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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

„Валдайське“ лукавство
Петро Часто

Російські засоби масової інформації вже ось 
три тижні поспіль захлинаються в суперлятивах 
з приводу виступу Володимира Путіна на між-
народному „Валдайському дискусійному фору-
мі“ в Сочі 28 жовтня. А насправді‚ замість хва-
литися і гордитися‚ то був ще один привід вжах-
нутись з фатальної безвиході‚ куди завів Росію 
її вождь – людина‚ абсолютно чужа довколиш-
ньому світові‚ абсолютно нездатна засвоїти час‚ 
в який потрапила‚ мовби реінкарнована з дале-
кої ординської доби. (Моторошна загадка: це В. 
Путін відірвав‚ ізолював Росію від решти люд-
ства чи дістав її такою у чорно-магічний спадок 
від Івана Грозного і Сталіна?)

Згаданий форум цього разу вже був „ювілей-
ний“ – 15-ий з черги‚ й на жодному з них мова 
не йшла про потребу рятувати Росію від еко-
номічної розрухи‚ від очевидного технологіч-
ного вдставяння‚ від деґрадації науки й освіти‚ 
від хвороб і пиятики‚ від масової втечі людей 
за кородони – мова щоразу йшла про військову 
могутність‚ про особливу смертоносну ефектив-
ність російських ядерних ракет.

Однак‚ В. Путін так довго залякував цивілі-
зоване людство війною‚ що врешті‚ притисну-
тий до стіни американськими та европейськи-
ми санкціями‚ сам злякався. Й от уже пробує 
увійти в новий для нього образ – миролюбно-
го‚ але при цьому дуже реалістичного політи-
ка. Мовляв‚ ми з усіх сил прагнемо порозуміння 
з Заходом‚ тим же часом він не перестає зазіха-
ти на наш суверенітет. Отож ми просто змуше-
ні оборонятися‚ бо оборона – святий обов’язок.

З уст В. Путіна сатанинська хитрість дослів-
но звучала так: „Аґресор повинен знати‚ що від-
плата неминуча‚ що він буде знищений. А ми – 
жертви аґресії. Й ми як мученики потрапимо в 
рай‚ а вони просто здохнуть‚ бо навіть розкая-
тися не встигнуть“.

Кремлівські пропаґандисти витлумачують цю 
дешеву путінську фразу як „геніяльний жарт“‚ 
і водночас як ґарантований апокаліптичний 
катарсис вічно праведної Росії: всі опиняться в 
пеклі лише вона одна – в раю.

У цій же „дискусії“ В. Путін вдався до звич-
ної брехні: „Я прошу усіх тут присутніх мати на 
увазі‚ що в нашій концепції застосування ядер-
ної зброї нема превентивного удару. Наша кон-
цепція – зустрічний удар у відповідь. Коли ми 
переконаємося‚ що йде атака на територію Росії‚ 
лише після цього вдамося до удару у відповідь. 
Певна річ‚ це світова катастрофа‚ але я знову 
кажу‚ що не ми будемо її ініціяторами‚ тому що 
в нас превентивний удар непередбачений“.

А тепер що насправді‚ чорним по білому‚ про-
голошує військова доктрина Росії‚ уточнена у 
грудні 2014 року‚ тобто вже після загарбання 
нею українського Криму: „Російська Федера-
ція залишає за собою право застосувати ядер-
ну зброю у відповідь на застосування проти неї 
чи її союзників ядерного чи інших засобів масо-
вого знищення‚ а також у випадку аґресії проти 

(Закінчення на стор. 12)
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Президенти Білорусі та України 
зустрілися на форумі у Гомелі

ГОМЕЛЬ‚ Білорусь. – 25-26 жовтня відбувся 
Перший форум реґіонів Білорусі та України. 26 
жовтня у форумі взяли участь і провели окре-
мі переговори наодинці Президенти Білорусі та 
України Олександр Лукашенко і Петро Поро-
шенко. 

У відносинах з Україною Білорусь цікавить у 
першу чергу зростання товарообігу, адже укра-
їнські споживачі купують білоруські продук-
ти харчування, меблі, побутову техніку. Україна 

Президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко зустрілися на 
Першому форумі реґіонів Білорусі та України. (Фото: Михайло Палінчак. Офіційне інтернет-пред-
ставництво Президента України)

(Закінчення на стор. 3)

Бандуристи з США‚ Канади‚ Австралії‚ 
Арґентини приїхали до Києва

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 19-22 жовтня відбувся Міжнарод-
ний форум бандуристів „Усі бандури світу“, при-
свячений 100-річчю Київської Капелі Бандурис-

тів. На форум приїхали відомий бандурист з 
Австралії Петро Деряжний, керівник квартету 
бандуристів „Bandura Beyond Borders“ та учас-

На сцені Національного драматичного театру ім. Івана Франка разом 120 бандуристів з України 
та з Америки виконують державний гимн України. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 8)
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 ■ Нагородили політв’язня Сенцова 

СТРАСБУРГ. – 25 жовтня незаконно засуджений 
в Росії до 20 років ув’язнення з відбуванням по-
карання в колонії суворого режиму український 
режисер Олег Сенцов став лавреатом премії Ев-
ропарляменту за свободу думки ім. Андрія Са-
харова 2018 року. Серед інших номінантів цьо-
горічної премії були неурядові організації, які 
рятують життя міґрантів у Середземному морі, 
та мароканський опозиційний політичний акти-
віст Насер Зефзафі (перебуває в ув’язненні). Це-
ремонія вручення премії відбудеться 12 грудня 
у Страсбурзі. Матеріяльнa вартість премії стано-
вить 50 тис. евро. 23 жовтня Міністер закордон-
них справ Польщі Яцек Чапутович оприлюднив 
прийняте польською стороною рішення про 
відзначення О. Сенцова почесною нагородою 
„За людську гідність” („Pro Dignitate Humana“). 
(„Укрінформ“)

 ■ Спільно захищатимуть Дністер

КИШИНІВ. – 17 вересня відбулася зустріч уря-
довців Республіки Молдова та України разом з 
неурядовими організаціями та представниками 
науки для проведення першого засідання Ко-
місії зі сталого використання та захисту басей-
ну річки Дністер. Заступник Міністра екології 
та природних ресурсів України Микола Кузьо 
і Державний секретар Міністерства сільського 
господарства, реґіонального розвитку та навко-
лишнього середовища Республіки Молдова Ва-
лентина Цапіш були обрані співголовами Комісії 
та першими особами в поданні та захисті інтер-
есів обох країн. Створення такого органу стало 
результатом Договору про співробітництво по 
басейну Дністра між Молдовою і Україною від 
липня 2017 року, обговорення якого почалося 
більше 13 років тому.  (ОБСЕ)

 ■ Росія знову порушила кордон

КИЇВ. – 25 жовтня російською стороною здійсне-
но незаконне переміщення на територію Украї-
ни через закриті державою прикордонні пункти 
пропуску „Ізварине“ та „Успенка“ двох автомо-
більних колон під приводом доставки так звано-
го „гуманітарного вантажу“ жителям тимчасово 
окупованої Російською Федерацією території 
України у Донецькій та Луганській областях. Ро-
сійський вантаж було переміщено з порушенням 
норм і принципів міжнародного права, чинних 
двосторонніх угод, законодавства України та ра-
ніше погоджених умов доставки гуманітарних 
вантажів. Міністерство закордонних справ Укра-
їни надіслало російському зовнішньополітично-
му відомству ноту протесту з вимогою неухильно 
дотримуватися міжнародного права, законодав-
ства України та своїх міжнародних зобов’язань. 
(Міністерство закордонних справ України) 

 ■ Почалася велика приватизація

КИЇВ. – 26 жовтня Фонд державного майна Укра-
їни визначив 13 грудня дату продажу першого 
об’єкта великої приватизації 2018 року – дер-
жавного пакета акцій „Центренерґо“. Початко-
ва ціна 5,984 млрд. грн. 29 жовтня в офіційно-
му друкованому виданні „Вісник приватизації“ 
опубліковане інформаційне повідомлення про 
проведення конкурсу з відкритим пропонуван-
ням ціни за принципом авкціону. У інвестора є 
45 днів на ознайомлення з роботою і фінансо-
вими показниками підприємства та на підго-
тування всіх необхідних документів. Покупець 
зобов’язаний зберегти потужність кожної те-
плоелектростанції; дотримуватися ліцензійних 
умов у сфері електроенерґетики, виробництва 
і транспортування; надавати пріоритет вугіллю, 
яке видобувається на підконтрольній території; 
мати ґарантований запас вугілля на складах та 
резервного палива для забезпечення операцій-
ної безпеки постачання. („Укрінформ“) 

 ■ Україна перейшла на „зимовий“ час

КИЇВ. – У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перей-
щла на „зимовий“ час, для чого стрілки годинни-
ків були переведені на одну годину назад. Евро-
комісія пропонує припинити практику переходу 
на „літній“ та „зимовий“ час у країнах-членах Ев-
росоюзу, починаючи з 2019 року. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

Параноя — релігія путінської Росії
Едвард Лукас

Я засмутився, але не здивувався, коли зно-
ву побачив своє ім’я в найвищій десятці „русо-
фобів“, за версією фінансованого Кремлем теле-
каналу „RT“. У тому списку є британські й аме-
риканські активісти, аналітичні центри, засо-
би масової інформації та державні установи, 
зокрема парляментський комітет Великої Бри-
танії, що розслідував справу „фейкових новин“. 
З якогось дива Прем’єр-міністер Канади Джас-
тін Трюдо опинився на 10-му місці, тоді як 
відомі вороги Кремля до списку не потрапили.

Хоча той щорічний список і взятий зі стелі, 
за ним стоїть цілком реальне явище. Російська 
внутрішня та зовнішня політика ґрунтується 
на теоріях змови. Усі вони пояснюють будь-яку 
критику й прорахунки ворожістю ззовні.

У новій книжці „Фортеця Росія“ („Fortress 
Russia“, 2018) Ілля Яблоков з Лідського універ-
ситету докладно описує поступове утверджен-
ня такого менталітету в пострадянській Росії. 
У 1990-их роках любителі теорій змови наріка-
ли, що Захід розчленував СРСР, щоб розкрада-
ти природні ресурси. Насправді ж радянська 
система зазнала краху передусім тому, що була 
економічно неефективною. Який там підступ-
ний плян! Сторонніх осіб переважно приголо-
мшували наслідки розпаду СРСР, як-от неза-
лежність України, возз’єднання Німеччини та 
розширення ЕС і НАТО. Ми викидали мільяр-
ди в спробі зупинити зубожіння і врятувати 
демократію, безсило спостерігаючи, як коруп-
ціонери розкрадали гроші, а КҐБ захоплював 
владу.

За президентства Володимира Путіна тео-
рії змови стали загальноприйнятими й модни-
ми. ЕС і НАТО нібито плетуть інтриґи, оточую-
чи Росію, організовуючи бунти в маріонеткових 
державах, зокрема в Україні, щоб загарбати їх 
собі. Разом з лиховісними мультимільйонерами 
на зразок Джорджа Сороса вони нібито про-
вертають такі справи і всередині Росії, вико-
ристовуючи місцевих зрадників — шпигунів і 
посіпак, які маскуються під опозиційних акти-
вістів, науковців та захисників прав людини. 
Тепер усі, хто отримує чужоземні ґранти, нази-
ваються „чужоземними аґентами“ й потерпа-
ють від обтяжливих правил реєстрації та обшу-
ків, які проводяться спецслужбами. Модний 
нині термін „русофобія“, що майже не фігуру-
вав в офіційній пропаґанді до нападу на Украї-
ну 2014 року, можна почути звідусіль.

Та найпомітніші критики Кремля — самі 
росіяни, зокрема Олексій Навальний, активіст, 
який бореться з корупцією. Мені й будь-кому з 
десятки „RT“ не дорівнятися до його блискучих 
відеоматеріялів, де він розгромлює жорстокий, 
чванливий та аморальний путінський режим. 
Не в змозі назвати русофобом цього росіянина 
з доволі націоналістичними поглядами, режим 

таврує його як американську маріонетку.
Фантастична саґа про праведну Росію, на яку 

наступає загрозливий зовнішній світ, допо-
магає відволікати увагу людей від реалій. Але, 
щоб саґа була цікавою, доводиться реґуляр-
но додавати нові сюжетні лінії. Однією з них 
була Сирія, а ще – конфлікт в Україні. Останнім 
часом глядачі знову завовтузилися на сидін-
нях. В. Путін втрачає популярність через пен-
сійні реформи, які дошкулили насамперед бід-
ним прошаркам населення, у той час як правля-
ча еліта — нові пихаті аристократи — купаєть-
ся в ґротескних розкошах.

Нам треба бути обережними у військових 
справах. В. Путін нині надто вільно говорить 
про ядерну зброю. Величезної помилки при-
пустився Президент Дональд Трамп, коли заго-
ворив про вихід США з Договору про ліквіда-
цію ракет середньої та малої дальности — зна-
кової угоди 1980-их років про контроль над 
озброєннями. Відомо, що Росія і без того вва-
жає цей договір недійсним через американ-
ські протиракетні системи в Европі й змушує 
світ хвилюватися, розробляючи крилаті раке-
ти наземного базування, що є безпосереднім 
порушенням його умов.

Проте‚ було б неправильно робити те саме 
у відповідь. Нині не 1980-ті роки, коли роз-
ширення американської присутности з ядер-
ною зброєю в Европі було для НАТО важли-
вим іспитом на готовність протистояти краще 
озброєному противнику. Якщо скасувати Дого-
вір про ліквідацію ракет, життя стане вкрай 
небезпечним. Але не менш небезпечно розта-
шовувати в Европі величезний арсенал ядерної 
зброї. Европейська громадськість обуриться, і 
спалахне трансатлантичний конфлікт, а Крем-
леві тільки це й треба.

Гонка ядерних озброєнь підтвердить стра-
хи росіян про те, що вони в облозі, й створить 
кремлівському режимові новий привід для атак 
та утисків. До того ж це додасть ваги самій 
Росії, вона видаватиметься могутнішою, ніж є 
насправді.

Наш підхід геть не відповідає заплутаності 
ситуації. Протягом останніх 30 років ми були 
приязними до купки підступних, але впливо-
вих росіян і нехтували, ба навіть вороже ста-
вилися до більшости простих і милих людей 
з народу. Це абсолютно неправильно й допо-
магає Кремлеві поширювати побрехеньки про 
русофобію. Складати списки ворогів — пога-
на дитяча звичка, що викликає тривогу, коли 
переноситься в доросле життя. Сподіватимемо-
ся, що нинішні або майбутні керівники Росії її 
переростуть.

„Український тиждень“

Едвард Лукас – старший віце-президент Цен-
тру аналізи европейської політики (CEPA), Вар-
шава і Вашінґтон.

ДОЛЕНОСНЕ

Мета Кремля –  
вся Україна як велика „сіра зона“

Роман Безсмертний

24 жовтня на Львівському безпековому 
форумі разом з міжнародними експертами й 
українськими колеґами ми шукали відповідь 
на питання, як попередити утворення у сві-
ті нових „сірих зон“. Обговорення відбувало-
ся в контексті проблематики територій України, 
окупованих Росією.

Підхід у цілому логічний, але, на мій погляд, 
звуження тематики „сірих зон“ переважно 
до теми Криму і Донбасу наразі є не зовсім 
виправданим.

У науковій літературі існує цілий діяпазон 
дефініцій цього явища. Більшість зводиться до 
тези, що „сіра зона“ – це простір невизначенос-
ти. 

Наша реальність полягає у тому, що Украї-
на понад 20 років своєї державної незалежнос-

ти фактично була простором невизначенос-
ти. Деклярувався рух на Захід, але в той же час 
давався взнаки радянський спадок. Україна 
залишалася пострадянським утворенням. Рево-
люційний імпульс першого Майдану було ніве-
льовано реакцією часів правління Віктора Яну-
ковича.

Після другого Майдану балянс, нарешті, змі-
нився. Країна визначилася з вектором, розпо-
чався позитивний рух.

Проте‚ одночасно загострився цивілізацій-
ний конфлікт з Росією. Суть його в тому, що 
Росія прагне залишити Україну в своїй орбіті, і 
для Кремля цілком прийнятний статус України 
як великої „сірої зони“. Мета Кремля – не Крим 
і не Донбас‚ а вся Україна. Тому слід правильно 
розставити акценти.

