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Більш ніж 
дивна безпечність

Петро Часто

Знову‚ знову і знову… Скільки ж мож-
на? Вночі з 8 на 9 жовтня біля містечка Ічня 
на Чернігівщині спалахнули величезні‚ на 
понад 600-гектарній площі‚ військові скла-
ди з боєприпасами – з загальною кількістю 
понад 80 тис. тонн. Відтак почалися страхіт-
ливі вибухи. З Ічні та довколишніх сіл дове-
лося евакуювати населення.

Це вже четвертий подібний випадок: у 
жовтні 2015 року вибухи знищили понад 
3‚000 тонн боєприпасів на військових скла-
дах у Сватовому Луганської области; в берез-
ні 2017 року в такий же спосіб знищено 125 
тис. тонн на ракетно-артилерійському арсе-
налі в місті Балаклія на Харківщині; у верес-
ні 2017 року вибухнули склади боєприпа-
сів біля Калинівки на Вінничині‚ загалом в 
повітря пішло понад 30 тис. тонн‚ зокрема 
ракети до систем „Град“.

Що це все значить? Якби в державі пану-
вав порядок‚ якби була надійно запевне-
на безпека кордонів‚ стратегічних об’єктів і 
безпека людей‚ то вистачило б одного‚ пер-
шого‚ випадку‚ щоб унеможливити наступні. 
Про те‚ що наступні будуть і звідки їх очіку-
вати‚ криком кричали військові і політичні 
експерти‚ журналісти‚ громадські активісти.

Й от аж на цей раз Міністер оборони 
України Степан Полторак дійшов до голо-
ви по розум: „В мене немає сумніву в тому‚ 
що це була атака на наші сховища“. То йому 
потрібно було стільки часу‚ аби зробити цей 
самоочевидний висновок? Влада так відірва-
на від реальности‚ так служить сама собі‚ що 
не бачить‚ що діється внизу‚ на підставово-
му поземі? Не бачить те‚ що бачать люди‚ всі 
притомні громадяни?

Пише з Києва мій близький товариш‚ 
артист Національного академічного театру 
ім. Івана Франка: „…Ви напевно знаєте‚ що 
у нас відбувається. Знову вибухнув вели-
чезний склад зі зброєю. Це теракт‚ москаль-
ський „салют“ автокефалії нашої Церкви. 
Але ж доки бездарні генерали‚ а може‚ й від-
верті московські аґенти будуть безкарно 
чинити зло? Тепер я вже ні скільки не сум-
ніваюся‚ що нам потрібен диктатор-патріот‚ 
інакше для нашої України знову все закін-
читься‚ як було вже не раз…“.

Ну нехай генерали‚ але ж Президент 
Петро Порошенко не належить до бездарних 
– то чому ж він досі мириться з такою зло-
чинною безпечністю‚ чому ризикує не лише 
завтрашнім днем української держави‚ але й 
власним завтрашнім днем? Адже всі дотепе-
рішні московські провокації та диверсії і всі‚ 
що ще стануться‚ передусім спрямовані про-
ти нього і покликані дискредитувати його як 
потенційного переможця наступних прези-
дентських виборів. І чи потім не з’ясується‚ 

(Закінчення на стор. 14)
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Сенат США визнав Голодомор 
геноцидом українського народу

ВАШІНҐТОН. – Сенат США одностайним 
рішенням 4 жовтня ухвалив двопартійну резо-
люцію, яка стала першим в історії правовим 
актом Конґресу США, де Голодомор 1932-1933 
років визнається геноцидом українського наро-
ду. Так, зокрема, до постановляючої частини 
документу включено визнання Сенатом висно-
вків Урядової комісії США щодо Голоду в Укра-
їні (від 22 квітня 1988 року) про те, що „Ста-
лін та його оточення вчинили у 1932-1933 роках 
геноцид проти українців“.

Резолюція також засуджує систематичні 
порушення прав людини, у тому числі права 
на самовизначення та свободу слова, вчинені 
радянським урядом проти українського народу. 
Висловлюються найглибші співчуття жертвам, 
тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, 
а також міститься заклик до розповсюдження 

інформації з метою підвищення обізнаности у 
світі про штучну природу цієї трагедії.

Посольство України в США висловило щиру 
вдячність Сенатові США та головним співавто-
рам резолюції – співголовам Сенатського Укра-
їнського Кокусу, сенаторам Роберту Портману 
та Річарду Дурбіну за це історичної ваги рішен-
ня. 

Дана резолюція стала результатом плідної 
взаємодії Посольства України в США, укра-
їнської громади Америки та друзів України в 
Сенаті США. 

Проєкт подібної резолюції був також затвер-
джений Комітетом із закордонних справ Пала-
ти представників Конґресу США і наразі очікує 
розгляду під час пленарного засідання.

Посольство України в США

Україна отримала рішення про надання Томоса

КИЇВ. – Синод Вселенського Патріярхату 
прийняв рішення надати Томос про автокефа-
лію Православній Церкві в Україні. Це рішен-
ня затверджено Синодом 11 жовтня у Стамбулі. 
„Поновити рішення, прийняте раніше Вселен-
ським Патріярхатом, щодо дарування автоке-
фалії церкві в Україні“, – йдеться в рішенні, під-
писи під яким поставили 12 членів Синоду та 
Вселенський Патріярх Варфоломій.

Рішення зачитав Митрополит Франції Ема-
нуїл Галльський. Також, згідно з документом, 
Синод задовольнив прохання Патріярха Філа-
рета і визнав главу Української Православ-
ної Церкви Київського Патріярхату (УПЦ КП) 
канонічним ієрархом Православної Церкви. У 
канонічному статусі відновлено й главу Укра-
їнської Автокефальної Православної Церкви 
(УАПЦ) Митрополита Макарія.

Синод визнав незаконною анексію Київської 

митрополії Москвою у 1686 році. 
„Скасувати юридичну силу сино-
дального листа від 1686 року, 
затвердженого в умовах певного 
часу, який ґарантував можливість 
Патріярха Московського призна-
чати Митрополита Київського, 
зобов’язуючи його згадувати Все-
ленського Патріярха як першого 
ієрарха під час будь-яких святку-
вань, оголошень та підтверджен-
ня його канонічної залежности 
від Матері-Церкви Константино-
поля“, – йдеться в документі. 

Члени Синоду закликали всі 
залучені сторони уникати виник-
нення конфліктних ситуацій. 
„Апелюємо до всіх залучених сто-
рін уникати зазіхання на церк-
ви, монастирі та інше майно, уни-
каючи так само будь-яких актів 
насильства та помсти заради збе-
реження миру та любові у Хрис-
ті“, – йдеться в останньому пункті 
офіційної заяви Синоду, оголоше-

ної Митрополитом Емануїлом.
Синод Вселенського Патріярхату відбувся 

9-11 жовтня у Стамбулі. Синод заслухав допо-
відь екзархів Архиєпископа Даниїла із США 
і Єпископа Іларіона з Канади про результати 
візити в Україну.

Після рішення Синоду Вселенського Патрі-
ярхату щодо надання Томосу про автокефалію 
буде скликано у Києві Собор з участю архиєре-
їв УПЦ КП, УАПЦ, а також Української Право-
славної Церкви Московського Патріярхату, які 
звернулися до Вселенського Патріярха з про-
ханням про Томос. Собор здійснить церковне 
об’єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та 
обере її предстоятеля.

Після цього відбудеться отримання пред-
стоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ 
Томоса як документу (грамоти). 

„Укрінформ“

Президент України Петро Порошенко виступає на 
Софійському майдані. (Фото: Офіційне інтернет-представ-
ництво Президента України)
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 ■  Ходу присвятили річниці УПА

КИЇВ. – 14 жовтня від парку Тараса Шевченка 
відбулася хода націоналістів з нагоди 76-річ-
чя створення УПА. Участь взяли представники 
партії „Національний корпус“, Всеукраїнського 
об’єднання „Свобода“, „Правого сектору“, Кон-
ґресу Українських Націоналістів, ОУН‚ інших 
організацій. Вони пройшли Хрещатиком до Ев-
ропейської площі, де відбулося урочисте віче та 
святковий концерт. („Укрінформ“)

 ■ Яблука залишаться у садах

КИЇВ. – Дрібні фармерські господарства, які за-
ймаються вирощуванням яблук, залишають 
врожаї в садах, оскільки за нинішніх цін таке ви-
робництво для них є збитковим. Про це 14 жов-
тня повідомила компанія „Аґробізнес“. У таких 
господарствax відсутні холодильники для збе-
рігання овочів, продати яблука можна тільки на 
концентрат, однак ціна не покриває витрати на 
збирання врожаю і їх транспортування до пере-
робного підприємства. („Укрінформ“)

 ■ Конференція з прав ромських жінок

КИЇВ. – Верховна Рада, Міністерство закордон-
них справ та Ромський жіночий фонд „Чіріклі“ 
організували 17-18 жовтня дводенну Міжнарод-
ну конференцію з прав ромських жінок в Укра-
їні. Вона об’єднала понад 100 представників 
виконавчої, законодавчої та судової влади, де-
путатів Европейського Парляменту, структури 
ООН, ромські громадські організації з Европи та 
України, а також ромських жінок з усієї України‚ 
щоб виробити практичні рекомендації та полі-
тику задля ліквідації дискримінації ромських жі-
нок. (Міністерство закордонних справ)

 ■ Не стало військової станції

ЧЕРНІВЦІ. – У Чернівецькій області на горі Том-
натик, де розташована колишня радіолокаційна 
станція „Памір“, 13 жовтня військові почали пи-
ляти на металобрухт залізні бункери та ємності 
для пального. Секретний військовий об’єкт „Па-
мір“ розміщувався на висоті 1,565 метрів, по-
близу кордону з Румунією. Військова частина ді-
яла з 1960-их років і до середини 1990-их. СРСР 
збудував цю військову станцію, щоб забезпечу-
вати радіолокацію величезної території – від 
турецького узбережжя до Балтійського моря. 
5 листопада 1995 року військова база „Памір“ 
припинила своє існування. („Укрінформ“)

 ■ Відкрили Дім воїна 

ЛЬВІВ. – 13 жовтня, у переддень свята Покро-
ви і Дня захисника України, відкрили Дім воїна, 
де представлена частина мілітарної колекції 
львів’янина, майданівця, учасника бойових дій 
на Донбасі Володимира Правосудова. Є світ-
лини полеглих на Майдані та на війні українців 
– вихідців із Львівської области. Дім воїна роз-
ташований у приміщенні, що перебуває в кому-
нальній власності обласної ради. З 1990 року 
у цій будівлі був Культурний центр Росії, але у 
травні цього року товариство звідти виселили. 
Це має бути спільний громадський простір для 
тих українських воїнів, які воюють, хто звільнив-
ся з війська і пройшов бойові дії на Донбасі. ( Ра-
діо Свобода)

 ■ Арсенал охопила пожежа

ІЧНЯ, Чернігівська область. – У ніч на 9 жовтня на 
території військового складу Міністерства обо-
рони сталася пожежа. Із населених пунктів, що 
потрапили до зони можливого ураження, було 
евакуйовано 12,500 осіб. Було розгорнуто 18 
пунктів тимчасового перебування. Напоготові 
стояли пожежні потяги та пожежна авіяція. По-
жежа в цілому ліквідована, але зону можливого 
ураження розподілено на сектори для очищен-
ня від вибухонебезпечних предметів. 15 жовтня 
на території спостерігалися поодинокі вибухи. 
На місці працюють сапери, рятувальники та під-
розділи Національної поліції, що запобігають 
випадкам мародерства. На подолання наслідків 
надзвичайної події уряд виділив 100 млн. грн. 
Президент України Петро Порошенко заявив, 
що, за попередніми даними слідства, причиною 
пожежі на складах є диверсія. (ВВС, „Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ УКРАЇНЦІ ЗАПАЛЮЮТЬ СВІЧКИ В ПАМ’ЯТЬ ГОЛОДОМОРУ

ЛОНДОН 

10 жовтня у Лондоні  з участю Першого віце-
прем’єр-міністра-Міністра економічного роз-
витку і торгівлі України Степана Кубіва, Посла 
України у Великій Британії Наталії Галібарен-
ко,  Президента Світового Конґресу Українців 
Евгена Чолія, представників місцевої української 

громади відбулася урочиста церемонія  міжна-
родної акції „Запалімо свічку пам’яті!“  з покла-
данням вінків до найстарішого в Европі монумен-
ту жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Були зачитані імена 85 дітей з мільйонів тих, 
які загинули в роки Голодомору. Священики 
Української Автокефальної Православної Церк-
ви та Української Греко-Католицької Церкви 
провели спільний поминальний Молебень.

БАРСЕЛЬОНА

8 жовтня силами місцевої громади в Барсельоні 
було проведено акцію „Запалімо свічку пам’яті!“. 

Поминальну молитву  виголосив  настоятель хра-
му св. Моніки та св. Йосафата о. Сергій Знак. 

В акції взяли участь представники україн-
ської громади Барселони та співробітники Гене-
рального консульства України.  

Урочиста церемонія  міжнародної акції „Запалімо свічку пам’яті!“ у Лондоні.

Поминальна молитва  у храмі св. Моніки у Барселоні. 

Берлін приєднався до акції 
БЕРЛІН. – 17 жовтня українці, які мешкають 

Берліні, провели акцію „Запалімо свічку пам’яті!“ 
до 85-их роковин Голодомору. Вона пройшла на 
Доротеа-Шлегель-плац, де влаштована українська 
фотовиставка „Діти у війні“ про дітей, які живуть 
поблизу лінії фронту.

Дітей, які не пережили сталінського Голодомо-
ру, згадували священослужителі, дипломати, акти-
вісти та громадяни. Всі по черзі прочитали 85 пріз-
вищ дітей, від немовлят до 14-річних підлітків, які 
померли в лихі часи‚ і запалили 85 свічок.

Присутні також підписалися під відкритим лис-
том на ім’я Федерального президента Франка-
Вальтера Штайнмаєра та Канцлера Німеччини 
Анґели Меркель із закликом визнати Голодомор 
геноцидом українського народу.

Голова Центральної спілки українців Німеччи-

ни Людмила Млош відзначила, що в Берліні вша-
новують пам’ять жертв Голодомору вже 10 років 
поспіль. 

Активіст Олександр Снідалов також зауважив, 
що в Европі дуже небагато країн підтримують 
Україну в цьому, що европейські держави неохоче 
ставляться до питання визнання злочином подій 
1932-1933 років. Але багато інших держав це вже 
зробили. 

Радник-посланик Посольства України в Німеч-
чині Ірина Тибінка назвала символічним, що 
нинішня акція пам’яті жертв геноциду прохо-
дить на площі, наповненої спогадами про вбив-
ства єврейських дітей, поряд з пам’ятником дітям-
жертвам Голокосту. Присутні молилися за заги-
блих.

