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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Нема вже Каті‚  
гарної українки…

Петро Часто

Багато‚ дуже багато світлих‚ незабутніх жіно-
чих імен залишила по собі боротьба нашого наро-
ду за свободу і незалежність. А ще більше‚ мабуть‚ 
є невідомих героїнь‚ великий подвиг яких поля-
гає у щоденному‚ зовні непомітному посвячуван-
ні дітей Україні. Недарма кажуть: батько вихо-
вує сина чи доню‚ мати ж виховує націю. А що 
наша національна доля належить до найдрама-
тичніших в світі‚ то в усіх найбільших історичних 
здвигах‚ в усіх вирішальних битвах і боях бачи-
мо‚ поряд зі звитяжним чоловіцтвом‚ безстраш-
них жінок-вояків. Ледве чи якийсь інший народ‚ 
навіть войовниий‚ має пісню‚ подібну до нашої:

Хто там іде і перед веде?
Диво – це наші дівчата‚
Личко‚ як мак‚ кругом козак‚ 
Душа стрілецька завзята…

„Хто там іде і перед веде?“ – це не про вчо-
рашній день. Національно-визвольна боротьба в 
Україні все ще триває – цьому є безліч свідчень. А 
серед них – сумні свідчення про нові й нові жерт-
ви цієї безперервної боротьби.

4 листопада в київській лікарні померла само-
віддана українка з Херсону 33-річна Катерина 
Гандзюк. Медицина виявилася безсилою‚ хоч 
лікарі дні і ночі боролися за Катине життя від 
того самого дня 31 липня‚ коли група виродків 
напала на неї‚ обіллявши концентрованою сірча-
ною кислотою. Майже 40 відсотків тіла постраж-
дало від страшних опіків. 

Це вбивство – один з довгої низки непрости-
мих злочинів проти національно свідомої части-
ни українського суспільства. Катерина належа-
ла до тих мільйонів молодих людей‚ хто є наді-
єю України‚ запорукою відродження нашої нації. 
Ще 17-річною юначкою увійшла вона в активне 
громадське життя. Здобула три вищі світи‚ ста-
ла добрим економістом і управлінцем‚ заслужи-
ла неабияку повагу в Управлінні Верховного комі-
сара ООН з питань біженців‚ працювала у Між-
народному фонді „Відродження“‚ була радни-
ком міського голови Херсону. Особливі сторін-
ки короткого Катиного життя – активна участь у 
Помаранчевій Pевoлюції і Революції Гідности. 

Всією душею ненавиділа неправду‚ несправед-
ливість‚ зловживання владою. Для захланного 
чиновництва‚ зокрема для корупціонерів в полі-
ції‚ була як кістка в горлі‚ а ще більше – для про-
російських сил‚ що знов і знов намагаються при-
нести „русскую весну“ на південь України.

Чесні люди щиро любили її‚ тому так тяжко‚ не 
стримуючи емоцій‚ переживають її смерть.

„Катя Гандзюк – одна з найяскравіших людей, з 
якими я зустрічався в житті. З якими мені пощас-
тило співпрацювати. Ті, хто її вбив – горіти вам 
у пеклі“, – пише у „Facebook“ журналіст Дмитро 
Лиховій.

„Смерть – такою є ціна принципової громадян-

(Закінчення на стор. 16)
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Відзначили 100-річчя проголошення ЗУНР
НЮ-ЙОРК. – 3 листопада відбулася науко-

ва конференція, присвячена 100-річчю прого-
лошення Західно-Української Народної Респу-
бліки та Акту Злуки з Українською Народною 
Республікою, яку спільно організували Наукове 
Товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-А), 
Українська Вільна Академія Наук і Український 
Інститут Америки. 

Програму конференції відкрила ведуча, 
директор Історично-правничої секції НТШ-А 
Анна Процик, яка відзначила, що святкуван-
ня історичних подій 1918 року науковими уста-
новами в Америці розпочалося конференцією, 
присвяченою 100-річчю Української Народної 
Республіки. „Сьогодні, – зазначила А. Процик, 
– ми продовжимо осмилювати історичні події, 

які відбулися 100 років тому в Галичині – йдеть-
ся про Західно-Українську Народну Республіку“. 

На конференцію були запрошені науковці з 
України Олег Павлишин та Ігор Гирич, а також 
президент НТШ-А у 2006-2012 роках Орест 
Попович, нащадок державних діячів ЗУНР – 
президента Євгена Петрушевича та дипломата 
Лонгина Цегельського.

Оскільки О. Павлишин (Львівський націо-
нальний університет ім. Івана Франка) не зміг 
прибути на конференцію до Ню-Йорку, голо-
вні тези його доповіді прочитала А. Процик, 
додаючи свої коментарі. Отже, в доповіді О. 
Павлишина „Встановлення української вла-
ди у східній Галичині та державне будівництво 
ЗУНР“ проаналізовано події 1918 року в світо-

вому та місцевому параметрах. 
Передача влади від австрій-
ської адміністрації україн-
ській відбулося відносно мир-
но, хоча більшість урядників 
були поляками. Пізніші події 
набрали драматичного харак-
теру, коли польські політичні 
та військові діячі почали вба-
чати в українському політич-
ному русі Галичини загрозу 
існуванню майбутньої поль-
ської державности. 

У доповіді йшлося про пер-
ші кроки державотворення 
ЗУНР – міжнародну та наці-
ональну політику, розбудову 

(Закінчення на стор. 12)

Президент України мав зустріч 
з ієрархами УПЦ МП

Святослав Хоменко
BBC
  
КИЇВ. – Президент України Петро Порошен-

ко увечорі 13 листопада провів закриту зустріч 
з частиною ієрархів Української Православної 
Церкви Московського Патріярхату (УПЦ МП). 
Раніше цього ж дня собор УПЦ МП ухвалив не 
зустрічатися з П. Порошенком за межами Киє-
во-Печерської Лаври. Президент наполягав на 
тому, щоб ієрархи прибули до виставкового 
центру „Український дім“.

Спочатку зустріч П. Порошенка з ієрархами 
УПЦ МП плянували провести вдень. 

Проте зустріч в заплянований час не відбу-
лася через те, що місце її проведення не узго-
дили. Ієрархи УПЦ МП вранці 13 листопа-
да оголосили про проведення свого Архиєрей-
ського собору і почали засідання саме з питан-
ня про зустріч з президентом. Сумнівів щодо 
доцільності зустрічі з президентом у архиєреїв 
не виникло, але ідею їхати в „Український дім“ 
вони не підтримали.

У результаті близько 2-ої год. дня між 
Митрополитом УПЦ МП Онуфрієм і П. Поро-
шенком відбулася телефонна розмова, під час 

якої сторони не змогли порозумітися.
Після цієї розмови собор УПЦ МП продо-

вжив свою роботу і за кілька годин затвердив 
постанову, в якій заявив про припинення євха-
ристійного спілкування з Константинополь-
ським Патріярхатом.

Частина ієрархів УПЦ МП увечорі прибула 
до „Українського дому“ на зустріч з президен-
том‚ який розповів про свої переговори з Все-
ленським Патріярхом, а представники УПЦ 
МП висловили підтримку отримання автоке-
фалії Церкви в Україні. 

Радник Президента України Ростислав Пав-
ленко, який займається підготуванням ство-
рення Автокефальної Церкви з боку офіцій-
ного Києва, розповів про шалений тиск з боку 
УПЦ МП, під яким перебувають прихильники 
автокефалії в лоні цієї Церкви.

Українська влада та представники УПЦ 
Київського Патріярхату прогнозують, що зре-
штою до нової церкви приєднається велика 
частина УПЦ МП. П. Порошенко заявив, що ті 
священики і миряни, які після створення Авто-
кефальної Церкви побажають зберігати духо-
вну єдність з Москвою, отримають таку мож-
ливість.