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Европарлямент визнав бльокаду 

СТРАСБУРГ. – 25 жовтня Европарлямент схвалив 
резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. За-
тримки Росією суден, які прямують через Кер-
ченську протоку до українських портів, назвали 
„фактичною бльокадою“. Депутати засудили дії 
Росії на Азові та закликали органи Евросоюзу 
вимагати від Росії зупинити затримки, а також 
призначити спецпредставника Евросоюзу щодо 
Криму і Донбасу, що займатиметься і Азовським 
морем. Можливе посилення санкцій проти Росії 
у разі нарощування протистояння в Азовсько-
му морі. Україна заявила про намір створити 
військово-морську базу на Азовському морі та 
почала перекидати туди військову техніку. На 
початку резолюції парляментарі засудили бу-
дівництво Керченського мосту, назвали такі дії 
незаконними та нагадали, що Евросоюз наклав 
санкції на компанії, які були причетні до цього. 
(ВВС)

 ■ Українка перемогла у фіналі 

СІНҐАПУР. – Українка Еліна Світоліна 28 жовтня 
виграла фінальні змагання підсумкового турні-
ру Жіночої тенісної асоціяції (WTA) у Сінґапурі, 
обігавши суперницю Словн Стівенс зі США. Зма-
гання тривали дві годині 23 хвилини. Е. Світолі-
на виграла з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Це її перший 
титул на елітному турнірі, у якому беруть участь 
найкращі вісім тенісисток за результатами се-
зону. Е. Світоліна стала першою українкою, яка 
змогла пробитися до фіналу Підсумкового тур-
ніру. (ВВС)

 ■ Урівняли права чоловіків і жінок 

КИЇВ. – 27 жовтня в Україні набув чинности за-
кон, яким внесено зміни до Статуту внутрішньої 
служби Збройних Сил України та закону „Про 
військовий обов’язок і військову службу“ з ме-
тою забезпечення рівних прав жінок і чоловіків 
під час проходження військової служби. Згідно 
з новим законом, жінки виконують військовий 
обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за 
винятком випадків, передбачених законодав-
ством з питань охорони материнства та дитин-
ства, а також заборони дискримінації за ознакою 
статі), що включає прийняття за контрактом та 
призов на військову службу, проходження вій-
ськової служби, проходження служби у військо-
вій резерві, виконання військового обов’язку в 
запасі та дотримання правил військового облі-
ку. Віднині жінки, як і чоловіки, можуть служити 
до граничного віку перебування на військовій 
службі: до 45 років для рядових і сержантів, до 
60 років для військовослужбовців вищого офі-
церського складу. Від військових зборів тепер 
звільнятимуть не всіх жінок, а лише вагітних. 
(Радіо Свобода)

 ■ Овець повернули з Туреччини

ОДЕСА. – Вантажівка з 300 вівцями романівської 
породи повернулася в Україну 12 жовтня. Ван-
таж оформили і відправили поромом до Туреч-
чини 6 жовтня, але покупець не з’явився. Отару 
без митного оформлення відправили назад. 
Ветеринари заборонили в’їзд вантажу в Украї-
ну, заявивши, що вівці можуть бути потенційно 
небезпечними через хвороби, якими вони мо-
гли заразитися в Туреччині. Тварини провели у 
тісній триярусній вантажівці майже два тижні. 
Багато тварин померли. Влада збиралася „ути-
лізувати“ отару. Активісти зоозахисних органі-
зацій чергували біля воріт, щоб не допустити 
вбивства здорових тварин. 27 жовтня машина 
з вівцями виїхала до міста Тульчин у Вінницькій 
області, де є спеціяльний майданчик для утилі-
зації. Активістами теж поїхали в Тульчин. Коли 
скотовоз прибув до Тульчина, у ньому знайшли 
54 загиблих тварини. (ВВС)

 ■ Ще один кандидат йде у президенти

КИЇВ. – 27 жовтня партія „Народний контроль” 
провела позачерговий з’їзд, на якому було ви-
рішено висунути на майбутні президентські 
вибори свого кандидата – провідника партії, 
народного депутата Дмитра Добродомова. Про 
наміри балотуватися у президенти заявив вже 
31 політик. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ „Вільні Люди“ увійшли до РУДОС 
Сергій Кузан

КИЇВ. – Для посилення співпраці, коорди-
нації та спільної діяльности „Вільні Люди“ уві-
йшли до Ради Українських Державницьких 
Організацій Світу (РУДОС) – однієї з головних 
структур просування українських національ-
них інтересів у світі, що будує зв’язки з іншими 
спільнотами та урядами. 

Голова РУДОС Борис Потапенко заявив, що 
входження „Вільних Людей“ до РУДОС було 
лише питанням часу, адже спільна праця нала-
годжена вже давно. До РУДОС входять пред-
ставники громадських організацій з Украї-
ни, CШA, Канади, Великобританії, Aвстралії, 
Арґентини, Німеччини, Франції, Португалії, 
Еспанії, Італії, Греції. 

РУДОС створена у 1967 році як координацій-
ний орган українських організацій у вільному 

світі. Перші два президенти РУДОС пережили 
нацистські концентраційні табори в Авшвіці і 
Заксенгавзені. Два останні президенти РУДОС 
буди очільниками Світового Конґресу Вільних 
Українців і Світового Конґресу Українців. 

Раніше РУДОС носила ім’я Світової Конфе-
ренції Українських Державницьких Організа-
цій, Світового Українського Державницького 
Фронту, а перед проголошенням незалежності 
в 1991 році — Світового Українського Визволь-
ного Фронту. РУДОС, як і її попередники, є 
членом екзекутиви Світового Конґресу Укра-
їнців.

„Вільні Люди” – українська громадсько-полі-
тична організація, створена в квітні 2013 року 
членами патріотичних та націоналістичних 
організацій з метою об’єднання зусиль у кампа-
ніях прямої дії щодо захисту евроінтеґраційних 
устремлінь України. 

В Криму до людей стріляла служба безпеки
КИЇВ. – 26 жовтня народний депутат України 

Дмитро Тимчук заявив: „17 жовтня на самому 
початку трагічних подій в окупованій Росією 
Автономній Республіці Крим, які в навчально-
му закладі міста Керч влаштував 18-річний сту-
дент політехнічного коледжу Владислав Росля-
ков, на місце трагедії оперативно прибула гру-
па спецназу (можливо, Російської ґвардії або 
підрозділу Головного розвідувального управ-
ління Росії, розміщеного в Криму). Прибула 
також група співробітників керченського від-
ділу Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка 
прийняла спецназ за терористів і вступила з 
ними у перестрілку. 

Під час нетривалої перестрілки спецназ від-
ступив до будівлі коледжу, де забарикадував-
ся в найближчому приміщенні. При цьому спів-
робітники ФСБ продовжували вести вогонь на 
ураження в напрямку коледжу. В будівлі коле-
джу пролунало два вибухи різної потужнос-

ті, при тому більшість загиблих і постражда-
лих отримали поранення саме з нарізної вогне-
пальної зброї, а не помпової рушниці, з якої вів 
вогонь В. Росляков. 

Організатори теракту на певному етапі зро-
зуміли, що події розвиваються не за сценарієм, 
виконавець вийшов з-під контролі і його фізич-
ну ліквідацію необхідно проводити на об’єкті, а 
не після виходу на домовлене місце, щоб він не 
потрапив живим або пораненим до рук ФСБ. 
Саме для цього в коледж і була направлена „лік-
відаційна команда“.

Ці події викликали сум’ятицю російської 
пропаґанди, яка не отримала спочатку чітких 
інструкцій щодо висвітлення події. Саме цим 
пояснюється плутанину у висловлюваннях, і 
зміни на ходу версій, які змінювали одну за 
одною, на що вже звернули увагу експерти.

„Укрінформ“

залежить і від поставок нафто-
продуктів з Білорусі – 40 відс. 
бензини і 33 відс. дизельного 
пального на український ринок 
постачаються з Білорусі. 

Але двосторонні відносини 
затьмарені присутністю Росії в 
Білорусі, яка підриває взаємну 
довіру між Мінськом та Києвом 
та стримує співпрацю.

Президент О. Лукашенко мину-
лого місяця, провівши переговори 
з Президентом Росії Володимиром 
Путіним у Сочі, несподівано зая-
вив, що з української території в 
Білорусь потрапляє зброя. Проте 
фактів масового провезення зброї 
білоруська сторона так і не навела. 

Навпаки, після спільного засі-
дання з українськими колеґами 23 жовтня голова 
прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лап-
по заявив: „Сторони констатували відсутність 
виявлених прикордонними відомствами органі-
зованих каналів контрабанди зброї, боєприпа-
сів, вибухових та інших небезпечних речовин на 
спільно стереженій ділянці кордону“.

Білорусь дотримується проросійської позиції 
під час важливих для України голосувань в ООН‚ 
показує тотальну залежність від Москви у важли-
вих для Росії питаннях.

Президент П. Порошенко на початку перего-
ворів подякував за ініціятиву проведення Пер-
шого форуму реґіонів України та Білорусі‚ відзна-
чив його результативність. Було підписано низ-
ку угод між областями. П. Порошенко привітав 
рішення про створення спільної українсько-біло-
руської робочої групи з питань міжреґіонального 
співробітництва, основним завданням якої стане 
подальший ефективний розвиток співпраці між 
реґіонами двох країн. 

Президент Білорусі О. Лукашенко заявив про 
існування великої перспективи у форумі реґіо-

нів Білорусі та України і запропонував продовжи-
ти таку практику. Він додав, що останнім часом у 
зв’язку з конфліктом в Донбасі з України в Біло-
русь приїхали приблизно 150 тис. осіб. „Нам тре-
ба було людям допомогти, працевлаштувати, і ми 
з ними поводилися як зі своїми людьми“, – сказав 
він. О. Лукашенко висловив свою позицію щодо 
ситуації, яка склалася на Донбасі України.

„Ми готові включитися в цей конфлікт там, 
де складно і де немає тієї довіри, яку повинно 
бути. Ми готові зробити це заради миру, – зая-
вив О. Лукашенко і наголосив, що в такій ситу-
ації потрібно об’єднатися трьом слов’янським 
народам. „Цю проблему, це моя точка зору, ми 
повинні вирішити, три слов’янські народи. Це 
наша біда. Ні европейці, ні американці, ніхто 
інший – це ми повинні вирішити цю проблему“, 
– ствердив президент Білорусі. Він вважає, що 
роля Білорусі в цьому конфлікті досить важли-
ва, і тільки разом вони зможуть досягти успіху і 
звільнити окупований Донбас. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України‚ Радіо Свобода

(Закінчення зі стор. 1)

На форумі...

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з меш-
канцями Гомеля. (Фото: Михайло Палінчак. Офіційне інтер-
нет-представництво Президента України)
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 ■ Забракло пива спраглим морякам

РЕЙКЯВІК, Ісляндія. — В кількох барах в центрі 
Рейкявіку забракло пива спраглим морякам та 
морським піхотинцям США, котрі прибули до 
порту 20-21 жовтня, перед початком військо-
вих навчань НАТО. Деяким власникам рестора-
нів вдалося позичити пива в сусідніх барах, які 
мали більший запас. Місцеві ресторани не спо-
дівалися на такий великий приплив гостей до 
столиці: 6,000-7,000 моряків і морських піхотин-
ців. Ці навчання, під назвою „Трайдент Джанк-
чир”, відбуваються від 25 жовтня до 23 листопа-
да більшістю в Норвегії, але також включають 
повітряні й морські простори Норвегії, Швеції 
та Фінляндії. В них беруть участь 50 тис. осіб з 
31 країн світу, понад 10 тис. військових машин, 
250 літаків та 65 суден. („Iceland Magazine”)

 ■ Столтенберґ: Грузія буде в НАТО

БРЮСЕЛЬ. — Грузія одного дня стане членом 
альянсу‚ сказав Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберґ через 10 років після того‚ як 
ця організація вперше обіцяла Грузії членство. 
„Двері НАТО залишаються відкритими”, – ска-
зав Є. Столтенберґ 3 жовтня після закінчення 
зустрічі міністрів оборони НАТО і Грузії, де він 
головував. У 2008 році, на вершинній зустрічі 
в Букарешті, альянс погодився‚ що Грузія евен-
туально стане членом НАТО. Генеральний се-
кретар сказав, що союзники НАТО „повторили 
свою повну підтримку суверенітетові, безпеці й 
територіяльної цілісності Грузії” і закликали Ро-
сію „закінчити свої визнання Абхазії та Півден-
ної Осетії і відтягнути свої війська з тих реґіонів 
Грузії”. Грузія, яка має 3.7 млн. населення, вела 
коротку війну з Росією у серпні 2008 року, і по-
стійна військова присутність Москви на терито-
рії країни збільшує напругу в реґіоні. Прем’єр-
міністер Росії Дмитро Медведєв сказав у серпні 
2018 року, що пляни надати членство Грузії є 
„абсолютно безвідповідальними” і „загрозою 
для миру”. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ Три кандидати на місце Анґели Меркель

БЕРЛІН. — Канцлер Німеччини Анґела Меркель 
оголосила 29 жовтня, що вона відійде від про-
відництва своєї партії на конвенції в грудні, 
але залишиться на посаді канцлера до наступ-
них виборів у 2021 році. Це сталося внаслідок 
двох програних на місцевих виборах у жовтні 
її Християнської Демократичної Спілки (ХДС). 
Вона додала 30 жовтня, що плянує зосеред-
итися на керуванні державою. Її наступник на 
пості голови ХДС зможе або закріпити пози-
цію партії як центристську силу, або зробити її 
більше консервативною для здобуття голосів 
виборців, котрі відійшли до правої партії Аль-
тернативи для Німеччини. Вже зголосилися 
три кандидати на голову ХДС; всі вони є більш 
консервативні‚ ніж А. Меркель. Багато аналі-
тиків думають, що зміни спричинені її заявою‚ 
можуть довести до зміни уряду ще перед 2021 
роком. („The Wall Street Journal”)

 ■ Вшанували жертв трагедії 

ПІТСБУРҐ, Пенсильванія. — Єврейська громада 
Пітсбурґу 30 жовтня почала хоронити жертви 
трагедії, які згинули 27 жовтня з рук 46-літнього 
Ґреґорі Баверса, котрий постріляв їх в синаґо-
зі. Вигукуючи антисемітські гасла, він вбив 11 
осіб і поранив шістьох, серед них чотирьох по-
ліцаїв‚ котрі прибули на місце злочину. Тисячі 
осіб прийшли на похоронні відправи. Увечорі 
прибув Президент Дональд Трамп з дружиною 
Меланією, і вони запалили свічки пам’яті за 
жертвами цього найгіршого антисемітського 
нападу в історії США. Разом з ними були донька 
президента Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, 
а також Посол Ізраїля Рон Дермер. Сотні осіб 
демонстрували проти президента, кажучи‚ що 
його войовничі слова й тон спровокували вбив-
цю, котрого поліція поранила й заарештувала. 
Прокуратура розглядає можливість вимагати 
кару смерти для нього. Демократичний посад-
ник міста Бил Педуто й губернатор Пенсиль-
ванії Том Волф не хотіли зустріти президента. 
Пізніше президентська пара прибула до шпита-
лю, де відвідали поранених жертв стрілянини. 
(„Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ТОЧКА ЗОРУ

Трамп і Путін не домовляться
Віталій Портников

Повідомлення про майбутню зустрічі пре-
зидентів Сполучених Штатів і Росії у Парижі, 
як зазвичай, породить море конспірологічних 
теорій і апокаліптичних прогнозів. І особливо 
старатися у множенні цих теорій і прогнозів 
будуть російські пропаґандисти та їхні укра-
їнські клієнти. Про все домовляться! Дональд 
Трамп здасть Україну! Обміняє її на Сирію! 
Уже близько!

Ні‚ не потрібно сприймати всі ці прогнози 
серйозно. Вони просто не можуть ні про що 
домовитися. За визначенням.

По-перше, варто зауважити, що про зустріч, 
яка відбудеться 11 листопада, стало відомо 
менш ніж за три тижні до її проведення. Уже 
сам цей факт свідчить, що ні про які такі сер-
йозні домовленості говорити не доводиться, 
сторони просто не встигнуть їх узгодити.

По-друге, у Д. Трампа і Володимира Путіна 
– різне уявлення про домовленості. За вели-
ким рахунком, кожен з них розуміє під домов-
леністю капітуляцію противника. Але діють 
вони по-різному. Д. Трамп воліє перекину-
ти стіл і домовлятися про те, на яке нове міс-
це встановити меблі. В. Путін вважає за краще 
перекинути стіл і домовитися про те, як пере-
кинутий стіл вважати неперекинутим. Таким 
чином, президенти живуть на різних пляне-
тах – що б там не казали про „хемію“ між дво-
ма літніми „нарцисами“.

По-третє, радники Д. Трампа не можуть не 
враховувати той неґативний іміджевий ефект, 
який мала попередня зустріч американського 
і російського керівників для президента США. 
Їхнє завдання – зменшити цей ефект під час 
зустрічі у Парижі, а не збільшити його. Мало 
хто сумнівається, що В. Путін викликає у Д. 
Трампа неприховану симпатію‚ але дії амери-

канського президента повинні свідчити, що це 
почуття не заважає йому захищати інтереси 
власної країни.