„Укрінформ“
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 ■ Міністер оборони став цивільним

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко 13 жов-
тня задовольнив рапорт про звільнення із вій-
ськової служби генерала армії, Міністра обо-
рони Степана Полторака. Відповідно до вимог 
Закону „Про національну безпеку України“, з 1 
січня 2019 міністром оборони має бути цивіль-
на особа. Водночас П. Порошенко повідомив, 
що запропонував С. Полторакові продовжити 
керівництво оборонним відомством вже як 
цивільний міністер. Також він вручив С. Полто-
ракові орден Богдана Хмельницького першого 
ступеня. (Радіо Свобода)

 ■ Вирішують долю монумента 

КИЇВ. – Монументальна скульптура „Батьків-
щина-мати“, розташована на території На-
ціонального музею історії України у Другій 
світовій війні, відкрита в 1981 році, підлягає 
декомунізації. Зі щита плянують зрізати герб 
СРСР і нині обмірковують, чим затулити шес-
тиметровий отвір. Але досі жодних варіян-
тів не знайдено. Краєвид Києва з величною 
дзвіницею й десятками золотоверхих церков 
обабіч впродовж віків був найпопулярнішою 
візиткою Києва. 100-метрова фігура карди-
нально змінила обриси „святих київських гір“ і 
стала уособленням стража тоталітарної систе-
ми. (Радіо Свобода)

 ■ Зібралися закарпатські угорці

УЖГОРОД. – 13 жовтня відбулося засідання То-
вариства угорської культури, на яке допустили 
тільки угорські засоби масової інформації. На 
засіданні були Посол Угорщини в Україні Ерно 
Кешкень та Посол України в Угорщині Любов 
Непоп, Міністер закордонних справ України 
Павло Клімкін, голова Закарпатської обласної 
адміністрації Генадій Москаль. („Укрінформ“)

 ■ Жінки теж боронять батьківщину 

ХЕРСОН. – Президент Петро Порошенко, ви-
ступаючи 13 жовтня на церемонії посвяти у 
курсанти нового поповнення Херсонської дер-
жавної морської академії, нагадав, що День за-
хисника України є святом не лише чоловіків, 
але й жінок, які боронять батьківщину. 55 тис. 
дівчат зараз служать у лавах Збройних сил 
України. („Укрінформ“)

 ■ Кавунів продали більше

КИЇВ. – Вперше за останні три сезони Україна 
збільшила експорт кавунів. За даними Дер-
жавної статистики, з липня по вересень цьо-
го року Україна експортувала понад 19 тис. 
тонн кавунів. Це на 4 відс. більше, ніж за весь 
минулий сезон. Експорт українських кавунів 
завершиться в жовтні. Україна скоротила ви-
робництво соняшникової олії протягом 2017-
2018 торговельного року на 13.6 відс. („Укра-
їнська правда“)

 ■ Відкрили пам’ятник загиблим 

КОРОСТЕНЬ‚ Житомирська область. – 14 жов-
тня відкрили пам’ятник жителям району, які 
загинули під час воєнинх дій на Донбасі. Ґра-
нітний пам’ятник, вгорі якого вирізьблений 
хрест та зображений тризуб, встановили біля 
будівлі Коростенської районної державної ад-
міністрації. Монумент відкрили у День захис-
ника України, коли місто водночас відзначало 
храмове свято Покрови Пресвятої Богородиці. 
(„Укрінформ“) 

 ■ Перепоховали воїнів УПА

ЛЬВІВ. – 14 жовтня, в День захисника України 
та створення Української Повстанської Армії, 
у Львові на Личаківському цвинтарі перепохо-
вали воїнів УПА. Їх поховання знайшли у селі 
Верхня Білка Пустомитівського району. Під 
час урочистостей виступив голова Львівсько-
го Крайового братства ветеранів національ-
но-визвольної боротьби Олесь Гуменюк. Про 
місця захоронення вояків пошуковцям повідо-
мили мешканці Верхньої Білки. У одного з по-
встанців знайшли радянську газету за липень 
1944 року. Останки ексгумувало Товариство 
пошуку жертв війни „Пам’ять“. („Укрінформ“) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ УКРАЇНЦІ ЗАПАЛЮЮТЬ СВІЧКИ В ПАМ’ЯТЬ ГОЛОДОМОРУ

ФАТІМА‚ Португалія

Громада українців в Португалії долучилася до 
вшанування жертв Гододомору 1932-1933 років. 
Акція „Запалимо свічку пам’яті!“ відбулася 6 
жовтня у місті Фатіма, де понад 100 років тому 
з’явилась Матір Божа трьом пастушкам. 

Духовенство Української Греко-Католиць-
кої Церкви (УГКЦ)   відслужило Панахиду, де в 
молитві були зачитані імена 85 дітей, замордо-
ваних голодом. Учасники акції запалили симво-
лічні 85 свічок у пам’ять жертв Голодомору. 

З промовами виступили Посол України в 
Португалії Інна Огнівець, Координатор УГКЦ у 
Португалії о. Ілля Фіголь та інші. 

Учасники акції „Запалимо свічку пам’яті!“ у місті Фатіма. (Фото: Рада Спілки Українців у 
Португалії) 

ВАШІНҐТОН

4 жовтня Посольство України в США, Кра-
йовий комітет США за визнання Голодомо-
ру геноцидом та українці Вашінґтону приєд-
налася до Міжнародної акції „Запалімо свічку 
пам’яті!“, присвяченій 85-им роковинам Голо-
домору-геноциду в Україні. 

Захід розпочався спільною молитвою свя-
щенників українських церков за Україну, піс-
ля чого Посол України в США Валерій Чалий 
з дружиною Людмилою Мазукою, заступ-
ник помічника Державного секретаря США з 
питань Европи та Евразії Джордж Кент з дру-
жиною Велідою Кент, голова Крайового комі-
тету США з визнання Голодомору геноцидом 
Михайло Савків, архітектор Лариса Курилас та 
священики українських церков США поклали 
до Меморіялу жертвам Голодомору-геноциду 

символічні снопки пшениці.
В. Чалий від імени Президента України 

Петра Порошенка привітав американських 
українців з одностайним рішенням Сенату 
США щодо ухвалення двопартійної резолюції, 
в якій Голодомор 1932-1933 років визнається 
геноцидом українського народу та подякував 
співголовам Українського сенатського коку-
су Робертові Портманові і Річардові Дурбіну за 
хню провідну ролю в ухваленні цього історич-
ного документа.

З вітальним словом до присутніх звернулися 
Дж. Кент та М. Савків.

Представник громадської організації „Аме-
рикансько-українські активісти“ Ілона Доерф-
лер зачитала імена 85-ти дітей з Луганської 
области, які загинули під час Голодомору-гено-
циду 1932-1933 років в Україні.

Захід завершився композицією „Свіча“ у 
виконанні хору „Спів життя“.

Учасники акції „Запалімо свічку пам’яті!“ біля Меморіялу жертвам Голодомору-геноциду у 
Вашінґтоні. (Фото: „Укрінформ“)
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 ■ Британія вишле військо в Україну

ЛОНДОН. — Секретар оборони Великобри-
танії Ґевін Віліямсон перебував 18 вересня на 
передовій лінії війни в східній Україні. Охоро-
нений шоломом і бронежилетом, за 200 метрів 
від ворожих позицій, він спостерігав залишки 
шпиталю‚ знищеного сепаратистами біля міс-
та Мар’їнки, за три милі на захід від Донецька. 
45-літній Ґ. Віліямсон став першим західним мі-
ністром, котрий перебував на передовій лінії в 
Україні. Він сказав, що Британія вишле Королів-
ську морську піхоту на навчання в Україні цього 
року, а наступного року збільшить присутність 
Королівських морських сил на Чорному морі. 
„Кремль хоче підірвати наші вартості, знищити 
наш спосіб життя, і змінити вислід „холодної ві-
йни”, – сказав секретар. Звертаючись до англій-
ських репортерів, які супроводжали його, він 
сказав: „Ви бачили самостійну вільну націю, яка 
була атакована сильним сусідом. І ми бачили 
чоловіків і жінок, котрі разом відбили це втор-
гнення”. Ґ. Віліямсон радо розмовляв з україн-
ськими вояками. „Наше зобов’язання залиша-
ється непохитним, – сказав він. – Так довго‚ як 
триває небезпека‚ ми далі стоятимемо біля вас. 
Чим безпечніші ви є тут, тим безпечніші ми є в 
Об’єднаному Королівстві”. („The Telegraph”)

 ■ Аварія російської ракети „Союз“ 

МОСКВА. — Російська ракета „Союз“‚ яка була 
запущена 11 жовтня до Міжнародної косміч-
ної станції (МКС)‚ зазнала аварії після двох 
хвилин лету. Капсуля‚ в якій знаходилися 
астронавти – американець Ник Гейґ і росіянин 
Олексій Овчинін – відлучилася‚ парашути ав-
томатично відкрилися і астронавти приземли-
лися в степах Казахстану за 200 миль від міс-
ця запуску. Ракета „Союз“ є єдиним засобом 
лету до МКС і повернення. Залога МКС тепер 
складається з американця, німця й росіянина. 
Після цієї невдачі посадові фахівці Національ-
ної космічної аґенції США (NASA) визнали, що‚ 
можливо‚ доведеться залогу повернути додо-
му й надіятися, що МКС функціюнуватиме без-
печно без людей, виконуючи комади‚ присла-
ні з Землі. („The Washington Post”)

 ■ Китайського шпигуна привезли до США

ВАШІНҐТОН. — Уряд США повідомив 10 жовтня, 
що федеральним аґентам вдалося заманити 
шпигуна китайського уряду до Бельгії, звідки ор-
гани влади передали його у США, де судитимуть 
його за економічне шпигунство. Високопоса-
довці Департаменту юстиції сказали, що Янджун 
Ху є старшим офіцером Міністерства державної 
безпеки, котрий намагався викрасти комерційні 
таємниці провідних компаній оборонної авіяції. 
Вперше китайського урядового шпигуна при-
везено до США‚ щоб поставити перед судом. Ко-
ментуючи цю справу, асистент Головного про-
курора з національної безпеки Джан Демерс 
сказав: „Ми не толеруватимемо націю, яка жне 
те‚ що вона не сіє”. На початку жовтня Віце-пре-
зидент США Майк Пенс звинуватив китайські 
служби безпеки у „плянуванні широкомаштаб-
ної крадіжі американської технології”, включно 
з військовими проєктами. („The Washington Post”)

 ■ Хто є найбагатші американці? 

НЮ-ЙОРК. — Журнал „Форбс” опублікував 3 
жовтня свій список найбагатших американців 
на 2018 рік. На першому місці є Джеф Безос, за-
сновник і керівник компанії „Амазон“, котрого 
вартість оцінюють на 160 млрд. дол. Друге міс-
це має Бил Ґейтс, головний засновник корпо-
рації „Майкрософт“, котрого вартість є 97 млрд. 
дол. На третьому місці є Ворен Бафет, керівник 
конґльомерату „Беркшайр Гетавей“, котрого 
вартість обчислюють на 88 млрд. дол. Журнал 
вказує, що у найбагатшій десятці є п’ять євреїв: 
на четвертому місці керівник „Фейсбук“ Марк 
Зукерберґ вартістю 61 млрд. дол.‚ на п’ятому 
місці керівник компанії „Оракл“ Лері Елісон 
(58.4 млрд. дол.)‚ на шостому співзасновник 
компанії „Ґуґл“ Лері Пейдж (53.8 млрд. дол.)‚ 
на дев’ятому місці другий співзасновник „Ґуґл“ 
Серґій Брін (52.4 млрд. дол.)‚ а на десятому по-
садник Ню-Йорку Майкл Блумберґ (51.8 млрд. 
дол.). („The Times of Israel”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ДО ПИТАННЯ МИРОТВОРЦІВ

Росія не хоче віддавати Донбас
Микола Капітоненко

На минулорічній Генeральній асамблеї 
ООН росіяни вперше публічно погодилися на 
миротворців на Донбасі, проте Кремль і досі 
наполягає на тому, що місія має охороняти 
беззбройних членів Спостережної місії Орга-
нізації з безпеки і співробітництва в Европі 
(ОБСЕ). Вони залишаються на своїй позиції, і 
гадаю, так буде й надалі, бо введення мирот-
ворців у повноцінному форматі на всю тери-
торію конфлікту не відповідає інтересам Росії. 
Їй треба зберегти Донбас як інструмент впли-
ву на Україну. 

Володимир Путін розуміє, що має сильну 
позицію, й наполягатиме на своєму – Росія має 
право вето в Раді Безпеки ООН. Без урахуван-
ня російського бачення миротворчої місії вона 
просто не відбудеться.

Готовність України, Німеччини та Франції 
внести спільну резолюцію щодо миротворців 
на Донбасі навряд чи суттєво вплине на ситу-
ацію. Це буде сиґналом Кремлеві про те, що ці 
країни поділяють українське бачення мирот-
ворчої операції, але не надто посилить пози-
цію України, бо ключова проблема – пого-
дження з Москвою – залишиться на поряд-
ку денному. Російська позиція не зміниться, 
навіть якщо ми внесемо резолюцію разом ще й 
зі США та Китаєм.

За великим рахунком‚ західнім країнам 
все одно, коли саме розгортати миротворців 
на Донбасі – за рік, п’ять чи 10. Це проблема 
України. Це ми повинні знаходити арґументи, 
щоб переконувати Кремль погодитися на наше 
бачення місії або ж знаходити компроміс. Захід 
може спостерігати досить довго, бо конфлікт в 
Україні вже майже став замороженим. Так, на 
відміну від Придністров’я, в нас гинуть люди, 
але для Заходу це не становить великої загро-
зи. До того ж‚ введення миротворців – це фак-
тично шлях до замороження конфлікту, тому 
що миротворці розводять сторони й запобіга-
ють жертвам. Для Заходу наш конфлікт і так 
виглядає майже замороженим, і миротворці на 
території України для них – другорядне питан-
ня, тоді як для нас – це головний пріоритет.

 
Як переконувати Росію?

Щодо арґументів для переконування Росії, 
то вона приблизно окреслила список сво-
їх побажань щодо Донбасу. Реґіон має стати 
важелем впливу Кремля на ситуацію в Украї-
ні в цілому, на що ми, звісно, не погоджуємо-
ся. Пошук чогось середнього можна різнома-
нітити: від сильного впливу – аж до права вето 
в питаннях зовнішньої політики, до слабкого – 
приміром, захисту прав людей, які хочуть роз-
мовляти російською мовою. 

