав головні історичні 
події 1917-1920 років в Україні. Д-р 
Марта Кічоровська-Кебало‚ відома 
діячка Світової Федерації Україн-
ських Жіночих Організації (СФУ-
ЖО) при ООН в Ню-Йорку, підго-
тувала доповідь „Активізація жінок 
діяспори для першої української 
Незалежности 1918-1919 років“. 
Вона говорила про український 
жіночий рух в діяспорі на початку 
ХХ ст.‚ коли українські жінки в Аме-
риці намагалися об’єднатися і під-
тримати самостійну українську дер-
жаву. Ці заходи привели до створен-
ня Союзу Українок Америки в 1925 
році.

Збагатила програму Віра Павли-
шин, яка деклямувала поеми Ліни 
Костенко і Оксани Лиховид. Кон-
церт закінчився спільним співом 
стрілецької пісні „О‚ Україно“.

Учасники святкування Дня Незалежности (зліва): Мартa Кічоровськa-Кебало, 
Ірена Савчин-Долл, Орест Кебало, Віра Павлишин. (Фото: Мелася Сербай)

Президент СКУ виступив в Еленвілі
ЕЛЕНВІЛ‚ Ню-Йорк. – 2 верес-

ня президент Світового Конґре-
су Українців (СКУ) Евген Чолій 
виступив на 67-му Всеамерикан-
ському Маніфестаційному Здвизі 
Спілки Української Молоді (СУМ) 
в Америці у Еленвілі.

Він привітав учасників цьо-
го заходу та привернув увагу до 
нинішніх подій в Україні, яка сьо-
годні мужньо протистоїть росій-
ській аґресії та активно реформу-
ється. Е. Чолій привернув увагу до 
подвигів сумівців Євгена Войце-
хівського та Віталія Волкотруба, 
які героїчно загинули на Донбасі, 
захищаючи Україну. Світова Управа 
СУМ нагородила їх своєю найви-

щою нагородою – Залізним Хрес-
том. 

Президент СКУ закликав сумів-
ську молодь Америки і далі ефек-
тивно підтримувати Україну, зокре-
ма у поборюванні російської дезін-
формації, та віддано діяти під 
сумівським гаслом „Честь України 
готовий боронити!”

„Світовий Конґрес Українців 
високо оцінює діяльність Спілки 
Української Молоді в Америці на 
чолі з Адріяном Длябога, яка вихо-
вує українську молодь на високих 
духовних і національних засадах, 
та сподівається на її подальшу кон-
структивну співпрацю зі Світовим 
Конґресом Українців у просуван-
ні українських інтересів,” – заявив 
Е. Чолій.

СКУ

Українці Чикаґо вимагали покарати Медведчука
ЧИКАҐО. – 4 вересня Україн-

ський Конґресовий Комітет Амери-
ки (УККА)‚ Відділ Ілиной, органі-
зував поминальний вечір у пам’ять 
Василя Ст уса. Канцлер Єпар-
хії св. Миколая Української Като-
лицької Церкви о. Сергій Коваль-
чук та парох Собору свв. Володи-
мира і Ольги о. Олег Кривокуль-
ський разом з віце-консулем Укра-
їни Олександром Лущиком та з 
управою Відділу УККА і представ-
никами громадських організацій 
віддали шану незабутньому патріо-
тові України, який віддав своє жит-
тя у боротьбі за захист людських 
цінностей для свого народу та за 
національну та особисту свобо-
ду. Борець за незалежність Украї-
ни в ХХ ст., український поет, пере-
кладач, прозаїк, літературознавець, 
правозахисник. 

Річниця смерти В. Стуса відкри-
ла знов болючу історію переслі-
дування українських політв’язнів 
за радянських часів. В Україні та в 
діяспорі відбулися моління за упо-
кій В. Стуса. 

В Києві відбулася акція націо-
нальної ініціятиви „Стоп реванш“ 
та громадської мережі „Вільні 
люди“ з осудом Віктора Медведчу-
ка‚ який служив радянській вла-

ді в ролі адвоката і мав обороня-
ти В. Стуса‚ але замість оборони 
визнав всі звинувачення прокуро-
ра. В. Медведчук допоміг прокуро-
рові засудити В. Стуса на мучени-
цтво. 

Учасники акції висловили обу-
рення і вимогу‚ щоб український 
уряд позбавив В. Медведчука гро-

мадянства та закликав його до від-
повідальности. 

Згідно з розпорядженням Прези-
дента  США від 6 березня 2014 року, 
Сполучені Штати Америки наклали 
персональні санкції на В. Медвед-
чука за загрозу миру, безпеці, ста-
більності, суверенітетові та терито-
ріяльній цілісності України та під-

риву демократичних інститутів та 
процесів в Україні. Австралія також 
наклала на нього особисті санк-
ції. Тож український уряд також 
має діяти в інстересах своєї держа-
ви. Український народ заслуговує 
на гідність, повагу та верховенство 
закону. 

Відділ УККА в Чикаґо

Учасники поминального вечора у пам’ять Василя Стуса. 

Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій виступає на 67-му 
Всеамериканському маніфестаційному здвизі Спілки Української Молоді в 
Америці. (Фото: cym.org)
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                   

Львів’яни приїхали до Польщі на фестиваль мистецтв
Ярослав Стех

ЖЕШУВ‚ Польща. – 25-31 серпня театри з 
великих шести европейських міст, яких поєднує 
близькість до кордонів, представили у Жешу-
ві старанно підібрану й вишукану мистецьку 
програму на міжнародному фестивалі мистецтв 
„TRANS/MISJE“. Серед них були колектив Львів-
ського національного академічного українсько-
го драматичного театру ім. Марії Заньковець-
кої‚ а також театри з Жешува, Кошице, Острави, 
Дебрецена, Тракая.

Фестиваль створений з ініціятиви театру ім. 
Ванди Сємашкової в Жешуві, а також театрів 
Словаччини, Чехії, Угорщини, України та Литви, 
Музею замку в Ланьцуті як почесного партнера.

Проєкт представляє різні театральні форми, 
а також музику, танці, малярство, фотографії, 
фільми.

На відкритті фестивалю були присутні зі 

Львова генеральний директор-художній керів-
ник театру Андрій Мацяк, директор-розпоряд-
ник театру Тарас Лисак та Народний артист 
України Богдан Козак. 

Театр ім. М. Заньковецької народився у 1847 
році у Львові й входив у трійку найкращих теа-
трів Европи ХІХ ст. З театром були пов’язані 
знамениті актори Сара Бернар, Лесь Курбас, 
Александр Заґаров, Панас Саксаганський, 
Ніколо Паґаніні, Ференц Ліст‚ М. Заньковець-
ка й інші. Нове життя театру почалося з 1997 
року, коли відродилася українська державність 
та генеральним директором став А.  Мацяк, а 
художнім керівником Федір Стригун. 

30 серпня учасники фестивалю на великій 
сцені театру побачити виставу „Катерина“ за 
мотивом поеми Тараса Шевченка (режисер Бог-
дан Ревкевич). У виставі брали участь шість 
молодих талановитих й вродливих акторок, які 
наділені досконалими голосами в супроводі 

музики та балетних танців. Б. Ревкевич розпо-
вів: „Катерина“ – це узагальнення того, що доля 
жінки – це віддзеркалення долі нашої держави, 
така собі сумна паралель. Біда у нас самих, адже 
лише ми господарі свого дому, і доки ми в ньому 
не наведемо ладу, доти не будемо мати спокою“. 

31 серпня в Жешові було відкрито фотовис-
тавку львівського капеляна Української Пра-
вославної Церкви Андрія Дуди „Сили збройні 
України. Воїни світла“. Ці художні твори з успі-
хом експонувалась у львівському „Арсеналі“ та 
інших містах України. А також були представле-
ні глядачам з Европи проєкт-виступ „Герої Укра-
їни“ та фільм Б. Ревкевича за мотивами твору Т. 
Шевченка „Сліпий“ про реальний стан подій на 
сході України. 

На завершення відбувся концерт оркестри 
театру ім. М. Заньковецької та запрошених 
солістів під назвою „Зірки в очах твоїх“ (дири-
ґент Богдан Мочурад). 