Саме тому Джон Болтон, якому в Білому 
Домі доручено домагатися домовленостей з 
В. Путіном, приїхав до Москви „без оливко-
вої гілки“, як він і сказав своєму самовдоволе-
ному співрозмовнику у Кремлі. США готові до 
нової гонки озброєнь, вони будуть посилюва-
ти санкції – але всього цього може і не стати-
ся, якщо В. Путін піде на поступки.

Але В. Путін не піде. Він краще просто 
„пересидить“ Д. Трампа, як перечекав Бара-
ка Обаму – то навіщо поступатися? В. Путін 
чекає від Д. Трампа, що той зрозуміє: з Росією 
можна дружити і домовлятися. Але на росій-
ських умовах. Якщо не зрозуміє – це пробле-
ма Д. Трампа. За кілька років буде наступ-
ний Д. Трамп, цей вже четвертий на пам’яті В. 
Путіна. Поступатися кожному – так і Росії не 
вистачить.

Те, що відсутність поступок рано чи пізно 
призведе до краху російського режиму і навіть 
самої державности, В. Путіна не хвилює – бо 
він в це не вірить. І крах СРСР для нього не 
приклад, тому що він впевнений: цей крах – 
результат змови. Те, чим займається В. Путін‚ 
попереджає нову змову, підсилює спецслуж-
би, придушує інакомислення, будує поліцій-
ну державу.

Це і є його відповідь Америці – і таку логіку 
ані Д. Трамп, ані Дж. Болтон просто не здатні 
зрозуміти і знайти до неї правильний підхід. І 
ця логіка має на увазі неможливість домовле-
ностей: нема про що домовлятися, коли пере-
буваєш у паралельних реальностях.

„Газета по-українськи“

Віталій Портников – публіцист‚ Київ.

Аґровиставка була однією з найбільших у Европі
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 26-29 вересня три-
вала Міжнародна аґропромислова виставка з 
польовою демонстрацією техніки „AgroEXPO“. 

До числа її засновників – Асоціяції підпри-
ємств-виробників техніки та обладнання для 
аґропромислового комплексу, Української асо-
ціяції аґрарних інженерів, Федерації роботодав-
ців України, Торгово-промислової палати Укра-
їни, Національної академії аґрарних наук, Кіро-
воградської обласної адміністрації, Міністер-
ства аґрарної політики та продовольства дода-

лося Міністерство економіки та промислового 
розвитку. 

Площа виставки зайняла 125 тис. квадрат-
них метрів, тут побували майже 35 тис. людей. 
Виставку віднесли до 10 найбільших у Европі. 
600 компаній представили свою продукцію, 30 з 
них показували роботу своїх машин в роботі на 
демонстраційному полі. 

Було  пр едс т а влене  ус е  не о бхі дне  у 
рослинництві,тваринництві, птахівництві, 
будівництві, транспорті, енерґетиці, екології, 

Показ машин на демонстраційному полі. (Фото: „AgroEXPO“)

(Закінчення на стор. 10)
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 ■ Трамп приймає тавро „націоналіста”

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп 
твердо оборонив свій статус як націоналіста 
в ексклюзивному інтерв’ю на консервативній 
телепрограмі, якою провадить Лора Інґрегем. 
Ліберальні критики гостро скритикували пре-
зидента після того, коли під час промови у 
Гюстоні 22 жовтня він заявив „Я є націоналіст”. 
Вони кажуть, що Д. Трамп пов’язує себе з та-
ким расистами як білі націоналісти й нацисти. 
Виступаючи на програмі 29 жовтня, президент 
пояснив, що концепція націоналізму є цілком 
окрема від расизму. На запитання ведучої, чи 
він хоче вияснити свої коментарі на цю тему, 
Д. Трамп відповів: „Ні, я не мушу вияснювати. 
Це означає, що я люблю свою країну”. Він про-
довжував: „Я люблю цю країну і я називаю це 
націоналізмом. Я називаю себе націоналістом 
і не бачу жадного іншого побіжного значення 
в тому”. („Fox News”)

 ■ Признався у вбивстві пацієнтів

ОЛЬДЕНБУРҐ, Німеччина. — Німецький медик 
признався 30 жовтня у суді, що він спричинив 
смерть принаймні 100 пацієнтів у двох шпи-
талях Німеччини в 2000-2005 роках. 41-літній 
Нієльс Гейґель вже відбуває шість дожиттєвих 
вироків‚ які довели слідство до інших випад-
ків, коли пацієнти під його опікою вмирали. 
Він признався, що давав пацієнтам неприпи-
сані наркотики, а відтак старався врятувати їх 
коли вони вже були на грані смерти. Остаточ-
не число жертв‚ мабуть‚ не буде встановлене, 
тому що деякі тіла були спалені. Жертви були 
віком 34-96 років. Поліція сказала, що співро-
бітники та лікарі, котрі працювали з медиком, 
повинні були висвітлити його вчинки скоріше. 
Прокуратура тепер готує справу проти праців-
ників двох шпиталів, де Н. Гейґель вбивав сво-
їх пацієнтів. („United Press International”)

 ■ Обама: „Пам’ятайте‚ хто розпочав це”

ЛАС-ВЕҐАС, Невада. — Колишній Президент 
Барак Обама приписав собі кредит за „еконо-
мічні чуда”, які трапляються за президентства 
Дональда Трампа. Виступаючи 22 жовтня пе-
ред демократами Невади, Б. Обама скрити-
кував свого наступника, не називаючи його 
імени. „Коли чуєте все це говорення про еко-
номічні чуда тепер, пам’ятайте‚ хто розпочав 
це!” – сказав він. („The Washington Times”)

 ■ У США хочуть третю партію

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. — Відома компанія 
опитувань „Ґелуп” оприлюднила 26 жовтня 
висліди свого опитування про думки амери-
канців щодо потреби третьої поважної по-
літичної партії. Більшість респондентів (57 
відс.) сказали, що є така потреба, а 38 відс. 
вважають, що теперішня двопартійна систе-
ма задовільно представляє народ. Ці погля-
ди дуже мало змінилися від 2013 року. Серед 
демократів 54 відс. підтримують створення 
третьої поважної політичної партії, а серед 
республіканців – 38 відс. Як можна було спо-
діватися, найбільша підтримка третьої партії 
постійно є серед незалежних виборців – 72 
відс. („www.gallup.com”)

 ■ Аварія з єдиним авіоносцем Росії 

МУРМАНСЬК. – 30 жовтня під час ремонту і 
модернізації єдиного російського авіоносця 
„Адмірал Кузнєцов“ сталась надзвичайна си-
туація. Коли корабель виходив з доку‚ впали 
два баштові крани, один з яких завалився на 
авіоносець. Четверо постраждалих доставлені 
в в міську лікарню. Ще одного шукають водо-
лази. Важкий авіоносний крейсер збудований 
в останні роки існування СРСР на Чорномор-
ському суднобудівному заводі в Миколаєві. 
Росія фактично викрала корабель в Україні у 
1991 році. У жовтні 2016 року Росія відправила 
авіоносець до берегів Сирії, проте через кіль-
ка місяців відкликала звідти.  У листопаді того 
року на авіоносці розбилися одразу два вини-
щувачі. Корабель „прославився“ у світі‚ коли 
під час пропливу Ла-Маншем з труби у нього 
почав валити густий чорний дим. (24 канал)

АМЕРИКА І СВІТ                     Провели фестиваль повстанської пісні
Георгій Лук’янчук

ЛУЦЬК. – Всеукраїнський фестиваль повстан-
ської пісні „За Україну! За її волю!“ додано до вже 
існуючого на Волині фестивалю повстанської піс-
ні „Вовчак – Волинська Січ“. Його проведення 
13-14 жовтня ініціював голова Волинської облас-
ної адміністрації Олександр Савченко, котрий 
виступив з вітальним словом на його відкритті. 

Фестивальне дійство на Театральному майда-
ні Луцька благословив Митрополит Луцький і 
Волинський Української Православної Церкви 
Київського Патріярхату Михаїл. З фестивальної 
сцени зачитали присягу на вірність Україні, яку 
приймали воїни ОУН та УПА. Пісенні колективи 
представили повстанські пісні. 

У фестивалі взяли участь понад 50 творчих 
колективів, зокрема Львівська заслужена хорова 

капеля України „Трембіта“, ансамбль „Волиняни“ 
Міжнародного громадського об’єднання „Волин-
ське братство“ (Київ), виконавці з Волинської, 
Львівської, Рівненської, Тернопільської, Київ-
ської областей та Києва. Свято завершив держав-
ним гимном Волинський академічний державний 
народний хор під орудою Олександра Стадніка.

Представники багатьох районів Волинсько-
го краю, які так багаті на повстанські традиції, 
виставили на Театральному майдані свої куре-
ні, стилізовані під повстанські криївки. У кожній 
вояки намагалися прилаштували  святий образ, 
портрет Тараса Шевченка чи Івана Франка, при-
красити лісове житло вишитим рушником, який 
нагадував повстанцям про рідну домівку. Осо-
бливою популярністю користувалися криївки від 
Турійщини, де 14 жовтня 1942 року в урочищі 
Вовчак зродилась УПА. 

Урочисто завершує фестиваль Волинський академічний державний народний хор під орудою 
Олександра Стадніка (зліва), з головою Волинської обласної адміністрації Олександром Савченком. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)

Ансамбль „Волиняни“ Міжнародного громадського об’єднання „Волинське братство“ (Київ) біля 
величезних літер „УПА“‚ на яких   було розміщено десятки фотографій борців за незалежність 
України. 

Гурт пластунів на фестивалі.

Показ повстанських строїв та зброї 
біля куренів Колківської республіки та 
з Горохівського району. 
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Цю хибу треба здолати
Колись давно‚ ще в радянські часи‚ київський сатиричний журнал 

„Перець“– було це за редакторства талановитого гумориста Федора 
Маківчука – вмістив маленьку і страшненьку історію. Розмовляють 
двоє десятирічних хлопчиків‚ й один другому каже: „Пити я вже давно 
покинув‚ а от покинути курити – ніяк не вдається“.

За цим моторошним жартом донині ховається велика соціяльна 
проблема. Людство нібито цивілізоване‚ а тютюнопаління досі псує 
здоров’я і вкорочує віку мільйонам людей. Соціологія цього питан-
ня – більш ніж сумна. На нашій плянеті палять цигарки щонайменше 
1.3 млрд. осіб. За одну секунду випалюється 300 тис. цигарок. Куріння 
спричинює 6 відс. смертей усьому світі‚ щорічно від цього вмирає 3 
млн. курців. Це також є причиною збільшення кількости серцево-судин-
них захворювань. Тривалість життя курців на вісім-10 років коротша‚ 
ніж у тих‚ хто не палить цигарок. Серед курців 80 відс. страждає хроніч-
ними хворобами шлунку.

Куріння заподією великої шкоди всім, але особливо – молодим 
людям, організм яких знаходиться в процесі статевого дозрівання. 

З огляду на всі тривожні факти‚ куріння є не лише особистою про-
блемою кожної людини окремо, але й гострою світовою проблемою, з 
якою пов’язане майбутнє всього людства. Й було б дивно‚ якби з цим 
небезпечним явищем не велося ніякої боротьби. У США і майже в усіх 
европейських країнах діють досить суворі антитютюнові кампанії. В 
Італії‚ Великобританії‚ Бельгії за куріння в громадських місцях перед-
бачено значну грошову кару; у Голяндії підліткам‚ котрі не палять цига-
рок‚ щомісяця виплачують по 200 дол.; в Канаді курити заборонено у 
всіх державних установах країни, курці не мають права з’являтися з 
сигаретою на службі, на летовищах і залізничних санціях. Попільниці 
зникли з бар і ресторанів. Тютюновим компаніям не дозволяється бути 
спонзорами спортивних змагань. В одному маленькому турецькому 
селі заборонено курити дорослим, щоб не подавати негожий приклад 
діятм і підліткам. Порушник сільського указу віддає мішок цукру чи 
мішок борошна бідним. 

А що в Україні? Результати здійсненого у вересні соціологічного 
опитування свідчать‚ що серед молоді віком від 14 до 17 років цигарки 
палять 15 відс.; а серед 18-20-річних таких – понад 21 відс. Але коли 
взяти до уваги‚ що молоддю в Україні вважаються особи віком від 15 до 
34 років‚ то загалом у цій категорії цигарки палять майже 40 відс. юна-
ків і понад 25 відс. дівчат. Також за підсумками дослідження виявилося‚ 
що молодь в країні постійно бачить рекляму сигарет – як в електро-
нних засобах масової інформації‚ так і на вулицях‚ у вітринах крамниць.

А при цьому в Україні дуже низькою залишається ціна на цигарки. 
Тільки від 1 січня 2019 року середній пакуночок цигарок коштуватиме 
36 грн. І це вже буде крок в напрямі дотримання однієї з обов’язкових 
умов евроінтеґрації.

Проте не меш важливиму в подоланні цієї неабиякої хиби є широ-
ка й ефективна загальногромадська боротьба з тютюнопалінням. 
Активістам цієї боротьби радимо пам’ятати судовий вирок учасникові 
експедиції Колюмба‚ затятому курцеві Родріґові де Хересові: „Тільки 
диявол може наділити людину здатністю випускати дим з ніздрів“.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
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ІСТОРІЯ

СТАНЬТЕ ПЕРЕДПЛАТНИКАМИ !
ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

Члени УНСоюзу Нечлени УНСоюзу
Рік Півроку Рік Півроку

80 дол. 45 дол. 90 дол. 50 дол.

ЕЛЕКТРОННА (www.svoboda-news.com)

40 дол. на рік для всіх

ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА

Члени УНСоюзу Нечлени УНСоюзу
Рік Півроку Рік Півроку

85 дол. 50 дол. 95 дол. 55 дол.

Як більшовики 
„усуспільнювали“ жінок

Левко Хмельковський

Російські письменники Михайло 
Веллер і Андрій Буровський видали 
книжку „Громадянська історія безу-
мної війни“ про захоплення влади у 
1917 році більшовиками та їхні зло-
чини в дальші часи. Удаючи піклу-
вання про пролетаріят і жіноцтво, 
більшовики намагалися „вивільни-
ти жінок з сімейного рабства“. Вар-
то навести в цьому пляні у перекла-
ді українською мовою декрет Сара-
товської губернської ради народ-
них комісарів, узгоджений з Губерн-
ською радою робітничих, солдат-
ських і селянських депутатів.

„Декрет Саратовської губерн-
ської ради народних комісарів 
про скасування приватного воло-
діння жінками. Законний шлюб, 
що застосовувався до останньо-
го часу, без сумніву, є продуктом 
тієї соціяльної нерівности, яка має 
бути з корінням вирвана в Радян-
ській республіці. Досі законні шлю-
би служили серйозною зброєю в 
руках буржуазії у боротьбі з про-
летаріятом. Завдяки їм усі кращі 
зразки прекрасної статі були влас-
ністю буржуазії, імперіялістів, і 
такою власністю не могло бути не 
порушене правильне продовження 
людського роду. Тому Саратовська 
губернська рада народних коміса-
рів зі схвалення Губернської ради 
робітничих, солдатських і селян-
ських депутатів постановила: 1. З 1 
січня 1918 року скасовується право 
постійного користування жінками, 
які досягли 17 років і до 32 років. 2. 
Дія цього декрету не поширюєть-
ся на одружених жінок, які мають 
п’ять і більше дітей. 3. За колишні-
ми власниками (чоловіками) збе-
рігається право поза чергою ско-
ристатися своїми дружинами. 4. Усі 
жінки, які підлягають цьому декре-
тові, вилучаються з приватного 
володіння і оголошуються власніс-
тю усього трудового народу. 5. Роз-
поділ відчужених жінок здійсню-
ють Рада робітничих, солдатських 
і селянських депутатів, повітові і 

сільські ради. 6. Громадяни чоло-
віки мають право використовува-
ти жінок не частіше чотирьох разів 
на тиждень не більше трьох годин 
при дотримані вказаних нижче 
умов. 7. Кожний член трудового 
колективу зобов’язаний відрахува-
ти з свого заробітку два відсотки у 
фонд народного покоління. 8. Кож-
ний чоловік, який хоче скориста-
тися особою з народного володін-
ня, повинен подати від робітничо-
заводського комітету або професій-
ної спілки довідку про свою прина-
лежність до трудової кляси. 9. Усі 
чоловіки, які не належать до тру-
дової кляси, набувають право ско-
ристатися відчуженими жінками за 
умови сплати щомісячного внеску 
у фонд в сумі 1,000 рублів. 10. Усі 
жінки, оголошені народною влас-
ністю, отримують з фонду народ-
ного покоління допомогу в сумі 
280 рублів щомісяця. 11. Жінки, які 
завагітніли, звільняються від сво-
їх обов’язків на чотири місяці (три 
місяці до і один після пологів). 12. 
Народжені немовлята через місяць 
передаються у притулок „Народні 
ясла“, де виховуються і отримують 
освіту до 17 років. 13. При наро-
дженнія двійні матері видається 
нагорода 200 рублів“.