Теоретично поле для компромісу є, його 
можна шукати, відбираючи чи надаючи жите-
лям тимчасово окупованих територій ті чи 
інші права. Але питання в політичній волі 
керівництва Росії та України: чи не безпечні-
ше для них залишати конфлікт у тому вигляді, 
в якому він є сьогодні, тримаючи його більш-
менш під контролем? Завдяки цьому Кремль 
досягає внутрішньополітичних цілей.

За допомогою Донбасу там просувають 
міт про „русскій мир“, геополітичний наступ 
НАТО на російські позиції, „відступати нема 
куди – позаду Москва“ й так далі в тому ж дусі. 
Донбас, як і Сирія, став точкою зовнішньо-
політичної уваги й ідентифікації російської 
зовнішньої політики: „Ми боремося з дикта-
том Заходу, НАТО й утиском наших інтересів, 
ось погляньте, будь ласка, що відбувається на 
Донбасі“.

В Україні конфлікт на Донбасі допомагає 
консолідувати націю, створювати й розповсю-
джувати певні наративи, навколо яких вона 
формується: армія, мова, національна ідентич-
ність. Коли є відкриті конфлікти, національ-
ні еліти легше й швидше вдаються до націо-
нальної риторики й заробляють завдяки цьому 
політичні дивіденди. Я не впевнений, що будь-
хто, хто прийде до влади в Україні, знатиме, 
що робити з Донбасом, якщо йому раптом від-
дадуть цей реґіон.

Перехідна адміністрація

Окрім власне миротворчої місії, яка є лише 
першим кроком до розв’язання конфлікту, 
потрібно говорити про міжнародну перехідну 
адміністрацію. Миротворці сприятимуть тому, 
що перестануть стріляти. Далі постає питан-
ня, а хто ж відновлюватиме життя на Донбасі, на 
яких умовах це відбуватиметься, хто реінтеґрува-
тиме жителів Донбасу до українського правово-
го, економічного й політичного простору? У нор-
мальних умовах цим має займатися держава, але 
Україна – держава слабка. Ми – бідна, корумпо-
вана, не зовсім правова й не зовсім демократич-
на країна, і впоратися з завданням такого машта-
бу нам буде тяжко. Тому нам потрібна міжнарод-
на допомога. 

Історичний досвід підказує, що міжнародні 
перехідні адміністрації, наприклад, під егідою 
ООН можуть бути таким інструментом. Вони 
беруть на себе функції держави, коли вона в силу 
різних причин не може їх виконувати, й віднов-
люють державні інститути на певній терито-
рії. Думаю, ми не обійдемося без чогось тако-
го, оскільки Донбас потребує не просто величез-
них фондів, яких у нас немає, а й організаційних 
можливостей.

Ми далекі від практичної реалізації всього 
цього, бо перед тим, як розгортати миротворців, 
треба розв’язати проблему насильства й вивес-
ти всі чужоземні війська з території України. Для 
того, щоб це зробити, й виникла ідея миротвор-
ців. Але якщо навіть з цього приводу досягнуть 
якогось компромісу, то до моменту фактично-
го розгортання місії мине не менше року. Цей час 
потрібен на узгодження мандату, учасників, кон-
тинґентів тощо.

 
На чиєму боці перевага?

Ми перебуваємо в тому ж глухому куті, в яко-
му були в 2015 році. Питання лише в тому, чи 
посилюються при цьому позиції України. Одна 
справа – бути в глухому куті в 2014-2015 роках й 
не знати, як далеко може зайти ескаляція, чи буде 
інший Іловайськ чи Дебальцеве. Зовсім інше – 
знаходитися в глухому куті замороженого кон-
флікту, де відбувається позиційна боротьба, яка 
може тривати десятиліття, але в якій все ж таки 
котрась зі сторін має ліпшу позицію й перспек-
тиви.

Іноді здається, що Україна має більше переваг: 
на нашому боці міжнародне співтовариство, час 
теж грає радше на нашу користь, за нами – спра-
ведливість. Тобто‚ ми можемо чекати. Думаю, так 
розмірковує більшість українських політиків, у 
яких немає пляну вреґулювання на Донбасі.

Росіяни теж можуть переоцінювати власні 
можливості, бо мають кілька сильних сторін: в 
них є більше грошей, більша економіка й завжди 
напоготові військові козирі. Вони гадають, що 
можуть чекати, бо в низці інших пострадянських 
конфліктів вони чекають десятиліттями й отри-
мують з цих конфліктів користь. Кожна сторона 
бачить свої позиції дещо кращими, ніж вони є, і 
ми далі перебуваємо в глухому куті.

Ми залежні від внутрішніх процесів у краї-
нах-союзниках і поглядів там на діялог з Росією. 
Коли до влади там приходять більш льояльні до 
українських інтересів політики, коли нам нада-
ють допомогу, ми начебто почуваємося краще. 
Але, з іншого боку, ми не можемо виграти кон-
флікт, постійно залежачи від того, що відбуваєть-
ся в інших країнах. 

Нам потрібне внутрішнє посилення, бо спів-
відношення наших і російських сил таке, як було 
в 2014 році – ми приблизно вдесятеро слабші 
за Росію у військовому пляні. Багато в чому ми 
залишаємося залежними від Москви, й ми відчу-
ємо це ще більше, якщо вони побудують „Північ-
ний потік-2“. Тоді наші позиції стануть набагато 
слабшими, ніж вони є сьогодні. Наша залежність 
від коньюнктури й зовнішніх факторів, на жаль, 
робить нас вразливими.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Микола Капітоненко – асоційований експерт 
Міжнародного центру перспективних дослі-
джень‚ Київ.
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 ■ Відкрили потягове сполучення

ГОНҐ-КОНҐ. — Нове потягове сполучення між 
Гонґ-Конґом і китайським материком відкрило-
ся 23 вересня. Сотні пасажирів стояли годинами 
в черзі за дорогими квитками‚ щоб випробува-
ти новий швидкісний поїзд, який набагато ско-
рочує час подорожі порівняно з дотеперішнім. 
Але критики вказують, що служби безпеки Ки-
таю тепер перебувають в порті Вест Ковлун, на 
станції залізничної лінії. Це безпрецедентне на-
дання контролі комуністичному Китаєві в серці 
відносно вільного Гонґ-Конґу турбує критиків, 
котрі пам’ятають демонстранції за демократію 
та незалежність. Громадяни Гонґ-Конґу у по-
тягу не можуть користуватися комп’ютерними 
соціяльними мережами „Фейсбук“ і „Твітер“, які 
заборонені в Китаї. Церемонія передання час-
тини портової території Китаєві відбулася опів-
ночі без доступу преси і не була розголошена 
після її закінчення. („AFP”)

 ■ Туреччина звільнила пастора США

ВАШІНҐТОН. — Американський пастор Ендрю 
Брансон був затриманий в жовтні 2016 року 
турецьким урядом, який його заарештував і 
тримав майже два роки. Перед тим 50-літній Е. 
Брансон проживав з родиною понад 20 років в 
Туреччині, де провадив малою громадою. Уряд 
закидав йому зв’язки з терористами та колами‚ 
які плянували невдалий переворот у 2016 році. 
Адміністрація США довго домагалася його звіль-
нення, навіть наклавши санкції на Туреччину, 
але відмовлялася платити за нього викуп чи ви-
міняти його взамін за інших. 12 жовтня турець-
кий суд звільнив Е. Брансона. Військовий літак 
негайно привіз його до США і вже 13 жовтня він 
з дружиною Норін мав зустріч у Білому Домі з 
Президентом Дональдом Трампом. Е. Брансон 
подякував президентові за його звільнення. На 
прохання пастора президент дозволив йому 
помолитися за нього в його бюрі. („MSN”)

 ■ Ватикан і Китай договорилися

ВАТИКАН. — Після років переговорів Ватикан 
підписав угоду з Китаєм‚ в якій Папа Франциск 
визнає сімох єпископів‚ призначених Пекіном, 
котрих дотепер Церква не визнавала. Попе-
редні папи екскомунікували цих єпископів, 
бо вони не були обрані Ватиканом. Угода, яку 
Ватикан оголосив 22 вересня, дозволяє на 
створення нової дієцезії на північ від Пекіну 
вперше за понад 70 років. Китай має 12 млн. 
католиків, більшість яких є в підпільній Церк-
ві, котра залишилася вірною Апостольському 
Престолові. Ватикан і Китай зірвали відносини 
1951 року, через два роки після приходу Ко-
муністичної партії до влади. Не опублікувано 
текст нової умови. Ватиканська заява не згада-
ла про підпільну Церкву. Кардинал Йосиф Зенґ 
з Гонґ-Конґу в минулому перестерігав перед 
запроданням китайських католиків, котрі від-
мовилися від членства в державній Церкві і ро-
ками зносили переслідування за свою вірність 
Римові. Він тепер скритикував угоду, особливо 
за брак згадки про єпископів підпільної Церк-
ви. Представник Папи сказав, що ціль угоди „є 
не політичною, але пасторальною, дозволяючи 
вірним мати єпископів‚ котрі є у сопричастії з 
Римом‚ але одночасно визнані китайською вла-
дою”. Державний секретар Ватикану Кардинал 
Пієтро Паролін натякнув, що Папа і китайська 
влада спільно схвалюватимуть призначення 
нових єпископів. („USA Today”)

 ■ Що думають американці про ЗМI?

ВАШІНҐТОН. — Дослідчий інститут „Пю Рісирч 
Сентер” 25 вересня оприлюднив статистику 
про те, що думають американці про засоби 
масової інформації (ЗМІ). Більшість респон-
дентів (68 відс.) переконані, що ЗМІ мають 
тенденцію сприяти одній стороні, коли пода-
ють інформації про політичні питання. Тільки 
30 відс. вважають, що ЗМІ ставляться спра-
ведливо до всіх сторін. Як можна було споді-
ватися, був поважний розподіл по партійній 
лінії: 86 відс. республіканців кажуть, що ЗМІ 
підтримують одну сторону, але тільки 52 відс. 
демократів погоджуються з цією думкою. 
(www.pewresearch.org)

АМЕРИКА І СВІТ                     Томос – ще один акт проголошення 
незалежности України

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня у зв’язку з рішенням Синоду Вселенського 
Патріярхату вступив з промовою, текст якої вміщено нижче.

Дорогі співвітчизники!
Дорогі українці!
Господь побачив боротьбу українського наро-

ду за свою самостійність. Він почув наші молит-
ви. Він належно оцінив наші труди. Йому стало 
так угодно, щоб Його Всесвятість Вселенський 
Патріярх Варфоломій і Синод Константинополь-
ської Церкви-Матері сказали омріяне, довгоочі-
куване та протягом тривалого часу виборюва-
не нами „так!“. Помісній, Автокефальній, Право-
славній Церкві України – бути!

 Рішення Вселенського Патріярха та Синоду 
остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністич-
ні фантазії Москви, не підкріплені жодним цер-
ковно-правовим документом – про Україну як 
нібито канонічну територію Російської Церкви. 

Те, що так званий „перехід“ Київської митропо-
лії у володіння Москви стався „не за приписа-
ми канонічних правил“, Вселенський Патріярхат 
визнав ще у 1924 році. А сьогодні Синод ще раз 
підтвердив цю позицію.

Світове Православ’я, як колись написав Його 
Всесвятість Варфоломій – це „сузір’я незалежних 
та рівних національних Церков“. І, дорогі друзі, 
нарешті у цьому сузір’ї засяє і наша українська 
зірка. Рішення про надання автокефалії вже при-
йняте. Наголошую, рішення про надання автоке-
фалії Україні – прийнято і ще раз підтверджене. 

Промислом Божим у всіх православних дер-
жавах, що здобували свою незалежність, поста-

Україна святкувала визволення 
від Московського Патріярхату

12 жовтня у центрі Києва відбулася „Молитва за Україну“, яку провів голова Української Православ-
ної Церкви Київського Патріярхату Філарет. Свої привітання з рішенням про надання автокефалії 
виголосили Президент Петро Порошенко, предстоятель Української Автокефальної Православної 
Церкви Макарій, Єпископ Української Греко-Католицької Церкви Богдан Дзюрах та представник 
Української Православної Церкви Московського Патріярхату. Близько 200 киян, громадських діячів, 
гостей столиці зібралися на Майдані Незалежности в рамках акції „Кагор на Майдані“ для свят-
кування рішення Синоду Вселенського Патріярхату про надання Україні Томосу. (Фото: Анатолій 
Сірик, „Укрінформ“)

12 жовтня на Соборній площі міста зібрались люди, щоб відзначити рішення Константинополь-
ского Синоду про надання автокефалії Українській Православній Церкві келихом церковного вина – 
кагору. Організатор зустрічі Олександр Рибалка сказав: „Попереду вибори Патріярха єдиної Церк-
ви, офіційне передання документа про автокефалію, і багато іншого. Проте це буде потім. А зараз 
– час свята, на яке країна чекала понад три століття. Час приниження Росії. Час української гор-
дости. Історичний час“. (Фото: Олександр Костирко)

КИЇВ

ЧЕРКАСИ

(Закінчення на стор. 19)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Слава Україні!
4 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт‚ яким запро-

ваджується нове вітання в середовищі Збройних сил і Національної 
поліції – „Слава Україні!“. Президент Петро Порошенко своїм підписом 
негайно зробив цей закон чинним. Виступаючи 10 жовтня перед вій-
ськовими у Хмельницькій області‚ він сказав: „Дисципліна не позбавляє 
від необхідности поважати професіонала, поважати патріота, поважати 
людину, поважати армію. Такий підхід підказує і напрям оновлення 
військових статутів. Перші кроки ми вже зробили декілька тижнів тому, 
коли парлямент підтримав мої пропозиції, ухвалив закон і я його під-
писав щодо зміни військових статутів стосовно військового вітання. 
„Слава Україні!“ сьогодні є природним для кожного українського вояка 
і громадянина“.

Ледве чи ця зміна в законодавстві далася б так легко і швидко‚ якби 
це вітання не мало за собою великої і вже понадсторічної історії. Тому 
п’ятій колоні‚ котру Кремль з усіх сил намагаєься активізувати в Україні 
сьогодні‚ перед близькими президентськими і парляментськими вибо-
рами‚ не вдалося потрактувати новий закон‚ як щось льокальне‚ гали-
чанське‚ західньоукраїнське. Насправді це йде ще від Тараса Шевченка:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Також задовго до ОУН і Української Повстанської Армії‚ де це вітання 
набуло значення клятви у вірності Україні‚ саме так‚ як свідчить Юрій 
Горліс-Горський‚ віталися повстанці-патріоти Холодного Яру. 

Сто років тому‚ за часів Гетьмана Павла Скоропадського‚ повне вітан-
ня звучало так: „Слава Україні – Гетьманові слава!“.