Львівські артисти у Жешуві. (Фото: Леся Кічура)Концерт оркестри театру ім. Марії Заньковецької.

Концерт прославить українську музику
Левко Хмельковський

Відомий оперний співак, музич-
ний педагог і популяризатор укра-
їнської музичної культури, Заслу-
жений артист України Олег Чмир 
розпочав приготування великого 
проєкту „Музична слава України. 
Українські зірки в Америці“, який 
передбачає ряд концертів у вели-
ких містах США з участю відомих 
і шанованих виконавців. Ідею про-
дюсерові підказав успішний кон-
церт клясичної музики „Україн-
ські зірки в Америці“, що відбув-
ся 14 жовтня 2007 року в концерт-
ній залі Дрю-університету (Меді-
сон, Ню-Джерзі) з нагоди 25-річ-
чя сценічної діяльности самого О. 
Чмира. 

Тоді, крім нього, співали Окса-
на Кровицька, Лаура Зупа д’Авела, 
виступав струнний квартет ім. 
Леонтовича, акомпаніював Давид 
Маюло. До участи були запрошені 
солісти Олександра Грабова, Роман 
Цимбала. Звучала музика Мирос-
лава Скорика, Семена Гулака-Арте-
мовського, провідних европей-
ських композиторів. 

Відтоді минуло 10 років і О. 
Чмир вирішив підготувати новий 
проєкт на прославу української 
музичної культури, значно вагомі-
ший і змістовніший. До приготу-
вання проєкту О. Чмир застовував 
свій майже 40-річний досвід сце-
нічної, педагогічної і популяриза-

торської діяльности. 
О. Чмир у молоді роки закін-

чив Музичну академію ім. Миколи 
Лисенка у Львові, Московську кон-
серваторію, а також у цій консер-
ваторії – аспірантуру під керівни-
цтвом проф. Петра Скусниченка, 
уродженця галицького села Бере-
зівки, випускника музичного учи-
лища у Львові, з якого почався 
його шлях у вищий музичний світ. 
Сценічному становленню О. Чми-
ра сприяли професор Львівської 
консерваторії Павло Кармалюк, у 
Москві – солістка Великого театру 
Ірина Архипова, професор Ніна 
Дорліяк, у США – Люція Альбане-
зе, Роберт Мерил.

О. Чмир пройшов нелегкий 
шлях випробування театраль-
ним життям, співав в оперних теа-
трах Львова, Єкатеринбурґу, Вроц-
лава. В Оперному театрі шта-
ту Ню-Джерзі залишив добрий 
спомин про блискуче виконан-
ня ролей Енріко в опері „Лючія де 
Ламермур“ і графа де Луна в „Тру-
бадурі“. Загалом у його доробку – 
провідні ролі у понад 20 операх. 
Тепер він лавреат ряду музичних 
конкурсів в США, Німеччині, Росії, 
професор Моріс Кавнті Коледжу в 
Ню-Джерзі, співав у провідних теа-
трах України, Росії, Польщі, Німеч-
чини, США, виступав з сольовими 
концертами у США, Канаді, Украї-
ні, Росії, Данії, Норвегії, Грузії, ряді 
інших країн, має ряд музичних 

записів, виходив на сцену з зірка-
ми театру та відомими артистами, 
в числі яких Павло Плішка, Воло-
димир Гришко, Галина Горчакова, 
Ландо Братоліні, Ольга Романко, 
ряд інших. Також на рахунку соліс-
та понад 100 камерних концертів 
в Америці і Европі. На сольово-
му концерті „Европейські вокальні 
мініятюри“ в Карнеґі Гол він вико-
нав 34 твори. У США був ініція-
тором презентації опери Мирос-
лава Скорика „Мойсей“, яку потім 
повторив у Львові. 

О. Чмир багато разів відвідував 
з концертами Україну. На Майдані 
Незалежности разом з В. Гришком 
і Василем Герело співав „Місяць на 
небі“ у супроводі камерної орке-
стри „Київська камерата“, а під 
час „Українських днів“ на стадіо-
ні „Джаєнтс“ у США співав гимн 
України. 

Мета нового великого проєкту 
не змінилася: підтримка і поши-
рення української культури та 
мистецтва в Америці. І організатор 
концерту той же – компанія „Оль-
ко Інтернешенал“. О. Чмир запро-
сив до виступів славетний хор 
„Думка“ з Ню-Йорку під орудою 
Василя Гречинського, українську 
танцювальну академію „Іскра“, 
О. Кровицьку – солістку театру 
Ню-Йорк Ситі Опера, виконави-
цю чільних партій в театрах США і 
Канади, у Великому театрі Москви, 
учасницю симфонічних концертів 

у Токіо, Мадриді, Ню-Йорку, інших 
штатах США, нагороджену премі-
єю Ґремі. Співатиме також сопрано 
Марта Залізняк-Держко, яка закін-
чила музичний факультет Дрого-
бицького педагогічного інститу-
ту, співає у Львівській опері. Знову 
буде на сцені квартет ім. М. Леон-
товича. Заснований у 1971 році в 
Києві, він швидко здобув визнання 
у музичному світі. У США квар-
тет вперше виступив у 1988 році і 
через три роки після дебюту зали-
шився в Америці, виступав в ООН, 
в Карнеґі Гол, у Лондоні, майже в 
усіх штатах країни, має ряд відзнак 
і записів. Концертмайстром знову 

(Закінчення на стор. 19)

Заслужений артист України Олег Чмир. 
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Виставка в Українському Музеї „Енді Воргол: Загрожені види тварин“

НЮ-ЙОРК.  –  Укр а їнський 
Музей повідомляє, що виставка 
„Енді Воргол: Загрожені види тва-
рин“ відкриється для публіки 7 
жовтня. Ця виставка Е. Воргола 
(1928-1987) відзначає 90-ту річни-
цю від дня його народження. 

Серію картин позичив Націо-
нальний музею мистецтва живої 
природи в Джексоні, Вайомінґ, а 
співкураторами виставки стали 
професор політології Ратґерського 
університету в Ню-Джерзі Олек-
сандер Мотиль, професор-емерит 
мистецтвознавства Сміт Коледжу 
у Нортгемптоні та головний кура-
тор мистецтва ім. Йофи Кер Наці-
онального музею мистецтва живої 
природи д-р Адам Герис. Джеймс 
Варгола – художник, письменник, 
ілюстратор та племінник Е. Вор-
гола, приєднається до виставки, 
позичаючи деякі родинні фото-
графії та інші артефакти. Експо-
зиція буде відкрита до 17 лютого 
2019 року. 

Виставка складена з 10 робіт 
шовкографії, що належать до серії 
з 1983 року. Важливою її частиною 
буде секція, присвячена раннім 
рокам Е. Воргола, коли він вирос-
тав у Піттсбурзі й був повністю 
занурений у культуру свого карпа-
то-русинського походження. 

„Воргола вивчають як мистця, 
дизайнера, письменника, кіноре-
жисера, видавця й навіть філо-
софа. Його називали генієм, іді-
отом савантом, провокатором та 
шахраєм. Поклонники підкрес-
люють, що він зреволюціонізував 
мистецтво, інкорпоруючи „Бріл-
ло“ коробки, шовкографію, плоскі 
поверхні та сміливі кольори. Про-
тивники твердять, що він здеше-
вив мистецтво через його комерці-
ялізацію. Проте цей ню-йоркський 
аванґардний мистець, що дикту-
вав тренди, був передовсім несмі-
ливим хлопчиною слов’янсько-
селянського походження, який 
народився і виростав у глибоко 
релігійній та замкнутій східноев-

(Закінчення на стор. 19)

Баран товсторіг, 1983Африканський слон, 1983Білоголовий орел, 1983
Сан-Франсіско метелик „Срібна 
цятка“, 1983

Енді Воргол: Загрожені види тварин (1983), позичено від Національного музею мистецтва живої приро-
ди, Джексон, Вайомінґ. Дарунок Кола колекторів 2006 р., анонімного жертводавця та Фонду мистецьких над-
бань. ©2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York. 
Courtesy of Ronald Feldman Gallery, New York.

Зебра греві, 1983
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Україна пам’ятає своїх захисників
До „Свободи“ надходять з України вістки про вшанування пам’яті 

полеглих у бойових діях на сході держави. Кілька з них вміщено нижче.