У статті „Доля української 
родини й домашнього вихован-
ня у XX столітті“ (інтернет-пор-
тал „Навчальні матеріяли онлайн“) 
написано: „Злочинний замах на 
українську родину вчинили сталі-
ністи як шляхом поширення шкід-
ницьких „теорій“, що продукували 
зневагу до сім’ї, так і застосовуючи 
лінґвоцид, етноцид, геноцид про-
ти українського народу, нації. Зна-
йшлись же у 1920-1930-их роках 
„теоретики“, які вважали сім’ю і 
шлюб анахронізмом і гарячково 
силкувалися замінити її „безшлюб-
ними комунами“, „усуспільненням 
жінок і дівчат“, „вільними статеви-
ми зносинами“, закликали зруйну-
вати традиційну сім’ю, пропаґува-
ли „громадські суди“ над вінчан-
ням, хрещенням дітей. 

Уточнення 
21 вересня у „Свободі“ було вміщено статтю „Виставка в Україн-

ському Музеї „Енді Воргол: Загрожені види тварин“‚ у якій  пропуще-
но ім’я проф. Ярослава Лешка. Має бути: „Співкураторами виставки є 
Олександер Мотиль, професор політології Ратґерського університету 
в Нюарку, Ярослав Лешко, професор-емерит мистецтвознавства Сміт 
Коледжу у Нортгемптоні, та д-р Адам Герис, головний куратор мисте-
цтва ім. Йофи Кер Національного музею мистецтва живої природи“. 
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Запрошуємо на вибори
Шановні громадяни Украї-

ни! У зв’язку з підготовкою до 
президентських та парлямент-
ських виборів, які мають від-
бутися в Україні у 2019 році, 
Генеральне консульство Украї-
ни в Ню-Йорку підгот увало 
роз’яснення основних положень 
виборчого законодавства Укра-
їни, ознайомившись з якими та 
дотримуючись відповідних реко-
мендацій Ви матимете змогу без-
перешкодно взяти участь у голо-
суванні на закордонній виборчій 
дільниці, яка утворена при Ген-
консульстві за адресою: 240 East 
49 St., New York, NY 10017. Сто-
рінка в інтернеті: https://ny.mfa.
gov.ua.

Звертаємося до вас також із 
проханням сприяти розповсю-
дженню цієї інформації серед 

Ваших близьких, знайомих та 
друзів з тим, щоб дати змогу усім 
громадянам України, які у період 
підготовки та проведення вибо-
рів проживають або перебува-
ють за межами України, здійсни-
ти своє право голосу на виборах 
незалежно від правових підстав 
перебування на території інозем-
ної держави (постійно чи тим-
часово, леґально чи нелеґально, 
перебуваючи чи ні на консуль-
ському обліку у Генконсульстві). 

Закликаємо усіх вас скориста-
тися своїм невід’ємним правом 
голосу та зробити свій внесок у 
майбутнє демократичної, сильної 
та процвітаючої нашої держави 
України!

Генеральне консульство  
України в Ню-Йорку

Треба об’єднатися задля великого діла
В Україні настав великий момент 

– нагода автокефалії і патріяршо-
го устрою Православної Церк-
ви. Подія така велика, що вона 
потрясла найбільшим ворогом – 
Москвою.

Москва завжди відігравала під-
лу ролю аґресора, одначе дуже час-
то не без співучасти української 
сторони. Були зрадники, підлабуз-
ники, але, мабуть, найчастіше при-
чинами поразки були власні амбі-
ції, а то й малоросійство або русо-
фільство. Сьогодні Україна сто-
їть перед ще одним помітним іспи-
том національної зрілости. Одна-
че історія повинна бути найкра-
щим учителем, бо вона переповне-
на прикладами як „не поводитися”. 
І тут велика лекція Православного 
Християнства, яке в Україні почи-
нається з Х ст. Князя Володимира, 
а фактично з ІХ ст. Князя Асколь-
да, або ще раніше з св. Андрія Пер-
возванного. 

У 1620 році Єрусалимський 
Патріярх Теофан у Києві, таки у 
Печерській Лаврі, відновив Київ-
ську православну митрополію 
і висвятив опісля Іова Борецько-
го, ігумена Києво-Михайлівсько-
го монастиря, митрополитом Київ-

ським і ще сімох, одного у сан 
архиєпископа і шість у сан єпис-
копів. 

Згодом ієрархи Київського 
Православ’я почали висувати ідею 
споріднення України-Руси і Мос-
ковії. Це були перші кроки. Даль-
ші київські ієрархи впроваджува-
ли европейську культуру та осві-
ту у темну Москву. Гетьман Петро 
Сагайдачний записався в історії 
великими літерами, зробивши з 
козаків велику військову і політич-
ну силу. Але він також встановив 
таким нахилом ідеологічну спорід-
неність з Москвою. А зробив він це 
також задля власних амбіцій сто-
совно Варшави. Вже після Переяс-
лава Українська Церква була під-
порядкована Московському Патрі-
ярхатові. Події 1685-1686 років 
так званого суперечливого вибо-
ру Митрополита Гедеона Четвер-
тинського, його подорож у Москву 
1685 року, підпорядкування її та 
листи з 1686 року Вселенського 
Патріярха у цій справі відомі. Укра-
їнські митрополити були запро-
шені в Москву, деяких навіть зара-
ховано між святими Московської 
Православної Церкви. І не тільки 
через аґресію Москви. 

Сьогодні після великого рішен-
ня Вселенського Синоду надати 
автокефалію Українській Право-
славній Церкві та скасування „лис-
тів” з 1686 року розпочалася дис-
кусія, щодо об’єднання Київсько-
го Патріярхату, Автокефальної 
Православної Церкви та Україн-
ської Православної Церкви Мос-
ковського Патріярхату. Патріярх 
Філарет проголосив потребу скли-
кання об’єднувального Собору. У 
тому намірі відбулися розмови між 
Патріярхом Філаретом з Київсько-
го Патріярхату та Митрополитом 
Української Автокефальної Право-
славної Церкви Макарієм. 

Засоби масової інформації в 
Україні та за кордоном подали зві-
домлення Митрополита Макарія, 
який нарікав на Патріярха Філаре-
та, що не вдалося домовитись щодо 
об’єднувального Собору. Причи-
ни були подані такі: Митрополит 
Макарій висунув потребу узго-
дити статут, назву і статус, тобто 
чи патріярший чи митрополичий 
(чому митрополичий?) перед скли-
канням Собору. Філарет відповів 
„А статут у мене є”. Макарій сказав 
„У мене теж є, але з двох статутів 
треба зробити один”. „Ні, – каже 

Філарет, – мій буде статут”. Філа-
рет вважає, що і назва вже є, а всі 
мають приєднатися до Церкви, яку 
він очолює, а статус є патріярший. 

Президент України Петро Поро-
шенко запропонував назву Пра-
вославна Церква в Україні, тобто 
без слів Київського Патріярхату 
чи автокефалії. Митрополит Мака-
рій подав думку, що перше Все-
ленський Патріярх повинен нада-
ти Томос, а вже опісля надіслати до 
Києва свого митрополита для обго-
ворення об’єднання. 

Отже, як і в минулому, велике 
діло готові змарнувати власними 
амбіціями і внутрішніми непорозу-
міннями. Чи потрібно закордонно-
го судді, щоб православних заспо-
коїти та об’єднати задля велико-
го діла? Невже ж не можна самим 
дати собі раду і при таких вели-
ких моментах знайти спільну мову? 
Українська Православна Церква 
повинна бути одна, з узгодженим 
статутом, з Київським Патріяршим 
устроєм і назвою, яка це вказує. 
Жодні особи не можуть стояти на 
перешкоді історії народу. 

Аскольд С. Лозинський, 
Ню-Йорк

Антона назвали Бандерою
Бандерою назвали Антона у рід-

ному селі Веселе, що на Донба-
сі, бо пішов воювати в українську 
армію. А він просто Антон. Друзі з 
дитинства прозвали його Бандера-
сом. У ранній юності, образившись 
на матір, що швидко вийшла заміж 
після смерти його батька, Антон 
покинув рідний край, залишивши 
й кохану дівчину. А тепер повер-
нувся сюди контррозвідником, аби 
виявити у лавах українських зброй-
них сил провокатора, який підступ-
но знищує найкращих бійців, вби-
ває мирних жителів, аби створити 
потрібну картинку „звірств“ україн-
ців для пропаґандистів російського 
телебачення.

Усе це – сюжет нового україн-
ського фільму „Позивний „Банде-
рас“ режисера Зази Буадзе, показ 
якого нині триває у міському кіно-
театрі „Портал“. Лінії фільму про-
ходять між добром і злом, між поді-

ями минулого, нинішнього і став-
ленням до майбутнього. По обидва 
боки – люди, між якими трапляєть-
ся всяке. І совість не прокидаєть-
ся хіба у заклятого ворога, для яко-
го України не існує, а є лише „рускій 
мір“. Веселе має стати заручником у 
боротьбі за цей „мір“, а Антон нама-
гається врятувати односельців. 

У фільмі, що знятий з допомо-
гою Державного аґентства України 
з питань кіно, є і психологізм, і про-
тистояння, і бійки, й погоні, бага-
то напружених моментів. Головний 
герой – актор Олег Шульга може 
стати зіркою українського екрану. 
Зворушує те, як режисерові, гру-
зинові за національністю, вдалося 
так точно відчути нашу світогляд-
ну розкиданість, що стала одним з 
найбільших викликів сьогодення.

Світлана Орел, 
Кропивницький

Заказникові загрожує знищення
19 липня у Кривому Розі відбу-

лося громадське слухання щодо 
впливу на довкілля товариства з 
видобу тку залізистих кварци-
тів для отримання залізовмісної 
добавки до цементу. Організато-
ром цього заходу був Департамент 
екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації. 

Цей громадський захід про-
водився з порушенням поряд-
ку проведення громадських слу-
хань у процесі впливу на довкіл-
ля і Конституції України про сис-
тему адміністративно-територіяль-
ного устрою України щодо вибору 
місця проведення слухання. Отже‚ 
він позбавив можливості бути при-
сутніми учасників з Тернівського 
району, який може зазнати впливу 
плянованої діяльности. 

Товариство „Кривбас Цемент 

Пром“ запроєктувало свою діяль-
ність на частині заказника загаль-
нодержавного значення „Балка 
Північна Червона“‚ створеного з 
метою збереження унікальної рос-
линности типчаково-ковилових 
степів, у складі якої присутні шість 
видів рослин із „Червоної книги 
України“. Тут мешкає 28 видів пта-
хів, занесених до списку охорон-
них, і один вид тварин, занесений 
до „Червоної книги України“. 

Більшість депутатів міської ради 
не виступила на підтримку пра-
возахисників і вимог українського 
законодавства. Заказник загально-
державного значення зазнає непо-
правної шкоди і буде знищений. 

 
Сергій Зінченко‚

редактор газети  
„Промінь Просвіти є“, Кривий Ріг‚ 

Дніпропетровська область
Активіст-природоохоронець Микола Коробко у заказнику „Балка 
Північна Червона“. (Фото: Сергій Дашковський)
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Учні успішно склали іспит з української мови
ЕДМОНТОН. – 4 жовтня Мето-

дичний центр української мови 
(МЦУМ), який представляли 
д-ри Алла Недашківська та Олен-
ка Білаш, взяв участь у святкуван-
ні учнівських досягнень та успіхів, 
організованому Дорадчим батьків-
ським комітетом українських дво-
мовних програм. Президент комі-
тету Маріан Ґаук прозвітувала про 
ріст чисельности учнів, які навча-
ються на програмах, та різнома-
нітні заходи, організовані Асоці-
яцією упродовж минулого року. 
На святкування зібралось багато 
учнів, батьків, освітян та працівни-
ків адміністрації. Ряд учнів з україн-
ських двомовних програм в Альбер-
ті були удостоєні нагород за досяг-
нення у вивченні українознавства 
та української мови.

МЦУМ особливо пишається сво-
єю участю в організації сертифі-
каційного екзамену з української 
мови для учнів двомовних програм 
в Альберті. Починаючи з 2006 pоку, 
учні провінції Альберта мають уні-
кальну можливість складати цей 
іспит з української мови на зразок 
міжнародних сертифікаційних екза-

менів з інших мов. 
Завдяки зусиллям освітян Аль-

берти, Альбертській асоціяції укра-
їномовної освіти, Освітньому кон-

сорціюму з української мови, а 
також за підтримки Дорадчо-
го батьківського комітету україн-
ських двомовних програм ось уже 

упродовж 12 років учні 11 та 12 кля-
сів Альберти мають змогу складати 
сертифікаційний екзамен з україн-
ської мови.

Цього року екзамен успіш-
но склали 22 учні школи Остин 
О’Браєн в Едмонтоні. Дарія Поро-
хівник була вчителькою цих вихо-
ванців‚ Олена Сіваченко, науковий 
співробітник центру, координувала 
екзамен. Підготування і проведен-
ня екзамену проводилися у тісній 
співпраці з Львівським національ-
ним університетом ім. Івана Фран-
ка, а також з допомогою радника з 
питань української мови та культу-
ри при Міністерстві освіти Альбер-
ти Наталії Наявко. 

Учні, які успішно склали екза-
мен, отримали з Міністерства осві-
ти України сертифікати, які засвід-
чують їхній рівень володіння укра-
їнською мовою. Під час церемонії 
Д. Порохівник наголосила на значу-
щості цього іспиту для майбутнього 
учнів: „Успішні результати екзамену 
свідчать не тільки про рівень воло-
діння учнями мовою, а й відкрива-
ють безліч можливостей як у вищій 
освіті, так і у кар’єрному розвитку“. 

Студенти школи Остин О’Браєн.

ник Канадської Капелі Бандуристів Борис Остапі-
єнко‚ керівник Арґентинської Капелі Бандуристів 
Олесь Береговий‚ бандурист-віртуоз, науковець, 
виконавець гри на харківській бандурі, фунда-
тор Канадської Капелі Бандуристів Віктор Міша-
лов‚ відомий бандурист-віртуоз, керівник Канад-
ської Капелі Бандуристів (США-Канада) Юліян 
Китастий. 

Два уславлені професійні колективи – Націо-
нальна Капеля Бандуристів ім. Григорія Майбо-
роди і Українська Капеля Бандуристів ім. Тара-
са Шевченка з Північної Америки – беруть поча-
ток з одного джерела. Обидві є єдиними спадкоєм-
цями капелі 1918 року. Київський кобзарський хор 
був створив у серпні 1918 року бандурист Василь 

Ємець за сприянням Гетьмана Павла Скоропад-
ського.

Після Другої світової війни долі учасників хору 
розійшлись. Частина залишилася в Україні й збе-
рігала кобзарські традиції під гнітом ідеологічних 
переслідувань. Друга частина первісного ансамб-
лю еміґрувала до США і Канади і плекала кобзар-
ське мистецтво на чужині. 

Учасники Української Капелі Бандуристів ім. 
Тараса Шевченка (Дітройт) зберегли практично 
знищений в Україні унікальний довоєнний репер-
туар творчости Гната Хоткевича, який зробив 
справді визначний внесок у розвиток бандурного 
виконавства першої половини ХХ ст., котрий міс-
тить релігійні твори, церковні колядки, республі-
канські, стрілецькі та повстанські пісні, традиції 
музикування та виконання і, найголовніше, дово-
єнний інструмент – бандуру харківського типу, 
яких в Україні на сьогодні залишилося всього 
чотири екземпляри. Капеля виступила у понад 500 
концертах у Північній Америці, Австралії, Евро-
пі та Україні. Довголітнім дириґентом капелі бан-
дуристів був Григорій Китастий. У США і Кана-
ді популярні кобзарські табори, де дітей навчають 
гри на унікальному інструменті. 

Після закінчення Другої світової війни, 1946 
року‚ в Києві також поновили діяльність капелі 
– була створена Державна капеля бандуристів на 
чолі з Олександром Міньківським. Згодом їй при-
своїли ім’я відомого композитора Г. Майбороди та 
звання національної.  

22 жовтня вперше за усю історію розви-
тку жанру дві частини славетної Київської капе-
лі бандуристів історично роз’єднані з 1946 році 
воз’єдналися під час спільного концерту на сце-

ні театру ім. І. Франка. На сцені виступили разом 
120 бандуристів. Міністер культури України Євген 
Ніщук відкрив концерт. 