Це стосувалося й українських бойових кораблів на Чорному морі. 
Лейтенат військово-морської фльоти Української Народної Республіки 
Святослав Шрамченко згадував про момент‚ коли на військовому кора-
блі „Воля“ моряки‚ у присутності високої урядової делеґації з Києва‚ 
підняли жовто-блакитний прапор‚ і голова Української Чорноморської 
Ради В’ячеслав Лащенко почитав свій знаменитий вірш „Золотосині 
прапори“. Моряки відповіли на це могутнім „Слава Україні!“.

Втім‚ якщо шукати зв’язку цього природного для українців вітання‚ 
то традицію справді слід виводити від західньоукраїнського – „Слава 
Ісусу Христу!“. Наш чутливий до істини народ славить найдорожче‚ 
найсвятіше.

Разом з тим‚ сучасні коментатори нового закону мають глибоку 
рацію в нагадуванні‚ що вітання „Слава Україні!“ історично виникло як 
гасло бороби за свободу і незалежність‚ як вияв віри в майбутню укра-
їнську державу – економічно сильну‚ демократичну‚ квітучу. 

Цей зміст повинен залишитися актуальним назавжди.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Головній бібліотеці держави 
виповнилося 100 років

Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  –  Націона ль-
на бібліотека України ім. 
Володимира Вернадського 
відзначила своє 100-річчя. 
Гетьман Павло Скоропад-
ський 2 серпня 1918 року 
підписав закон про утво-
рення Фонду національ-
ної бібліотеки Української 
держави. Уряд П. Скоро-
падського виділив на ство-
рення книгозбірні 500 тис. 
карбованців з Держав-
ної скарбниці. Жоден з 
наступних урядів (і радян-
ських і вже за часів неза-
лежности) такої щедрости 
на бібліотечну справу собі 
не дозволяв. 

Нині головна бібліо-
тека України, яку очолює 
Любов Дубровіна, голо-
вний науково-інформацій-
ний центр держави і вхо-
дить до числа 10 найбіль-
ших бібліотек світу. Обсяг 
фондів книгосховища – 
понад 15.5 млн. одиниць 
зберігання. 

Ту т є найповніше в Украї-
ні зібрання пам’яток слов’янської 
писемности й рукописних книг 
X-XIX ст., архіви і книжкові колек-
ції видатних діячів української й 
світової науки та культури, загаль-
ним обсягом близько 600 тис. оди-
ниць зберігання. Великою гордістю 
бібліотеки є фонд образотворчих 
мистецтв, що містить понад 262 
тис. репродукцій, листівок, пляка-
тів, портретів. Головним є відділ 
україністики: довідково-інформа-
ційний та документальний ресурс 
архівних, рукописних і друкованих 
джерел, створених в Україні або 
інших державах – про Україну, її 
історію, економіку, культуру. 

Особливе місце у відділі займа-
ють твори діячів УНР, письменни-
ків і поетів „Розстріляного відро-
дження“ – Миколи Хвильового, 
Валеріяна Підмогильного, Миха-
ля Семенка, Миколи Куліша, Євге-
на Плужника, Григорія Косинки та 
багатьох інших, котрі вилучалися з 
продажу і бібліотек, їх суворо забо-
ронялося не лише розповсюджу-
вати, а й читати чи просто трима-
ти вдома. Заборона поширювала-
ся і на фундаторів бібліотеки. Про-
те завдяки самовідданій, жертовній 
праці колективу національної кни-
гозбірні, всупереч вказівкам спе-

цорганів, для нащадків були збере-
жені їх твори, щоденники, архіви. 

Тепер бібліотека налічує п’ять 
інститутів, зокрема, Інститут кни-
гознавства, Інститут рукописів, 50 
підрозділів (бібліотекознавство, 
книгознавство, архівознавство, 
біографічних досліджень, інформа-
ційних технологій). Інтернет-пор-
тал книгозбірні щодоби відвідують 
45-50 тис. користувачів. 

Особлива категорія абонентів 
– інформаційні служби Верховної 
Ради України, Адміністрації Прези-
дента України і Кабінету Міністрів 
України. На національну ідею нині 
працює понад 800 співробітників 
книгозбірні. 

У бібліотеці вперше в Україні 
створено „Міжнародний зведений 
каталог-репертуар української кни-
ги. 1798-1923“. Його складовою час-
тиною є покажчик „Книга в Укра-
їні. 1861-1917: матеріяли до репер-
туару української книги“, що налі-
чує близько 20 тис. позицій. 

З 1991 року багато видань, котрі 
хоч й не були заборонені, але й 
дозволені не були, теж „пішли в 
люди“: доробки майстрів україн-
ського слова – Пантелеймона Кулі-
ша, Михайла Драгоманова, чи тво-
ри Лесі України, які в радянський 
час особливо не популяризувалися. 
Тоді ж було створено рукописний 
відділ бібліотеки для збережен-
ня української мови, який нарахо-
вує 650 тис. документів, 400 тис. із 
яких відображають шлях України 
до своєї незалежности. 

В довгій історії бібліотеки виста-
чало й трагічних сторінок. У поже-
жі 1964 року від вогню та води 
постраждали видання загального 
фонду та збірки періодики. На щас-
тя, не зачепила стихія рукописи, 
стародруки та інші унікальні фон-
ди, інакше маштаби втрат годі було 
б уявити. 

Нині колектив не лише попо-
внює книжкові фонди, опрацьовує 
архіви, а й формує фонд електро-
нних документів, каталоги й карто-
теки, забезпечує роботу інтернет-
порталу, де кожен бажаючий може 
користуватися електронною бібліо-
текою „Україніка“. 

Національна бібліотека України ім. 
Володимира Вернадського. (Фото: Георгій 
Лук’янчук)

Керівник Національної бібліо-
теки України ім. Володимира 
Вернадського Любов Дубровіна 
з виданням „Пересопницького 
Євангелія“.
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Питання виживання країни
Сергій Марченко

Брав я участь у дискусії на тему: 
чи потрібно закривати пропа-
ґандистські проросійські засоби 
масової інформації в Україні.

Почну з позитиву: ніхто з 12 
учасників розмови не сказав, що 
російська пропаґанда – це добре.

З неґативного: більшість людей 
в студії уперто наголошували на 
свободі слова. Хоча до свободи 
слова пропаґандисти „русского 
міра“ мають такий самий стосу-
нок, як морські свинки до моря.

Ми наполегливо намагаємо-
ся грати в шахи і дотримуватися 
стандартів вільного суспільства. 
А з нами грають у „чапаєва“ і без 
проблем вибивають з дошки наші 
слабкі демократичні фігурки тота-
літарним напором брехні і мряко-
бісся.

На жаль, російська пропаґанда 
– це не право людей на іншу точ-
ку зору. Вона вбиває. На Донбасі 
вистачило лише декількох місяців 
безвладдя і кількох тисяч росій-
ських окупантів-наставників, щоб 
донбаські українці взяли в руки 
зброю і почали вбивати інших 
українців. 

Тому для мене питання: потріб-

но закривати проросійські засо-
би масової інформації чи ні, не 
стоїть. Потрібно однозначно. Це 
питання виживання країни.

Добре, що зараз займаються 
законом про чужоземних аґентів. 
Він допоможе перенести емоційну 
і політизовану дискусію про те, чи 
є конкретний засіб масової інфор-
мації пропаґандистським, в юри-
дичну площину. Завдяки подібно-
му законові у Сполучених Штатах 
зараз тремтить у судах Пол Мана-
форт.

Якщо закон про чужоземних 
аґентів буде якісним, він змінить 
все. Нікого не хвилюють протести 
під вікнами київського проросій-
ського телеканалу „Інтер“. Покри-
чать і розійдуться. Ну, може, 
наб’ють пику якомусь умовному 
„піховшекові“. Організаторам про-
блеми найманих пропаґандистів – 
байдуже. А ось коли за пропаґан-
ду „русского міра“ самі організато-
ри зможуть реально сісти на пару 
років, зміст української преси і 
телебачення суттєво зміниться.

„Газета по-українськи“

Сергій Марченко – менеджер‚ екс-
перт з питань ринку праці‚ Київ.

КОМЕНТАР

Про двоголового орла
Аскольд С. Лозинський

Ще у ХVІІІ ст. московська цари-
ця Катерина ІІ, до речі на 100 відс. 
німецького роду, постановила пере-
писати історію Московії, яка при-
власнила собі ім’я Росія. Виріши-
ла вона це робити, бо вважала, що 
статусу імперії не відповідає про-
сто скупа історія Московії, яка тепер 
розширилася до імперії. Київський 
журналіст і автор книги „Едіп Мос-
ковський“ Валерій Примост у перед-
мові до згаданої книжки пише: 
„Коли потрібно було, Московія над-
ягнула татарський сіряк і малахай, 
щоб увійти в довіру, а потім і пере-
могти хана. А настав час, і вона 
перевдягнулася в европейський 
сюртук, щоб безперешкодно під-
крастися вже до нової „здобичі“. 

І в стосунках з Україною Росія 

завжди презентувала себе в „брат-
ській одежі“. Але, незалежно від 
зовнішнього убранства, Росія 
завжди була вірна собі, точніше — 
своїй „здобичницькій“ природі, яка 
є у неї не лише рисою характеру, а 
базовим чинником способу вижи-
вання“.

Сьогодні стоїть перед Україною 
питання автокефалії її Православ-
ної Церкви. Здається всі крапки 
над „і“ поставлено, чекаємо Томо-
су від Константинополя. Найбіль-
шим та чи майже єдиним чинником 
спротиву є Москва. До Вселенсько-
го Патріярха Варфоломея їздив у 
цій справі сам Московський Патрі-
ярх Кирило.

Нещодавно в околиці містеч-
ка Сілвер-Спрінґ, штату Меріленд, 

На Одещині відкрили  
пам’ятник воякам УНР

У містечку Ананіїв Одеської 
области 15 вересня урочисто відкри-
ли меморіял, присвячений воякам 
Армії Української Народної Респу-
бліки. Меморіяльний комплекс спо-
руджений з ініціятиви благодійно-
го фонду „Героїка“. Жертводавцями 
проєкту виступили 149 українців, 
серед яких і кілька представників 
української громади у США, Канаді 
та Австрії. Автор проєкту – добро-
волець Олег Собченко з Черкащини.

Меморіял являє собою збільше-
ну копію ордену Армії УНР Заліз-
ний Хрест „За Зимовий похід і бої“, 
встановлений на постаменті з коло-
ною. З чотирьох сторін постамент 
обрамлений ґранітними плитами 
з іменами 106 ананіївців – вояків 
Армії УНР. Територія довкола укла-
дена ґранітною бруківкою, приве-
зеною на Одещину з Коростишів-
ських кар’єрів, що на Житомирщи-
ні. Поряд з пам’ятником розміщено 
8-метрову щоглу з державним пра-
пором України. 

Центральний елемент меморіялу 
Залізний Хрест вибраний не випад-
ково. Саме з Ананієвом пов’язана 
одна з найяскравіших сторінок 
походу – успішне антибільшовиць-
ке повстання, підняте селянами 16 
квітня 1920 року. Запорукою успіш-
ного виступу проти червоних ста-
ли спільні бойові дії повстанців та 
Армії УНР. Повстанці Ананієва у 
кількості 10 старшин, 41 підстар-
шини та козака були включені як 
4-ий курінь до Чорноморського пол-
ку Армії УНР. Командиром куреня 
був Олександр Ашинов, який геро-
їчно загинув у бою з червоними 4 
травня 1920 року. Після того части-
ною командував ананієвець сотник 
Василь Мунтян. Він також впав на 
полі слави у боях з більшовиками 2 

жовтня 1920 року. Останнім коман-
диром куреня був сотник Трохимен-
ко, який у листопаді з рештою анані-
ївців подався на еміґрацію до Поль-
щі.

Меморіял в Ананієві стане пер-
шим подібного роду місцем пам’яті 
Армії УНР в Одеській області. 

Для завершення робіт та розра-
хунку із будівельними підрядни-
ками слід сплатити ще 35  тис. грн. 
Фонд „Героїка“ звертається до укра-
їнців США з проханням зроби-
ти свій внесок в увічнення пам’яті 
героїв українського війська на Оде-
щині. Про умови допомоги мож-
на дізнатися електронною поштою: 
heroic.spirit@gmail.com. 

Павло Подобєд‚ 
Київ

Про параду і вибори в Україні
У  „Свободі” 31 серпня була стат-

тя „У Києві відбулася військова 
парада”.   Президент США Дональд 
Трамп хотів мати параду амери-
канського війська, але коли дові-
дався‚ скільки то буде коштувати, 
відклав військову параду до часу, 
коли Америка зможе собі фінан-
сово на таке дозволити.   Україна 
може собі дозволити на військову 
параду, бо дістає фінансову поміч 
з Міжнародного Валютного Фонду 
і позички від різних країн! Росія не 
злякалася військової паради в Киє-
ві‚ тільки довідалася, що Україна 
має‚ а чого не має.   

10 серпня у „Свободі“ була стат-
тя „Слово до наших читачів” з при-
кладами історичних осіб, на яких 
мав би рівнятися новообраний 

президент України.  Україні потріб-
ний президент, котрий її любив 
би усім серцем і хотів всього най-
кращого для неї.   Таким президен-
том України був Віктор Ющенко‚ 
який багато віддав Україні, тож 
Україна його потребує.   Україна 
буде незмірно вдячна В. Ющенко-
ві, якщо він посвятиться рятувати 
Україну від загибелі. 

Мене непокоїть, що Юлія Тим-
ошенко в тій хвилині йде попере-
ду всіх кандидатів на Президента 
України.   Цікаво‚ хто віддає за неї 
голоси? Росіяни, несвідомі укра-
їнці, чи яничари? Вона може при-
звести до руїни України.

 
Оксана Фолтин

Ковінґтон, Джорджія

Можна замовити книжку Плохія 
в перекладі на українську мову

Можна замовити замовити книж-
ку Сергія Плохія „Царі та коза-
ки. Загадки української ікони“. У 
цій розвідці, що вперше з’явилась 
англійською мовою 2002 року, а 
тепер приходить до українського 
читача з чималими текстуальними 
змінами й доповненнями, знаний 
американський науковець, очільник 
Українського Наукового Інституту 
Гарвардського університету, проф. 
Сергій Плохій досліджує зміст, роз-
виток і динаміку візантійського за 
походженням покровського культу 
в Україні XVII-XVIII ст. 

Автор впис ує іконографію 
„козацької Покрови“ в складний і 
контроверсійний контекст політич-
ної, інтелектуальної, конфесійної та 
культурної історії Гетьманщини і 
Правобережної України й аналізує, 
в який спосіб риторика козацької 
ікони, добір і трактування зображу-
ваних на ній осіб відбивала постан-
ня, протиборство і взаємодію в сві-
домості та практиках тогочасної 
людини, конфлікти груп і прошар-
ків суспільства. 