Панахида за спокій душ українців, полеглих на східніх кордонах України. 
(Фото: Віктор Лебєдєв)

Cхилилися перед пам’яттю полеглих 
Валентина Шемчук  

ПОЛТАВА. – 29 серпня, у четверті 
роковини загибелі оборонців рідної 
землі в Іловайському котлі, полтавці 
зібралися біля Пам’ятного знака зем-
лякам, полеглим у російсько-україн-
ській війні. 

Панахиду за спокій душ відслужив 
Архиєпископ Харківський і Полтав-

ський Української Автокефальної 
Православної Церкви Афанасій. 

Заслужений працівник культури 
України Валентина Шемчук вислови-
ла щире співчуття та глибоку вдяч-
ність усім рідним патріотів та при-
сутнім на зібранні матері загибло-
го Романа Василенка – Марії Вер-
лон і дружині полеглого Олександра 
Лукаша – Світлані. 

Освячено пам’ятний знак 
воїнам-зв’язківцям

Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – 8 серпня на території вій-
ськової частини А-3200 було від-
крито й освячено пам’ятний знак 
воїнам-зв’язківцям, які покла-
ли своє життя заради майбутнього 
України. 

Відкрив урочистості командир 
військової частини, полковник Рус-
лан Ярошенко. Разом з о. Миколою 
Зоренним присутні помолилися за 
душі загиблих військовослужбов-

ців. До особового складу зверну-
лися голова Бережанської районної 
адміністрації Ігор Гринкевич, голова 
районної ради Василь Білик, місь-
кий голова Володимир Музичка. 

Найкращі військовослужбов-
ці Василь Гайдук‚ Дмитро Замаха, 
Любомир Запотічний, Володимир 
Мельник, Сергій Пасемник, Ігор 
Пилипишин, Наталя Плеш, Василь 
Собчишак одержали відзнаки й гра-
моти керівництва Збройних Сил 
України, органів державної влади й 
місцевого самоврядування. 

Освячено пам’ятний знак воїнам-зв’язківцям. (Фото: Ярослав Мушка)
Зустріли захисників України

Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – З травня 2014 року вій-
ськова частина з Бережан у скла-
ді   автомо більного бата льйо-
ну  виконувала бойові завдання з 
підвозу боєприпасів та військо-
во-технічного майна до військо-
вих частин на території Луган-
ської та Донецької областей. 

У місті 3 травня відбулося свято 
з нагоди повернення військовос-
лужбовців. Державний гимн Укра-
їни виконала народна академіч-

на хорова капеля „Боян“. Началь-
ник тилу оперативного команду-
вання   „Захід“ полковник Юрій 
Колос та командир частини під-
полковник Юрій Мельник вручи-
ли військовослужбовцям почес-
ні нагрудні відзнаки Міністерства 
обoрони України   й Генерально-
го штабу Збройних Сил України за 
успішне виконання завдань. 

Лунали пісенні вітання дитя-
чого вокального ансамблю „Дзві-
ночки Лисоні“. Завершились уро-
чистості  молитвою за мир на рід-
ній землі. 

Військовослужбовці повернулися до Бережан. (Фото: Ярослав Мушка)

Вшанували пам’ять героїв
Марта Осадца 

ЛЬВІВ. – 27 травня місто урочис-
то відзначило Свято Героїв. Зран-
ку студенти і представники влади 
поклали квіти до пам’ятника Голов-
ному командирові УПА, генерало-
ві-хорунжому Романові Шухевичу 
у Білогорщі, де він загинув. Звід-
ти вирушила традиційна естафе-
та з участю студентів Львівського 
державного універси-
тету фізичної культури, 
котрі пробігли до Лича-
ківського цвинтаря, де 
відбулося покладання 
квітів та запалення лям-
падок до могил героїв, 
полеглих у різні часи в 
боротьбі за волю Укра-
їни.

О п і с л я  в і д б у л о -
ся покладання квітів до 
пам’ятника Степано-
ві Бандері. В урочистос-
ті взяли участь представ-
ники від районів Львів-
щини. 

Б у л а  в и г о л о ш е н а 
молитва за героїв, піс-
ля чого учасники виру-
шили урочистою ходою 
до пам’ятника Тарасо-
ві Шевченкові. Дорогою 
покладали квіти до мемо-
ріяльних дощок Євгенові 
Коновальцеві та Р. Шухе-
вичу, до пам’ятників 
авторові Гимну о. Михай-
лові Вербицькому, жерт-
в а м  ком у н іс т и ч н и х 
репресій та поетові о. 

Маркіянові Шашкевичу, Олексі Гаси-
ну і Романові Дашкевичу, а також до 
барельєфа Патріярха Йосифа Сліпо-
го. Під час ходи були розгорнуті два 
великі прапори – державний і черво-
но-чорний.

Біля пам’ятника Т. Шевченкові 
відбулося віче.

Зведена оркестра виконала Дер-
жавний гимн, повстанський та 
козацький марші. 

Почесна варта під час Свята Героїв. (Фото: 
Марта Осадца)
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APY 
.02%2 

RATE 
.625%3 
APR 
.501%4 

®

IRA

*Пропозиція доступна: для власників, однородинних будинків і кваліфікованих кондомініумів, де власник проживає; та власників багатоквартирних будинків до чотирьох 
квартир, при умові, що власник проживає в одній з них.
5/1 ARM (мортґедж зі змінною відсотковою ставкою) має фіксовану ставку для початкового періоду позики, після чого відсоткова ставка ARM коригується щороку. Річна 
відсоткова ставка та щомісячні платежі можуть змінюватися у відповідності до середньо-тижневої ставки United States Treasury securities, що базується на постійному терміні 
погашення в один рік (індекс) плюс марджін 2.5% пойнтів з 2-відсотковою максимальною річною зміною та 5-відсотковою максимальною зміною протягом тривалості позики. 
Приклад: 5/1 ARM позикa на $100 000 дол. із 80% позиченої суми порівняльно з вартістю будівлі (LTV) та відсотковою ставкою 3.625%, річною відсотковою ставкою 4.470% Annual 
Percentage Rate (APR) при вищеподаних умовах на основі теперішнього стану ринку складає: 60 платежів у розмірі $456 дол. при відсотковій ставці 3.625% та 300 платежів у 
розмірі $514 дол. при відсотковій ставці 4.780%. Ніякої оплати за аплікацію, 0 пойнтс. Житлові позики з нижчим початковим внеском теж доступні. Приклади платежів не 
включають кошти податків за нерухомість та страхування майна. Мортґедж можуть отримати тільки члени Kредитівки, у визначених географічних місцевостях. Пропонована 
ставка й умови можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення. За умови ухвалення заяви.

APR
.90%9 *

P L A T I N U M

КРЕДИТНІ
КАРТКИ

Без річної оплати
Низька фіксована процентна ставка

*Annual Percentage Rate - (Річна Відсоткова Ставка) на VISA®  Platinum кредитну картку на день 1 березня 2018р. становить 9.90%. Відсоткова ставка 
може змінюватись. Ви можете довідатись поточну відсоткову ставку та виповнити аплікацію на VISA®  Platinum кредитну картку на нашій 
веб-сторінці selfreliance.com або зайшовши особисто у будь-яку з наших філій. Тільки для дійсних і нових членів Кредитової Спілки. 

За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571 За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571

НА SHARE ТА
COVERDELL РАХУНКАХ

Ваші пенсійні рахунки IRA додатково застраховані федеральним законом на суму 250,000 дол. Депозити і вибирання грошей з IRA рахунку і 
Coverdell Education Savings Accounts (CESA) рахунку регулюються федеральним законом. APY означає − Annual Percentage Yield та може змінюватись 
щоквартально. Для детальнішого ознайомлення з правилами використання IRA та CESA рахунків читайте наш "Truth in Savings Disclosure". 
Cкористайтеся послугами свого податкового дорадника щодо суми вкладу на IRA і CESA. 

Гроші,
які
вам
потрібні
просто
тут!