19 жовтня був показаний фільм Ореста Сушка 
„Хоробра сімнадцятка“, присвячений історії капелі 
у роки Другої світової війни. Перед показом висту-
пила Українська Капеля Бандуристів ім. Тараса 
Шевченка з США (художній керівник та головний 
дириґент Олег Махлай), опісля відбулась зустріч 
з режисером фільму О. Сушком, який прилетів з 
Канади. 

20-21 жовтня тривав музичний маратон „Усі 
бандури світу“, в якому взяли участь музиканти з 
Вінниці, Тернополя, Києва, Одеси, Львова, Канади, 
Австралії та Арґентини. 

До 100-річчя першого професійного кобзар-
ського хору Національний банк України випустив 
срібну монету. З одного боку – американська укра-
їнська капеля, з другого – українська національна.

(Закінчення зі стор. 1)

Бандуристи з США...

Керівник Канадської Капелі Бандуристів Юліян 
Китастий.

Звітувала організація „Razom“
Дора Хомяк

НЮ-ЙОРК. – 13 жовтня благодійна органі-
зація „Razom“ вчетверте звітувала перед грома-
дою. Понад 100 українців останньої хвилі та аме-
риканців українського походження від Гаваїв до 
Вашінґтону зібралися‚ щоб підтримати „Razom“. 
Ще близько 600 осіб долучилися до події у соці-
яльних мережах. 

Народжена Революцією Гідности благодійна 
організація за чотири роки намагалася відповіда-
ти потребам України, йти з нею в одній течії. 

„Ми бачимо багато позитивних змін в Украї-
ні“, – зазначила Марія Сорока, президент органі-
зації „Razom“. 

За 2017 та частину 2018 року добровольці зібра-
ли 200 тис. дол. Більше – 210 тис. дол. пожерт-

вували лише в 2014 році під час Евромайдану та 
початку війни на сході України. 

Кількість індивідуальних пожертв зростає з 
кожним роком. Наприклад, в 2018 році вони скла-
ли 76 відс. від загальної суми зібраних фондів. 
Зростає і частка корпоративної підтримки. Лише 
10 центів з кожного доляра йдуть на адміністра-
тивні витрати, а решта прямо залучається до здій-
снення проєктів‚ зокрема навчання нового поко-
ління українських нейрохірургів. Перша поїзд-
ка в Україну відбулася у серпні 2016 року. За два 
роки команда ще шість разів відвідала Україну, 
розширивши географію з Києва до Одеси, Львова 
та Луцька‚ провела понад 500 консультацій та 62 
надзвичайно складних операції. Ще близько 250 
тис. дол. були вкладені у медичне обладнання. Але 
це лише початок, далі будуть навчальні поїздки та 

стипендії для українських лікарів та поглиблен-
ня співпраці з Міністерством охорони здоров’я 
України. 

Серед проєктів минулого року був показ доку-
ментальної стрічки „Невидимий батальйон“ про 
жінок в умовах бойових дій на сході України. 
Покази та обговорення з героїнями та ініціятора-
ми фільму відбулися у Вашінґтоні, Чикаґо, Філя-
дельфії та Ню-Йорку. Не менш важливий проєкт, 
який був успішно здійснений – це збір фондів на 
стипендії в Національному університеті „Києво-
могилянська академія“ для ветеранів війни. 

Нова ціль – зібрати 50 тис. дол. на підтримку 
проєкту відомого українського журналіста Вах-
танга Кіпіані „Історична правда“, переклад змісту 
англійською мовою та його поширення. 

Razom – це 650 тис дол. зібраних та витрачених 
на підтримку України‚ сім завершених маштаб-
них і вісім партнерських проєктів. Понад 400 
добровольців здійснюють допомогу Україні.

Бандурист з Австралії Петро Деряжний з дружиною.
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У суботу, 10 листопада 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

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь

д-ра
Геннадія Корольова

старшого наукового співробітника 
Інституту історії НАН України

Ідея білорусько-української федерації:
від Realpolitik до утопії (1918-1920 рр.)

У доповіді буде висвітлена поява і розвиток ідеї біло-
русько-української федерації під впливом Першої світо-
вої війни та революції 1917 р., проаналізовано перебіг 
українсько-білоруських перемовин навесні та восени 
1918 р., спроби визначення кордону та укладення між-
державного союзу під берлом Четвертного союзу.

У неділю, 11 листопада 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

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь 

д-ра
Ольги Хоменко

PhD (Токійський університет, 2005),
доцентки кафедри історії Києво-Могилянської академії, 

стипендіятки програми Фулбрайта 
в Українському Інституті Гарвардського університету

„Зустріч культур: знайомство 
Японії з Україною через призму 

літературного перекладу“

МИСТЕЦТВО                                                                                                                                      

Подружжя змальовує красу України
Василь Романчук 

ЛЬВІВ. – Виставка відомих львівських худож-
ників Романа та Надії Фединих відкрилася на 
початку липня в Музеї етнографії та художньо-
го промислу на площі Ринок. Відвідувачі подо-
вгу затримувалися   біля кожної з картин і жва-
во  ділилися враженнями. Від кожного з полотен 
цього творчого дуету віяло неповторним кольо-
ритом карпатського краю з його самобутніми 
традиціями, звичаями, запальними танцями. 

Р. та Н. Федини закохалися ще у студентські 
роки, коли навчалися у Львівському держав-
ному інституті прикладного та декоративно-
го мистецтва. Він – з Любіня Великого, а вона 
– уродженка Гуцульщини. Невдовзі побралися, 
народили сина й дочку, пестять двох онуків.

Подружжя Фединих малює в чотири руки, 
має свій творчий почерк і своїх шанувальни-
ків. Картини художників є у приватних колекці-
онерів та в музеях і картинних ґалеріях в Укра-
їні, США, Канаді, Англії, Німеччині, Польщі, 
Бельгії, Шотляндії. Вони були учасниками понад 
30 персональних всеукраїнських та міжнарод-
них виставок, стали дипломантами ХІХ міжна-
родного гуцульського фестивалю.  Цього року 
з великим успіхом  пройшли виставки в Черка-
сах і у Шевченківському музеї в Каневі‚ у верес-
ні творчим доробком львівських художників 
милувалися кияни та гості столиці у київському 

„Арсеналі“ та у Фонді мистецтва України.
 Міцно утвердили себе мистці у жанрі худож-

нього портрету, натюрморту. Тринадцять поло-
тен об’єднані в малярській інтерпретації „Яни-
чари“ та „Сторожова могила“.

  Федини досягли вершин і в художній кера-

міці. Особливо багатою є їх колекція    львів-
ських сувенірів. Вони можуть похвалитися роз-
кішним виданням книги-альбому „Україна в 
променях західного сонця“, де зібрані їх твори 
живопису та кераміки, відомості про художни-
ків, рецензії мистецтвознавців та відгуки пре-
си і відвідувачів, а також окремі поетичні тво-
ри Р. Федини.

Як стверджує відомий український мисте-
цтвознавець Роман Яців:    „Сьогодні Роман та 
Надія Федини займають осібне місце в бага-
товекторному мистецькому процесі в Україні, 
духовними і естетичними арґументами та про-
фесіоналізмом розкриваючи поліфонію життє-
вих вражень, а через них – і свою емоційну та 
філософську ідентичність“.

Надія і Роман Федини. (Фото:  Василь Романчук) 

Надія і Роман Федини. „Весна і музика“.

Показали твори Василя Перевальського
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Персональна виставка, 
присвячена 80-річчю  народного 
художника України Василя Пере-
вальського тривала з 13 червня 
по 15 липня в Музеї книги і дру-
карства. Учень та продовжувач  
справи великих майстрів образот-
ворчого мистецтва Василя Касі-
яна, Михайла Дерегуса, Олексан-
дра Данченка, Георгія Якутови-
ча В. Перевальський створив свій 
власний стиль у графіці, який лег-
ко впізнається, милує око і цілком 
ориґінально вписався у самобут-
ність української культури.

Академік Національної академії 
мистецтв України, завідувач кате-
дри графічного мистецтва Наці-
ональної академії образотворчо-
го мистецтва і архітектури, профе-

сор В. Перевальський став автором 
Пам‘ятного знаку жертвам Голо-
домору-геноциду в Україні 1932-
1933 років, що встановлений біля 
Михайлівського Золотоверхо-
го собору у Києві‚ а його копія є у 
Торонто. 

Художник  відомий і у техніці 
олійного живопису, та все ж най-
більше слави йому принесли чис-
ленні серії графічних робіт до  тво-
рів українських клясиків та на 
фолкльорні теми.

В. Перевальський народився у 

селі Бубнів, яке в середині ХХ ст. 
спіткала доля багатьох знищених 
сіл-пам’яток Подніпров’я. Навчав-
ся у Художньо-ремісничому учи-
лищі, закінчив Республіканську 
школу ім. Тараса Шевченка, Київ-
ський державний художній інсти-
тут, Творчі майстерні Академії 
мистецтв СРСР.  З 1963 року пра-
цює над  ілюструванням у  видав-
ництві „Мистецтво” книжок Т. 
Шевченка, Лесі Українки, Павла 
Тичини, Івана Драча та багатьох 
інших. 

Василь Перевальський. Пам‘ятний 
знак жертвам Голодомору-геноциду 
в Україні 1932-1933 років. 
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Contact us:  
888-538-2833 Premier NiNe*  

 ANNUITIES

Also AvAilAble:
select seven – 3.5%*
stArter Five – 3.0%*

*  First year rate.  Second Year Rate – 3.0%.
   All annuity rates are subject to change.  Not available in all states

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
General Information: 800-253-9862 • Fax: 973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org 
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Ukrainian National Association, inc.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
Tel: 212.228.0110 Fax: 212.228.1947
info@ukrainianmuseum.org
www.ukrainianmuseum.org

Години музею:
від середи до неділі
11:30 – 5:00

ДАРУНКИ ПІД ЯЛИНКУ
З УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ

• книжки про мистецтво 
• прекрасно ілюстровані 

казочки з України
• каталоги • різьба
• святочні картки • плякати
• прикраси на ялинку
• ювелірні вироби
• дереворізи
• офорти • картини

Купуйте в музейній крамничці 
або через вебсторінку:
www.ukrainianmuseum.org/shop

Чудові каталоги виставок –
це надзвичайні подарунки!
Всевічні скарби. Новопридбаний 
народний одяг і текстиль

У металі, на папері. Монети, 
банкноти та поштові марки 
незалежної України, 1991-2016
Інсценізація українського 
авангарду 1910–1920-х років

лісовому та присадибному госпо-
дарствах. 

Були й виступи мистецьких 
колективів з різних куточків Украї-
ни, змагання найсильніших чолові-
ків, де головним суддею був Василь 
Вірастюк – найсильніша людина 
світу 2004 року. 

Водночас організатори зазна-

ча ли,  що святк увати зарано. 
Цього року попит на україн-
ську техніку впав навіть порівня-
но з минулим роком. Та й серед 
600 компаній-учасників вистав-
ки українських була лише трети-
на. Для того, аби вони повністю 
заповнилм вітчизняний ринок, 
на  д у мк у експертів ,  пот ріб-
но ще близько 15 років за умо-
ви постійного розвитку, удоско-
налення технологій і доступного 
кредитування галузі. 

(Закінчення зі стор. 4)

Аґровиставка була...
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УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                    

В Дюсельдорфі запалили свічку пам’яті
Віра Костюк-Буш 

ДЮСЕЛЬДОРФ, Німеччина. – 17 
жовтня активісти громади українців 
федеральної землі Північний Рейн-
Вестфалія, спільно із співробітника-
ми Генерального консульства України 
в Дюсельдорфі, членами товариства 
„Pro Ukraine e.V“ разом з небайдужи-
ми громадянами Німеччини взяли 
участь у Міжнародній акції „Запалі-
мо свічку пам’яті“, присвяченій 85-им 
роковинам Голодомору в Україні.

Поминальний захід відбувся на 
центральній площі міста, де священ-
ник Української Греко-Католиць-
кої Церкви о. Микола Павлик про-
вів Панахиду за жертвами Голодомо-
ру в Україні 1932-1933 років. Присут-
ні спільно помолилися за душі неви-
нно замордованих голодом. 

Генеральний консул України в 
Дюсельдорфі Владислав Єгоров, 
голова правління товариства „Pro 
Ukraine e.V“ Віра Костюк-Буш роз-
повіли присутнім та перехожим про 
злочин, скоєний радянським режи-

мом проти народу України та про 
мільйонні жертви, яких зазнав укра-
їнський народ. 

Консул Оксана Кобець та голова 
товариства „Український дім Дюсель-
дорф“ Ірина Ястреб зачитали імена 
85 дітей з Дніпропетровщини, замо-
рених голодом, а присутні на акції 
діти виклали із запалених 85 лямпа-
док хрест на знак пам’яті про неви-
нних жертв трагедії, наймолодшій з 
котрих було лише два дні від наро-
дження.

У заході взяв участь активний 
член громади Степан Голошівський, 
10 жовтня 1933 року народження, 
котрий пережив Голодомор 85 років 
тому.

Було зачитано лист-петицію Цен-
тральної Спілки Українців в Німеч-
чині до Федерального уряду Німеч-
чини про визнання на федеральному 
рівні Голодомору геноцидом україн-
ського народу.

Акцію закінчили співом україн-
ських пісень під акомпаніямент бан-
дури.

Президент СКУ відвідав Німеччину і Туніс
ТОРОНТО. – Президент Світово-

го Конґресу Українців (СКУ) Евген 
Чолій, на запрошення Міжнарод-
ної української організації „Четвер-
та хвиля” на чолі з д-ром Іриною 
Ястреб, здійснив візиту до Німеччи-
ни. 

13 жовтня на науковій конфе-
ренції „Незнана европейська істо-
рія. 85-ті роковини Голодомору 1932-
1933 років” президент СКУ зосеред-
ився на Голодоморі як геноциді укра-
їнського народу та закликав Німеч-
чину офіційно визнати цей історич-
ний факт, що вже зробили 17 країн 
світу. Вступне слово виголосила д-р 
І. Ястреб, яка була головним орга-
нізатором цієї конференції. Допові-
ді мали д-р Ґергард Cімон, д-р Оле-
ся Стасюк, д-р Арсен Зінченко, д-р 
Василь Марочко, д-р Валентина 
Борисенко та д-р Дмитро Злепко. 

Учасники конференції прийняли 
звернення до Канцлера Німеччини 
з пропозицією визнати Голодомор 
1932-1933 років в Україні геноцидом 
українського народу, а також ознайо-
милися з виставкою „Страчені голо-
дом – невідомий геноцид українців 
1932-1933 років”.

14 жовтня Е. Чолій побував на 
парафіяльному святі Української 
православної церкви Покрови Пре-
святої Богородиці в Крефельд-Траа-

рі. Службу Божу відслужив о. Воло-
димир Сорока. Е. Чолій звернувся з 
вітанням словом до парафіян і заохо-
тив українську громаду активно під-
тримувати Україну в захисті її тери-
торіяльної цілісности та в подальшо-
му реформуванні.

20 жовтня в Мюнхені Е. Чолій 
узяв участь у загальних зборах 

Об’єднання українських організа-
цій у Німеччині, привітав учасників, 
подякував уступаючому правлінню 
під проводом Лесі Шрамко за співп-
рацю з СКУ, а також був   головую-
чим на зборах. Загальні збори обра-
ли новий склад правління (голова 
Ростислав Сукенник).

21 жовтня президент СКУ взяв 
участь у Панахиді до 85-ої річни-
ці Голодомору,  що була відслужена 
на подвір’ї Української греко-като-
лицької церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці та св. Апостола Андрея 
Первозваного, та віддав шану поле-
глим учасникам Евромайдану та 
захисникам України від російської 
аґресії біля пам’ятного знака „Дерево 
життя”. Після цього Е. Чолій зустрів-
ся з українською громадою в парафі-
яльний залі цієї церкви.

22-23 жовтня в Берліні Е. Чолій 
під час зустрічей з німецькими уря-
довцями подякував Німеччи-
ні за підтримку України в поборю-
ванні російської аґресії, підкреслю-
вав необхідність звільнення україн-
ських політв’язнів Кремля, а також 
100 заручників, яких утримують оку-
паційні сили на сході України. Він 
також закликав до припинення про-
єкту „Північний потік-2”, закликав 

Німеччину визнати Голодомор гено-
цидом українського народу.

17-19 жовтня президент СКУ Е. 
Чолій здійснив візиту до Тунісу, де 
зустрівся з головою Амаль Суей-
дою та заступником голови Рідою 
Зґонді з Групи дружби з Україною в 
Асамблеї народних представників 
Тунісу. Е. Чолій подякував Тунісу за 
підтримку резолюції про територі-
яльну цілісність України, прийня-
ту 27 березня 2014 року Генераль-
ною Асамблеєю ООН, поінформу-
вав про процеси реформ в Україні та 
заохочував до зміцнення політичних 
та економічних відносин між двома 
країнами. 