Під час конференції в Науковому Товаристві ім. Шевченка (зліва): 
Ігор Гирич, Орест Попович і Анна Процик. (Фото: НТШ-А)
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 ■ На Донбасі провели псевдовибори

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ України 
12 листопада висловило категоричний протест 
у зв’язку з незаконними та нелеґітимними ді-
ями Росії з проведення псевдовиборів на тим-
часово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях України. Спроба Росії ви-
правдати, організувати та згодом леґітимізувати 
процес фейкового „голосування“ на окупова-
ному Донбасі є кричущим порушенням норм і 
принципів міжнародного права, українського 
законодавства, а також суверенітету та терито-
ріяльної цілісності України. Псевдовибори не 
створюють жодних правових наслідків та не 
будуть визнані Україною і міжнародним співто-
вариством. Помічник Президента Росії Владис-
лав Сурков надіслав вітання „з перемогою на 
виборах“ новообраним ватажкам окупованих 
Донецької і Луганської областей Денисові Пу-
шилінові і Леонідові Пасічникові. (Міністерство 
закордонних справ України‚ „Українська правда“)

 ■ До Борисполя рушить експрес

КИЇВ. – Новий швидкісний потяг, який курсува-
тиме між Центральним залізничним вокзалом і 
Міжнародним летовищем „Бориспіль“, назвуть 
„Kyiv Boryspil Express“. Ця назва 12 листопада 
перемогла в голосуванні, у якому взяли участь 
10 тис. користувачів „Facebook“. Попередня 
вартість проїзду – 80 грн. Час в дорозі – 35 
хвилин. Будівництво швидкісної лінії залізнич-
ного сполучення буде завершено до 1 грудня. 
(„Українська правда“)

 ■ Порошенко не відпустив Луценка

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко 9 листопа-
да повернув Генеральному прокуророві Юрієві 
Луценкові заяву про звільнення з огляду на те, 
що він отримав вотум довіри в парляменті і пе-
ред ним стоять важливі завдання. Ю. Луценко 
7 листопада подав заяву про відставку. Під час 
голосування Верховна Рада не підтримала від-
ставку генерального прокурора – за відставку 
проголосували лише 38 депутатів. („Укрінформ“)

 ■ Будуть стипендії для дітей журналістів

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко 9 листо-
пада підписав указ про призначення стипен-
дій Президента України дітям журналістів, які 
загинули у зв’язку з виконанням професійних 
обов’язків. Продовжено виплату стипендії сино-
ві журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув 
під час Революції Гідности, та доньці військового 
кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув 
у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве 
під час проведення антитерористичної опера-
ції. („Укрінформ“)

 ■ Відкрили пам’ятні дошки 

ЖИТОМИР. – 9 листопада відкрили пам’ятні до-
шки Олегові Ольжичеві та Миколі Сціборському, 
яким посмертно присвоєні звання „Почесний 
громадянин міста Житомира“. Дошка М. Сцібор-
ському встановлена на приміщенні обласного 
управління статистики (скульптор Ігор Сень). 
Скульптор Василь Фещенко та дизайнер Юрій 
Дубінін виготовили з бронзи дошку О. Ольжиче-
ві, яку вкрали на початку 2010-их років з брами 
Свято-Успенського Собору. Саме тут у 1907 році 
було охрещено О. Ольжича. („Укрінформ“)

 ■ Знайшли склади з краденим майном

ЖИТОМИР. – Під час обшуків, проведених Ге-
неральною прокуратурою спільно з Службою 
безпеки України, на складах підприємства у Жи-
томирській області виявлені вибухонебезпечні 
предмети. Про це повідомив 9 листопада відділ 
зв’язків з громадськістю Генеральної прокура-
тури України. Під час проведення обшуку вияв-
лено 84 двигуни до танків Т-72 та інше військо-
ве майно невстановленого походження, серед 
якого 3,494 скрині з капсулями від патронів до 
стрілецької зброї (300 млн. штук). Досліджується 
протиправна діяльність суб’єктів господарюван-
ня, які набули товари подвійного використання 
та військового призначення внаслідок фінансо-
во-господарських операцій з підприємствами, 
що мають ознаки фіктивности. („Укрінформ“) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ВИЗРІВАЄ НОВА РЕАЛЬНСТЬ

Росія не піде з Донбасу,  
але на Путіна чекає „несподіванка“ 

Микола Маломуж

Міжнародна ситуація зараз така: відбуваються 
ґльобальні переговори щодо нового світопоряд-
ку. Покищо це питання обговорюється в закри-
тому режимі між США, Европейським Союзом, 
Китаєм, Японією, Індією, Бразилією, Канадою, 
Росією. Тобто сюди включені великі світові грав-
ці.

А вже у цьому форматі ведуться переговори 
щодо вреґулювання складних проблем: Україна, 
Сирія, Північна Корея, Іран, Афганістан, Іслям-
ська Держава. І в цьому руслі великих домовле-
ностей йдуть переговори щодо того, якою може 
бути модель вреґулювання конфлікту на Донбасі‚ 
поруч з чинними Мінськими угодами, та які кон-
кретні кроки треба зробити.

Що стосується нової ймовірної зустрічі у фор-
маті „Волкер-Сурков“, то представник США упо-
вноважений вести наступну лінію – дотримува-
тися Мінських угод, але з підтримкою провідних 
країн світу. Тобто це новий формат впливу на 
Росію, щоб вона вийшла з Донбасу.

Однак‚ варто зауважити: Росія сьогодні не 
готова до ефективних дій, визначених Мінськи-
ми угодами. І зустріч „Волкер-Сурков“ відбу-
деться у форматі обговорення. По-перше, сто-
рони торкнуться питання обміну полоненими – 
К. Волкер наполягатиме на цьому. По-друге, оче-
видно‚ будуть розмови щодо миротворчого кон-
тинґенту. Але тут Росія стоїть на своїх умовах. 
Вона вдаватиме якісь реверанси-поступки, але не 
дозволить, щоб миротворці контролювали укра-
їнсько-російський кордон на окупованих тери-
торіях. Адже на даному етапі Росія використо-
вує ситуацію на Донбасі для тиску на Україну та 
наших партнерів. Тому вона не відмовиться від 
цього засобу у найближчі місяці.

Але К. Волкер виконає свою місію – проведе 
черговий етап переговорів з пропозиціями щодо 
обміну полонених, щодо миротворчого контин-
ґенту, щодо повного припинення вогню і щодо 
відновлення контролю на кордоні і, можливо, 
також щодо варіянту перехідної адміністрації. І 
якраз наступна зустріч „Волкер-Сурков“ може 
бути початком нового етапу, в якому ці пункти 
будуть визначені. 

Зараз ще складно прогнозувати, як піде процес, 
тому що Росія займає жорстку позицію у страте-
гічних проблемах реґулювання. А що стосуєть-
ся незначних проблем – тут вони свої думки озву-
чать. Тобто це буде дискусійний формат, який 
покищо не приведе до конкретного рішення.

Що ж стосується миротворчої операції на Дон-
басі, то ніякого пожвавлення чекати не варто. 
Росія стоїть на своєму (миротворці з обмежени-
ми функціями і тільки на лінії розмежування), а 
Рада Безпеки ООН не може перестрибнути через 

російську голову.
Хто може реально змінити ситуацію? Це кра-

їни-учасниці, які зараз готують новий пакет 
ґльобальних домовленостей, щоб не допусти-
ти ґльобальних катастроф. І в цьому форма-
ті ми вже можемо говорити про дорожню кар-
ту щодо України. Так, можливо дорожня карта, 
яка буде підготовлена з участю міністрів закор-
донних справ провідних країн світу в якійсь мірі 
збігатиметься з Мінськими угодами. Але це буде 
зовсім інший формат. Це реальна програма дій, 
яка зараз готується і буде ухвалена у новому фор-
маті‚ з участю зокрема Росії. І це буде юридично 
зобов’язуючий документ і програма дій з вико-
нання під егідою керівників головних країн сві-
ту і їх уповноважених представників, наприклад, 
міністрів закордонних справ, міністрів оборони. 
Тобто це той континґент учасників робочої гру-
пи, який приймає рішення відповідно до право-
вої позиції країн учасниць цього формату. І тіль-
ки такий формат спрацює.

А формат „Волкер-Сурков“ можна назвати під-
тримкою України, яка не має реальних перспек-
тив з вреґулювання ситуації, оскільки К. Волкер 
не має тих уповноважень, які б направду дозво-
лили це зробити. Він правильно діє в межах сво-
їх уповноважень, озвучуючи погоджену позицію 
НАТО і Евросоюзу.

 
Новий формат

Формат з участю провідних країн світу зріє. 
Покищо триває тяжкий процес неофіційних 
переговорів. Це буде формат на кшталт Гельсін-
ських угод, де будуть прийматися всі стратегіч-
ні рішення щодо нового світопорядку: обмежен-
ня і контроль ґльобальних озброєнь, недопущен-
ня ґльобальних контроверсійних сценаріїв між 
різними бльоками, а також вирішення проблем 
стратегічного, економічного, екологічного і без-
пекового (виживання людства) характеру. 

Тобто готується потужний формат на якісно 
новому етапі, який дасть програми дій з кожної 
проблемної ситуації, включаючи Україну. Буде 
прийнято юридично-зобов’язуючі документи. І 
найголовніше – буде створено механізми реалі-
зації не під егідою Тристоронньої контактної гру-
пи, яка по суті нічого не вирішує, а в рамках сер-
йозного формату. І в цьому форматі Володимир 
Путін буде критично залежним від усіх домовле-
ностей, тому що там стоятиме питання і перспек-
тив самої Росії. Тому це зовсім інший механізм.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Микола Маломуж – колишній Голова Служби 
зовнішньої розвідки України, генерал армії Украї-
ни‚ Київ.

УКРАЇНА-ПОЛЬЩА

Сто років братовбивчої війни
Ярослав Грицак

Уже 16 років поспіль ми збираємося 1 лис-
топада на Личаківському цвинтарі, щоб спіль-
но вшанувати пам’ять українських і польських 
вояків, які загинули в українсько-польській 
війні за Львів і Галичину.