ПОЗИКА
КРЕДИТНОЇ

ЛІНІЇ
$5,000

МАКСИМАЛЬНО
НА ОДНОГО ЧЛЕНА

$10,000
МАКСИМАЛЬНО НА

СПІВВЛАСНИКІВ РАХУНКУ

Повна інформація на www.selfreliance.com/disclosures/. Для додаткової інформації телефонуйте до позикового відділу  773-328-7500 x283 Повна інформація на www.selfreliance.com/disclosures/. Для додаткової інформації телефонуйте до позикового відділу  773-328-7500 x283

Від 23 березня 2018 р. відсоткова ставка у річному відношенні (APR) на Позику Кредитної Лінії з фіксoваним 5-тирічним терміном, безплатною 
аплікацією та з обмеженням суми позики до - $5,000 для окремої особи, $10,000 для спільного рахунку, $2,500 мінімум, становить 14.90%. Мінімальний 
місячний платіж є більшим від 2.50% залишку попереднього місяця, або $25.00.  Пропонована ставка й умови можуть бути змінені в будь-який час без 
попереднього повідомлення. Пропозиція може бути скасована в будь-який момент. За умовою схвалення заяви. 
Повне розкриття інформації та федеральних вимог доступне на www.selfreliance.com/disclosures/. Для отримання додаткової інформації дзвоніть 
безкоштовно на №1.888.222.8571.

5/1
МОРТҐЕДЖ

ЗІ ЗМІННОЮ
ВІДСОТКОВОЮ

СТАВКОЮ
(ARM)*

“5/1 ARM“  (мортґедж зі змінною відсотковою ставкою) має фіксовану
відсоткову ставку протягом перших 5-ти років, після чого ставка
корегується щорічно на протязі останнього 25-річного терміну позики.

SELFRELIANCE.COM
Your savings federally insured to at least $250,000

and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government AgencyEQUAL HOUSING
L E N D E R

Home Office: 2332 W. Chicago Ave. Chicago IL 60622 773-328-7500
773-589-0077
847-359-5911
630-307-0079
973-373-7839
201-795-4061
973-887-2776
586-757-1980
313-366-0055
248-487-0330 

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656
136 E. Illinois Ave., #100, Palatine, IL 60067
302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108
734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106
558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306
60-C N. Jefferson Rd., Whippany, NJ 07981
26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091
11838 Jos. Campau, Hamtramck, MI 48212
7345 Orchard Lake Rd., West Bloomfield, MI 48322

®

F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n

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

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: mdrich@unamember.com

Відбувся перший випуск програми Стратегічного лідерства
КИЇВ. – Києво-Могилянська бізнес-

школа завершила перший випуск про-
грами Стратегічного лідерства у сфе-
рі безпеки та оборони України. Випуск 
перших випускників відбувся 31 лип-
ня. 

В 2017 році Україна підготувала 
повний пакет стратегічних документів, 
які визначають, якою має бути система 
безпеки і оборони України в 2020 році. 
Києво-Могилянська бізнес-школа, у 
співпраці з Адміністрацією Президен-
та України та Радою Національної Без-
пеки і Оборони України (РНБО) від-
повіла на цей запит створенням освіт-
ньої програми „Стратегічне лідерство: 
сектор безпеки і оборони України”, що 
тривала півтора року. 

Програму підтримали міжнарод-
ні партнери з Великобританії, Кана-
ди та Бюро зв’язку НАТО в Україні. 
Учасниками програми стало керівни-
цтво Служби Безпеки України, РНБО, 
Адміністрації Президента, Генераль-
ного штабу Збройних Сил України, 
Міністерства оборони України, Націо-
нальної ґвардії України та інші.

У висліді розроблені та захище-
ні учасниками проєкти розвитку та 
трансформації важливих систем 
сектору безпеки і оборони України. 
Секретар РНБО Олександер Турчи-
нов та Посол Великої Британії в Укра-
їні Джудіт Гоф вручили випускникам 
дипломи. 

Керівник програми Гелена Саврук 
пояснила: „Метою програми було під-
силення управлінської ефективности  
колективної взаємодії та розвиток пер-
сональних спроможностей державних 
управлінців вищого рівня, які в сво-

їх управлінських ролях безпосередньо 
та опосередковано візьмуть участь у 
формуванні політики, стратегії та 
здійсненні оборонних завдань дер-
жавного рівня“.   У Києво-Могилянській бізнес-школі.

Олександер Турчинов



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ No. 3814
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Представили спомини Софії Русової
ПОЛТАВА. – Місцева „Просвіта“ видала кни-

гу книгу „Софія Русова. Мемуари“ – своєрідний 
документ епохи, ключ до розуміння непересічної 
особистости, яка, не будучи українкою за похо-
дженням, стала однією з найвидатніших україн-
ських просвітительок. 

Редактор і упорядник тексту, ініціятор цього 
видавничого проєкту, голова обласної „Просві-
ти“ Микола Кульчинський на презентації 4 трав-
ня в літературній вітальні обласної наукової уні-

версальної   бібліотеки ім. Івана Котляревського 
розповів про роботу над книгою і свої вражен-
ня від неї. 

„Донька француженки і шведського аристо-
крата Софія Русова все життя віддала Украї-
ні. Мала великий музичний талант, і могла 
пов’язати життя з музикою, але вважала це над-
то егоїстичним, і присвятила себе педагогіці ще 
з юності. Відкривала перші українські дитячі 
садочки, цікавилася передовими поглядами на 
виховання, уже тоді писала про виховання дітей 
з особливими потребами. Право на видання 
мемуарів нам передав київський історик, проф. 
Володимир Сергійчук. Цю книгу корисно про-
читати всім вчителям і студентам, щоб зрозумі-
ти, які люди творили Україну, страждали й гину-
ли за неї. Софія Русова пережила чотири арешти 
та 15 обшуків, але всеодно не здалась‚ продовжу-
вала свою просвітницьку діяльність“, сказав М. 
Кульчинський. 

Він зачитав описаний С. Русовою прихід біль-
шовиків до Києва і терор російсько-більшовиць-
ких загарбників проти української інтелігенції.

Видання книги стало можливим завдяки 
фінансовій підтримці Товариства Української 
Мови у США, зокрема родини Віри і Богдана 
Боднаруків, які вже багато років допомагають 
обласним об’єднанням  „Просвіти“.

Полтавський період життя педагогині змалю-
вав голова міського товариства „Просвіта“, істо-
рик-архівіст Тарас Пустовіт. У Полтаві є прову-
лок родини Русових. У Полтаві С. Русова була 
вихователькою в приватному дитячому садку, 
який, до речі, сама й організувала, як організо-
вувала й вечірні школи. Мешкали в будинку біля 
сучасного медичного училища, там встановлена 
меморіяльна дошка. 

Ця родина постійно перебувала під поліцій-
ним наглядом через українофільство. Їхній син 
контактувася з ідеологом українського націона-
лізму Миколою Міхновським, Симоном Петлю-
рою й іншими політичними діячами того часу. 
Саме в будинку Русових у лютому 1900 року від-
булося зібрання, де М. Міхновський виголо-
сив свою відому промову „Самостійна Україна“, 
що мала розголос по всій Україні і в Російській 
імперії. Після цього всі присутні потрапили під 
поліційний нагляд, зазнали арештів і пересліду-
вань.

Музичну атмосферу доби Української Народ-
ної Республіки на презентації створювали пол-
тавські музиканти. Так, провідник гурту „Дель 
Тора“ Євген Янкевич виконав пісні Січових 
Стрільців та авторські твори. А відомий на Пол-
тавщині бард, активний учасник Революції Гід-
ности Юрій Трейгель заспівав „Український 
романс“ про подвиг Героїв Крут на слова акти-
вістки „Просвіти“, полтавської поетеси і журна-
лістки Ганни Дениско.

Товариство „Просвіта“

Книга розповіла про ліцей у Польщі
Ярослав Стех 
 
Стефан Лашин. „Педагогічний 

ліцей № 2 в Бартошицях, українські 
класи“. Бартошиці-Ольштин-Ню-
Йорк-Івано-Франківськ. Видавни-
цтво „Тирса“. 2018. 

Нову книгу можна назвати своє-
рідною антологією. Її зміст випра-
цював великий колектив досвідче-
них педагогів, на чолі якого став 
головний редактор Стефан Лашин і 
його заступниця Ліда Лойко. 