Під час зустрічі в Посольстві Укра-
їни в Тунісі Е. Чолій розповів про 
діяльність СКУ. Активісти україн-
ської громади розповіли про ново-
зареєстровану Громадську організа-
цію закордонних українців „Береги-
ня“ під проводом Наталії Черненко, 
а також про життя українців в Тунісі, 
їхні успіхи і потреби. 

Президент СКУ зустрівся з 
Послом України в Лівії та Тунісі 
Миколою Нагорним, який супрово-
джував його під час зустрічей.

СКУ

Учасники Міжнародної акції „Запалімо свічку пам’яті!“ в Дюсельдорфі. 

Під час зустрічі в Тунісі (зліва): Ріда Зґонді, Амаль Суейд та Евген Чолій. 
(Фото: СКУ)

Евген Чолій з українською громадою в Мюнхені. 
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У наступні два-три роки головний 
виклик – це боротьба за остаточний 
вихід нашої держави зі статусу краї-
ни „сірої зони“, захист свого цивілі-
заційного вибору.

Наші опоненти всіма способами 
намагаються цього не допустити.

По-перше, не приховують бажан-
ня „повернути“ Донбас, але на умо-
вах Росії і з російським правом вето 
на будь-які значущі процеси в Укра-
їні.

У нас ця модель відома як аналог 
Боснії і Герцеґовини. Коли формаль-
но країна єдина, а фактично там у 
принципі не може бути ніякого руху. 
І цим утворенням надзвичайно лег-

ко маніпулювати.
По-друге, наші недруги готують 

політичний реванш сил, яким вигід-
но бути російською периферією. 
На кінець – готують ескаляцію вій-
ськового конфлікту, повномаштабне 
вторгнення.

Тому найголовніше зараз – щоб 
Україна встояла і не звернула з обра-
ного шляху европейської та евроат-
лантичної інтеґрації, а також продо-
вжувала реформи.

Якщо цього не відбудеться, питан-
ня про Донбас і Крим будуть взага-
лі неактуальними. Це не ми їх повер-
немо, це „вони“ нас знов повернуть.

Стратегічним завданням у цьому 
контексті є трансформація держа-
ви і суспільства в такий спосіб, щоб 
повернення до російського проєкту 
було неможливим. Це означає повне 

перетворення існуючого держав-
ного організму, щоб у центрі уваги 
нарешті опинилося найважливіше – 
людина та її інтереси.

За таких умов жодна Москва, яка 
звикла ставитись до своїх людей 
як до витратного матеріялу, з нами 
нічого не вдіє.

Тактичним завданням, щоб у нас 
у принципі була можливість втілю-
вати зазначену вище стратегію, є 
модернізація сектора безпеки й обо-
рони. Щоб потенційні втрати від 
прямої аґресії були неприйнятними 
для Кремля.

Для цього нам потрібна:
– сучасна професійна армія, збу-

дована на контрактній основі, добре 
підготовлена й оснащена;

– масова резерва, яка може швид-
ко наростити військову міць на 

порядок;
– ефективна система територі-

яльної оборони, щоб під окупанта-
ми горіла земля ще до того, як вони 
зустрінуться з українською армією;

– нарощування потенціялу для 
відповіді на території аґресора.

Це очевидні речі. Проте‚ Україною 
досі керують особи, які досягли успі-
ху – заробили гроші, отримали поса-
ди – саме завдяки отому „просто-
рові невизначености“. Вони в ньому 
зформувалися. Тому складно очіку-
вати від них системних дій з переза-
снування держави.

Доведеться це робити без них.

„Українська правда“

Роман Безсмертний – дипломат‚ 
державний діяч‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Мета Кремля...

Російської Федерації з застосуван-
ням звичайної зброї‚ коли виникає 
загроза існуванню держави“.

Чи евроатлантичний світ належ-
ним чином оцінить це чергове 
„валдайське“ лукавство? Даремно 
В. Путін має себе за спонтанного‚ 
ексклюзивного гравця‚ дії котрого 
неможливо передбачити. Так‚ він 
небезпечний‚ але не як великий 
стратег‚ а саме як примітив‚ що тяг-
не свою країну в безпросвітність 
минулого і позаминулого сторіч. Це 
бачать притомні люди і в самій Росії 
і‚ звичано ж‚ поза нею.

Наприклад‚ так ось коментує цей 
15-ий „Валдайський форум“ відо-
мий американський публіцист Дей-
вид Сатер:

„Путінський режим хоче відвер-
нути увагу від своїх дій. Вони хочуть 

просто приписувати свою ворожість 
і проблеми в стосунках з Заходом 
русофобським настроям на Захо-
ді, а не власним вчинкам… Це нага-
дує часи, коли Радянський Союз 
був оточений чужоземними база-
ми. Природно, оточили їх базами, 
тому що вони погрожували всім, 
хто жив поруч. Сьогодні та ж сама 
ситуація, люди за межами Росії реа-
ґують на аґресію. Хто може спокійно 
дивитися на те, що Росія здійснює 
вбивства на території їхньої держа-
ви? Це кричуще порушення сувере-
нітету чужоземної держави. Це зму-
шує цю державу і тих, хто має з цією 
державою союзні зв’язки, реаґува-
ти і карати Росію. Те ж саме зі зни-
щенням маляйзійського літака. На 
ньому були пасажири з різних кра-
їн. Цей коридор, в якому летів цей 
літак, один з найжвавіших міжна-
родних повітряних коридорів у сві-
ті. Корінь зла – в тому, що ті, хто 
захопив владу в Росії, хочуть за вся-

ку ціну зберегти цю владу, і це вима-
гає, з одного боку, пропаґанди, спря-
мованої на власне населення, а з 
іншого боку – аґресивність проти 
зовнішнього світу. Тому що тільки 
в стані міжнародної напруженос-
ти можна розраховувати на те, що 
російське населення не буде зверта-
ти занадто пильну увагу на зловжи-
вання владою її керівником“.

Думка професора Сітон Голл уні-
верситету в Ню-Джерзі Максима 
Матусевича:

„Путін перебуває у стані параної‚ 
тому я сумніваюся у щирості його 
заяв. Але що це працює на населен-
ня Росії, сумнівів нема. Те, що вигід-
но бути жертвою – це зрозуміло, 
це відволікає від конкретних вчин-
ків, це зручна позиція, тому що вона 
знімає відповідальність за конкрет-
ні дії, за збитий літак, наприклад, за 
Україну, за допінґ, за отруєння дис-
идентів або так званих зрадників, 
які перебувають за кордоном. Я не 

знаю, наскільки це справді захворю-
вання. Мені чомусь здається, що це 
добре розрахований хід, і він досить 
ефективний…“.

Швидше за все‚ „валдайська“ про-
мова В. Путіна була пробною кулею 
перед „Мюнхенською конференці-
єю з безпеки“‚ яка має відбутися 30 
жовтня‚ але не в Мюнхені‚ а в Мін-
ську‚ столиці Білорусі. В. Путін не 
має до сказання нічого іншого‚ як 
далі лякати демократичний світ і 
в цей спосіб домагатися посту-
пок. Цим і нічим іншим він спро-
бує змусити до компромісів Прези-
дента Дональда Трампа‚ якщо їхня 
зустріч‚ як це очікується‚ відбудеть-
ся в листопаді у Парижі‚ на відзна-
ченні 100-річчя від закінчення Пер-
шої світової війни. Дуже цікаво‚ що 
про цю зустріч попросив В. Путін. 
Чи часом не для того‚ щоб запропо-
нувати: „Скасовуй Дональде‚ санк-
ції‚ тоді я скажу тобі‚ хто демокра-
там вибухівку присилав“?

(Закінчення зі стор. 1)

„Валдайське“ лукавство

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org

Години музею:
від середи до неділі
11:30 – 5:00

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР
в

Українському
Музеї 1 і 2 грудня 2018 р.

11:00 – 5:00 год.Надзвичайна нагода купити:
• різдвяні картки
• унікальні прикраси на ялинку
• ювелірні вироби
• книжки
• вишивки
• кераміку, різьблені вироби
• мистецькі твори
• домашнє печиво
… і багато дечого іншого!

Базар зорганізовано добровольцями УМ, які сходяться щосереди

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
212.228.0110
www.ukrainianmuseum.org 

Години музею:
від середи до неділі
11:30 – 5:00

Заняття у грудні 2018 р. в Українському Музею

УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ
субота, 2 грудня – ВСІ МІСЦЯ ЗАЙНЯТІ. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАКРИТА
Заняття для дорослих і молоді від 16 років. Учасники 
ознайомляться з українськими різдвяними традиціями та 
практично навчаться пекти калачі і книші. На курс можуть 
зголошуватися дорослі та студенти від 16 років. Просимо 
зголоситися заздалегідь.

ПРИКРАСИ НА ЯЛИНКУ
субота, 9 грудня, 2:00 – 4:00 по пол. 
неділя, 10 грудня, 11:00 ранку – 1:00 по пол.  або 2:00 – 4:00 по пол. 
Діти і дорослі матимуть нагоду навчитися робити традиційні 
прикраси на ялинку з намистин, оріхів, кольорових стрічок і 
паперу. Плата за навчання: дорослі – 15 дол.; студенти віком 
від 12 років i сеньйори – 10 дол.; діти від 7 до 12 років – 5 
дол.; члени Музею дістають знижку 10%.
Просимо зголоситися заздалегідь.

This program is supported, in part, by public funds 
from the New York City Department of Cultural Affairs, 
in partnership with the City Council.

New York State Council on the Arts with the support 
of Governor Andrew M. Cuomo and the New York 
State Legislature.

Соборна Панахида у 85-ту річницю Голодомору
НЮ-ЙОРК. – В суботу, 17 листопада, укра-

їнська громада буде вшановувати 85-ту річ-
ницю Українського геноциду 1932-1933 років. 
Соборна Панахида в пам’ять мільйонів неви-
нних жертв однієї з найгірших трагедій укра-
їнської нації, відбудеться в 4-ій годині по 
полудні в катедрі св. Патрика, яку співслужи-
тимуть українські православні та католицькі 
ієрархи.

Цьогорічні вшанування Голодомору мають 
особливе значення з огляду на те, що 3 жов-
тня Сенат США одноголосно прийняв резолю-
цію щодо вшанування 85-ої річниці Голодомо-
ру і визнав, що Радянський Союз скоїв ґено-
цид проти українського народу.

Важливо не забувати, що російська аґресія 
проти України продовжується, а Голодомор є 
лише одним із багатьох прикладів російської 

нескінченної спроби поневолити Україну.
Соборна Панахида у катедрі св. Патрика 

в Ню Йорку – це завершення у Сполучених 
Штатах відзначання 85-ої річниці Голодомо-
ру по цілому світі, перед щорічним офіційним 
вшануванням Голодомору в Україні – Міжна-
родним днем пам’яті – 24 листопада в Києві.

УККА
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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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НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                                       

Книга про видатного просвітителя
Левко Хмельковський

Лев Хмельковський. „Родовід християнського 
богослова о. Олександра Меня“. Львів. „Свічадо“. 
2018. 32 стор. 

Ім’я християнського богослова протоєрея о. 
Олександра Меня у видавництві „Свічадо“ – 
не новина. Невдовзі після того трагічного дня 
9 вересня 1990 року, коли біля Москви ударом 
сокири вбили видатного просвітителя, його вдо-
ва Наталя Григоренко, уродженка Кобеляків на 
Полтавщині, запропонувала мені перекладати 
українською мовою його книги. У „Свічаді“ ідею 
схвалили і видали три книги – „Син Людський“, 
„Перші апостоли та „Світло сяє в пітьмі“. 

Видавництво було засноване у 1987 році з іні-
ціятиви українських студентів Люблінського 
католицького університету в Польщі, які праг-
нули утвердити духовні цінності в сучасному 
світі. Коли настала можливість, видавці переїха-
ли до Львова. Книги „Свічада“ здобули велику 
прихильність читачів в Україні. 

Я відвідував родину священика у селищі Сем-
хоз біля Москви, дізнався про харківське похо-
дження його роду і поїхав до Харкова, де про-
читав листи з великої епістолярної спадщини 
сім’ї Василевських, яка дала світові в четверто-
му поколінні видатного служителя православ-
ної церкви, блискучого літератора і проповідни-
ка протоєрея о. Олександра Меня.

Багато спільного в долі сім’ї Василевських з 
іншими епічними описами доль інтеліґенції в 
бурхливі роки ХХ ст. Вдова полтавського кни-
готорговця Веніяміна Василевського Анна Васи-
левська почала в Харкові новий етап свого жит-
тя, трудилася, щоб вивести в люди своїх семеро 
дітей. І це їй удалося. Дві її дочки, сестра мило-
сердя і актриса, створили свої сім’ї в Европі. 
Багато в їхніх картках і листах неспокою і тур-
бот за свою рідню в Росії. Вони охоче прийма-
ли у себе дорогих гостей. Діти, онуки і правнуки 
Анни Василевської прагнули знань й задля цьо-
го були готові на будь-які нестатки. Інженер і 
медик, педагог і актриса, селекціонер і літератор 
– перелік їхнього професійного служіння.

За життя Анна Василевська (вона померла у 
1936 році) застала народження перших п’яти з 
14 правнуків. Тепер живі понад 30 її нащадків. 

О. Мень став учителем мільйонів християн. 
Його трагічна смерть багатьох поставила перед 
запитанням: а чи вірний мій шлях? І вони теж 
прийшли до Церкви Христа. О. Мень дав нам 
велику лекцію терпимости і прощення.

У соснові ліси під Черкасами, де свого часу 
лікувала легені кузинка священика Валентина 
Василевська, приїздили на відпочинок у 1993 і 
1995 роках брат священика Павло Мень з дру-
жиною Тамарою і дітьми Данею і Микою. Ми з 
дружиною радо приймали їх.

Книжку про родовід о. О. Меня продають 
книгарні „Свічада“ у Львові та Києві, де її мож-

на придбати за 29 грн. 90 коп., і також в інтер-
нет-магазині. Тел.: 380-96-207-8858, 380-99-215-
0248, 380-93-898-7565. Електронна пошта: post@
svichado.com.

Щоденник Тараса Шевченка – значуща подія
Борис Юхно

„Щоденні записки (журнал) Тараса Шевченка“. 
Репринтне видання. Черкаси. Видавець Олексан-
дер Третяков. 2018. 848 стор. 

КАНІВ. – 13 вересня у Шевченківському наці-
ональному заповіднику з участю відомих нау-
ковців України, Казахстану та Росії відбулися VІ 
Міжнародні Шевченківські читання.

Цього разу читання були присвячені унікаль-
ній книзі: щоденним запискам Тараса Шевченка, 
написаних ним упродовж 12 червня 1857 року-20 
травня 1858 року. Уперше від 1927 року „Щоден-
ника“ видано у редакції академіка Сергія Єфре-
мова. І зробив це черкаський видавець Олексан-
дер Третяков, який упродовж п’яти років скла-
дав цей фоліянт. Для репринтного видання, яким 
задумав його О. Третяков, бракувало єдиного 
першоджерела‚ тобто отієї самої роботи С. Єфре-
мова‚ яку можна було б скопіювати, розпізнати 
у ній усі літери, розділові знаки, відтворити ілю-
страції та видати.

Довелося мати справу з трьома ориґіналами 
90-річної давнини, жоден з яких не зберігся у 
прийнятному для такої роботи вигляді. Це були 

щільні пачки паперів з фотокопіями, кількома 
коректурами, ще не оформлені у книгу сторінки, 
яких було, між іншим 848, а в процесі приготу-
вання було, мабуть, тричі по 848.

О. Третяков удруге зробив неможливе. Упер-
ше – коли 2013 року так само репринтом, тобто 
повним відтворенням, видав „Листування Тара-
са Шевченка“, видрукуване також за редакцією 
С. Єфремова у 1929 році. „Листування“ 2014 року 
повезли книгу на Львівський форум видавців і 
там вона потрапила до 20 найкращих книг Укра-
їни.

До проєкта тепер долучилися Черкаський 
національний університет ім. Богдана Хмель-
ницького, Музей „Кобзаря“, Черкаський науко-
вий центр шевченкознавчих досліджень, Націо-
нальний заповідник „Батьківщина Тараса Шев-
ченка“. Допомагали заступник генерального 
директора Шевченківського національного запо-
відника з наукової роботи Світлана Брижицька 
та проф. Василь Пахаренко – автор передмови до 
видання. 