Передзамовити книжку мож-
на в редакції: „Критика“, поштова 
скринька 255, Київ, 01001 Ukraine.

Усі запитання стосовно перед-
плати просимо надсилати на: 
subscription@krytyka.com

Представник „Критики“ за кор-
доном Олег Коцюба: kotsyuba@
krytyka.com.

Адреса офіційного представ-
ництва у США та Канаді: Krytyka, 
Ukrainian Research Inst itute , 
Harvard University, 34 Kirkland St., 
Cambridge, MA 02138.

 Редакція „Критики“ 
Київ

Пам’ятник‚ присвячений воя-
кам Армії Української Народної 
Республіки.

(Закінчення на стор. 16)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

Українській бібліотеці виповнюється 60 років 
В Українському Освітньо-Куль-

турному Центрі Філядельфії чека-
ла мене приємна несподіванка: в 
заскленій вітрині була виставка 
книг „Лавреати Нобелівської пре-
мії”. Було приємно побачити там 
знайомі імена: Сол Белов і Тоні 
Морісон, Генріх Бель і Ґюнтер Ґрас, 
Жозе Сарамаґо і Ельфріда Єлінек, 
Джон Стайнбек і Віліям Фолкнер, 
Патрік Модіано і Еліс Манро, Гер-
та Мюллер і Орхан Памук, Маріо 
Варґос Лйоса і Ґабрієль-Ґарсія Мар-
кес, Вільям Ґолдінґ і Ернест Гемінґ-
вей, Жан-Марі-Ґюстав Ле Клі-
зіо і Джон Максвел Кутзее, Клод 
Сімон і Шемас Гіні, недавні лавре-
ати Кадзуо Ішіґуро, Світлана Алек-
сієвич. 

Такої виставки Українська біблі-
отека ніколи раніше запропонува-
ти не могла б, хоч за своє 60-літ-
тя встигла здобути собі чималий 
розголос не тільки своєю службою 
українській громаді, але і конкур-
сами для читачів та письменників 
в діяспорі та Україні. 

Щоб запропонувати виставку 
нобелівських лавреатів в україн-
ських перекладах, потрібна була не 
тільки ініціятива керівника біблі-

отеки, але й незалежна Україна і 
активність літературних видав-
ництв на батьківщині. 

Українська бібліотека почала 
свою службу громаді в листопаді 
1958 року. Заснували її і десятиліт-
тями розбудовували старші плас-
тунки куреня „Чортополохи”. Біблі-
отека від 1992 року є програмою 
Українського Освітньо-Культур-
ного Центру і тісно співпрацює з 
„Нашою Українською Рідною Шко-
лою“, яка тепер має понад 400 учнів 
суботньої школи українознавства.

Міняються обставини, міняють-
ся люди. Обмеженість приміщення 
і людських ресурсів не дозволяють 
Українській бібліотеці надто поши-
рювати свої книжкові фонди двій-
никами дарованих книг і передпла-
тами дорогих журналів. Незмін-
ним одначе залишається давнє гас-
ло нашої бібліотеки – „Книжка 
шукає читача”. 

Українська бібліотека забезпечує 
школу довідковими матеріялами і 
клясикою української літератури, 
закуповує нові видання сучасної 
української літератури та україн-
ські переклади з чужих мов. Заці-
кавленим читачам бібліотека про-

понує доступ до інтернету на своїх 
двох комп’ютерах.

Від листопада 2011 року бібліоте-
кою керує Іра Курилець, випускни-
ця Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника 
в Івано-Франківську. Допомагають 
їй добровольці Наталя Коропецька, 
Рома Докгорн і Марта Шиприке-
вич. Загальний нагляд над працею 
бібліотеки здійснює громадська 
рада, яку очолює Адріяна Сидо-
ряк‚ У складі ради – Наталя Ґріґа, 
М. Шиприкевич, Оксана Кобулей, 
Олесь Букачевський, Юрко Дани-
лів, Славко Федорійчук і Марко 
Тарнавський. 

Рада влаштовує також пока-
зи українських фільмів, авторські 
виступи письменників. В Укра-
їнському Освітньо-Культурно-
му Центрі зацікавлені могли поба-
чити фільми „Бабушки Чорноби-
ля”, „Американська мрія”, виставу 
Вірлани Ткач „Курбас у Києві”. На 
запрошення бібліотеки виступали 
з презентацією своїх книг і з автор-
ським читанням письменники 
Олександер Мотиль, Ірена Коваль, 
Люба Якимчук, Андрій Любка, Ірен 
Роздобудько, Сергій Жадан.

Святкове відзначення 60-ліття 
Української бібліотеки відбудеться 
в листопаді. Українська бібліотека 
відкрита в понеділок від 5-ої до 9-ої 
год., у вівторок від 11-ої до 3-ої год., 
у суботу від 9-ої до 3-ої год. Тел.: 
215-663-5792. 

Марта Тарнавська‚ 
Філядельфія 

Фестиваль української спадщини провели в Мінесоті 
Наталя Пристанська

МІНЕАПОЛІС. – Уже традиційно 15 вересня 
Український Центр відчинив двері для гостей 
18-го Фестивалю української спадщини. Посад-
ник міста Джейкоб Фрей проголосив 15 верес-
ня Днем української спадщини в місті. Приві-
тала українську громаду сенатор Мінесоти Еймі 
Клобучар. Завдяки підтримці виборців штату 
фестиваль вперше одержав ґрант від Державної 
ради мистецтв Мінесоти.

Під звуки трембіти фестиваль розпочався. 
Американці уважно споглядали за писанкар-
кою Ольгою Довгополою, в чиїх руках звичайне 
яйце за допомогою писачка, фарб та терплячос-
ти перетворювалося на витвір мистецтва.

Поряд були витинанки львівської мисткині 
Дарії Альошкіної (з приватної колекції Людми-
ли та Володимира Анастазієвських) – різнома-
нітні візерунки з глибоким змістом. Серед них 
дерево життя, жінка-берегиня, квіти, писанки. 
Це перша виставка мисткині у Північній Аме-
риці. До цього її роботи бачили Европа і Пів-
денна Корея. Витинанка скорботи доповнила 
композицію спомином про Голодомор.

Відвідувачі торкалися струн бандури, розгля-
дали вишивану блюзку‚ роботи Тані Бунiк, яка 
вже понад 20 років створює кераміку в трипіль-
ському стилі. 

Стіни прикрашали картини сучасних україн-
ських митців Мінесоти – Наталії Копес та Рок-
солани.

Екран дав можливість провести віртуальну 
мандрівку сучасними українськими містами. 

Композиція про Голодомор нагадала відвіду-
вачам фестивалю трагічні сторінки української 
історії. „Після вшанування 50-ої річниці Вели-
кого Голоду в Мінесоті створили комітет, в який 
ввійшли сенатори штату, священики, професо-
ри”, – розповів член місцевого Комітету Голодо-
мору Олександр Полець.

До цього часу документи про визнання Голо-
домору геноцидом українського народу під-
писали губернатори 11 штатів. Зараз необхідні 
підписи до місцевої влади збирають мешканці 
Мінесоти, розповсюджують тематичні брошу-
ри, проводять виставки в бібліотеках. 28 жовтня 
в Українському Центрі відбудеться відзначення 
85-ої річниці геноциду. 

Про Голодомор згадав гість фестивалю, пред-
ставник Світового Конґресу Українців при 
ООН, директор комунікацій та медія Україн-
ського Конґресового Комітету Америки Андрій 

Добрянський.
На сцені лунали пісні у виконанні вокаліс-

тів Наталі Крамаревської (музичний супро-
від Миколи Крамаревського), Галини Ґабріел, 
гурту „Весна” (учасниці Ольга і Галина Ворон-
чак, Наталiя і Ольга Предько), Евеліни Марко-
вої, Млади Худолій та її учня Ігоря Михайлен-
ка з виконанням дуету з опери „Запорожець 
за Дунаєм”. Виступили танцювальні ансамб-
лі „Черемош” (Міннеаполіс) та „Зоря” (Онтаріо, 
Канада)‚ піяністи Іванна Крамаревська, Юлія 
Іваськевич, Єгор Ганшин, Софія Мицик, яка 
цьогоріч випустила свій перший сольний диск 
„Гуцульські акварелі“. 13-річна Ю. Іваcькевич за 
свою виставку про Голодомор у конкурсі „Наці-
ональний день історії” була відзначена на дер-
жавному рівні‚ а також дістала нагороду Центру 
австрійських студій Університету Міннесоти.

Звучала запальна музика „Гурту селюків”, 
створеного в 2007 році саме для виступу на 
Українському фестивалі. Під їхню музику мож-
на танцювати гопак, аркан, коломийку, орлицю, 
карапет і багато інших танців з різних куточків 
України.

Історія ансамблю „Черемош”сягає 1934 року‚ 
коли завдяки леґендарному українському хоре-
ографові Василеві Авраменкові в США та Кана-
ді з’явилося багато українських танцювальних 
колективів. Керівник ансамблю Кен Матлашев-
ський народився в Канаді, танці вивчав в Украї-
ні‚ 20 років тому набрав свою першу групу. Сер-
пень 2017 року був особливим для „Черемоша” 
завдяки подорожі в Україну. Танцювали тоді у 
Львові, Коломиї, милувалися мальовничими 

Карпатами. 
Гості фестивалю вітали ще один талановитий 

ансамбль – „Зоря” з Канади (художній керівник 
Браян Пічко). Виконуючи традиційні й сучасні 
танці різних реґіонів України, колектив подоро-
жує містами Канади та США. 

На фестивалі можна було поласувати бор-
щем, бограчем, дерунами, млинцями, пивом, 
морозивом. Продаж вареників стане фінансо-
вою підтримкою для Табору лідерства „Scolar“‚ 
який 18 червня-1 липня вперше відбувся на 
теренах Мінесоти. Двотижневу програму вдало-
ся здійснити завдяки Спілці Української Моло-
ді при Українському Центрі. Табір уже чотири 
роки збирає дітей в Україні‚ у Карпатах. Програ-
му розробили й очолюють експерти Українсько-
го Католицького Університету Андрій Рожде-
ственський та Світлана Бугай.

Важливою частиною фестивалю став авкціон, 
на якому спільнота українців виставила різно-
манітні лоти. 

На святі були 15 торговельних наметів. Гос-
тям фестивалю припали до вподоби виши-
ванки, які привіз з України Віктор Лобзун‚ та 
українськa біжутерія від Юлії Колд. 

Відбувся традиційний конкурс поїдання 
вареників. Для дітей впродовж всього дня пра-
цювала ігрова зона. 

Організували фестиваль Павло Яблонський‚ 
Зенон Давидович‚ Ніна Хоревич, Тарас Підгай-
ний‚ Л. Анастазієвська, Павло Солнтцев, Мико-
ла Саражинський, Марія Дігтяр‚ Бренд Довн, 
Лілія Личковська, О. Довгопола, Ю. Колд‚ чис-
ленні добровольці.

На фестивалі у Мінеаполісі. (Фото: Боб Іваськевич)
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на вечір

присвячений пам’яті 
видатного українського поета, літературознавця, 
критика, професора Іллінойського університету,

члена-засновника Нью-Йоркської Групи

У неділю, 28 жовтня 2018 року, 
о 2-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

Богдана Рубчака
(1935-2018)

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь 

У суботу, 27 жовтня 2018 року, 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

д-ра

Наталі Ханенко-Фрізен
(Head of the Department of Religion and Culture 

at St. Th omas More College)

Листи зі «Старого Краю»: 
родинне листування між діяспорою 

та Україною як культурний 
феномен 20 століття.

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

Єпископи УГКЦ відвідали Перемишль
Ярослав Стех

ПЕРЕМИШЛЬ. – 3-11 вересня у Львові від-
бувся Синод Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви (УГКЦ) під головуванням 
Верховного Архиєпископа Святослава. 

Урочиста Архиєрейська Літургія була від-
служена в Перемиському катедральному собо-
рі св. Івана Хрестителя 9 вересня в соборі св. 
Івана Хрестителя. Митрополит Перемишль-
сько-Варшавський Євген (Попович) привітав 

членів Синоду, а також Архиєпископа Сальва-
торе Пенакіо, Апостольського нунція в Поль-
щі, та єпископів Польської Єпископської Кон-
ференції. 

Про історію Перемишльської єпархії гово-
рив Патріярх Святослав‚ який наголошував, 
що 325 років тому Перемишльський єпископ 
Інокентій Винницький зблизив вірних з сто-
лицею в Римі. А Божа любов завжди веде до 
єдности. Ця єпархія дала Церкві і народові 
творця національного гимну Михайла Вер-

бицького‚ пережила час знищення, пересліду-
вання, мучеництва, тому сьогоднішнє свято 
означає воскресіння Перемишльської митро-
полії. 

Владики завітали на міське кладовище Пере-
мишля, де поховані єпископи, отці-крилоша-
ни та визначні душпастирі цієї єпархії‚ загалом 
понад 100 священиків УГКЦ. 

Святкування 325-річчя єпархії в Перемишлі 
показало 11 вересня Польске телебачення у спе-
ціяльній програмі. 

 Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. (Фото: Іван Вихор)

Українці провели фестиваль
АТЕНИ. –  Українські  гр о-

мадські об’єднання Греції взя-
ли участь у фестивалі „Cossak-
Art“ в  Атенах, привяченому святу 
Покрови Пресвятої Богородиці та 
Дню захисника України.

14 жовтня з ініціятиви Клюбу 
українок у Греції з підтримкoю 
Посольства України в Грецькій 
Республіці у передмісті Атен, у 
парку ім. Дімітріоса Зомопуло-
са муніципалітету Кіфісіа, відбув-
ся фестиваль „Cossak-Art“ з  учас-
ті усіх українських громадських 
об’єднань Греції та організації 
„Melissa Network“. 

Учасниками концертної про-
грами були артисти з України – 
тріо „Сад пісень“ у складі майстрів 
вокалу Харківського музично-
го училища ім. Бориса Лятошин-
ськогота відомої української бан-
дуристки, співачки, композитора  
Мар’яни Круть.

Гостей також порадував танцю-
вальний колектив „Бойовий гопак“ 
з Варшави, який показав техніку 
бойового гопака. З традиційни-
ми грецькими танцями виступили 
творчі колективи Кіфісіа та Крит-
ського товариства району Врілісіа.

В урочистій церемонії відкриття 

взяли участь представники Муні-
ципальної ради мерії Кіфісіата та 
Посольства України в Грецькій 
Республіці, які виступили з про-

мовами та привітали присутніх зі 
святом.

Посольство України у Греції
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На презентації будe присутний
Мирон Колінський 
Головний Організатор УНСоюзу

Після презентації відбудуться організаційні наради Клівлендської Округи УНСоюзу 
о год. 1-ій по пол. в залі Української православної церкви св. Тройці

9672 State Rd., North Royalton OH 44133

Неділя, 
21 жовтня 2018 р.