Цей рік особливий. І то з двох причин. 
По-перше, виповнюється 100 років з початку 
цієї війни. А по-друге, уперше ця наша спіль-
на акція виходить за межі Львова і поширюєть-
ся на найбільші міста України і Польщі. У той 
самий момент наші друзі і колеґи запалюють 
свічки пам’яті у Варшаві, Перемишлі, Люблі-
ні, Кракові, Ґданьську по польському боці та в 
Києві, Гадячі, Луцьку, Рівному, Харкові, Чернів-
цях, Миколаєві, Кривому Розі по українському 
боці – а в обід студенти і викладачі Української 
академії провідництва запалили свої свічки на 
горі Маківці.

Хочу нагадати, що один з тих, хто першим 
висловив і підтримав ідею цієї спільної акції, 

був Яцек Куронь. Він називав польсько-україн-
ську війну за Львів братовбивчою війною. І не 
тільки тому, що по різні лінії фронту знаходи-
лися брати і сестри однієї сім’ї, як було у випад-
ку дітей Уляни Кравченко, першої української 
галицької поетеси. Але й тому, що у цій війні 
гинула ідея братерства двох наших народів.

Я хочу продовжити цю думку. У той самий 
час, як пізньої осені і до літа точилася поль-
сько-українська війна за Львів і Галичину, далі 
на схід йшла більшовицько-українська війна за 
Київ і всю Україну. Яка б не була важлива війна 
за Львів, стратегічно війна за Київ була набага-
то важливішою. Бо, як було відомо ще задовго 
до початку війни, хто володіє Києвом, той має 
ключі до Росії – тобто справляє вплив на всю 
Східню Европу.

У цій війні за Київ перемогли більшовики. 
Весною 1920 року була зроблена остання спро-
ба вибити більшовиків з української столиці. 

(Закінчення на стор. 9)
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 ■ У столиці грабували жінок

КИЇВ. – 9 листопада поліцаї затримали двох 
чужинців, які, одягнувши „балаклави“ та засто-
совуючи газовий бальончик, грабували жінок 
на території Солом’янського та Голосіївського 
районів столиці. Вони відбирали у потерпілих 
торбинки з гаманцями та мобільні телефони. 
Коли один зі співучасників нападав на жертву, 
інший сидів за кермом та спостерігав за ситу-
ацією. Упродовж вечора зловмисники скоїли 
два такі злочини. Слідчі мають підстави вва-
жати, що на їх рахунку вісім таких правопору-
шень. („Укрінформ“)

 ■ Судять посадника Одеси

ОДЕСА. – Малиновський районний суд Одеси 
14 листопада почав розглядати справу одесь-
кого міського голови Генадія Труханова й інших 
посадових осіб. 9 листопада колеґія суддів за-
лишила без задоволення понад 20 клопотань 
захисту Г. Труханова та інших осіб. Їх звинувачу-
ють в створенні схеми для продажу приміщень 
заводу „Краян“ за завищеною ціною. У лютому 
2018 року затримали Г. Труханова і його заступ-
ника Павла Вуґельмана, коли‚ за даними слід-
ства, Одеська міська рада придбала будівлю за 
185 млн. грн. у приватної структури, яка, в свою 
чергу, на початку 2016 року заплатила за цей 
комплекс на авкціоні лише 11.5 млн. грн. Отри-
мані гроші фірма-продавець спробувала пере-
рахувати компанії з ознаками фіктивности. Де-
тективи підозрюють у причетності до цієї схеми 
вісім осіб. (Радіо Свобода)

 ■ Посварилися з залогою

КАЇР. – Літак авіокомпанії „YanAir“, який летів за 
маршрутом Київ-Шарм-ель-Шейх, 7 листопада 
здійснив вимушену посадку в Каїрі через аґре-
сивну поведінку пасажирів. Однак пасажири 
стверджують, що бійки не було, а натомість 
аґресивно поводилася залога літака. Супереч-
ка з залогою виникла на мовному підґрунті: усі 
об’яви та спілкування пілота та залоги робили-
ся російською мовою. На прохання розмовляти 
українською мовою, яке висловив один з паса-
жирів, отримали у відповідь відмову в аґресив-
ній формі. Роздратування стюардеси викликав 
чоловік, в якого була зачіска „оселедець“. Вона 
не налила йому води і почала висловлюватись 
на його адресу, що спричинило адекватну від-
повідь щодо неприпустимости переходу на 
особистості. Стюардеса викликала в салон піло-
та, який почав погрожувати російською мовою. 
Сімох пасажирів, яких зняли на вимогу залоги, 
незабаром відпустили. До ранку вони теж діс-
талися до Шарм-ель-Шейха. Близько 9-ої год. 
вечора літак вилетів у Шарм-ель-Шейх. (BBC) 

 ■ Угода про спільну плятформу 

КИЇВ. – 9 листопада співголова фракції „Опози-
ційний бльок“ Юрій Бойко та провідник партії 
„За життя“ Вадим Рабінович підписали угоду про 
створення „Опозиційної плятформи – За життя“. 
Вони плянують висунути єдиного кандидата в 
президенти. Політрада партії „За життя“, голо-
вою якої є Віктор Медведчук, рекомендувала 
висунути єдиним кандидатом у президенти В. 
Рабіновича. На підписанні угоди не був при-
сутній інший співголова фракції „Опозиційний 
бльок“ Юрій Вілкул, який у минулому був упра-
вителем підприємств Ріната Ахметова. (ВВС)

 ■ Усик захистив звання чемпіона

МАНЧЕСТЕР‚ Великобританія. – 11 листопада 
український боксер Олександер Усик пере-
міг так званим нокавтом британця Тоні Белью 
в Манчестері й захистив звання абсолютно-
го чемпіона світу у ваговій категорії до 90.7 
кілограмів. У восьмому равнді Т. Белью впав 
після бокового удару з лівої й не зміг підвес-
тися. Українець захистив свої чемпіонські по-
яси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF. О. Усик 
став абсолютним чемпіоном світу в липні. У 
фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської 
суперсерії українець зустрічався з росіянином 
Муратом Гассієвим і за результатами 12 равн-
дів переміг його за одноголосним рішенням 
суддів. (Радіо Свобода) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

Учасники пересаджування оливи Президента Петра Порошенка. (Фото: Посольство України в Ізраїлі)

ПОЛІТИЧНА ПРОГНОЗА

Вибори-2019: головне протистояння
Тарас Кузьо

Політичні сили, що прийшли до влади у 2014 
році, почали процес европеїзації України завдя-
ки всеосяжним реформам. Покинули „русскій 
мір“ шляхом декомунізації, підтримки україн-
ської національної ідентичности та інтеґрації в 
Европейський Союз і НАТО.

Майже два десятиліття тому я назвав ці про-
цеси „чотиривимірним транзитом“ який перед-
бачає демократизацію, побудову ринкової еко-
номіки, державотворення й націотворення. Усі 
ці аспекти потрібно розглядати в комплексі як 
передумови до звільнення України від радян-
ського світогляду та російського впливу та їх 
заміну українською ідентичністю й европей-
ськими цінностями.

Чи зможуть політичні сили, що переможуть 
на виборах-2019 завершити цю роботу?

Російський Президент Володимир Путін не 
відмовився від своєї стратегічної мети — втри-
мати Україну в межах „руского міра“ і евра-
зійських інтеґраційних структур. На щоріч-
ній зустрічі Валдайського клюбу він заявив, що 
чекає результатів виборів в Україні, аби почати 
перемовини з новим українським президентом.

Хто ж це може бути? Коли українців запи-
тали, кого, на їхню думку, Росія хоче бачити 
наступним президентом України, вони назвали 
Юрія Бойка (46.5 відс.), Вадима Рабіновича (38 
відс.), Юлію Тимошенко (28.4 відс.).

Не дивно, що серед російських фаворитів — 
колишні члени Партії Реґіонів. Водночас є дві 
причини, чому Ю. Тимошенко має проросійське 
зображення.

По-перше, хоча з часу підписання нею газової 
угоди з В. Путіном минуло вже понад 10 років, 
вона досі не може дати чесну і зрозумілу від-
повідь на питання, чому погодилася на такий 
невигідний для України контракт.

По-друге, її партія „Батьківщина“ не під-
тримує реформи, необхідні для европейської 
інтеґрації України, а сама Ю. Тимошенко обі-
ймає вкрай низьке 330-те місце в рейтинґу з 423 
народних депутатів за рівнем голосування за 
реформаторські законопроєкти.

Список потенційних кандидатів у президен-
ти вже довгий, однак‚ серйозними претенден-
тами на перемогу можна вважати лише кіль-
кох. Деякі є технічними кандидатами олігархів 
(наприклад, Олег Ляшко для Ріната Ахметова) 
чи виконують ролю перешкод, які мають зава-
жати Петрові Порошенкові (Володимир Зелен-
ський для Ігоря Коломойського). 

Водночас нерішуча поведінка Святослава 
Вакарчука вказує на слабку рису його характе-
ру, яка буде особливо проблематичною, якщо 
його оберуть президентом.

Ю. Бойко і В. Рабінович навряд чи погодять-
ся об’єднатися довкола єдиного проросійсько-
го кандидата. І навіть якщо таке трапиться, то, 
зважаючи на перебування 16 відс. їхніх потен-
ційних виборців і 27 одномандатних округів, де 
Партія Реґіонів перемогла у 2012 році, під росій-
ською окупацією, вони не зможуть пробитися 
до другого туру і тим паче перемогти.