Уже в процесі праці над щоденником повідо-
мили, що репринтне видання „Щоденних запи-
сок“ 1927 року за редакцією С. Єфремова не 
буде першим, бо в Чикаґо Микола Денисюк вже 

колись їх видав. Та з’ясувалося, що американська 
книга, м’яко кажучи, не єфремівська.

П’ять років тривало приготування книги. Пра-
цювали Андрій Кучерук (верстка), коректор Юлія 
Максимович. На Білоцерківській книжковій 
фабриці повідомили, що все надто складно, адже 

Три Шевченківські томи видані у Черкасах. 
(Фото: Борис Юхно)

Фортеця заохотила до поезії
Світлана Орел

Антоніна Царук. „Тобі, прозріння пізнє“. Кропив-
ницький. „Код“. 2018. 98 стор.

КРОПИВНИЦЬКИЙ.  – Колишньої Єлисавет-
градської фортеці давно немає, про неї нагадують 
тільки залишки валів. Але саме їй присвячена пое-
ма „Тобі, прозріння пізнє“ з однойменної поетич-
ної збірки Антоніни Царук, що цього року вийшла 
у Кропивницькому видавництві „Код“. Презентація 
відбулася 21 вересня у обласній науковій бібліотеці 
ім. Дмитра Чижевського.

 Історія фортеці відома давно. Сформульова-
ні імперська точка зору на неї і українська. Форте-
цю використовували проти українців фізично для 
знищення Січі і ідеологічно. На такому мистецько-
му рівні прочитання історїї здійснено вперше. Без 
сумніву, ця поема стане в пригоді не одному поко-
лінню земляків, що прагнутимуть осягати історію 
краю.

Так само багато паралелей із сьогоденням мож-

на знайти і у поемі„Гелена“. Йдеться про другу дру-
жину Богдана Хмельницького. Усе переплелось у 
поетичному слові – польське виховання Гелени і 
боротьба за українське національне визволення, 
любов і зрада, відданість і підступність.

Не лише історичні поеми увійшли у цю збірку 
(її видавець Віктор Лисенко зауважив, що малень-
ка книжечка має велику вагу). У ній є болюче сьо-
годення з його проблемами та гіркими втратами 
у російсько-українській війні. У поетичній збірці 
неможливо обійтися без інтимної лірики. Викладач 
мистецького факультету Центрально-українсько-
го педагогічного університету Лариса Гайдай напи-
сала музику на один з віршів і виконала у власно-
му супроводі на фортепіяні. Вона – автор музики 
до вистав на слова А . Царук, які вже побачили сце-
ну – „Долаючи смерть“ і „Леґенда Нотр-Даму“. Нині 
триває робота над новим сюжетом – „Золотими 
стежками Роксоляни“. 

 Своєрідною співавторкою збірки стала моло-
да художниця Ірина Правдіна, яка виконала кілька 
витинанок за мотивами поезій. 

Антоніна Царук з книгою „Тобі, про-
зріння пізнє“. 

(Закінчення на стор. 16)
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Виклад присвятили Скоропадському 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 4 жовтня на форумі Релі-

гійного Товариства Українців Католиків „Свята 
Софія“ США та Осередку праці Наукового Това-
риства ім. Шевченка відбувся виклад на тему 
„Гетьманат Павла Скоропадського: утвердження 
української державности та контроверсії“. Допо-
відь виголосила провідний науковий співробіт-
ник відділу історії Української революції 1917-
1921 рр. Інституту історії Національної Академії 
Наук України д-р Тетяна Осташко. 

Доповідач детально зупинилася на біогра-
фії гетьмана Павла Скоропадського (1873-1945). 
Його військова та політична кар’єра розпо-
чалася у період Першої світової війни. Влітку 
1916 року він отримав військовий чин генерал-
лейтенанта. 22 січня 1917 року прийняв коман-
дування армійським корпусом, розташованим в 
Україні. 29 квітня 1918 року відбулося проголо-
шення Української Держави. Гетьман П. Скоро-
падський був приведений до влади Українською 
Народною Громадою, Союзом Земельних Влас-
ників, Українською Демократично-Хлібороб-
ською Партією. 

За короткий час Гетьманату було введено 
національну валюту, засновано банківську сис-
тему, розпочато підготовку земельної реформи. 
На міжнародній арені Українська Держава була 
визнана 30 країнами, які уклали з нею дипло-
матичні стосунки. Українські місії були відкри-

ті у 23 країнах. Вперше цивілізований світ почав 
сприймати Україну як незалежну державу, а не 
частину Росії. Чимало було зроблено в цари-
ні науки: засновано Українську Академію Наук, 
яка продовжує існувати досі, відкрито два уні-
верситети та українські катедри в інших вищих 
навчальних закладах. 

Гетьман усвідомлював, що закріпити незалеж-
ність України можна буде лише тоді, коли буде 
створено боєздатну реґулярну армію. В цьому 
контексті цілком логічним виглядає процес від-
родження козацтва як основи першої козацької 
державности на підставі закону-універсалу Геть-
мана 16 жовтня 1917 року. П. Скоропадський 
твердо стояв на позиції державника.

Під час лекції була презентована книжка спо-
минів гетьмана П. Скоропадського українською 
мовою. Переклад споминів здійснено у рам-
ках видавничого проєкту Східноевропейсько-
го дослідного інституту ім.  В’ячеслава  Липин-
ського у Філядельфії. Переклад виконано з ори-
ґінального авторського тексту без редакційної 
правки, зробленої у попередніх виданнях мему-
арів. Більшу частину споминів переклала відома 
українська громадська діячка Надія Світлична. 
Видання розраховане на істориків і політологів, 
всіх, хто цікавиться історією України.

Товариство „Свята Софія“ США Д-р Тетяна Осташко. (Фото: Стефан Фартушок)

Мова йшла про „Четверту хвилю“ 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 18 жовтня на форумі Релі-

гійного Товариства Українців Католиків „Свя-
та Софія“ США та Осередку Праці Наукового 
Товариства ім. Шевченка (НТШ) відбувся виклад 
на тему „Четверта хвиля“ і її вплив на структуру 
української діяспори“. Доповідь виголосив дирек-
тор адміністрації НТШ в США, дослідник демо-
графічних процесів у середовищі української емі-
ґрації в Америці д-р Василь Лопух. 

Він ґрунтовно висвітлив особливості „Четвер-
тої хвилі“ в порівнянні з попередніми хвилями 
еміґрації. Особливістю нових іміґрантів є те, що 
вони, на відміну від усіх попередніх, еміґрують з 
незалежної України і походять з усіх реґіонів кра-
їни. Понадто, „Четверта хвиля“ є найбільшою і 
налічує понад 200 тис. осіб. 

Якісна структура нових іміґрантів відрізняєть-
ся за рівнем освіти, високою мобільністю та дина-
мікою економічного зростання. Основний потік, 
54.5 відс., утворили люди, що виграли „зелену 
картку”. Окрім них іміґрують до США на підставі 
воз’єднання сімей (батьки до дітей і діти до бать-
ків), одруження, а також за студентськими, робо-
чими і туристичними візами та „біженці”. 

 „Четверта хвиля“ змінила демографічну ситуа-
цію української діяспори у США. „Без нової хви-
лі сьогодні ми б мали всього 7 відс. україномов-

них українців. Завдячуючи їй, присутність укра-
їнської мови зросла. Водночас спостерігаємо пара-
доксальну ситуацію, якої немає жодна інша етніч-
на громада: майже половина нових іміґрантів 
розмовляє вдома російською мовою. Утім, це не 
стільки їх персональна провина, скілька біда, бо є 

наслідком довголітньої русифікації українського 
населення й відображення мовних реалій в самій 
Україні“, – зазначив доповідач.

Опріч цього, нова іміґраційна хвиля змінила 
географію розселення українців. Найчисельніші 
українські громади нині зосереджені в Ню-Йорку, 
Чикаґо, Філядельфії та Портленді (Ореґон), де 
загалом проживає приблизно чверти усіх україн-
ців. Ще близько половини українців мешкають у 
штатах Делавер, Мериленд, Ню-Джерзі, Ню-Йорк, 
Пенсильванія, Вашінґтон, Вірджінія і Західня Вір-
джінія, а близько 20 відс. – у штатах Ілиной, Індія-
на, Огайо, Вісконсин. 

Себто, з одного боку, „Четверта хвиля“ доповни-
ла і укріпила організовану українську діяспору, з 
іншого – утворила нові громади у тих місцевос-
тях, де раніше їх не було. 

 „Четверту хвилю“ чітко відрізняє від іміґрантів 
до 1990 року та народжених у США висока дина-
міка поїздок до України та фінансова підтрим-
ка сімей. Деякі повертаються в Україну, зокре-
ма, ця тенденція проявилася після 2004 року, коли 
існували великі надії на перемогу в „Помаранче-
вій революції“. Частина нових іміґратів живе на 
дві країни. На жаль, нинішня ситуація в Україні 
викликає занепокоєння, тому на цей час ми спо-
стерігаємо, що еміґраційні настрої є доволі висо-
кими, особливо серед молоді, сказав В. Лопух.

Товариство „Свята Софія“ США

Доповідає д-р Василь Лопух. (Фото: Стефан 
Фартушок).

Фундація УВУ відзначила 85-річчя Голодомору 
НЮ-ЙОРК. – Фундація Українського Вільно-

го Університету (ФУВУ) в Будинку Українських 
Державницьких Організацій 14 жовтня відзна-
чила 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років 
в Україні. Запрошений на це відзначення профе-
сор Київського Національного державного уні-
верситету ім. Тараса Шевченка Володимир Сер-
гійчук прочитав лекцію на тему „Обчислення 
кількости жертв Голодомору 1932-1933 років“. 
Зібрання відкрив і ним провадив голова ФУВУ 
д-р Аскольд Лозинський.

Проф. В. Сергійчук у своїй лекції провів 
широку і детальну аналізу демографічної ситуа-
ції в Українській РСР у часи Голодомору. Обраху-
нок кількости жертв, що подав професор, ґрун-
тувався на різних джерельних матеріялах радян-
ських архівів, причому не тільки переписів насе-
лення з 1926, 1937 і 1938 років, але й зокрема на 
підставі документації з різних районів, статис-
тики учнів у школах та продовольчих записів, 
потоків міґрації та багатьох інших документів. 

Професор встановив, що у 1932-1933 роках в 
УРСР загинуло не менше 3 млн. дітей, а разом 

усіх мешканців УРСР – не менше 7 млн., і ця 
цифра не включає велику кількість українців, 
що загинули у цей час в СРСР поза межами 
України. Однак, професор підкреслив, що дослі-
дження не завершене, бо існує багато матеріялів, 
які покищо не проаналізовані.

У дискусіях після лекції обговорювалися й 
інші випадки голоду в СРСР, зокрема в Украї-
ні. Однак учасники дискусії дійшли до висно-
вку, що Голодомор 1932-1933 був унікальним не 
тільки за кількістю жертв, але і за своїм харак-
тером. Адже на підставі низки документів чітко 
видно, що ця трагедія була сплянованим захо-
дом Кремля здійснити геноцид українського 
народу, зокрема знищити його селянство, яке, 
за словами автора Конвенції ООН „Щодо запо-
бігання злочину геноциду та покарання за ньо-
го“ Рафаїла Лемкіна, було серцем українського 
народу.

Перед початком лекції учасники заспівали 
молитву „Отче наш” в пам’ять жертв геноциду.

Фундація УВУ
Лекцію в Будинку Українських Державницьких 
Організацій викладає Володимир Сергійчук.
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Відзначили 100-річчя поштових марок України.
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – На відзначення 100-річчя випуску пер-
ших українських державних марок 9-14 жовтня в 
Українському домі відбулася Національна філате-
лістична виставка „Укрфілекспо 2018“. На вистав-
ці було представлено 127 унікальних філателіс-
тичних експонатів колекціонерів з України та з-за 
кордону. 

Особливу увагу на виставці привернув екс-
понат громадської організації „Союз вимуше-

них переселенців“, яка об’єднує насамперед крим-
чан. Два дні навколо нього вирували пристрасті й 
кружляли журналісти.

Експонат присвяченій гострій темі „Крим – 
це Україна!“. На експонатах були показані мар-
ки, поштові бльоки, конверти, штемпелі, які 
з’явилася у 2014-2018 роках в Україні і в Росії, 
яка здійснює тимчасову окупацію Криму. Укра-
їнська сторона здійснила кілька важливих кро-
ків у філателії, щоб розповісти світові про Крим, 
його мешканців, історію, природу, мистців, які 
проживали або живуть в Криму. Серія марок 
про корінні народи України відкрилася знаками 
поштової оплати „Кримські татари – корінний 
народ Криму, України“. 

Уся українська продукція розмістилася на 
одному експонаті і невеликій додатковій пло-
щі. А філателістичні матеріяли держави-аґресо-
ра із кримськими сюжетами, випущені у 2014-
2018 роках, займала шість експонатів. Це викли-
кало бурхливу реакцію деяких громадян, яким 
здалося, що таким чином колекціонери намага-
ються леґітимізувати російську окупацію. Орга-
нізатори пояснили, що всі ці випуски є незакон-
ними, вони є елементами гібридної війни держа-
ви-аґресора.

„Укрпошта“ і  Міністерство закордон-
них справ України неодноразово зверталися 
до Всесвітнього поштового союзу з проханням 
не визнавати російські марки із зображенням 

Севастополя та так званої „Республіки Крим“‚ 
але суттєво більша кількість російської філате-
лістичної продукції говорить про потребу поси-
лити увагу до цієї проблеми. Ці матеріяли огля-
нув директор Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович. Росія намага-
ється втягнути у використання філателії на шко-
ду Україні та міжнародному праву інші держави. 
Так вже випущено декілька серій марок із Кри-
мом спільно із Мальтою та Шрі-Ланкою.

Відомий кримський історик і колекціонер Андрій 
Іванець біля  філателістичного експонату „Крим 
– це Україна!“ громадської організації „Союз виму-
шених переселенців“. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Бльок поштових марок України на теми Криму 
представлено на Національній філателістичній 
виставці.

На марках представлені комахи України
Левко Хмельковський

3 липня „Пошта України“ випустила бльок 
поштових марок, на яких представлені комахи 
України. 

Бабка – водний хижак, живе над водоймами. У 
складі фавни України розрізняють 76 видів бабок. 
У 2000 році опублікована монографія, присвячена 
бабкам України. 

Богомоли своїми міцними щелепами здатні 
перетерти все що завгодно, чим дуже шкодять 
в місцях свого перебування. В Україні богомоли 
поширені у Криму, Херсонській та Одеській облас-
тях. 

Цикади мають музичні здібності, здатні надих-
нути своїм співом творчих людей. Поряд з коника-
ми і цвіркунами вони володіють здатністю видава-
ти гучні мелодійні звуки. Це комаха живе практич-
но по всьому світу, де є ліси. Переважна більшість 
цикад воліє теплий клімат, тому в середніх широ-
тах зустрічається тільки більш пристосований до 
таких умов вид – гірська цикада. 

Красуня діва – вид комах, які поширені у більшій 

частині Европи, північній Африці, західній i цен-
тральній Азії, частині Сибіру. В Україні переважно 
на Правобережжі. Зустрічається в заплавах вздовж 
берегів водотоків. 

Мінливець – метелик, поширений у Евро-
пі, зокрема в Україні, один з найкрасивіших ден-
них метеликів. Однак саме тому він став жертвою 
колекціонерів. Часто стає здобиччю птахів. Дорослі 
метелики мають довгий, згорнутий у спіраль хобо-
ток, через який вони, як через трубочку, всмок-
тують рідину. Харчуватися твердим кормом вони 
не можуть. Метелики знаходять найбільш пожив-
ний нектар. Зовнішній вигляд метелика залишає 
незабутнє враження. Чорно-бурий метелик спала-
хує яскравим фіолетовим вогнем, коли проміння 
переломлюється в його лусочках. Однак мінливець 
зазвичай ховається високо серед гілок дубу.

Сірий коник – велика комаха, забарвлена в світ-
лий або темно-зелений колір з великою кількістю 
бурих плям. Мешканець сонячних ділянок лугів, 
полів, галявин лісу. Свою присутність в ясні літ-
ні дні видає стрекотінням. Ці звуки видають сам-
ці, так як тільки вони мають на надкрилах своєрід-

ний звуковий апарат. Є ще одна особливість у цьо-
го коника: коли хижак схоплює його задні ноги, 
ті відламуються, що дозволяє коникові втекти від 
ворога.

Садовий джміль гніздиться підземно в ста-
рих норах гризунів, охоче заселяє штучні підзем-
ні порожнини. Будує гніздо пізньою весною і на 
початку літа. Збирає пилок на рослинах.

Бльок поштових марок „Комахи України“. 