9:00 am 
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church
5720 State Rd.,  Parma,  OH 44134

10:00 am 
St. Andrew Ukrainian Catholic Church
7700 Hoer tz  Rd,  Cleveland,  OH 44134

11:00 am  
Pokrova Ukrainian Catholic Church
6812 Broadview Rd,  Parma,  OH 44134

12:00 noon 
Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church
9672 State Rd.,  Nor th Royalton OH 44133

Gallery Talk
in conjunction with the exhibition

ANDY WARHOL
ENDANGERED SPECIES
Saturday, October 27, 2018 at 7 p.m.

ALEXANDER J. MOTYL, Professor of Political Science at Rutgers-Newark, 
guest co-curator of Andy Warhol: Endangered Species and author of the 
novel Who Killed Andrei Warhol: The American Diary of a Soviet Journalist 
by Oleksandr Ivanov (2007, 2018)

will be joined by
JAMES WARHOLA, artist, writer and book illustrator for major publishing 
houses, author and illustrator of the children’s book Uncle Andy’s: A 
Faabbbulous Visit with Andy Warhol (2003)

for an informal talk about the artist
ANDY WARHOL, who, as it happens, was James Warhola’s uncle.

Admission: $15
Museum members and seniors – $10; 
students – $5. 
(includes gallery access and light  reception); 
Tickets online or at the door.

Image: Andy Warhol, Bighorn Ram from the Andy Warhol: Endangered Species (1983), on loan from 
the National Museum of Wildlife Art, Wyoming. ©The Andy Warhol Foundation for the Visual 
Arts, Inc.  Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy of Ronald Feldman Fine Arts, New York.

THE UKRAINIAN MUSEUM
222 East 6th Street
New York, NY 10003 
212.228.0110
 www.ukrainianmuseum.org

Трипільські мотиви у львівській кераміці
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Унікальний приклад 
поєднання технічних можливос-
тей і творчих традицій кераміч-
ного виробництва часів Трипіль-
ської культури демонструвала 12-29 
вересня виставка „Вічність Трипіл-
ля“ відомої майстрині, заслуженої 
художниці України Оксани Чепур-
ної, яка триває в столичній ґалерії 
„Мистецтво“.

Українська художня кераміка як 
вид народно-прикладного мистецтва 
має давню і багату історію. Політика 
московської влади втрутилася навіть 
у керамологію – історію художньо-
промислової кераміки Галичини кін-
ця XIX-початку XX ст. викинули з 
мистецтвознавчих досліджень. 

О. Чепурна‚ родом з Львівщини, 
після закінчення Львівського худож-
нього училища ім. Івана Труша‚ при-
йшла працювати на завод будівель-

них матеріялів. Добре знайома з тра-
диціями відомих львівських май-
стрів кахлів, чиї вироби прикраша-
ють не один будинок у Львові, вона 
почала розробляти ориґінальні зраз-
ки кераміки. 

У її авторському доробку кераміч-
ний посуд, який успішно проходить 
вимогливі художні ради і ставить-
ся на виробництво. У багатьох львів-
ських господах і навіть за кордоном 
особливе місце займають її макітри, 
тарелі, кухлі з унікальним розписом 
технікою „фляндровка“. 

На художніх радах у Києві робо-
ти О. Чепурної систематично відзна-

чалися як твори однієї з найталано-
витіших художників галузі. 15 років 
тому О. Чепурна стала засновницею 
і керівником організованого на базі 
заводу товариства „ОКС“‚ яке про-
довжує львівські традиції проєкту-
вання та виготовлення керамічних 
виробів: тарілей, керамічних панно і 
килимків, а особливо – кахлів. 

У творчій майстерні О. Чепурної 
часто можна зустріти гостей з різ-
них куточків України та з-за кордо-
ну. Вони замовляють кахельні ватра-
ни та печі як клясичного, так і сучас-
ного стилів, і, звичайно ж, авторські 
розробки львівських мистців. 

Відома майстриня, заслужена художниця України Оксана Чепурна на 
виставці „Вічність Трипілля“ в столичній ґалерії „Мистецтво“. (Фото: 
Георгій Лук’янчук)
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Українські зірки виступили на концерті „Музична слава України“
Левко Хмельковський

НЮ-ЙОРК. – 7 жовтня у залі 
„Merkin Concert Hall“ відбув-
ся перший концерт великого про-
єкту  „Музична слава України. 
Українські зірки в Америці“, який 
передбачає ряд концертів у вели-
ких містах США з участю відомих 
і шанованих виконавців. Ініціято-
ром проєкту і цього концерту став 
відомий соліст опери Заслужений 
артист України Олег Чмир. 

„Сво бода“ 21 вересня вже 
докладно розповіла про його задум, 
який вдалося здійснити у одній з 
найбільш відомих концертних заль 
Ню-Йорку.  

Заля „Merkin Concert Hall“‚ 
названа на честь американських 
меценатів  Урсулі та Германа Мер-
кінів‚ вміщує 450 гостей і цього 
разу в партері і на бальконі не було 
вільних місць. На концерт прибу-
ли гості не лише з Ню-Йорку‚ а й 
з Ню-Джерзі‚ Пенсильванії‚ інших 
штатів. Заля є частиною Музично-
го центру Кауфмана. Щороку понад 
200 концертів у ній відвідують 70 
тис. гостей.  

О. Чмир у молоді роки закін-
чив Музичну академію ім. Мико-
ли Лисенка у Львові, Московську 
консерваторію, а також у цій кон-
серваторії – аспірантуру під керів-
ництвом проф. Петра Скусничен-
ка, уродженця галицького села 
Березівки. О. Чмир співав в опер-
них театрах Львова, Єкатеринбур-
ґу, Вроцлава. Загалом у його дороб-
ку – провідні ролі у понад 20 опе-
рах. Соліст став лавреатом ряду 
музичних конкурсів в США, Німеч-
чині, Росії, співав у провідних теа-
трах України, Росії, Польщі, Німеч-
чини, США, виступав з сольoвими 
концертами у США, Канаді, Украї-
ні, Росії, Данії, Норвегії, Грузії, ряді 

інших країн, має ряд музичних 
записів. 

До концерту О. Чмир запросив 
солістку Львівського національно-
го академічного театру опери та 
балету ім. Соломії Крушельницької 
Марту Залізняк-Держко і соліст-
ку оперного театру Ню-Йорку, удо-
стоєна в США титулу „Діва“ Окса-
ну Кровицьку, хор „Думка“ (керів-
ник Василь Гречинський, акомпа-
ніятор Лариса Гутникевич), Школу 
українського танцю „Іскра“ (хоре-
ограф Андрій Цибик), струнний 
квартет Ню-Йорку „Art-Strings“ 
(керівник Олександр Абаєв). Спів 
артистів супроводжував на роялі 
Давид Маюло. Вела концерт Софія 
Шілдс. 

Концерт складався з двох час-
тин. Перша була присвячена евро-
пейській клясичній музиці, а другу 
складали, танці, хоровий спів, арії і 
музика українських композиторів. 

Першим вийшов на сцену струн-

ний квартет з „Маленькою нічною 
серенадою“ Вольфґанґа Амадея 
Моцарта. М. Залізняк співала арії 
з опери „Богема“ Джакомо Пучі-
ні, О. Кровицька з „Мадам Батерф-
лай“ цього ж композитора, оби-
дві солістки виконали дует з опери 
Жака Офенбаха „Казки Гофмана“, 
О. Чмир співав пісню з опери Петра 
Чайковського „Пікова дама“, а усі 
три солісти представили тріо з „Дон 
Жуана“ В. Моцарта. 

Струнний квартет грав музику 
Мирослава Скорика, разом з соліс-
тами – народну пісню „Місяць на 
небі“. 

В українській частині концер-
ту гурт „Іскра“ вийшов з танця-
ми „Привіт“, „Тамбурини“, „Гопак“. 
М. Залізняк співала пісні з опери 
Миколи Лисенка „Наталка Полтав-
ка“, а О. Чмир і О. Кровицька пред-
ставили дует з опери Гулака-Арте-
мовського „Запорожець за Дунаєм“. 

Величним був вихід на сце-

ну хору „Думка“, який співав піс-
ні „Родимий краю“ (аранжуван-
ня Анатоля Кос-Анатольського), 
„Краю мій“ В. Гречинського і хор 
рабів з опери Джузеппе Верді 
„Набукко“.

Фінал концерту викликав вели-
ке захоплення залі. „Іскра“ танцю-
вала „Гопак“ перед хором „Думка“. 
Потім на сцену вийшли усі учасни-
ки дійства і заспівали разом з залею 
„Боже Великий Єдиний“ і „Многая 
літа“.

З успіхом вітали О. Чмира і усіх 
учасників концерту Генеральний 
консул України О. Голубов (він 
був з дружиною Оленою), настоя-
тель Української католицької церк-
ви св. Івана Хрестителя у Випані, 
Ню-Джерзі о. Степан Білик, Михай-
ло Козюпа (Українська Федераль-
на Кредитова Спілка „Самопоміч“) 
Спонзорами були також кредитів-
ки, Український Народний Союз і 
його газети, компанія „Міст“. 

Марта Залізняк і Давид Маюло.

Оксана КровицькаОлег Чмир

Струнний ансамбль „Art-Strings Quartet“. 

Танцює Школа українського танцю „Іскра“.

Учасників концерту вітає Генеральний консул України в Ню-Йорку Олексій Голубов. (Фото: Левко Хмельковський) 
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

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

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

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

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

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

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

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

Простіший Спосіб Платити
ВЖИВАЙ ТЕЛЕФОН, А НЕ ГАМАНЕЦЬ. ЦЕ ПРОСТО, НАДІЙНО І БЕЗПЕЧНО!
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що він сам найбільше й поспри-
яв цьому‚ оточуючи себе людь-
ми‚ відданими особисто йому‚ а 
не Україні?

„Це добре організована і спля-
нована диверсія Росії‚ – пише 
для УНІАН в коментарі про Ічню 
політично-економічний експерт 
Микола Бабич. – Трагедія сталася 
саме тоді, коли в Україні розпо-
чалися навчання „Чисте небо“, в 
яких вперше беруть участь літаки 
Повітряних сил США. Але, якщо 
так, де ж тоді були наші Служ-
ба безпеки України‚ наша розвід-
ка і контррозвідка? Не потрібно 
мати сім п’ядей у чолі, щоб спрог-
нозувати: після Сватове, Бала-
клеї, Калинівки, Росія не заспоко-
їться і обов’язково ще щось піді-
рве… Чи готова влада зробити 
все, щоб запобігти черговій тра-
гедії і ударові проти обороноз-
датности країни? Я не впевнений. 

Візьміть СБУ. У більшості співро-
бітників цієї спецслужби в прі-
оритетах зовсім інші завдання 
– бізнес колошкати, політичних 
конкурентів Президента Поро-
шенка переслідувати…“.

Насправді ж річ не тільки у 
військових навчаннях і не тіль-
ки в Томосі для Української Пра-
вославної Церкви – це все лише 
приводи для окремих російських 
провокацій. Кремлеві потрібно 
створити в передвиборній Україні 
такий страшний хаос‚ щоб народ 
відсахнувся від влади. А страте-
гічною ціллю Володимира Путі-
на є знищення незалежної україн-
ської держави.

Все небайдуже‚ все національ-
но свідоме в Україні‚ все відпо-
відальне має бу ти готовим до 
нових і нових злочинів з боку 
Москви. При всій своїй безмеж-
ній підступності і підлості‚ вона 
знов і знов вдаватиметься до вже 
не один раз застосованих спосо-
бів‚ і їх не тяжко передбачити.

Перспектива виходу україн-

ського православ’я з-під мос-
ковського духовно-бездуховного 
диктату вводить Кремль у крайнє 
шаленство. Не виключені „зеле-
ні чоловічки“ в Почаєві‚ навіть 
у Києві: Москва‚ не моргнувши 
оком‚ збреше про насильство над 
московськими церквами і скаже‚ 
що змушена була йти захищати їх.

А щоб світові у вічі не так впа-
дала московська аґресія‚ відповід-
не тло створює для В. Путіна його 
п’ята колона в Україні‚ всякі мура-
єви‚ рабиновичі‚ вілкули‚ шуфри-
чі‚ бойки‚ льовочкіни‚ новинські‚ 
добкіни‚ а над ними чорніє зло-
вісна постать головного ідеолога 
українського капітулянства перед 
Росією‚ путінського кума Віктора 
Медведчука. Цими днями він зно-
ву повторив‚ що не вважає Росію 
аґресором. За це одне його треба 
судити і позбавляти українсько-
го громадянства. Ні – ходить по 
Києву великим політиком. Його 
зрадницький „Український вибір“ 
тепер оскаржує в суді рішення 
Львівської обласної ради застосу-

вати мораторій на використання 
російськомовної культурної про-
дукції у Львівській області. Ця‚ з 
дозволу сказати‚ „продукція“‚ за 
якою стоять московська аґентура і 
великі московські гроші‚ вже ледве 
не підім’яла все країнське культур-
не життя в області. 

Ми ще буде свідками гібрид-
ної‚ пропаґандистько-диверсій-
ної‚ війни за український захід: В. 
Путінові вважається‚ що‚ посла-
бивши українство Львова‚ він 
цим самим знесилить всю Укра-
їну. Не розуміє цей неосвічений 
чоловічок‚ що Холодний Яр – на 
сході України.

Щодо д у мки мого тов ари-
ша про диктатора-патріота‚ то 
це виглядає утопією. Диктатор в 
Україні може бути тільки анти-
українським. Але якщо україн-
ці хочуть зберегти свободу і неза-
лежність‚ то повинні поєдна-
ти свою вроджену демократич-
ність з твердістю духу і силою 
зброї. Добро‚ як казав один поет‚ 
мусить бути з кулаками.

(Закінчення зі стор. 1)

Більш ніж...

ПОСТАТІ                                                                                                                                                

Антін Княжинський – подвижник української освіти в Галичині
Дзвенислава Василик

В сучасній Україні важливим 
завданням є збереження і поши-
рення відомостей про тих укра-
їнців, які боролися за незалеж-
ність держави. Одним з сподвиж-
ників розвитку української освіти і 
культури в Галичині був д-р Антін 
Княжинський (1893-1960) – люди-
на обширних зацікавлень, великої 
працездатності та незламної сили 
духу.