Книга складається з 12 голо-
вних розділів, які охоплюють освіт-
ню мережу від 1956 року, тобто від 
заснування Бартошицького ліцею. 
Вказано організаторів ліцею: Вар-
вару Серкес – першого директора 
ліцею та вчителів Івана Брука, Гри-
горія Дроздовського, Галину Кри-
ванську, Олександру Сеньків, Ярос-
лава Марушечка, Миколу Калишу-
ка, Михайла Саванюка й інших. Всі 
вони стали у Польщі животворчим 
осередком українського буття, яке 
було повністю загрожене. 

Описано культ урно-освітню 
діяльність українського колекти-

ву ліцею, який своїми концерта-
ми створював погідну атмосферу 
в школі та заспокоював культур-
ні потреби українського населення, 
що було розпорошене після акції 
,,Вісла’’ на теренах Ольштинщини. 

Бартошицький ліцей став куз-
нею знань. Учні цієї кузні свій здо-
бутий досвід і знання понесли в 
школи. Художній колектив ліцею 
брав активну участь у Фестивалях 
пісні і танцю, що були організова-
ні на терені Польщі і тим пропаґу-
вав свою присутність серед рідного 
народу. У ліцеї вчилася була молодь 
з усієї Польщі, з Вармії та Мазур, 
Щеціна, Ґожівщини, Ґданщини, 
Вроцлавщини, Підляшшя, Переми-
щини та Лемківщини. Навчання в 
школі тривало п’ять років і давало 
повну кваліфікацію для навчання 
дітей у початкових школах. 

Українські кляси у Бартоши-
цях існували поруч з польськими 
клясами, які мали подібні вихов-
ні завдання. Школа існувала до 
1970 року, 14 років. Кожного року 
в українських клясах навчалося 
близько 170 учнів. Перший випуск 
нараховував 25 учнів, а останній – 

36 випусників. Усього школу закін-
чило 274 особи. 

Одні випускники зразу пішли 
працювати в школи і організову-
вати пункти навчання української 
мови, дехто після закінчення ліцею 
продовжував навчання у вищих 
школах. Багато випусників ліцею 
стали громадсько-політичними дія-
чами і про них згадано на сторінках 
книги.

Книга є цінним джерелом пізнан-
ня наших проблем, це надзвичайно 
добра і цінна лектура до самовдос-
коналення, бо це істинно фунда-
ментальна праця. Книга має понад 
800 сторінок, в ній поміщено бага-
то фотографій, крім того на дис-
ку, доданому до монографії, чита-
чі можуть оглянути 3,000 рідкісних 
архівних фотографій. До книжки 
залучено брошуру, присвячену спо-
нзорам цього видання. 

Книга вийшла в світ 15 черв-
ня двома мовами – українською та 
польською. Українську версію ство-
рив проф. Микола Лесюк з Прикар-
патського національного універси-
тету ім. Василя Стефаника в Івано-
Франківську.  Ціна одного комплек-

ту (три частини) – 30 дол. США. 
Замовлення просимо cлати на 

адреси: Олена Костишин, Поль-
ща – helenakost44@gmail.com, 
тел. (89) 526-7144, моб. тел.: 693-
117-615; Зенон Войтович, США – 
annawojtowicz@live.com, тел.: 718-
204-9223; Чеслава Ґерон, Україна – 
mkhoma@ucu.edu.ua, тел.: 380-322-
212-980. 

Книга Софії Русової. 

Голова Полтавської обласної „Просвіти“ 
Микола Кульчинський. (Фото: Полтавська 
„Просвіта“)

мови поза межами України.
У форумі взяли участь учителі 

українських шкіл з Австралії, Азії, 
Африки, Европи та Америки, які 
представили 35 країн світу, а також 
науковці та тренери з України, які 
поділилися з учасниками форуму 
своїм педагогічним та науковим 
досвідом.

17 серпня під час урочистого від-
криття президент СКУ Евген Чолій 

шляхом відеозвернення привітав 
його учасників та гостей, включ-
но й Міністра освіти і науки Укра-
їни Лілію Гриневич та начальника 
Управління з питань закордонного 
українства та гуманітарного співро-
бітництва Міністерства закордон-
них справ України Ларису Дір.

Цього ж дня під час V Міжнарод-
ної конференції „Українська мова 
в світі” голова СКВОР д-р Оксана 
А. Винницька-Юсипович виступи-
ла з програмною доповіддю на тему 
„Навчання української мови як час-
тина загальної шкільної програми 

відповідно до державних стандар-
тів країни проживання – заклик до 
дії”. У ході виступу вона приверну-
ла увагу до того, як забезпечити в 
світі безперервний розвиток укра-
їнської мови як рідної, враховуючи 
мовну політику держав проживан-
ня українців.

18-22 серпня у Лябораторії твор-
чих ідей відбулися представлення 
та майстерні, які провели освітя-
ни-практики суботніх та недільних 
шкіл Оксана Герич, Оксана Левиць-
ка, Уляна Плавущак-Підзамець-
ка, Іванна Плахотнюк, Надія Про-

копчук, Тетяна Сунак (всі з Кана-
ди), Христина Васильків-Піхманець 
(США), Юлія Ковалевська-Гауґлянд 
(Норвегія) та Галина Барляк (Іта-
лія).

22 серпня, в останній день фору-
му, д-р О. А. Винницька-Юсипо-
вич у своєму заключному виступі 
висловила подяку директорці МІОК 
Ірині Ключковській та всій коман-
ді за велику організаційну роботу 
щодо проведення форуму, учасники 
подарували команді МІОК квіти та 
заспівали „Многая літа”.

СКУ

(Закінчення зі стор. 1)

Зустрілися вчителі...
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Виставка в Музеї історії розповіла 
про життєвий шлях Левка Лук’яненка

Марія Срібна

КИЇВ. – 23 серпня в Національному музеї 
історії України відкрилася виставка до 27-ої річ-
ниці Незалежности України „Левко Лук’яненко 
„З вірою в Незалежність України“. Саме 24 серп-
ня виповнилося б 90 років Героєві України, дис-
идентові, політичному та громадському діячеві, 
співзасновникові Української Гельсінкської гру-
пи, авторові Акту Проголошення Незалежнос-
ти України Левкові Лук’яненкові, який україн-
ську національну ідею зробив головною спра-
вою свого життя‚ був взірцем боротьби, стій-
кости та незламности.

На виставці показано його дитячі та юнаць-
кі роки‚ перебування у таборах та в’язницях‚ 
політичну та дипломатичну діяльність, науко-
ві доробки.

Відвідувачі зможуть побачити свідоцтво про 
народження, студентські конспекти з політич-
ної економії‚ диплом про закінчення Москов-
ського державного університету ім. Ломоносо-
ва в 1958 році‚ свідчення про відбуття покаран-
ня‚ обшуки у будинку Л. Лук’яненка та членів 
його родини, списки ув’язнених учасників наці-
онально-демократичного руху 1960-их років, 
які підпільно зберігав Л. Лук’яненко‚ а також 
посвідчення про те, що він обраний народним 
депутатом‚ протокол про реєстрацію кандида-
та у президенти Л. Лук’яненка 31 жовтня 1991 
року. 

Автори виставки наукові співробітники від-
ділу „Історія незалежної України“ Ірина Пуля, 
Олександер Лук’янов та Антон Богдалов мали 
на меті показати непросте життя та надзвичай-
ну силу духу людини, яка в 1950-их роках зро-
зуміла, який треба шлях обирати та за що тре-
ба боротися.

„Я перестав удавати з себе партійця. Арешт 
мене не лякав. Я не хотів давати москалям під-
ставу казати, що вони вже розгромили УПА, 
розгромили УНР і тепер Україна лягла на лопат-
ки. Вирішив: нестиму блакитно-жовтий пра-
пор боротьби. І якщо помру, знайдеться інший 
хлопець, який підніме той прапор і понесе далі. 
Поки Україна не стане незалежною“, написав Л. 
Лук’яненко.

Про автора: Марія Срібна – провідний нау-
ковий співробітник відділу „Історія незалежної 
України“ Національного музею історії України. 

Довідка‚ видана Левкові Лук’яненкові про те, що 
він відбував покарання. 

Студентські конспекти Левка Лук’яненка,1950-
ті роки.