там на повних обертах друкують-
ся підручники. 3 тисячі ілюстрацій у 
500 книг там вклеювали вручну.

В. Пахаренко розповів: 
„Свого щоденника Т. Шевченко 

писав не для друку. Він навіть ніколи 
не перечитував написане, інакше б 
виправив механічні описки. Це озна-
чає, що писалося для душі, гадаю – 
ще й аби не збожеволіти в очікуванні 
волі. У Т. Шевченка чимало автопор-
третів малярських, а це – своєрідний 
автопортрет у слові. Можливо, що 
він найцінніший. До С. Єфремова усі 
видавці намагалися редаґувати робо-
ту, і виходило відверто погано. У сво-
їй передмові С. Єфремов повно пояс-
нює, чому він не пішов збитою доро-
гою. Загалом його коментарі містять 
432 позиції: окрім концептуальних – 
тлумачення щодо персоналій, влас-
них назв і так далі. Немає сенсу дава-
ти „пояснення до пояснень“, тут тре-
ба читати з олівцем. 

Безперечно, робота С. Єфремо-

ва титанічна і для науковців не менш 
цікава, аніж безпосередньо шевчен-
ківська складова. А так вийшло, що 
коли ще на початку 1920-их років 
з’явилася перша можливість для 
опублікування роботи – у Всеукра-
їнській Академії Наук саме задума-
ли 10-томне повне зібрання творів Т. 
Шевченка – розпочали не з поезій, а 
з листування і щоденника. Очевид-
но, це робилося глибоко усвідомле-
но, а тепер можна дійти висновку, 
що й абсолютно правильно. Така 
творча спадщина Т. Шевченка зали-
шалася у тіні, тож, не маючи упевне-
ности в тому, що відносна свободи 
українського духу надовго, розпоча-
ли з неї.

З арештом С. Єфремова 1930 року, 
фактично, було арештовано і цей 
том. І що характерно: допущені до 
влади авторитетні шевченкознав-
ці, які мали доступ до спецфондів, 
нахабно послуговувалися комента-
рями С. Єфремова, ніколи його не 
згадуючи.

Читачів може зацікавити, чому 
щоденника написано російською 
мовою. Гадаю, що найвірогіднішою 

є така версія: його він починав перед 
звільненням і страшенно боявся 
погоріти на виявленому жандарма-
ми українському тексті. А такий собі 
„дозвіл“ на російськомовні він мав, 
комендант фортеці Іраклій Усков 
поклопотався. До речі, С. Єфремов 
чітко вказує на те, як натужно Т. 
Шевченко писав тією мовою, на це 
вказують і українська фонетика, і 
наші слова, написані російською“.

Директор Музею „Кобзаря“ Оль-
га Шарапа: „Робота О. Третякова зі 

„Щоденними записками“ у редакції 
С. Єфремова розпочалася з того, що 
Музей „Кобзаря“ надав йому ори-
ґінал 1927 року. У ньому бракувало 
сторінок: вступу і закінчення. Тому 
О. Третякові довелося безліч разів 
їздити до Канева, де разом зі С. Бри-
жицькою зводити воєдино всі дже-
рела. Видавець намагався заручити-
ся фінансовою підтримкою влади, 
але безрезультатно. Видання праці 
Т. Шевченка – С. Єфремова через 90 
років – це дуже значуща подія“.

(Закінчення зі стор. 14)

Щоденник Тараса...

PO Box 746, Chester, NY 10918
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св. п.  Анна Пеньович Шашкевич
народжена 28 липня 1931 року в м. Горлиці, Польща.

З невимовним жалем ділимося сумною вісткою, 
що ранком 8 жовтня 2018 року у Silver Spring, 

Maryland, відійшла у вічність найдорожча 
Мама, Бабуня, і Прабабуня  

Парастас відбувся 12 жовтня 2018 року в похоронному заведенні 
Whalen & Ball Funeral Home, Yonkers, New York.

Похоронні відправи відбулися 13 жовтня 2018 року в Українській 
католицькій церкві св. Михаїла в Yonkers, New York, а опісля на 
цвинтарі св. Духа в Campbell Hall, New York. 

У глибокому смутку:   

дочка   - Христя Оришкевич з мужем Яромиром
син  - Богдан з дружиною Вірою Марусин
внуки   - Адріян Оришкевич 
   - Олесь з дружиною Діяною Ставничою 
   - Андрій Оришкевич  
внуки   - Лариса з мужем Michael Del Guercio
   - Матей Шашкевич  
правнуки  - Максим і Левко Оришкевич  
родини:     Пеньович, Філь і Клем  

Замість квітів на свіжу могилу покійної можна складати пожертви 
на: St Michael’s Church або Ukrainian Catholic National Shrine of the 
Holy Family.

У 40-ий День відходу у вічність св. п. Анни будуть відправлені 
Заупокійні Богослуження в суботу, 17 листопада 2018 року, о годині 
9-ій ранку в церкві св. Михаїла, Yonkers, New York, і в неділю, 18 лис-
топада 2018 року, о годині 11:30 ранку в соборі Пресвятої Родини, 
Washington, D.C.  

Хай пам’ять про Анну залишиться з нами все живою і світлою.  

Вічна Їй пам’ять!

Відвідини відбулися у вівторок, 30 жовтня 2018 року, від 6-ої до 
8:30 години вечора в похоронному заведенні H.B. Humiston Funeral 
Home в Кергонксоні, Н. Й.

Похорон відбувся в середу, 31 жовтня, о годині 10-ій ранку на 
цвинтарі Pine Bush в Кергонксоні.

У глибокому смутку залишаються:
мама    Корнелія Оля Лонкевич
дружина    Христя Лонкевич
донька    Аріяна Лонкевич з чоловіком Дамяном Местерсон 
син    Никола з дружиною Зорієл
внуки    Матейко і Пенелопі Лонкевич
    Финеґен Местерсон
найближчі:  Ляля Дутка, Таля Ленець з дітьми і мамою, Надя 

    Савчук, родина Шміґель в Америці і в Австралії, 
    Зенон і Ольга Савчук, Родина Синишин b Канаді,
    Pокcoлянa Савчук з родиною, Дрис, Джулія і Айсис, 
    Наталка Савчук з партнером, Крис Блей

Пожертви в пам’ять Бориса родина просить складати на:

Sister Servants of Mary Immaculate
St. Joseph’s Adult Home Building Fund
125 Sister Servants Lane, Sloatsburg, NY 10974

Нехай спочиває у Вічному мирі.

Вічна Йому пам’ять!

З глибоким смутком повідомляємо родину 
і друзів, що 23 жовтня 2018 року, по тяжкій недузі 

відійшов у вічність наш найдорожчий 
Син, Чоловік, Батько і Дідо

св. п. Борис Лонкевич
народжений 21 січня 1953 року в Бронксі, Н. Й.,

син св. п. Павла Олега Лонкевича
дідо св. п. Скавт Марґарети Местерсон

У невимовному смутку повідомляємо родину, приятелів 
і знайомих, що 19 жовтня 2018 року відійшла у вічність 

на 97-му році життя наша найдорожча Тета

св. п. 

Ярослава Петронелля Рубель
з дому Парахоняк

Парастас відбувся в п’ятницю, 26 жовтня 2018 року, о годині 6-ій 
вечора в похоронному заведенні Петра Яреми у Ню-Йорку.

Похоронні відправи відбулися в суботу, 27 жовтня, в Українській 
католицькій церкві св. Юра в Ню-Йорку, а відтак на українському 
цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

У глибокому смутку залишилися:

племінниці:  Боженна Полянська з дочкою Юстинкою з її 
   чоловіком Стефаном, сином Миколою 
   і дочкою Катериною

   Мотря Михайлюк з сином Юрієм

племінник: Роман Турянський з дружиною Елею 
   і синами Григорієм, Михасем і Романом

ближча і дальша родина в Америці й Україні

Замість квітів просимо складати пожертви на: 

Ukrainian Catholic Education Foundation
2247 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

The Ukrainian Museum
222 E. 6th St., New York, NY 10003

Plast Conference, Inc.
297 Clarksville Rd., West Windsor, NJ 08850

Вічна Їй пам’ять!

нар. 14 травня 1927 року в Яворові, Українa, в родині Михайла та 
Юлії (з дому Кархут) Флис. Її улюблений муж д-р Еміль, з яким одру-
жилась у 1949 році, помер у 2007 році.

Парастас відправлено 12 жовтня 2018 року в похоронному 
заведенні Costіgan-O’Neill у місті Pawtucket, Rhode Island. 

Заупокійна Свята Літургія була відправлена 13 жовтня 2018 року 
у церкві св. Михаїла у Woonsоcket, Rhode Island, a oпісля на цвинтарі 
св. Духа у Hamptonburg, New York. 

У глибокому смутку залишилися:

донька  - Ліда з мужем Іваном Ткачем і сином Марком 
сини - Михайло   
  - Олександер з дружиною Ромою і дітьми Павлом, 
        Матейком, Мелясею й Томком  
  - Адріян з дружиною Ганею та синами Михайлом
        з дружиною Самантою і донею Катериною, 

        Стефаном, Данилом і Тимком
  - Роман з дружиною Лідією та дітьми Андрійком,
        Лесею і Лярисою 
свати  - Марія Касіян, Галина Ткач і Таня Рішко
родини  - Кархут, Клюфас, Драґан, Бачинські, Доберчак, 

        Савицькі, Башта, Раял, Вічідоміні  
та дальша родина в США, Канаді та Україні.

Вічна Їй пам’ять!
--------------------------------------------

Замість квітів родина просить складати пожертви на Український 
Католицький Університет у Львовi: Ukrainian Catholic Education 
Foundation – UCEF, In Memory of Irene Klufas, 2247 W. Chicago Ave, 
Chicago, IL 60622. 

Ділимось сумною вісткою 
з рідними і приятелями, 
що 8 жовтня 2018 року 

 відійшла у Вічність наша найдорожча 
Мама, Баба і Прабаба

св. п.

Ірена Д. Клюфас
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Відділ реклями: 
973-292-9800, дод. 3040

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

.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.

®

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

ПРОПОЗИЦІЯ
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Пошукуємо жінку 
до щоденної хатної праці

 на Фльориді. Зацікавлених 
просимо подзвонити на 

(404) 593-6500.

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

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

ДО ВИНАЙМУ
помешкання з 2-ма спалнями на 1-му 
поверсі приватного будинку в Бру-
клині, Н.Й. Один блок до F-Train (Kings 
Highway Stop). Поряд магазини та всі 
життєво необхідні зручності. 

Тел.: 646-729-4905

Праця: Пошукую Українку до помочі 
моїй дружині. Праця з проживанням,  
5-7 днів на тиждень. Обов’язки вклю-
чають домашню допомогу, легке до-
машнє господарство, приготування 
їжі. Potomac, MD. Більше інформації:
Англійською, Дон,  202-320-4746
Українською, Ніна, 202-664-4887
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Відкрили пам’ятник Тарасові Шевченкові
ЄРЕВАН. – 13 жовтня в сто-

лиці Вірменії урочисто відкри-
ли і освятили перший у країні 
пам’ятник Тарасові Шевченкові. 

У заході взяли участь Держав-
ний секретар Міністерства закор-
донних справ України Андрій 
Заяць, Посол України у Вірме-
нії Петро Литвин, депутат Наці-
ональних Зборів Вірменії Гaгик 
Царукян з безпосередньою учас-
тю якого був виготовлений і вста-
новлений монумент, українські 
дипломати та члени їх родин, 
представники української грома-
ди Вірменії, посадові особи з чис-
ла керівництва Запорізької облас-
ти, професорсько-викладаць-
кий склад і студенти Єревансько-
го навчально-наукового інститу-
ту Тернопільського національного 
економічного університету, пред-
ставники інтеліґенції та засобів 
масової інформації Вірменії. 

Творчий колектив „Дніпро“ 
заспівав пісню „Реве та стогне 
Дніпр широкий“, студентки вико-
нали композицію „Як у нас на 
Україні“. Учасники поклали квіти 
до пам’ятника Великому Кобзареві.

Міністерство закордонних 
справ України

Пам’ятник Тарасові Шевченкові у 
Єревані. (Фото: armenia.mfa.gov.ua)

Відновили пам’ятник Миколі Міхновському
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 6 вересня на Байковому 
цвинтарі завдяки жертводавцям, які 
зібрали необхідні фонди, відновле-
но пам’ятник ідеологові самостій-
ної України Миколі Міхновському 
скульптора Дмитра Бур’яна, члена 
Історичного клюбу „Холодний Яр”. 

На урочистому відкритті віднов-
леного пам’ятника 8 вересня побу-
вали голова оргкомітету з відновлен-
ня пам’ятника Юрій Левченко, голо-
ва Історичного клюбу „Холодний Яр” 
Роман Коваль, депутати Київської 
міської та обласної рад, кобзар Тарас 
Силенко, бард Валерій Мартишко, 

який пожертвував на пам’ятник 20 
тис. грн. і разом з синами монтував 
погруддя на кладовищі, делеґація з 
батьківщини М. Міхновського. Сіль-
ський голова Турівки привіз землю з 
подвір’я М. Міхновського.

Відновлення пам’ятника громад-
ському і політичному діячеві початку 
ХХ ст., одному з засновників разом 
з Євгеном Чикаленком Української 
Центральної Ради, ініціяторові ство-
рення українських військових частин 
Армії УНР, авторові її Конституції, 
ідеологові українського націоналізму 
є лише першим кроком у відновлен-
ні історичної справедливости щодо 
світлої постаті цього сина України. 

Біля відновленого пам’ятника Миколі Міхновському. (Фото: Георгій Лук’янчук)
Рада Директорів 

Українського інституту Америки 
зі смутком повідомляє, що 

наш довголітній член

св. п. 
Ярослава Рубель

відійшла на вічний спочинок 19 жовтня 2018 року.

Пані Рубель була відданим членом, прихильником та 
благодійником нашої організації. Її внесок у працю та успіх 
Українського Інституту були безцінними. Сліди, які вона за-
лишає, матимуть тривалу незабутню дію.

Висловлюємо сердечні співчуття родині, друзям та бага-
тьом членам Українського Інституту та українській громаді, 
котрих життя вона торкнулася.

Нехай спочиває у Вічному Мирі.

Вічная пам’ять!

До „Свободи“ надійшли вміщені нижче повідомлення про відкриття 
нових пам’ятних знаків на честь видатних людей України.

Встановлено нові пам’ятні знаки

КОНФЕРЕНЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Головна Пластова Булава

Від імені всього Пластового співтовариства
висловлюємо щирі співчуття у зв’язку з відходом на Вічну Ватру

пластунки сеніорки керівництва Ярослави Рубель, ПС.

Св. п. пл. сен. кер. Ярослава Рубель (з дому Парахоняк) — відома пластунка, союзянка, 
громадська діячка, членкиня куреня УПС «Перші Стежі». Народилась 12.7.1921 р. в Боле-
хові, Україна. На еміґрації з 1944 р., в Мюнхені, Німеччина, завершила педагогічні студії. 
У 1950 р. переїхала до США, спершу до Філядельфії, згодом (1952 р.) до Нью-Йорку.

У Пласті виконувала обов’язки юнацької виховниці і організатора вишкільних 
таборів для юнацтва в США та в Англії. Після відродження Пласту в Україні доклала 
багато зусиль для його розвитку на батьківщині, зокрема при організації ЮМПЗ у 
2002 та 2012 рр. в Україні. Голова редакційної комісії ювілейного видання «Альма-
нах 100-ліття Пласту» (у 2012 р.). Багатолітня членкиня Головного проводу Пласту, 
зокрема Голова Головної Пластової Булави (2000—2006 рр.)

Від початку війни на сході України і до тепер подр. Ярослава допомагала осо-
бисто та організовувала допомогу українським військовим, підтримувала чимало 
допомогових проєктів, зокрема проведення таборів для дітей зі східних регіонів. 
За свою багатолітню визначну виховну, організаційну та адміністративну діяль-
ність в Пласті й українській громаді Ярослава Рубель нагороджена орденами св. 
Юрія в сріблі і золоті та Вічного Вогню в золоті. Удостоєна звання почесної грома-
дянки міста Стрий. Заслужена членкиня Союзу Українок Америки.

Св. п. Ярослава Рубель усе життя жила Україною, жила для України. Для пласто-
вої громади вона назавжди залишиться прикладом громадського служіння, актив-
ного патріотизму, організаторського хисту, інтеліґентности, освічености, почуття 
гумору і молодецького завзяття.

Світла пам’ять…
Головна Пластова Булава
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

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

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

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

АСТОРІЯ: 
 

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

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

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

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

Подбайте про Ваше завтра   
вже сьогодні! 

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

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

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

Відкрийте пенсійний рахунок,  
щоб забезпечити своє майбутнє. 

Вигідно розташовані філії: 