Першу в Україні статтю про 
нього „Хто ж він – Антін Кня-
жинський?“ написав і опубліку-
вав Кость Куб’як в газеті „Самбір-
ські вісті“ у 1992 році. У ній автор 
висвітлив життєвий шлях профе-
сора Самбірської гімназії А. Кня-
жинського. У 100-ліття з дня наро-
дження А.  Княжинського цей 
дослідник його життя і творчос-
ти опублікував статтю „Перший 
почесний громадянин Самбора“, у 
якій вперше подав почесну грамо-
ту, якою А. Княжинський був наго-
роджений у 1938 році „за його дов-
голітню жертвенну виховну і нау-
ково-суспільну працю для величі 
української нації“.

А. Княжинський був виклада-
чем української мови і літерату-
ри у гімназіях Яворова, Дрогоби-
ча, Тернополя, Самбора, Коломиї 
та вчительської семінарії у Самбо-
рі‚ співзасновником товариства і 
музею „Бойківщина“ в Самборі у 
1927 році (разом з Володимиром 
Гуркевичем, Володимиром Кобіль-
ником, Михайлом Скориком, Іва-
ном Филипчаком, Володимиром 
Кордубою), у 1937-1938 роках очо-
лював товариство. Він – автор 
наукових праць з етнопсихоло-
гії, фолкльористики, літературоз-
навства‚ редактор, актор, режисер, 
етнограф. У 1945-1955 роках був 
в’язнем концентраційних таборів 
СРСР.

Після звільнення з таборів виї-
хав спочатку до Відня, а потім до 
Філядельфії, де відшукав свою 
родину. На еміґрації він відновив з 
пам’яті втрачену книгу „Дух нації: 
соціологічно-етнопсихологічна 
студія“, яка вийшла друком у 1959 
році. Праця була готова до дру-
ку на початку березня 1938 року і 

публікація її плянувалася у Науко-
вому Товаристві ім. Шевченка на 
1939 рік‚ але почалася більшовиць-
ка окупація і, побоюючись обшу-
ку, А. Княжинський заховав мате-
ріяли, що їх повернув йому тодіш-
ній голова НТШ проф. Іван Раков-
ський. Він пригадував: „Замурував 
я те все в селянській печі близь-
кої місцевости. Там і зотліли всі 
матеріяли й кінцева частина пер-
шої праці, де виклав я свій погляд 
на методу досліду“. Перебував тоді 
А. Княжинський у Коломиї, де був 
професором гімназії. 

А. Княжинський дослідив жит-
тя і творчість Лесі Українки у пра-
ці „Творчий шлях Лесі Українки“. 
Книгу видав у Філядельфії в 1961 
році Союз Українок Америки з 
нагоди відкриття пам’ятника Лесі 
Українки в Клівленді і на 90-річчя 
її народження. Перша публікація 
цієї книги вийшла друком у Крако-
ві в 1941 році під назвою „За духа 
нації: Леся Українка: життя і твор-
чість“ під псевдом Н. Антоненко. 

 У збірнику записок НТШ „Тарас 
Шевченко“,  була опу блікова-
на аналітична стаття А. Княжин-
ського „Філософія Шевченка“‚ у 
якій автор критично аналізує пра-
ці радянських „шевченкознавців“, 
які вважали Т. Шевченка матерія-
лістом. А. Княжинський вважав Т. 
Шевченка „творцем українського 
ідеалізму“.

Найбільшим періодом педаго-
гічної, наукової і фолкльористич-
ної діяльности А. Княжинського 
був час його перебування на поса-
ді професора Самбірської гімна-
зії у 1920-1938 роках. У гімназії 
та жіночій вчительській семінарії 
„Рідної школи“ Самбора, що була 
заснована Теодором Біленьким у 
1921 році, А. Княжинський викла-
дав українську мову. 

Колишня учениця семінарії 
Ярослава Турчан згадує: „Його 
уроки – це була поезія у прозі. 
Вони були прийняті ученицями з 
великою увагою і глибокою поша-
ною. Форма і зміст уроку були 
завжди добре продумані. На його 
уроках ми почули про Хвильово-
го, Кримського, Чупринку‚ Олек-
сандра Олеся, Рильського, Грушев-
ського, Єфремова, Тичину, Шев-

ченка‚ Франка, Лепкого. Чудово він 
пояснював твори Лесі Українки“.

У той час А. Княжинський 
публікував статті на педагогіч-
ні теми в тогочасних українських 
часописах „Учительське Слово“, 
„Українська Школа“ та інших.

Від початку створення Товари-
ства і музею „Бойківщина“ А. Кня-
жинський публікував свої науко-
ві статті в „Літописі Бойківщи-
ни“, видання якого почалося у 1931 
році. Уже в першому числі „Літо-
пису“ були опубліковані праці А. 
Княжинського „Межі Бойківщи-
ни“, „Як записувати твори „усної 
словесности“, „Причинки до звича-
євого права на Бойківщині. Свідо-
цтво землі. Кара за крадіж на полі“.

Намагаючить популяризувати 
серед збирачів фолкльору науко-
вий підхід до записування пісень, 
оповідань, загадок, в цьому ж пер-
шому „Літописі Бойківщини“ за 
1931 рік А. Княжинський пояснює 
в популярній формі основи тран-
скрипції для запису творів „усної 
словесности“. 

У грудні 1933 року в Самборі 
була закінчена праця А. Княжин-
ського „З бойківсько-лемківсько-
го пограниччя“, що була опубліко-
вана у 1934 році в третьому чис-
лі „Літопису Бойківщини“. У статті 
А. Княжинський аналізує говірку 
села Стефкова на пограниччі Бой-
ківщини і Лемківщини. У статті він 
подає детальний фонетичний ана-
ліз говірки, „яка ще живе в устах 
кількох старших людей“. А. Кня-
жинський вважав, що повноцінне 
виховання українського патріота 
повинне базуватися на знанні сво-
го краю‚ тому домагався, щоб учні 
гімназії відвідували музей „Бойків-
щина“. 

У 1996 році доньки А. Княжин-
ського Марта Турчин та Оксана 
Козбур передали до музею „Бой-
ківщина“ в Самборі наукові мате-
ріяли доктора, що збереглися: чер-
нетки збірки народних пісень, 
уривку зі статті „Дві верстви 
пісень“ і пляну книги „Українська 
духовність в дзеркалі української 
народної пісні“.

Збірка українських народних 
пісень А. Княжинського містить 
матеріял з різних областей Украї-

ни. Більшість пісень записав сам 
А. Княжинський в часі його пере-
бування в різних містах захід-
ної України. Пісні, що належать 
до східніх та центральних реґіонів 
України включені до списку, імо-
вірно, на основі публікацій Філаре-
та Колесси, Олени Пчілки, Андрія 
Конощенка, Миколи Лисенка та 
інших.

Після приходу німців до Коломиї 
2 липня 1941 року А. Княжинський 
на доручення ОУН став головою 
Окружного комітету‚ організову-
вав українську владу в Коломиї‚ 
активно включився у справу роз-
витку української культури і осві-
ти. 13 липня 1941 року в Коломиї 
відбулося відкриття Окружного 
театру. Українське громадянство 
привітав промовою голова Окруж-
ної управи А. Княжинський.

Педагогічна та наукова діяль-
ність А. Княжинського є цінним 
вкладом у скарбницю національної 
культури. 

Самбір‚
Львівська область

Дзвенислава Василик – стар-
ший викладач катедри методи-
ки музичного виховання і дири-
ґування Дрогобицького державно-
го педагогічного університету ім. 
Івана Франка, науковий працівник 
музею „Бойківщина“ в Самборі.

Антін Княжинський. (Фото: вікіпе-
дія)
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НОВИНИ З УНІВЕРСИТЕТУ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ“                                             

Вели мову про Томос
Олексій Костюченко

ОСТРОГ, Рівненська область. – У 
Національному університеті „Ост-
розька академія”з ініціятиви Брат-
ства спудеїв 27 вересня відбулася 
панельна дискусія „Томос для Украї-
ни: наслідки для Церкви та суспіль-
ства” з участю провідного науково-
го співробітника відділення релігієз-
навства Інституту філософії ім. Ско-
вороди Національної Академії Наук 
України Олександра Сагана, дирек-
тора Центру досліджень проблем 
національної безпеки Острозької 
академії Тараса Жовтенка та доцен-

та катедри історії академії Андрія 
Смирнова.

На думку О. Сагана, Українська 
Православна Церква отримає Томос 
уже до кінця цього року і входитиме 
до переліку взаємовизнаних автоке-
фальних Церков світу. Про надання 
Томосу в контексті національної без-
пеки України розповів Т. Жовтенко. 

А. Смирнов уважає, що отриман-
ня Томосу від Константинополь-
ського Патріярха для об’єднаної 
Української Помісної Православної 
Церкви можна порівняти з проголо-
шенням незалежности України 1991 
року.

Провели маратон грамотности
Леся Касіяненко

У Національному університе-
ті „Острозька академія“ 7 верес-
ня студенти змагалися в інтелек-
туальному маратоні грамотности. 
Студенти виконували завдання із 
виправлення помилок у леґендах 
про Острог. 43 помилки в тексті 
символізували довжину спортив-
ного маратону з бігу – 42 кілометри 
195 метрів.

Участь у цьому змаганні взя-
ли 30 команд‚ які мали вияви-
ти у завданнях усі типи помилок, 
які трапляються під час написан-
ня письмових робіт: пунктуацій-
ні, ортографічні, лексичні, морфо-
логічні. 

Перше місце у маратоні посіла 
команда студенток гуманітарного 
факультету „Грамотники“.

Острозька академія підтримує 
політв’язня Олега Сенцова

Олексій Костюченко

Братство спудеїв Національно-
го університету „Острозька ака-
демія” долучилося до ґльобаль-
ної акції на підтримку українсько-
го політв’язня Олега Сенцова, який 
голодує понад 100 днів.

„Ми закликаємо ст удентів, 
викладачів, співробітників Ост-
розької академії та усіх небайду-

жих підписати петицію до Адміні-
страції Президента США, яка заре-
єстрована 9 серпня на сайті пети-
цій. Для того, щоб Білий Дім зро-
бив офіційну заяву з цього при-
воду документ повинні підписа-
ти 100 тис. осіб. Вимагаємо негай-
ного звільнення Олега Сенцова та 
інших українських політв’язнів у 
Росії!”, – йдеться у заяві Братства 
спудеїв.

Микола Жулинський подарував 
старовинні ікони

Олексій Костюченко

На честь посвяти першокурсни-
ків у спудеї Національного універ-
ситету „Острозька академія”, дирек-
тор Інституту літератури ім. Тара-
са Микола Жулинський подарував 
навчальному закладові старовинні 
ікони „Богородиця”, „Христос Пан-
тократор” та „Святий Миколай”.

Ікони, які датуються кінцем 

XVIII ст., у 1990-их роках були 
виявлені в одному з храмів Украї-
ни‚ на дзвіниці. Була спроба вивез-
ти їх за кордон, але ікони не дійшли 
до митниці. 

Художник-реставратор з Остро-
га Микола Бендюк зайнявся від-
новленням ікон. Ікони прикраша-
тимуть студентсько-викладацький 
храм преподобного Федора Ост-
розького в університеті.

Студенти Острозької академії під час зустрічі. (Фото: Олексій Костюченко)

Студентки виконують завдання з 
виправлення помилок. (Фото: Леся 
Касіяненко)

Ікони „Богородиця” та „Христос Пантократор”.

Літня школа для учасників 
програми „Східні студії“ 

Леся Касіяненко

У Національному університеті 
„Острозька академія“ 20-24 серпня 
відбулася V Літня школа для учасни-
ків програми „Східні студії“ в Укра-
їні. Цьогоріч темою школи є „Цен-
трально-Східня Европа: політика 
пам’яті в контексті гібридних загроз 
та геополітичного становища“.

Учасниками школи стали 20 сту-
дентів з Острозької академії, Націо-
нального університету „Києво-Моги-
лянська академія“, Прикарпатського 
національного університету ім. Васи-
ля Стефаника, а також студенти Вар-
шавського університету та Україн-
ського Католицького Університету.

Лекції для учасників школи чита-
ли викладачі Острозька академії док-
тор філософських наук, доцент, про-
ректор з науково-педагогічної робо-
ти Дмитро Шевчук, доцент, декан 
факультету політико-інформацій-
ного менеджменту Віталій Лебедюк, 

доктор історичних наук, професор, 
завідувач катедри історії Володи-
мир Трофимович та директор Цен-
тру досліджень проблем національ-
ної безпеки Тарас Жовтенко‚ а також 
провідні науковці Варшавського уні-
верситету полковник Тадеуш Кшон-
стек, політолог та публіцист Казімєж 
Войціцький, політолог Адам Баль-
цер та колишній Генеральний консул 
Польщі у Калінінґраді Марек Голков-
ський.

„Однією із особливостей Літньої 
школи став один день‚ присвяче-
ний польсько-українським відноси-
нам у боротьбі за незалежність. Сту-
денти прослухати лекції про історію 
спільної боротьби за незалежність 
та подивилися на фільм на цю тема-
тику“, – розповів організатор Літньої 
школи В. Лебедюк.

Під час навчання відбувалися 
тематичні заняття й дискусії з лек-
торами, лекторат польської мови та 
щоденна екскурсійна програма. 

Проректор академії з науково-педагогічної роботи д-р Дмитро Шевчук 
(зліва) і полковник Тадеуш Кшонстек – викладач Інституту східньоевро-
пейських студій Варшавського університету, координатор Літньої школи 
від Варшавського університету. (Фото: Сергій Дорош)
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2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

Position Available: Chief Lending Offi  cer
Self Reliance NY Federal Credit Union, the largest and 
oldest Ukrainian credit union in the United States, with over 
$1.3 billion in assets is looking for a chief lending offi  cer 
to maintain and grow a $700 million loan portfolio. This 
management position requires a seasoned professional 
to lead a team of commercial and residential lenders in 
providing the highest level of service to the Credit Union’s 
members. Formal credit training, a minimum of ten years of 
commercial, residential and consumer lending experience 
is required. Candidates must be fl uent in both English and 
Ukrainian.  If you have the qualifi cations and would like to 
be considered for this position, please submit your resume 
and salary requirements to  hr@selfrelianceny.org.