Основне змагання відбуватиметься між Ю. 
Тимошенко і П. Порошенком. Однак, насправ-
ді, це буде протистояння між П. Порошенком і 
Путіном. Тільки П. Порошенка В. Путін сприй-
має як перешкоду для досягнення своїх страте-
гічних цілей в Україні. Переконаний, що з інши-
ми потенційними переможцями, передусім з Ю. 
Тимошенко, зможе „домовитися“.

Є шість причин, чому В. Путін вважає Поро-
шенка своїм головним опонентом.

По-перше, передвиборна плятформа П. 
Порошенка „Армія, мова, віра“ ґрунтується на 

Ліс „Україна“ росте в Ізраїлі
Світлана Глаз

ДОРОТ‚ Ізраїль. – 29 жовтня в лісі Дорот була 
пересаджена олива, яку посадив Президент Укра-
їни Петро Порошенко під час офіційної візити до 
Ізраїля. У цьому районі країни кілька років тому з 
ініціятиви Єврейського земельного фонду і з під-
тримкою Посольства України в Ізраїлі засновано 
ліс „Україна“. 

Місце надзвичайно красиве, особливо у люто-
му-квітні, коли тут цвітуть анемони, або, як їх 
називають українці, що живуть в Ізраїлі, ізраїль-
ські маки. Вони схожі на українські, які є симво-
лом теперішньої України. Щороку сюди помилу-
ватися квітами та цвітінням сосен, ялинок, кедрів 
приїздять тисячі місцевих жителів і туристів, тут 
відбувається щорічний фестиваль „Червоний пів-
день“. Червоні галявини сягають кілометрів, їх 
видно ще здалеку. 

Саме тут Земельний фонд єврейської держави 

надав ділянку землі для Українського лісу‚ в яко-
му посадили президентську оливу. Зазвичай, під 
час офіційних візитів офіційна особа країни виса-
джує в Єрусалимському парку націй два дерева. 
За ними доглядають лісники, а за деякий час одне 
з дерев залишається в парку, а друге пересаджу-
ють в ліс. Олива була пересаджена в ліс „Україна“. 
Біля дерева встановлено кам’яну стелу, на якій 
зображено прапор України та напис, що це дере-
во посадив Президент України П. Порошенко. 

В акції взяли участь Посол України в Ізраї-
лі Генадій Надоленко, співробітники посольства 
та Земельного фонду, члени української громади, 
журналісти. 

„Відтепер цю ділянку лісу прикрашатиме оли-
ва – символ дружби між двома народами“, – зау-
важив Посол Г. Надоленко і побажав українсько-
му та єврейському народам зміцнювати зв’язки, 
запроваджувати нові спільні проєкти та вирости-
ти ще не один ліс на згадку нащадкам. 

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Що думають про економічну систему?

ВАШІНҐТОН. — Дослідчий інститут „Пю Рісирч 
Сентер” 4 жовтня оприлюднив статистику про 
те, що думають американці про економічну 
систему США. Більшість респондентів (63 відс.) 
переконані, що економічна система країни „не-
справедливо сприяє тим, котрі мають могутні 
інтереси”. 84 відс. демократів і 36 відс. респу-
бліканців погоджуються з цим твердженням. 
Тільки 33 відс. опитуваних вважають, що еко-
номічна система є „назагал справедливою для 
більшости американців”. (www.pewresearch.org)

 ■ Уряд вимагає дії від компаній

ВАШІНҐТОН. — Предсідник Федеральної ко-
мунікаційної комісії США (FCC) Ажіт Пай звер-
нувся до керівників 13 головних телефонічних 
компаній з вимогою, щоб вони не пізніше 2019 
року встановили систему для поборювання так 
званих „robocalls” – скомп’ютеризованих авто-
матичних телефонічних дзвінків, які нормально 
стараються щось продати або передати вістку 
якоїсь політичної кампанії. В травні А. Пай ви-
дав подібний заклик, щоб телефонічні компанії 
розпочали працю над таким проєктом, а 5 лис-
топада звернувся листовно, щоб компанії до 
19 листопада звітували‚ який поступ дотепер 
зроблено. В жовтні американці отримали понад 
5 млрд. таких небажаних телефонічних дзвін-
ків. Комісар FCC Джесіка Розенворсел зверну-
ла увагу, що Канада вже встановила реченець 
2019 року‚ щоб запровадити таку технологію. 
(„Reuters”)

 ■ США поширюють санкції на Росію

ВАШІНҐТОН. — США наклали санції 8 листопада 
на трьох осіб і дев’ятеро установ для підсилен-
ня натиску на Москву через її анексію Криму та 
порушення людських прав в Україні. До спис-
ка установ попала відпочинкова оселя „Мрія” 
– люксусовий п’ятизірковий готель на півден-
ному побережжі Криму, власником якого є ро-
сійський державний Сбербанк, який вже підля-
гав санкціям. Заступник міністра закордонних 
справ Росії Сергій Рябков сказав аґенції „Інтер-
факс”, що „будь-які американські намагання здо-
бути політичні точки‚ вживаючи події‚ які вже 
ввійшли в історію‚ є призначені на невдачу і не 
будуть взяті під увагу нами”. („Associated Press”)

 ■ Суд наказав Японії платити репарації

СЕУЛ. — Верховний Суд Південної Кореї ви-
рішив 30 жовтня, що японська сталеварня по-
винна заплатити відшкодування чотирьом пів-
деннокорейцям, які були змушені виконувати 
примусові роботи під час колоніяльної влади 
Японії на корейському півострові перед кінцем 
Другої світової війни. Суд розглядав це питання 
впродовж п’яти років. Міністер закордонних 
справ Японії Таро Коно сказав, що це рішення 
„виразно нарушило” угоду з 1965 року між Сеу-
лом і Токіо‚ в якій Японія заплатила 500 млн. дол.
‚ щоб відновити дипломатичні відносини. Мініс-
тер загрозив про вжиття контрзаходів, що може 
довести справу до Міжнародного суду справед-
ливости. Рішення суду каже, що японська кор-
порація „Ніпон“ має заплатити відшкодування 
на 100 млн. вон (87,680 дол.) кожному з чоти-
рьох позивачів, котрі були змушені працювати в 
сталеварнях в 1941-1943 роках. Тільки один по-
зивач, 94-літній Лі Чум-сік, ще живе після 14-літ-
ньої леґальної боротьби. Суд вирішив, що угода 
1965 року не забороняє індивідуальним особам 
шукати відшкодування. („Associated Press”)

 ■ Видано новий медальйон для ветеранів

ВАШІНҐТОН. — Департамент для ветеранських 
справ (VA) видав 11 листопада перший медаль-
йон для приватного надгробного каменя рядо-
вого Мілтона Оліва, героя В’єтнамської війни. 
Згідно з законом США з 16 грудня 2016 року, 
Конґрес уповноважив Національну адміністра-
цію кладовищ (NCA) видавати медальйон для 
позначення тих ветеранів, котрі отримали най-
вище військове відзначення – Медалю Чести, і 
котрі є поховані на приватних цвинтарях з при-
ватним надгробним каменем чи іншим знаком. 
(„www.military.com”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

Військовий досвід України 
– взірець для Америки

Нолан Петерсон

„Чисте небо-2018“ – це найбільші авіяційни-
ми бойові навчаннями України в пострадянську 
епоху. Участь у них взяли повітряні сили США 
та близько 950 військовослужбовців з восьми 
країн НАТО і України. США надали винищувачі 
„F-15C“ та „F-15D“ і пускові комплекси „JTAC“.

Для чужоземних летунів „Чисте небо-2018“ – 
чудова можливість вивчити техніку і тактику, 
яку росіяни змогли б використати у повітряній 
війні. Адже Росія також використовує винищу-
вачі „Су-27“. Та й програми‚ за якими навчають-
ся українські летуни‚ такі ж, як і в російських.

Хоча американське правління наголошує, що 
навчання – це не спроба зробити Україну чле-
ном НАТО. Навпаки, акцент робили на тому, 
щоб об’єднати потужності військово-повітря-
них сил України з силами Альянсу і створити 
„реґіон стабільности“ у Східній Европі.

Російська артилерія далі „гуляє“ на Донба-
сі. Москва постійно веде тіньову гру на терито-
рії України – вбивства, саботажі, кібератаки. На 
додаток‚ російські військово-морські сили поси-
лили переслідування торгових кораблів, які 
прямують до українських портів в Озівському 
морі. Цей крок – рівнозначний бльокаді, впев-
нено заявляють представники України і НАТО.

Понад 75 відс. українців впевнені: Росія праг-
не знищити українську державу. Стільки ж згод-
ні з тим, що нормалізація відносин з Росією 
неможлива, поки Володимир Путін перебуває 
при владі. Такі дані опитувань Центру Разумко-
ва.

Адміністрація Президента США Дональ-
да Трампа надала значну підтримку Україні. 
Особливо наприкінці 2017 року, скасувавши 
заборону Барака Обами на передання Украї-
ні летальної зброї. З тих пір США доставили 

210 протитанкових ракет „Джавелін“ разом з 37 
пусковими комплексами (вартістю приблизно 
47 млн. дол.), а також сучасні снайперські сис-
теми.