Списки ув’язнених учасників національно-демо-
кратичного руху, які підпільно зберігав Левко 
Лук’яненко. 

•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.
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• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

фінансовій спроможності. Мавши 
таку базу, „Свобода“ мобілізувала 
найкращі і найвидатніші уми, свої 
і чужі, щоб вони українську прав-
ду доказували й обстоювали. Саме 
цим умам, як і тисячам-тисячам 
відданих читачів і передплатників, 
треба разом з Українським Сою-
зом у першій мірі завдячувати те, 
що „Свобода“ безперервно протя-

гом 75 років могла служити україн-
ській правді і, дасть Бог, служитиме 
їй в майбутньому. 

Це є той найвищий ідеал і та 
велика спадщина, що їх започат-
кував основоположник „Свободи“ 
о. Григорій Грушка, та що їх про-
довжували, розвивали і збагачува-
ли його наслідники, зокрема най-
більший з них, д-р Лука Мишуга. У 
своє 75-річчя сьогоднішня „Свобо-
да“ бажала б тільки приректи свою 
непохитну вірність цим ідеалам і 
цій службі. 

(Закінчення зі стор. 6)

У 75-річчя „Свободи“...

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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боді“. Хто не вірить‚ нехай пере-
вірить: всі великі суспільні рухи‚ 
політичні чи релігійні‚ починали-
ся від слова‚ проголошеного або з 
заснованої саме з цією метою газе-
ти‚ або з церковної казальниці. Тим 
часом наш випадок – універсаль-
ніший: „Свободу“‚ газету загаль-
ногромадську і загальнополітичну‚ 
але позапартійну і позаконфесійну‚ 
заснували українські священики‚ 
і сьогодні цей їхній почин викли-
кає великий подив – як змогли ті 
скромні отці дивитися так далеко 
поперед себе‚ як могли так щиро і 
твердо вірити‚ що національне бут-
тя не суперечить християнському 
духові‚ а сприяє йому‚ як відчу-
вали на собі пророчу й апостоль-
ську місію – скориставшись з мож-
ливостей американської свободи і 
демократії‚ вивести українців Аме-
рики на міжлюдський культурний‚ 
політичний і релігійний простір‚ 
прищепити їм самоповагу і віру у 
свої творчі сили.

Головним і протягом багатьох 
десятиріч єдиним засобом досяг-
нення цієї мети була „Свобода“‚ 
видання не зовсім типове‚ якщо 
взяти до уваги‚ що в усій його 
діяльності переважало не інфор-
мування‚ не віддзеркалення подій 
і явищ‚ а практичне організуван-
ня громади‚ спрямування її сил на 
насущні проблеми виживання‚ на 
завдання громадського й індиві-
дуального розвитку‚ на якнайпов-
ніше внутрішнє опанування аме-
риканського світу. Досить одного 
цього факту‚ щоб зрозуміти „Сво-
боду“ як особливу‚ виняткову газе-

ту‚ навіть у порівнянні з часописа-
ми багатьох інших етнічних громад 
Америки: саме її редакція утворила 
зі свої членів організаційний осе-
редок‚ на якому через півроку після 
виходу першого числа „Свободи“ 
виникла така масова і така життєз-
датна українська братсько-допо-
могова організація – Український 
Народний Союз. 

„УНСоюз не тільки що не міг 
розвиватися без „Свободи“‚ не міг 
би сповняти своїх завдань‚ але він 
взагалі не міг без неї існувати“‚ – 
писав в „Ювілейному альманасі“ 
1953 року‚ присвяченому 60-річ-
чю „Свободи“‚ тодішній прези-
дент Українського Народного 
Союзу Дмитро Галичин. Сьогод-
ні‚ ще через 65 років‚ напередод-
ні 125-річчя „Свободи“‚ цю високу 
оцінку я беззастережно повторюю. 

Водночас істинною є не лише 
така залежність‚ але й протилеж-
на: „Український Народний Союз 
врятував українську душу в нашім 
народі в Америці. Не дав її вирва-
ти ворогам і темноті. А врятував-
ши‚ заставив її ще працювати і 
собою жертвувати для великої ідеї 
визволення Рідного Краю з нево-
лі“‚ – стверджував 21 лютого 1939 
року у „Свободі“ один з її знамени-
тих головних редакторів‚ д-р Лука 
Мишуга.

Не можна обійти увагою ще 
один важливий аспект українсько-
го життя в Америці: попри націо-
нальну самоцінність‚ збереження і 
плекання котрої потребувало вели-
чезних сил‚ наша громада ніколи 
нічим не лише не була подібна до 
ґетто‚ до „держави в державі“‚ і не 
лише брала від цієї країни великих 
можливостей‚ але й щедро відава-
ла їй. Свідчить про українців Генрі 

Стіл у своїй книжці „Історія віль-
ного народу“‚ виданій у Бостоні в 
1936 році: „...Вони багато завдячу-
ють своєму придбаному краєві‚ але 
цей край завдячує багато чим і їм... 
Вони пробивали шляхи через пре-
рії‚ клали рейки під трансконти-
нентальне залізничне сполучення‚ 
добували залізну руду з копалень‚ 
вугілля‚ мідь‚ зрубували дерева в 
пралісах південного заходу. Їхнім 
вкладом була не лише праця неви-
школеного робітника – вони також 
надали американському життю 
багатства і кольориту‚ а в деяких 
ділянках додали чимало до куль-
турної спадщини. В музиці і мисте-
цтві вони принесли значний твор-
чий імпульс...“.

Чи давалося це легко – бути 
американцями чи канадцями і 
водночас залишатися українця-
ми? Ні‚ звичайно. Така ось типо-
ва ознака еміґраційного буття – 
є цінні проєкти‚ є сили‚ є над-
хнення‚ ентузіязм‚ але дуже нерід-
ко бракує відповідної фінансової 
бази. Це стосується і „Свободи“. 
Ніколи не було легко з її вида-
ванням‚ але разом з тим також 
неможливо було б припинити її 
життя‚ бо з цим припинилося б 
життя всієї американської Укра-
їни‚ припинився б громадський 
політичний і духовний рух за сво-
боду і незалежність українського 
народу в Україні. Саме цей святий 
обов’язок перед матірною землею 
спонукав наших союзових про-
відників‚ у найтяжчі для україн-
ської справи часи‚ зробити „Сво-
боду“ щоденною – такою вона 
була від січня 1921 року до лип-
ня 1998 року‚ тобто до часу‚ коли 
незалежна українська держава 
вже мала незалежну пресу і коли 

тут‚ в Америці‚ „четверта хвиля“ 
заснувала низку нових україно-
мовних видань.

Але й після цього несподівано-
го припливу нових сил – несподі-
ваного, бо українці Америки мали 
велику надію, що щасливе життя 
в Україні настане відразу з віднов-
ленням державної незалежности 
– для переважної більшости гро-
мади „Свобода“ залишилася не 
просто засобом інформування, а 
й дорогим, випробуваним довгим 
часом джерелом ідейних сил, сим-
волом нашої національної єднос-
ти і солідарности. Довкола „Сво-
боди“ завжди панувала така жива 
атмосфера українськости, пуль-
сувала така потужна і позитивна 
українська інтелектуальна енерґе-
тика, розповсюджувалося на всю 
громаду таке сильне національно-
родинне почуття, що Український 
Народний Союз, будучи непри-
бутковою братсько-допомоговою 
організацією, ніколи не шкоду-
вав фінасових затрат на важливі 
загальногромадські цілі.

Світ безперервно змінюється‚ 
фантастичні відкриття і досягнен-
ня у сфері інформаційних техно-
логій випереджують найсміливі-
шу людську уяву‚ але історія‚ в 
тому числі й наша‚ українська‚ 
вже назавжди залишиться такою‚ 
якою вона була. І не одним яви-
щем у ній ми можемо пишати-
ся. Як от і „Свободою“, бо ледве 
чи багато народів, а тим більше – 
етнічних діяспор, можуть сьогод-
ні похвалитися газетою з такою 
історією – виданням‚ яке не тіль-
ки своєю назвою‚ але світоглядом 
і усім своїм творчим духом було 
таким співзвучним з ідеями люд-
ської і національної свободи. 