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу

повідомляє, що 

ОСІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ НЮ-ДЖЕРЗІ

відбудуться

в понеділок, 5 листопада 2018 року, 
о годині 10:00 ранку

у приміщенні Головної канцелярії УНСоюзу 
2200 Route 10, Parsippany, NJ

У нарадах зобов’язані взяти участь члени управи 
окружного комітету, конвенційні делеґати, 
та по два делеґати від наступних  відділів:

25, 27, 37, 42, 70, 76, 133, 134, 142, 155, 171, 234, 269, 287, 353, 372

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо:

У нарадах візьмуть участь
Члени Екзекутивного Комітету УНСоюзу

За управу Округи: 
Оксана Станько, голова округи Ню-Джерзі

Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу

повідомляє, що 

ОСІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОЇ ОКРУГИ

відбудуться

в четвер, 1 листопада 2018 року, о год. 6-ій вечора
в Українському Освітньо-Культурному Центрі

700 N Cedar Rd., Jenkintown, Pennsylvania 19046

У нарадах зобов’язані взяти участь члени управи 
окружного комітету, конвенційні делеґати, 
та по два делеґати від наступних  відділів:

10, 83, 116, 153, 162, 163, 173, 216, 231, 245, 247, 347, 362, 397
Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

У нарадах візьмуть участь:
Юрій Симчик - Головний Секретар УНСоюзу

Мирон Колінський - Головний Організатор УНСоюзу

За управу Округи:
Люба Стрілецька, Голова

Марія Люба Вальчук, Секретар

біля парафії Української право-
славної катедри св. Андрія відбув-
ся український фестиваль. Відвідала 
його моя доня. Ввійшовши до церк-
ви, вона зауважила килим з зобра-
женням двоголового орла й впізна-
ла це зображення як символ Мос-
ковської імперії. Вона відразу зате-
лефонувала до мене.

Я звернувся спокійно до пароха 
о. Володимира за поясненням. Він 
запитав мене, чи був я у Патріяр-
шому Володимирському соборі у 
Києві? Ясно, що був. 29 липня слу-
хав проповідь Патріярха Філаре-
та про автокефалію. Чи зауважив 
я що там є подібні килими? Отець 
Володимир погодився, що двоголо-
вий орел це символ Москви. Одна-
че прочитав мені лекцію по історії. 
Цей герб був символом взагалі імпе-
рій, пізніше Візантійської імперії, і 
став символом Православної Церк-
ви яка походила з Візантії. Москва 
не тільки узурпувала Візантійське 
Православ’я, а й привласнила рівно-
часно герб Візантії. 

Опісля я почав досліджува-
ти політичний зміст цієї символі-
ки. Московський двоголовий орел 
це більше як просування концеп-
ції „руського мира” – це проголо-
шення себе імперією, наслідником 
Візантії, третім Римом, або другим 
Єрусалимом. Московія представила 
себе у ХVІ ст. осідком Православ’я 
супроти католицького світу та дер-
жав Польщі і Литви, активно продо-
вжувала політику „здобуваня“ кня-
зівств Іваном ІІІ, який і загарбав 
цю символіку, а Іван ІV, так званим 
„Грізний“ продовжував цю політи-
ку з великою жорстокістю. Таким 
чином, до кінця століття Московія 
запросила, а після того безлично 
взяла та тримала заручником Все-
ленського Патріярха, проголоси-
ла свого політичного наставника 
Патріярхом Православ’я і приму-
сила Вселенського Патріярха у під-
невільному стані погодитися з цим 

проголошенням. Поневолення Киє-
ва до цього продовжувалося протя-
гом ХVІІ ст. 

Ця узурпація спадку Візан-
тії і Православ’я москалями поді-
бна до справи узурпації самої назви 
Росія, яку привласнив для Мос-
ковії Цар Петро І у ХVІІІ ст., тим 
самим узурпуючи два століття істо-
рії та християнства, та встановлен-
ня злуки з Київською Руссю шля-
хом сина Київського князя Володи-
мира Мономаха Юрія Довгорукого, 
якого уважають основоположником 
Московії на половині ХІІ ст., хоча 
це питання дуже спірне, бо навіть 
у той час Московія не була князів-
ством, а васалом Золотої Орди, а 
опісля Ханату. Двоголовий орел, до 
речі, був також символом Орди.

Мабуть, ніхто так добре не розу-
мів цього, як розумів це Тарас Шев-
ченко, який часто перебував у това-
ристві москалів, бо, до речі, прожив 
половину свого життя на території 
Московії та мав навіть багато друзів 
серед москалів, але ніколи не корис-
тувався їхньою назвою „Росія“ чи 
„росіяни“. Т. Шевченко писав тіль-
ки „Московія“, „Москва“, „моска-
лі“, в найкращому випадку „моска-
лики“ і відкрито висловлювався, що 
„москалі лихі люди, зроблять лихо з 
вами“.

Ось чому сьогоднішнє стрем-
ління до автокефалії українсько-
го Православ’я є таким важливим 
для українців і такими противним 
для москалів. Бо автокефалія озна-
чає духовне знищення Московської 
імперії, а також великі збитки мате-
ріяльні, бо українські „незрячі греч-
косії“ є матеріяльною підпорою 
московської православної імперії. 
Розуміння двоголового орла необ-
хідне, щоб оцінити, що таке Москва. 
Фактично, у Москви є все, але нічо-
го свого, тільки все чуже, оббріха-
не і вкрадене, а столицею і патрі-
ярхальним осідком православного 
християнства східних слов’ян може 
бути тільки Київ. Здається, ми буде-
мо свідками розпаду ще одної імпе-
рії.

Ню-Йорк

(Закінчення зі стор. 7)

Про двоголового орла
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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

КУРІННА СТАРШИНА
10-го Куреня УПС  „Чорноморці“

у глибокому смутку повідомляє, 
що наш довголітний член

св. п.

пл. сен. ЕВГЕН МИХАЛОВИЧ
  “ Ґулівер “, ЧМ, ч. 90

відплив в останній рейс 7 жовтня 2018 року.

Опечаленій Родині складаємо найглибші співчуття.

Вічна Йому пам’ять!

Курінна Старшина

Ділимося сумною вісткою, що 

св. п. 

д-р Роман Дикий, старший 
відійшов у вічність у четвер, 4 жовтня 2018 року, на 96-му році жит-

тя. Роджений в Хоросні в Україні 8 серпня 1923 року. Покійний був 
сином світлої пам’яті Івана та Анни (з дому Мельник) Диких. Закін-
чив ґімназію в 1943-му році у Львові і поступив у семінарію. Після 
короткого часу рішив вивчати дентистику на Університеті Людвиґа-
Максимиліяна. Одружився з св. п. Евгенією Захарчук в 1946-му в році. 
В 1949-му році здобув докторат з дентистики. Того ж самого року 
народився їм син Роман. Молода родина еміґрувала до Філядельфії 
у 1951-му році. Недовго після цього Покійний переїхав до Німеччи-
ни вивчати медицину. Здобув диплом лікаря в 1958-му році. Корот-
ко після повороту до Філядельфії народився другий син Ярослав (в 
1961-му році).

Д-р Дикий відкрив свою практику у Філядельфії, де до 2004-го року 
служив українській громаді.

Залишив у глибокому смутку:
синів  д-ра Романа Дикого з дружиною Даркою (Калуш) 
  Ярослава Дикого з дружиною Петрусею (Леськів), 
внуків  Андрею (Джимі), Романа Андрія, Юлю, та Стефцю, 
шваґра  Бориса Захарчука з дружиною Звениславою, 
та багато племінників. 

Св. п. Роман Дикий овдовів у липні 2017 року, коли померла його 
дружина Евгенія після 71 літ подружжя.

Похоронні відправи відбулися в церкві Благовіщення ПДМ в 
Melrose Park, PA з похороном на цвинтарі св. Андрія в South Bound 
Brook, NJ в четвер, 11 жовтня.

Бажаючі можуть зложити датки в пам`ять покійного д-ра Романа 
Дикого на радіопрограму Українського Освітньо-Культурного Цен-
тру, 700 N. Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046. https://www.ueccphila.org/

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США
З глибоким сумом сприйняли вістку про смерть

проф. д-ра Богдана РУБЧАКА
дійсного члена і члена Управи УВАН у США, 

члена Нью-Йоркської Групи, визначного українського поета, 
літературознавця, перекладача.

Висловлюємо щире співчуття
д-ру Мар’яні Рубчак та рідним Покійного.

Управа УВАН у США

У першу невимовно болючу річницю відходу у вічність
нашої найдорожчої і незабутньої мами

св. п. Дарії Ґензи
з дому Масний

народженої в Cколе, Львівська обл., Україна.

Дарія Ґенза була танцюристка-хоре-
ограф, виступала у танцювальному 
ансамблі „Верховинці” (СУМ), а по 
смерті керівника чоловіка Олега пе-
ребрала цей ансамбль. Вона також 
провадила танцювальні гуртки при 
Пластовій Станиці у Нью Йорку і в 
СУМ-і та групи при школі і академії 
св. Юра. Була довголітньою  вихов-
ною референткою 83-го Відділу СУА і 
опікувалася „Світличкою” для перед-
шкільних дітей при Школі Україноз-
навства ОУА “Самопоміч”.

Поминальна Свята Літургія буде 
відправлена в четвер, 25 жовтня 
2018 рoку, о год. 6-ій ранку в церкві 
св. Юра в Нью Йорку

Просимо о молитви за вічний спокій 
її душі

Вічна Їй пам’ять!

У смутку дочки Дарка і Оля Ґенза
та ближча і дальша родина в Америці й Україні.

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

вати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!
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.034%3APY *

1річний
ШЕР СЕРТИФІКАТ

*APY - Annual Percentage Yield is accurate as of 09/23/2018. A minimum deposit of $500.00 is required.  A maximum amount of $100,000.00 per member is 
allowed for this promotion. Dividends are compounded quarterly; accrue on daily balance; and will be credited quarterly by adding the dividends to the 
principle. The APY is based on an assumption that dividends will remain in the account until maturity. Withdrawal before maturity subject to penalty and will 
reduce earnings. Upon maturity, the term share certi�cate will not renew. The entire balance will be transferred to the regular share account. Limited time 
o�er may be withdrawn any time without notice. Please see our Truth-in-Savings Disclosure for additional information, or call our Member Services 
Department.
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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.

Пошукуємо жінку 
до щоденної хатної праці

 на Фльориді. Зацікавлених 
просимо подзвонити на 

(404) 593-6500.

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

вали свої Помісні Церкви. Це Бол-
гарія, це Греція, це Грузія, це Сербія, 
це Кіпр, це Румунія, це Росія. Тепер 
до них додається і наша з вами дер-
жава Україна! 

Втім, питання Томосу та автоке-
фалії виходить далеко за межі цер-
ковного життя. Тому до нього долу-
чилася держава. Це є питання нашої 
незалежности. Це – питання нашої 
національної безпеки. Це – питан-
ня нашої державности. Це – питан-
ня всієї світової геополітики. Це – 
падіння Третього Риму як найдавні-
шої концептуальної заявки Москви 
на світове панування. 

Автокефалія – частина нашої 
державницької проевропейської 
та проукраїнської стратегії, яку ми 
послідовно втілюємо в життя протя-
гом останніх чотирьох років і, наго-
лошую, будемо впроваджувати й 
надалі. Це основа нашого власного 
шляху розвитку, розвитку держави 
Україна і розвитку української нації.

Томос – фактично ще один Акт 
проголошення незалежности Укра-
їни. Імперія втрачає один із остан-
ніх важелів впливу на свою колиш-
ню колонію.

Для нас власна Церква – це 

ґарантія нашої духовної свобо-
ди. Це – запорука суспільної злаго-
ди. Я гарантую, що держава Украї-
на поважатиме вибір тих, хто вирі-
шить залишитися в тій церковній 
структурі, яка зберігатиме єдність 
з Російською Православною Церк-
вою. Але так само ґарантую, що дер-
жава захистить права тих свяще-
ників і мирян УПЦ Московського 
Патріярхату, які добровільно вирі-
шать вийти з-під Москви, щоб 
разом з іншими православними тво-
рити Єдину Українську Православ-
ну Помісну Церкву.

Сьогодні я вже можу сказати, що 
звернення до Вселенського Патріяр-
ха з проханням надати автокефалію 
підтримала і група єпископів УПЦ 
Московського Патріярхату. Вони 
витримали тиск, шантаж, погро-
зи і залякування, але звернулись зі 
своїми підписами до Вселенського 
Патріярха. І це варте визнання. 

Дякую Патріярху Філарету і усім 
ієрархам УПЦ Київського Патрі-
ярхату, Митрополиту Макарію та 
єпископам УАПЦ за виявлений дух 
єдности і за одностайне звернення 
до Вселенського Патріярха. Вітаю 
обох предстоятелів із тим, що з них 
сьогодні нарешті знято усі москов-

ські звинувачення. Владик визнано 
канонічними єпископами.

Я хочу окремо подякувати Вер-
ховній Раді України, яка великою 
кількістю голосів підтримала моє 
звернення до Вселенського Патрі-
ярха щодо створення Єдиної Поміс-
ної Православної Церкви і надання 
Українській Церкві Автокефалії.

Я хочу подякувати кожному учас-
нику Хресної ходи 28 липня і всім 
українцям, які прагнуть Помісної 
Церкви і моляться за неї.

Всі разом – вклоняємося Його 
Всесвятості Варфоломію за його 
турботу про Україну.

Ваша Святосте, Україна з нетер-
пінням чекає Вашого душпастир-
ського візиту до народу, охрещено-
го за часів рівноапостольного князя 
Володимира.

Ми сьогодні отримали Автоке-
фалію і після Собору Предстоятель 
Української Помісної Православної 
Церкви отримає Томос.

Українська влада ґарантує повне 
дотримання релігійної свободи для 
вірних усіх конфесій. У нас не було, 
нема і не буде державної Церкви. І 
в освячену Томосом Православну 
Церкву теж ніхто нікого не „запро-
шуватиме“ силоміць.

Ще раз наголошую, це – питання 
вільного вибору для кожного віру-
ючого.

Спільне творення незалежної 
Церкви не може бути підставою для 
розбрату, для протистояння, для 
насильства. Ми цього точно не має-
мо допустити. Навпаки, це – дорога 
до миру, спокою, порозуміння.

Як тільки де побачите людей, які 
закликатимуть взяти силою лавру, 
монастир чи храм, знайте, то – мос-
ковська аґентура. Бо мета Кремля – 
розпалити в Україні релігійну війну. 
І це точно не мій плян, не плян укра-
їнського народу і не плян україн-
ської держави.

Дорогі співвітчизники!
Я щиро вітаю вас з цією абсолют-

но ґрандіозною історичною подією 
і дуже дякую за масову підтримку 
ідеї, час якої настав.

Це – велика перемога боголюби-
вого українського народу над мос-
ковськими демонами, перемога 
добра над злом, світла над темря-
вою.

Я всіх вітаю з цим великим днем, 
якого український народ чекав 
довгих 332 роки.

Вітаю вас!
Слава Україні!

(Закінчення зі стор. 5)

Томос – ще один акт...
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

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

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

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

АСТОРІЯ: 
 

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

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

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

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

Ваші ощадності зростають 
найшвидше на сертифікатах у 

Кредитівці Самопоміч Нью Йорк 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

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

Високі відсотки 
Різні терміни 

Вигідно розташовані філії: 

2.42% APY* 
        однорічний 

2.63% APY* 
         дворічний 

3.25% APY* 
        п’ятирічний 

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