Співробітники американської поліції беруть 
участь у навчанні українських колеґ. ФБР (FBI) 
допомагає українській владі у деяких ключових 
розслідуваннях.

Партнерство між США та Україною – дво-
стороннє. Військовий досвід України є взіре-
цем того, як потрібно вести нетрадиційну війну 
і відбивати атаки з боку таких країн, як Росія і 
Китай.

Коли у квітні 2014 року почалась війна, Укра-
їна змогла послати на схід лише 6‚000 військо-
вослужбовців. Сьогодні ж на Донбасі їх 60 тис. І 
це лише мала частка української армії.

Україна не буде проводити операцію з мит-
тєвого звільнення Донбасу. Вона створює ком-
біновані війська для поступового припинен-
ня російського вторгнення. Водночас поліпшує 
взаємодію з НАТО.

За чотири роки війни Україна зробила з неіс-
нуючої армії могутнє військо. Стала головною 
перешкодою між Росією та Европою. Польща, 
Естонія, Латвія та Литва відчувають, що Москва 
дихає їм у спину.

Один польський дипломат сказав наступ-
не: „Ми хочемо, щоб українські Збройні сили 
повністю відповідали стандартам НАТО. Хоче-
мо навчатись в українців, бо вони знають і розу-
міють, як битися з росіянами. Адже роблять це 
щодня“.

„Газета по-українськи“

Нолан Петерсон – американський воєнний 
журналіст, кореспондент газети „The Daily 
Signal“.

БЛИЗЬКА НЕБЕЗПЕКА

Росія може висадити десант 
на Озівському узбережжі

Ігор Лосєв

Політична верхівка нашої країни розраховує 
відсудити в міжнародних інстанціях те, що не 
змогла чи не схотіла відвоювати на полі бою. Але 
судові розв’язання можливі там, де право визна-
ється як міжнародна універсальна мова. Якщо ж 
протилежна сторона її відкидає, то жодних шан-
сів на юридичну перемогу над нею‚ аж до її воєн-
ного розгрому‚ немає. Себто це може бути більш 
чи менш віддалена перспектива. А доля України 
в цій війні вирішується тут і зараз. Тому визво-
лення одного українського села важливіше від 
багатьох тонн юридичних документів, що потра-
пляють на стіл якогось там високоповажного 
суду.

Усі разом узяті суди за ці майже п’ять років 
війни не повернули Україні жодного окупова-
ного Російською Федерацією населеного пункту. 
Це відбувається тільки зусиллями Збройних сил 
України та добровольчих формувань. Росія вика-
зує тотальну зневагу до міжнародного права, до 
будь-яких договорів, угод, домовленостей, кон-
венцій і правил. Вона згадує про них лише тоді, 
коли треба когось змусити виконувати те, що 
вигідно їй. Себе ж натомість нічим правовим не 
обтяжує. 

Здається, що в Міністерстві закордонних 
справ України цю обставину не усвідомили‚ тому 
всі витончені дипломатично-правові конструкції 
у спілкуванні з таким ворогом позбавлені будь-
якого сенсу. Ось чому дивно чути від заступника 
Міністра Павла Клімкіна Олени Зеркаль: „Якщо 
ми розірвемо угоду з Росією про статус Озівсько-
го моря від 2003 року, то вона висуне нам терито-
ріяльні претензії“.

Одіозна домовленість, накинута Кремлем Пре-
зидентові Леонідові Кучмі під час і після кризи 

навколо острова Тузла, позбавляє Україну тери-
торіяльних вод на Азові та дає можливість Росії 
перетворювати його на російське озеро. Судячи 
з усього, наше Міністерство закордонних справ 
— це якісь раби-формалісти. За їхньою логікою, 
Росія не воює проти нас, бо не оголошувала нам 
війни.

Москва, і не лише вона, уже давно веде полі-
тику доконаних фактів, де формальності зведено 
до мінімуму. Для того‚ щоб захопити чужу тери-
торію, зовсім не треба висувати територіяльні 
претензії. Росія без них захопила Крим і шматок 
Донбасу. У разі наступних збройних ампутацій 
наших територій вона не потребуватиме жодних 
територіяльних вимог до України, усе вирішува-
тиме брутальна військова сила. 

Тому треба розірвати невигідну для нашої кра-
їни угоду задля того, щоб установити „червону 
лінію“, про яку знатиме і Україна, і Росія. У разі, 
якщо її буде перейдено, Україна матиме закон-
не (в очах світової спільноти) право відкрива-
ти вогонь в аґресора. Інакше, забльокувавши 
акваторію Маріюполя та Бердянська, Росія вес-
тиме пропаґанду на Заході, спекулюючи на тій 
угоді 2003 року, у якій Озівське море оголоше-
но „спільним морським простором Росії та Укра-
їни“, себто „все навколо колгоспне, усе навколо 
моє“.

Проте дивує панічний страх вітчизняної 
дипломатії перед територіяльними претензія-
ми країни, яка проти нас воює. Це все одно що, 
втративши голову, переживати про збереження 
на ній волосся.

Звісно, тут дуже шкодить Україні реалізо-
вана ідея-фікс Петра Порошенка про неоголо-
шення воєнного стану. Це дає Москві широкі 

(Закінчення на стор. 18)
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 ■ Відзначено „День національної єдности”

МОСКВА. — Прихильники різних російських на-
ціоналістичних груп промаршували вулицями 
Москви 4 листопада для офіційного святкуван-
ня „Дня національної єдности”. Кілька осіб були 
затримані поліцією за порушення порядку. Свя-
то було створене 2005 року Президентом Росії 
Володимиром Путіном для відзначення перемо-
ги Росії над Польсько-Литовським Князівством у 
1612 році. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ Етіопія має першу жінку-президента

АДІС-АБАБА. — Парлямент Етіопії 26 жовтня 
схвалив першу жінку на пост президента. Ним 
є Сагле-Шорк Зевде, ветеран ООН і диплома-
тичного корпусу. Позиція президента в Етіопії є 
церемоніяльна, бо екзекутивна влада спочиває 
в руках прем’єра. Але призначення жінки на 
президента є глибоко символічне в цій другій 
найчисленнішій країні Африки, з населенням 
105 млн. осіб. Половина міністрів уряду країни 
є жінками. Молодий новий Прем’єр Абій Ахмед 
заініціював серію реформ, звільнюючи політич-
них в’язнів, запрошуючи вигнанців повернутися 
і замирившись з Ерітреєю після двох десятиліть 
конфлікту. („The Washington Post”)

 ■ ЦРУ скомпромітувалося в комунікації

ЛЕНҐЛІ, Вірджінія. — Засоби масової інформа-
ції повідомили 2 листопада про компромітацію 
комунікаційної системи Центрального Розвід-
увального Управління (CIA). Інформації одержа-
но від 11 високопосадовців в уряді та в ділянці 
національної розвідки. Проблема почалася 
2009 року, коли адміністрація Президента Ба-
рака Обами оголосила про виявлення таємної 
інсталяції в Ірані для розбудови ядерної зброї. 
Внаслідок цього іранці почали розшукувати 
шпигуна. Їм відносно легко вдалося проникну-
ти в комунікаційну систему ЦРУ, бо ця система 
– хоч була ефективною в зонах бойових дій на 
Середньому Сході – не змогла встояти проти 
технологічно заавансованих контррозвідок ве-
ликих держав. Незважаючи на розпучливі про-
тизаходи ЦРУ, комунікаційна система ЦРУ зазна-
ла широкомаштабних невдач в 2009-2013 роках, 
включно з смертю 20 осіб в Китаї в 2011-2012 
роках. Наслідки цієї компромітації були поваж-
ними й катастрофічними, і відбиватимуться ще 
роками. („www.yahoo.com”)

 ■ Трамп звинувачує Обаму за втрату Криму

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
склав вину за втрату Криму Україною на свого 
попередника Барака Обаму. Під час довшої і 
часом бурхливої пресової конференції 7 листо-
пада, президента запитали про його відносини 
з Росією. Д. Трамп сказав, що під час зустрічі 
з Президентом Володимиром Путіном у Гель-
сінкі в липні „багато було дискутовано – про 
Сирію, про безпеку, про Україну, про факт, що 
Президент Обама дозволив велику частину 
України бути забраною”. Коли репортер прига-
дав, що „це був Президент Путін, котрий анек-
сував Крим”, Д. Трамп відповів, що „це було за 
часів Президента Обами, чи ні? То був Прези-
дент Обама, котрий дозволив‚ щоб це сталося”. 
(„Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ Стейт Вашінґтон скасував кару смери

ОЛІМПІЯ. — Верховний суд стейту Вашінґтон 11 
жовтня скасував кару смерти. У своєму одно-
голосному рішенні суд сказав, що смертна кара 
використовувалася довільним й расово дис-
криминаційним способом. Справу перед судом 
представляли адвокати афроамериканця, ко-
трого визнано винним у зґвалтуванні й вбивстві 
43-літньої жінки в 1996 році. Суд не сумнівався 
у вині підсудного. Губернатор-демократ Джей 
Інслі, колишній прихильник смертної кари, на-
клав мораторіюм на виконання смертних при-
судів у 2014 році, але цим рішенням суду Ва-
шінґтон став 20-им стейтом, який забороняє 
кару смерти. Суд зазначив, що „нашому зако-
нові бракує основної справедливости”. Десятки 
колишніх стейтових суддів також зверталися до 
суду під час процесу, щоб скасувати смертну 
кару. („Fox News”)
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ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

Православ’я на порозі нової ери
Анатолій Бабинський

Визнання рівної канонічної гідности за всі-
ма православними єпископами, священиками і 
мирянами в Україні, яке здійснив Константино-
польський Патріярхат 11 жовтня, є, без сумніву, 
однією з найпотужніших подій з часу відновлен-
ня української незалежности. Схожі речі відбу-
вались і раніше, в Канаді і США, але маштаб був 
не той. Московська патріярхія і у випадку визна-
ння українських Церков в США і Канаді протес-
тувала і обурювалась, але до радикальніших кро-
ків не вдавалась. Ця подія насправді не про Укра-
їну лише, вона про цілий православний світ. І 
навіть ширше: про екуменічний діялог між като-
ликами і православними. 