(Закінчення зі стор. 7)

„Свобода“...

ПОДОРОЖІ                                                                                                                                       

Храм відродився з руїни
Олександер Костирко

ПІДГІРЦІ‚ Львівська область. – У Підгорець-
кому замку костел Воздвиження Святого Хрес-
та та св. Йосифа чомусь не входить до програ-
ми екскурсій, хоч має давню цікаву історію. 
Від замку до храму веде 300-метрова алея ста-
рих лип. Поряд розташовані скульптури Божої 
Матері та св. Йосифа. 

Спочатку ця будівля повинна мала бути 
родовою усипальницею (спорудою для похо-
вань). Будівництво тривало майже 15 років 
через складності проєкту. Тільки в 1766 році 
було зроблено розпис стін і проведено освячен-
ня. Костел збудований на замовлення Велико-
го коронного гетьмана Польщі Вацлава-Петра 
Жевуського.

Архітектором був Кароль Романуса, розпи-
сом займався художник Лукаш Смуглевич з 
своїм сином. Вже після них закінчували роз-
пис чотири майстри з Жовкви і львів’яни Гур-
гилевич та Витанецький. Головна фасада хра-
му отримала вісім скульптур святих – небес-
них покровителів родини Жевуських, які вико-
нали скульптори Леблас та Фесенґер. Спочат-
ку храм був замковою каплицею і тільки в 1861 
році став парафіяльним храмом.

В роки Першої світової війни постраждали 
колона з скульптурою св. Йосифа, частина вну-
трішнього оздоблення. Після війни католицька 
святиня відновила свою діяльність за допомо-
гою нових власників князів Сангушків.

Після захоплення галицьких земель військом 
з СРСР релігійні служби були суворо заборо-
нені, а замково-храмовий комплекс переданий 
Львівському історичному музеєві. Під час бойо-
вих дій будівля храму була значно пошкодже-
на. І тільки в 1949 році влада провела невели-
ке оновлення храму з метою його використання 
як допоміжне приміщення місцевої лікарні, яка 
розміщалась в палаці.

З розпадом Радянського Союзу та здобут-
тя Україною незалежности храм був переда-
ний Українській Греко-Католицькій Церкві, якій 
належить і тепер. Українські католики прово-
дять Богослужіння в церкві св. Йосифа.

Скульптура св. Йосифа в Підгірцях. (Фото: 
Олександер Костирко

Храм св. Йосифа в селі Підгірці на Львівщині. 
(Фото: Олександер Костирко)
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Борці приїхали в село Івана Піддубного
Олександер Костирко 

КРАСЕНІВКА‚  Черкаська  о блас ть .  – 
Доброю традицією стало проведення в селі 
Красенівка Всеукраїнського свята богатир-
ської сили на нагороди Івана Піддубно-
го. Саме в цьому селі народився уславле-
ний борець, шестиразовий чемпіон святу з 
боротьби‚ який прославив український народ 
на весь світ. 

18 серпня село у черговий раз зібрало під 
спортивні знамена найкращих шанувальни-
ків спорту з усієї України та сусідніх країн. 
У змаганнях взяли участь спортовці‚ які вхо-

дять у число перших 12 борців чемпіонату 
України 2017-2018 років.

Основою свята стало богатирське дійство 
„Найсильніша людина свята – 2018“‚ пока-
зові виступи Европейської федерації лао-
тайських бойових мистецтв „Білий лотос“, 
виступи з силової боротьби спортивного 
клюбу „Вікінґ“ з районного центру Чорнобай. 
Вперше було проведено конкурс „Піддубняк“, 
а для дітей – розважальну програму „Про-
ростають, мов дубки, молоді піддубнячки“.

Поряд діяв Спаський ярмарок, де можна 
було спробувати мед, яблука, сири і молочну 
продукцію та юшку з кашею‚ придбати виро-

би майстрів народного мистецтва‚ виграти 
у льотерії. Була виставка малюнків дітей. На 
жаль‚ не дивлячись на розіслані запрошення 
до урядових структур та міністерств‚ ніхто з 
них не прийняв участи та не привітав з від-
криттям богатирського свята.

Абсолютним чемпіоном турніру з греко-
римської боротьби став Євген Савєта з Марі-
юполя, який нині виступає за Полтавщину. У 
різних вагових категоріях перемогли Сергій 
Омелін з Дніпра, Андрій Дегтярьов із Запо-
ріжжя, Дмитро Кременєв із Київщини. Най-
сильнішою людиною свята з став Роман Нау-
менко з Красенівки. 

Абсолютний чемпіон турніру Євген Савєта з почесним головою оргкоміте-
ту Петром Душейком (зліва) і головою оргкомітету Сергієм Джоболдою.На святі у Красенівці. (Фото: Олександер Костирко)

„Медведчук – не тільки кум Путіна, 
але ще й друг Порошенка. Не забу-
вайте, що Порошенко прийшов у 
політику в 1998 році 11-им номером 
у списку партії Медведчука СДПУ(о). 
Я про це добре пам’ятаю…“. 

Тепер повправляймося тро-
хи в конспірології. Що всі політи-
ки в Україні добре знаються між 
собою і якось уживаються‚ не стрі-
ляючи один в одного при зустрічі – 
це не підстава для підозр. Певна річ‚ 
П. Порошенко добре знайомий з В. 

Медведчуком. А тепер подивімося на 
цю „маленьку“ різницю між ними: 
перший тягне Україну в спасенному 
західньому напрямі‚ до Европейсько-
го Союзу‚ до НАТО‚ другий – на схід‚ 
до путінської Росії. Чи це не важли-
віше‚ ніж „спільний бізнес на зрідже-
ному газі“?

„Задум за рівнем цинізму просто 
вражає“ – пише „ОРД“. Так‚ це прав-
да – до якої фантасмагорії вдаються 
опоненти П. Порошенка‚ аби обмеж-
ити його аґітаційні можливості перед 
виборами. Передусім їм треба захис-
тити від справедливої критики голо-
вні проросійські телеетери в Украї-
ні – канали „112“ і „News One“. Саме 

для цього „розслідувачі“ з „ОРД“ 
заздалегідь придумали спосіб шан-
тажу: хто називатиме ці телеканали 
проросійськими‚ той‚ значить‚ вті-
лює „хитрий плян“ П. Порошенка і В. 
Медведчука.

Подібно до того‚ що „ОРД“ має 
цілу довготривалу антипорошенків-
ську програму. Бо ось 12 вересня на 

цій же веб-сторінці з’явилася стат-
тя „Чому ми не будемо голосувати за 
Порошенка“. Її автором є небезвідо-
мий Василь Базів‚ колишній заступ-
ник В. Медведчука в Президентській 
адміністрації часів Леоніда Кучми.

Вже одне це змушує засумнівати-
ся у „змові“ П. Порошенка і В. Мед-
ведчука.

(Закінчення зі стор. 1)

Головний об’єкт...

СПОРТ                                                                                                                                                   

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь 

В суботу, 29 вересня 2018 року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

доктора, 
професора політичних наук

Олени Ніколаєнко
(Fordham University)

«Why Women Protest: 
Findings from the Revolution of Dignity»

Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу
повідомляє, що 

ОСІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ ОКРУГИ КОННЕКТИКАТ

відбудуться

в суботу, 29 вересня 2018 року, о год. 10:00 ранку
в залі Української православної церкви св. Марії

54 Winter St., New Britain, CT

У загальних зборах зобов’язані взяти участь з рішаючим правом 
голосу члени управи окружного комітету, конвенційні делегати,

та по дваделегати від наступних  відділів:

Відділ   12 - Homin Society - Hartford, СТ
Відділ   59 - Ukrainian Sitch Society - Bridgeport, СТ
Відділ   67 - Zaporoska Sitch Society - Ansonia, СТ
Відділ 253 - Ivan Franko Society - Ludlow, MA
Відділ 254 - St. Peter & Paul Society - New Britain, CT
Відділ 277 - St. John the Baptist Society - Hartford, CT
Відділ 387 - Lubow Society - Willimantic, CT
Відділ 414 - Auhustyn Woloshyn Society - New Haven, CT

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

У нарадах візьмуть участь:
Глорія Горбатий - Радна УНСоюзу

Мирон Колінський - Головний Організатор УНСоюзу

За управу Округи:
Мирон Колінський, Голова

Христина Д. Мельник, Заступник Голови
Богдан Добощак, Секретар

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУNo. 38 19

PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

слова С. Петлюри. Нез’ясованою залишається і 
його роля у страті полковника Петра Болбочана, 
що явно стала однією з фатальних помилок укра-
їнської боротьби початку ХХ ст. 