Для більшости українського суспільства ця 
подія має радше суспільний ефект, і це мають 
щиро визнавати всі учасники процесу та зацікав-
лені сторони. Оскільки присутність і діяльність 
Московської патріярхії в Україні має не лише 
релігійний вимір, мало того, більшість україн-
ського суспільства має до діла не так з літургіч-
ною (лише 16 відс. якого щонеділі буває в хра-
мах), богословською чи аскетичною традиці-
єю Російської Православної Церкви, а з її ідео-
логічною діяльністю як філіялу „русского міра“, 
який, по суті, є банальним російським імперія-
лізмом, націоналізмом і шовінізмом. Найзавзяті-
ші представники цього орвелівського „міра“ взя-
ли в руки зброю і почали вбивати. Тому з цією 
позарелігійною складовою процесу все чітко і 
ясно – питання присутности Московської патрі-
ярхії в Україні пов’язане з питанням безпеки дер-
жави та її громадян. 

Якщо би ця присутність обмежувалась лише 
релігійною сферою, всього могло б і не бути. Але 
Патріярх Кирило, який на зустрічі з Патріярхом 
Варфоломієм говорив радше про політику, ніж 
про „святі канони“, як виглядає, й сам не цура-
ється амплуа російського чиновника.

Документальні засоби, до яких вдавались оби-
дві сторони в усій цій дискусії,  також не були 
надто переконливими. Ціла історія занадто 
заплутана, в ній надто мало прямих відповідей 
на сучасні виклики. Все залежить від того, які 
питання ми ставимо тому чи іншому архівному 
джерелові. 

Набагато переконливішими арґументами були 
пасторальні принципи, і вони, як на мене, більше 
відповідають природі Церкви – „salus animarum 
lex suprema est“. З точки зору Константинополя 
ситуація виглядала дуже логічною: Москва вия-
вилась нездатною розв’язати ситуацію в Україні‚ 
і це тривало більш ніж чверть століття.  Мільйо-
ни православних віруючих, а їх може виявитись 
більше, ніж в храмах УПЦ (МП), перебувають 
в схизмі. Їхня віра не містить догматичних від-
хилень, і вони не бажають бути поза церковним 
тілом, а радше навпаки. Конструктивних рішень 
Москва не пропонує, оскільки їй заважають влас-
ні ідеологеми про „триєдиний народ“, російський 
націоналізм і далі по списку. 

Як резонно зауважив Патріярх Варфоло-
мій,  українське суспільство не бажає бачити 
Патріярха Кирила на своїй території. Кирило же, 
щиро чи ні, вважає, що бачити його не хочуть 
лише політики чи пак „заколотники“. І це в той 
час, коли в переважно православній країні його 
популярність навіть близько не стоїть до симпа-
тій українців до Папи Римського.

У рішенні Константинопольського Патріяр-
хату пасторальний чинник видається найбільш 
сильним і важливим. Це важливо всім тим про-
стим священикам, яким по селах тикали в спи-
ну зі словами „безблагодатний“, віруючим, яких 
намовляли повторно відспівувати своїх родичів 
чи перехрещувати дітей, батькам тих дітей, яким 
відмовляли у християнському похороні тощо. 
Одним словом‚ всім тим, кому відмовляли всі ці 

роки навіть називатись християнами. Всі вони 
„були канонічно поновлені у своєму єпископ-
ському або священицькому сані, також було від-
новлено сопричастя їхніх вірних з Церквою“.

Решта питань документу мають радше тех-
нічний характер. Так, це не очікувана автокефа-
лія, але тектонічний зсув від цього не менший. 
Якщо намагатись зрозуміти,  з якого кута зору 
написаний цей документ, а він не завжди збіга-
ється з тим, як це бачать в Україні, то для Кон-
стантинополя, як виглядає, на сьогодні в Укра-
їні немає жодної інституціоналізованої Право-
славної Церкви. Тому Константинополь скасо-
вує зобов’язання синодального листа 1686 року, 
який  власне є частиною нинішньої проблеми, 
а не можливості її вирішення. Він також від-
новлює свою ставропігію в Україні, яка, воче-
видь,  залишиться тут навіть після того, як буде 
наданий Томос. Всі ці єпископи, які від тепер для 
Константинополя мають рівну гідність,  пови-
нні об’єднатись. Ті, хто не бажатимуть, зможуть 
залишитись єпископами Московського Патріяр-
хату. 

Тож наступним кроком повинен бути собор, 
який, вочевидь, мають очолити екзархи. Цікаво, 
що вони представляють не лише сам Патріярхат, 
але також й українську Церкву в США і Канаді 
відповідно. Вочевидь, кожна з цих юрисдикцій в 
північній Америці була зацікавлена взяти участь 
в цих історичних процесах, оскільки вони також 
робили все можливе, щоб цей день наблизити.

Для всеправославного світу ця подія є не менш 
приголомшливою, ніж для самої України.

Не менш важливим питанням є стан екуме-
нічного діялогу після рішення Константинополя. 
Московська патріярхія, яка намагається тримати 
провідництво і монополію на діялог з Католиць-
кою Церквою, задавати тон в ньому і висувати 
свої умови, безперечно, зробить все, щоб жоден 
інший православний голос з теренів Східньої 
Европи не зазвучав в цьому діялозі. Буде звич-
ний шантаж, який ставитиме Рим в дуже делікат-
не становище: включати в діялог також і україн-
ців та втратити Москву (яка заявила, що вийде зі 
всіх можливих комісій, де будуть представники 
Константинополя, а тим паче „розкольників“) чи 
іґнорувати перших і слухати других.  Якщо рані-
ше офіційні зустрічі з православними українця-
ми, які перебували в схизмі, були для римських 
дипломатів неможливими, то як тепер? Для Кон-
стантинополя вони мають всю необхідну кано-
нічну гідність, то чому з ними не можна зустріча-
тись тепер? 

І наостанок, якими будуть стосунки між 
новою Православною Церквою і УГКЦ? Мені не 
раз доводилось чути, що створення автокефаль-
ної Церкви несе серйозні загрози для греко-като-
ликів, що вони повинні будуть визначатись зі 
своєї ідентичністю і т.п. Певне переосмислен-
ня справді буде потрібним. Але не тому, що нова 
Церква становитиме загрозу, а тому, що в Україні 
з’являються нові можливості для плідного і дов-
готривалого діялогу, яких не могло бути раніше. 
Ще невідомо, який вектор політики займе нова 
Церква до УГКЦ: чи це буде щось схоже на росій-
ський підхід, чи, може, радше гору візьмуть при-
клади, які є між двома Антіохійськими Патріяр-
хатами,  де співжиття греко-католиків і право-
славних є кращим, ніж стосунки між деякими 
православними Церквами. Досвід українського 
релігійного плюралізму свідчить, що він є радше 
благом для суспільства, ніж проблемою. 

Журнал „Збруч“

Анатолій Бабинський – гостьовий науковий 
співробітник Інституту східнохристиянських 
студій ім. Митрополита Андрея Шептицького, 
богословського факультету Коледжу св. Михаїла 
Університету Торонто. 



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИСТОПАДА  2018 РОКУ No. 466

Головний редактор: Рома Гадзевич
Редактори: Левко Хмельковський, Петро Часто

FOUNDED IN 1893
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published weekly on Fridays by 

the Ukrainian National Association, Inc. at 2200 Route 10, P. O. Box 280, Parsippany, NJ 07054

 ☎ (973) 292-9800    E-mail: svoboda@svoboda-news.com
 Fax (973) 644-9510    Website: www.svoboda-news.com

Postmaster, send address changes to: 
Svoboda, P. O. Box 280, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054

Передплата: $90.00 на рік, $50.00 на півроку.
  Для членів УНСоюзу – $80.00 на рік, $45.00 на півроку.
  Електронна версія (www.svoboda-news.com) – $40.00. 
Чеки і грошові перекази виставляти на „Svoboda“.
Periodicals postage paid at Caldwell, NJ 07006 and additional mailing offices.

Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

Багаті і бідні
Україна все ще належить до країн з високим рівнем соціяльного 

розшарування. Згідно з підрахунками Інституту демографії та соціяль-
них досліджень Академії Наук України‚ розрив у доходах 10 відс. най-
багатших та 10 відс. найбідніших українців тепер становить 40 разів. І 
цей контраст є головною причиною суспільного неспокою. При цьому 
бідність‚ певна річ‚ не є сталою величиною і не лякає сама по собі. Ще 
Христос казав‚ що бідні будуть завжди. Вся річ тут у тенденції: в який 
бік рухається країна? До зменшення різниці між багатими і бідними 
чи до збільшення? А це вже залежить від того‚ як працюють суспільні 
інститути‚ котрі відповідальні за так звані „соціяльні ліфти“‚ тобто за 
реальну можливість для кожної людини підніматися на щораз вищий 
рівень матеріяльного життя. Тоді в суспільстві панує енерґія розвитку‚ 
росту. Це вповні природний процес‚ він продуктивнший‚ ніж якби усі 
враз виявилися рівними і ніхто не мав би спонуки до чогось прагнути.

Але коли ці ліфти відсутні‚ то в цьому випадку від індивідуальних 
зусиль людини з бідного прошарку вже нічого не залежить‚ прірва між 
багатими і бідними далі глибшає‚ і це свідчить‚ що матеріяльні ресурси 
держави узурповані її політичною та економічною елітою. А вона‚ нама-
гаючись увічнити свої незаконні привілеї‚ знищує демократію‚ вибудо-
вує олігархічний або автократичний режим‚ вдається до фальсифікації 
виборів і до прямого терору. Ці недоліки неминуче плодять корупцію 
і кругову поруку чиновництва‚ котре збагачується за рахунок решти 
населення. Звідси результат: наближені до влади люди десятками 
років потрапляють до списку найбагатших людей за версією журналу 
„Forbes“ – в той час‚ як 60 відс. українців живе за межею бідности.

Самозрозуміло‚ подібна система не може розраховувати на довге 
майбутнє.

Українська держава‚ Конституція якої визнає людину‚ її життя і 
здоров’я‚ честь і гідність‚ недоторканість і безпеку найвищою соціяль-
ною цінністю‚ має прагнути до створення умов для всебічного розвитку 
людини, забезпечення належного рівня її життя, прав і свобод, визна-
чати своїм пріоритетом загальнолюдські цінності. І ключовим завдан-
ням держави є справедливе, тобто в інтересах переважної більшости 
громадян, реґулювання та розподіл ресурсів.

На жаль‚ Україні ще далеко до соціяльних стандартів‚ котрі є вже 
давно нормальними для европейських країн. За індексом людського 
розвитку – цим показником ООН визначає‚ в якій мірі держава здатна 
зебезпечити своєму громадянинові довге і здорове життя‚ можливості 
для розвитку і задовлення базових потреб – Україна займає 84-ту пози-
цію з усіх 188‚ а це на три пункти нижче від показників 2016 року.

У цей же час статки українських оліхархів за останній рік ще більше 
виросли: Ріната Ахметова – на 68 відс. і досягли 7 млрд. дол; Костянтина 
Жеваго – на 209 відс.; Вадима Новинського – на 113 відс.; Сергія 
Тигіпка – на 111 відс.; Олексія Вадатурського – на 326 відс.‚ Миколи 
Рудьковського – на 614 відс. І так далі – за дуже довгим списком.

Не збіднів і Президент Петро Порошенко: за неповний 2018 рік заде-
клярував майже 124 млн. грн. прибутку. Зокрема 2 листопада – 1 млн. 
353 тис. 532 грн. процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвес-
тиційний банк.

Не виступаємо ми ні проти багатих‚ ні проти багатства – а тільки за те‚ 
щоб якнайшвидше Україна подолала неприємну соціяльну прірву між 
багатими і бідними.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Жив у Єлисаветграді  
видатний українець

Світлана Орел

Д-р Опанас Михалевич мав 
видатну ролю у формуванні укра-
їнського руху у Єлисаветграді. 
Його 170-річчя, що припало на 
середину липня цього року, зали-
шилось непоміченим краєзнавця-
ми та громадськістю. 

Уродженець Волині, під час 
навчання на медичному факуль-
теті Київського університету, він 
став членом київської „Грома-
ди“, де познайомився з видатними 
українцями того часу – Володими-
ром Антоновичем, Олександром 
Русовим, Михайлом Драгомано-
вим, Федором Вовком. Ця діяль-
ність привернула увагу тодішньої 
влади і після обшуку О. Михале-
вича було вислано з Києва. Пев-
ний час він жив на Полтавщині, 
де одружився з простою селянкою 
Катериною Шевченко, з якою про-
жив до смерти. 

У 1878 році за порадою В. Анто-
новича він приїхав у Єлисавет-
град і дуже швидко здобув при-
хильність місцевої людности. Він 
тепло і людяно ставиться до сво-
їх пацієнтів, незалежно від їхньо-
го соціяльного чи матеріяльного 
стану‚ бідних здебільшого лікував 
безплатно.

У його оселі збирався україн-
ський гурток, члени якого займа-
лися поширенням української 
літератури, перекладами, читан-
ням, деклямуванням, підгот у-
ванням домашніх вистав. Пізні-
ше Софія Русова написала про О. 
Михалевича: „Жив у Єлисаветгра-
ді ще один видатний українець, 
демократ чистої води, євангель-
ської моралі у відносинах з людь-
ми – доктор Михалевич“.

Царська влада була на сторожі 
і арештувала частину членів гурт-
ка. О. Михалевича звинуватили 
у причетності до таємного това-
риства, яке мало на меті „поши-

рення серед селян недозволе-
них цензурою книг на малоросій-
ській мові“. Звинувачення потягло 
на п’ять років заслання у Іркут-
ській губернії. У одній хаті з ним 
жив майбутній польський провід-
ник Юзеф Пілсудський‚ який став 
учителем для малолітніх синів О. 
Михалевича.

У 1892 році родина поверну-
лася до Єлисаветграда. О. Миха-
левич знову приступив до лікар-
ської практики та просвітниць-
кої діяльности‚ працював ліка-
рем міської лікарні‚ перекладав 
з англійської на українську мову 
працю Адама Сміта „Багатство 
народів“ (пізніше видав її влас-
ним коштом у Галичині). Вітав 
Лютневу демократичну революції, 
але подальші події принесли йому 
злидні і приниження. 

Помер О. Михалевич 1 люто-
го 1925 року. Його могила зберіга-
лася до початку 1970-их років, аж 
поки не розпочали будівництво 
нового житлового масиву та полі-
клініки. 

Д-р Опанас Михалевич

ХІ Світовий Конґрес Українців 
відбудеться 24-27 листопада 

ТОРОНТО. – 24-27 листопа-
да у Києві відбудеться XІ Сві-
товий Конґрес Українців, який 
підсумує діяльність Світово-
го Конґресу Українців за 2013-
2018 роки та виробить напрям-
ні своєї діяльности на наступ-
ний чотирирічний період. Цей 
конґрес пройде під цьогорічним 
гаслом СКУ “Зміцнюймо укра-
їнську державність для кращого 
майбутнього!”.

На пoчатку конґресу учас-
ники долучаться до держав-
них заходів України у зв’язку 
з 85-ою річницею Голодомору-
геноциду 1932-1933 років, які в 
цей час відбуватимуться в Киє-
ві. 

У роботі конґресу візьмуть 
участь делеґати та гості з мережі 
СКУ, яка на сьогодні охоплює 57 
країн світу, а також почесні гос-
ті - державні високопосадовці 
та представники громадянсько-
го суспільства з України і кра-
їн проживання української діяс-
пори. 

Протягом конґресу буде пред-
ставлено діяльність структур 
СКУ і його складових організа-
цій та обговорено актуальні для 
української спільноти питан-
ня під час низки сесій і круглих 
столів. Делеґати та гості конґре-
су розглянуть теми, пов’язані з 
міжнародною підтримкою Укра-
їни в питаннях оборони, рефор-
мування, економіки і гумані-
тарної допомоги; з позитивним 
образом України, закордонним 
українством, українською націо-
нальною пам’яттю, українською 
мовою, розвитком українських 
громад у різних реґіонах світу, 
формуванням свідомих україн-
ців, українським молодіжним 
рухом та зі співпрацею закор-
донних українців з етнічними 
і релігійними громадами кра-
їн світу. 

У останній день конґресу 27 
листопада буде обрано новий 
склад керівних органів СКУ. 