Але центральними епізодами фільму все ж є 
підготовка до вбивства С. Петлюри та суд. Він 
мав би бути над виконавцем атестату, спровоко-

ваним більшовицькими спецслужбами Самуї-
лом Шварцбардом, але завдяки зусиллям тих же 
спецслужб став судом над нібито антисемітською 
позицією самого С. Петлюри. Саме таким цей суд 
увійшов у свідомість европейських держав та й 
наступних поколінь українців. І це тавро на бага-
то десятиліть стало діяльною зброєю а руках Росії 
та СРСР проти українського незалежництва. 

Насправді ж масові єврейські погроми здій-
снювалися насамперед більшовиками та чорно-
сотенцями, до яких, звісно, часом приєднувались 

і обізлені українці, але війська УНР не були при-
четні до організації цих ганебних явищ, більше 
того тільки С. Петлюра запровадив посаду міні-
стра євреїв. 

Цей фільм – один з кроків до кінематографіч-
ного осмислення трагічности української рево-
люції початку ХХ ст. та причин її поразки. Дуже 
важливо також, аби українське суспільство пере-
стало асоціювати петлюрівщину із ганебним 
тавром, штучно свореним одвічними ворогами 
української незалежности.

(Закінчення зі стор. 3)

У центрі фільму...

Товариство Української Мови ім. Шевченка - Чікаґо, США
ділиться сумною вісткою з членами та громадою,

що 1-го серпня 2018 року відійшла у вічність

св.п. Марія Дорожинська
активна, довголітня членка Товариства Української Мови (ТУМ) та 

Союзу Українок Америки в Чікаґо і на Фльориді. Св. п. Марія довгі 
роки очолювала 84 Відділ СУА в Чікаґо і брала активну участь у куль-
турному житті української громади.

З рамени 84 Від. СУА та Товариства Української Мови брала участь в 
організуванні літературних вечорів в Українському Інституті Модер-
ного Мистецтва та фінансово підтримувала українських політв’язнів 
та РУХ в Україні перед незалежністю України.

Відійшла у вічність шляхетна Українка.

Вічна Їй пам’ять!

За управу ТУМ,
проф. Віра Боднарук, голова

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У США
UKRAINIAN LANGUAGE SOCIETY

5050 SEAGRASS DRIVE • VENICE, FL 34293, USA

тостей?
„Газетою хрестоносних походів“ назвав „Свобо-

ду“ один з її головних редакторів повоєного часу‚ 
Антін Драган – того бурхливого часу‚ коли слово 
ставало гострою зброєю в боротьбі за Україну і її 
майбутнє. 

Не було в американській українській грома-
ді жодної значної ініціятиви‚ біля джерел якої 
не стояла б „Свобода“ – починаючи від „Україн-
ського дня“ у Вашінґтоні 1917 року‚ до відкриття 
пам’ятника Тарасові Шевченкові в американській 
столиці в 1964 році‚ до заснування Катедр Укра-
їнознавства в Гарварді‚ до невпинної підтримки 

дисидентсього руху в Україні.
„Свобода“ завжди мала великий вплив на сою-

зову читацьку авдиторію – вплив і світоглядний‚ і 
чуттєвий‚ емоційний. Її щире‚ тепле слово й повер-
талося до неї щирістю і теплотою від читачів.

Подам тут один з сотень і тисяч прикладів. 
Чверть сторіччя тому „Свободу“ з її 100-річчям 
привітав віршем читач з Ню-Йорку Микола Горіш-
ній‚ – зовсім простими словами‚ але дуже щирими 
і правдивими:

…Навчала нас, як на чужині нам жити,
Як нашу мову і скарби духовні
Нам вічно зберігати та любити.
Ти про Америку теж нас навчала -
про добру, чесну, приязну країну,
Як бути вдячними їй за гостину,

І як не забувати Україну.
З Тобою ми сильнішими ставали -
Церкви, доми народні будували,
І рідну віру, прадідні звичаї
Великою громадою плекали.
З нагоди ювілейної „Свободи"
Ми щиро можемо Тобі сказати -
Ти добре служиш, наша Мати,
Тобі належить славу й честь віддати!
Живи, „Свободо“, довго ще і довго
Неси світильник правди на чужині,
Гартуй наш дух, сповняй добром серця
І тут у нас, і в рідній Україні…

Тут багато сказано‚ і все є правдою‚ все є неза-
бутньою заслугою нашої газети. Ще і ще раз – зі 
славним ювілеєм‚ „Свободо“!

(Закінчення зі стор. 1)

Прийми щирі...

ропейській спільноті у Піттсбур-
ґу“, – вважає О. Мотиль

С ерія  шовкогр афі ї  на  ц ій 
виставці виникла з пропозиції, яку 
представили Е. Ворголові торгівці 
мистецтвом Роналд і Фрейда Фель-
дмани. Він поринув у працю, спо-
внений творчої енерґії, щоб виго-
товити групу надзвичайних робіт. 
Він надав „портретам“ тварин 
подібність з своїми популярними 
портретами знаменитих особис-
тостей, зображуючи їх у характер-
них для нього якскравих кольорах. 

А. Герис зазначив: „Якщо зобра-
ження бляшанок супу та знаме-
нитостей Енді Воргола для біль-
шости із нас відносно відомі, то не 
всі знають про його видатну серію 
загрожених тварин, яка піднімає 
обізнаність про живу природу, що 
потребує захисту, щоб вижити“. 

Е. Воргол подарував 100 цих 
робіт для збору фондів різним 

організаціям, які займаються збе-
реженням природи.

„Мис тецький шлях Ворго-
ла завжди визначатиметься його 
плідним вкладом у аванґард, 
а його візія вела й плекала ціле 
покоління художників, – зая-
вив Ярослав Лешко. – Серед його 
широкого поля зацікавлень був 
також посилений інтерес до тва-
рин. Тому не дивно, що мистець 
поставився до створення цьо-
го проєкту із характерною йому 
спонтанністю та щедрістю. Цей 
проєкт віддзеркалює його най-
більш стійке зацікавлення темати-
кою тварин. Назва серії визначає її 
місію: визнати та відзначити жит-
тєздатність і різноманітність тва-
ринного життя, а також дослідити 
та розкрити вразливість, чи дійсно 
тендітність, його існування“.

Вис т авк у здійснено з авдя-
ки чималій підтримці Федераль-
ної кооперативи „Самопоміч“ 
Ню-Йорк“ та численних окремих 
спонзорів.

Український Музей

(Закінчення зі стор. 11)

Виставка в Українському...

буде Д. Маюло, який має величез-
ний досвід концертної діяльнос-
ти. Майстром церемоній буде Ігор 
Раковський.

О. Чмир пропонує гостям музич-
ні твори Вольфґанґа Моцарта, Джу-
зеппе Доніцетті, Джузеппе Вер-
ді, Семена Гулака-Артемовського, 
Мирослава Скорика, народні пісні і 

танці. При цьому враховує не тіль-
ки сценічні можливості артистів, а 
й побажання гостей.

Прихильно поставилися до про-
єкту Український Народний Союз 
і його дві газети, Федеральна кре-
дитова спілка „Самопоміч“, Україн-
ська Федеральна Кредитова Спіл-
ка, компанія „Міст“. 

Перший концерт проєкту при-
значено на 7 жовтня, о 3-ій год., у 
Merkin Concert Hall, 129 West 67th 
St., New York.

(Закінчення зі стор. 9)

Концерт прославить...
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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: 

Подбайте про Ваше завтра   
вже сьогодні! 

Пенсійні рахунки є забезпечені  до 250,000 тис. долярів Державною Адміністрацією Кредитових Спілок  - NCUA. 

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 

Відкрийте пенсійний рахунок,  
щоб забезпечити своє майбутнє. 

Вигідно розташовані філії: 