СКУ
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Український Музей запросив на виставки Енді Воргола і вишивок
В Українському Музеї 6 жов-

тня відбулось відкриття образот-
ворчої виставки видатного і про-
відного американского художни-
ка, українського походження Енді 
Воргола. Голова музею Хризанта 
Гентиш привітала гостей й учасни-
ків, висловила кілька думок сто-
совно виставки і відкрила програ-
му вечора. Директор музею Марія 
Шуст розповіла про улаштуван-
ня виставки і керувала програмою 
вечора. Куратор виставки Ярос-
лав Лешко розповів про мистець-
ку творчість Е. Воргола. Промов-
ляли Аня Кріль, племінник худож-
ника Джеймс Воргол і його дочка, 
Генеральний консул України Олек-
сій Голубов і консул Денис Семено-
вич. Довше слово про мистця виго-
лосив Олесь Мотиль. 

Е. Воргола народився 6 серпня 
1928 року, у Пітсбургу, Пенсиль-
ванія, в родині Андрія і Юлії Вор-
голів‚ які приїхали до Америки з 

села Миковичі, Лемківщина, що 
на Словачині, У родині було три 
сини: Пол, Джан й Андрій, що був 
наймолодшим. У дитинстві Андрій 
часто хворів на різні недуги, навіть 
з загрозою для життя. У школі 
добре вчився і любив вчитися. Не 
мав у школі друзів. Хвороби роби-
ли хлопця фізично іншим‚ тому 
учні з нього насміхались.

Андрій змалку виявив нахил до 
малювання. Мама теж мала талант 
до малювання і добре володіла 
каліграфією‚ навіть була нагоро-
джена грамотою. З дев’яти років 
життя Андрій навчався безплат-
но на курсах мистецтва в Інститу-
ті Карнеґі.

Батько Андрія працював по 
будівництві й помер у ранному 
віці. Гроші заповів лише для одно-
го сина на вищі студїї. Тим сином 
став Андрій. Він поступив на студії 
Університету Карнеґі у Пітсбурґу, 
які успішно завершив у 1949 році‚ 

одержавши ступінь майстра. Почав 
успішно працювати як декоратор 
й ілюстратор. Його творчі успіхи й 
нагороди стали незаперечним кро-
ком до мистецьких висот. Він вия-
вився особливо успішним у обра-
зотворчому мистецтві, фотографії, 
сценарії, літературі, режисурі і як 
постановник.

Мистецька творчість промощу-
вала йому шлях до Ню-Йорку. Це 
була його мрія. Коли він оселив-
ся в Ню-Йорку, то став „фантазу-
вати“ навколо своєї біографії‚ що 
батько був шахтар, а мати постій-
но хворіла, брати й студенти з ньо-
го насміхались і називали Енді. З 
того часу він став Енді, а у прізви-
щі теж зробив зміни. Так Андрій 
Воргола став Енді Воргол. Преса 
підкреслювала, що він був глибоко 
віруючим католиком, майже щодня 
вiдвідував церкву.

Е. Воргол помер 22 лютого 1987 
року у Ню-Йорку. Похований біля 

батьків у Пітсбурґу. Його мистець-
ка спадщина зберігається у різних 
музеях. У час праці у Ню-Йорку 
він відвідував бару „Лис Микита“ в 
Українському Народному Домі.

Е. Воргол здобув собі провідне 
ім’я у мистецтві не тільки Амери-
ки, але світу.

Український Музей демонструє 
тільки одробинку великої мистець-
кої творчости – 11 картин велико-
го формату. 

Водночас можна оглянути уні-
кальну колекцію вишивки Івана 
Бернацького, яку музей придбав 
при допомозі Української Креди-
тівки „Самопоміч“ у Ню-Йорку. 
Це широка панорама української 
вишивки майже з усіх куточків 
України, яка стала національним 
визначенням. Ще такого формату 
виставки прикладного мистецтва 
не було. 

Микола Галів‚
 Ню-Йорк

Палац Івана Мазепи зберігся в Росії
На теренах Росії‚ які колись від-

носились до України‚ є пам’ятки 
української архітектури. Багато вже 
сказано про гетьмана Івана Мазе-
пу як видатного політичного дія-
ча, а про його цивільне будівництво 
відомо менше. Тільки тепер доктор 
історичних наук Володимир Мезен-
цев розкопує залишки палацу І. 
Мазепи на Гончарівці в Батурині, а 
про його палац в селищі Іванівсько-
му на Курській землі, який зберіг-
ся до нашого часу‚ відо-
мо небагато. Він зараз в 
досить занедбаному ста-
ні перебуває у володінні 
колгоспу „Росія“.

Було б доречно розі-
брати палац по цеглині, 
попередньо пронумеро-
вавши кожну‚ і скласти 
в Києві на Подолі поруч 
з Музеєм гетьманства. В 
зв’язку з тим, що зараз 
триває війна між Росі-
єю та Україною‚ дореч-
но залучити невтральну 
країну, наприклад Фін-
ляндію‚ для того‚ щоб 

перенести палац в Київ й провести 
його реставрацію згідно з проєктом 
архітектора Карла Лопяло (1914-
1979)‚  художника‚ архітектора‚ гра-
фіка‚ живописця‚ автора багатьох 
графічних реконструкцій пам’яток 
архітектури. Досвід таких робіт є й 
в Америці. Потрібна лише держав-
на зацікавленість.

Олександер Толпигін‚
 Ню-Йорк 

Досліджую життєпис Михайла Турчмановича
Звертаюся до Вас з великим про-

ханням в пошуках дітей Михай-
ла Турчмановича, котрі прожива-
ють в США. Займаюся вивченням 
життя і діяльности доктора права, 
члена Головного Проводу ОУН М. 
Турчмановича про якого у свій час 
писала 27 липня 1977 року газе-
та „Свобода“, але інформації, на 
жаль, небагато. Вважаю, що цей 
поважний чоловік в історії України 
достойний, щоб про нього більше 
дізналися в Україні. 

Ось що було в газеті: 
„1 травня 1977 року помер на 

удар серця високої міри інтелек-
туал і український патріот Михай-
ло Турчманович. Про його смерть 
мало хто з української грома-
ди довідався, бо останніми рока-
ми проживав він самотньо і широ-
ких контактів з колись численнимн 
приятелями не мав. Народився М. 
Турчманович 2 лютого 1910 року в 
селі Сновидові, в Галичині, в роди-

ні греко-католицького священи-
ка Амврозія і Софії Турчманови-
чів. В тому ж селі закінчив народ-
ну школу, а середню освіту здобув 
у Львові в українській академічній 
гімназії. Після закінчення гімна-
зії виїхав на студії до Риму, де здо-
був титул доктора політичних наук 
і займався публіцистикою. 

До Другої світової війни про-
живав у Львові і з приходом біль-
шовиків пішов у підпілля, де 
nepебував до приходу німців. 
Потім – знову підпілля, цим разом 
на Волині, де в 1942 році й одру-
жився він з Наталкою. Так під 
постійною загрозою смерти пере-
була родина Турчмановичів аж до 
відходу німців. На Захід виїхали 
вони до Австрії, до Ґрацу, де пра-
цювали на папірні як робітники. 
Після постійних бомбардувань 
Ґрацу nepeїхали на французьку 
зону до міста Равенсбурґу, де наро-
дилася їм перша доня Софійка. 

Втікаючи від совєтських людоло-
вів, які особливо розпаношилися 
на французькій зоні, родина Турч-
мановичів перенеслася в англій-
ську зону Німеччинн, до табо-
ру в Гайденав, де зосереджувало-
ся культурне життя українських 
еміґрантів, яких доля загнала у цю 
зону. М. Турчманович викладав 
у таборовій гімназії історію. Зго-
дом переїхав до Мюнхену, де наро-
дилася друга дочка Інна. Недале-
ко Мюнхену, в Новому Ульмі, пра-
цював у газеті „Українські Вісті“. 
В 1950 році опинився з родиною 
в Ню-Йорку. Працював на шоко-
ладній фабриці робітником. Потім 
переїзд до Сейнт Полу, в Міннесо-
ті і виснажлива, мізерно оплачува-
на праця в шпиталі. 

Матеріяльне становище покра-
щало, коли, опанувавши англій-
ську мову, влаштувався як викла-
дач німецької мови, яку знав 
досконало, в Люіс-університеті в 

Локпорті, Ілиной. Знаходив час для 
газетярської праці – писав стат-
ті на актуальні політичні теми. 
Аж прийшов час виходу на пен-
сію. У квітні поїхав на Гаваї від-
відати свою старшу доню Софію. 
Вертаючись, заїхав до Міннеапо-
лісу, до молодшої доні Інни. Піс-
ля цих останніх зустрічей, в Джу-
лієті, поблизу університету, в яко-
му викладав, нагло помер. Універ-
ситетські колеґи влаштували йому 
похорон. Виголошували зворушли-
ві промови. А потім діти перевезли 
літаком до Мінеаполісу, де знай-
шов він собі місце останнього спо-
чинку“.

Мені відомо зі статті, що старша 
дочка Софія проживала на Гава-
ях, молодша Інна – в Мінеаполісі. 
Цікава і трагічна доля його бать-
ка о. А. Турмановича. Буду безмеж-
но вдячний за будь-яку інформа-
цію щодо пошуків. Сподіваюся на 
позитивний результат. 

Ігор Чудійович,
 Сколе, Львівська область

Палац Івана Мазепи в селищі Іванівському. 
Реконструкція Карла Лопяло.
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НЮ-ЙОРК. – 13 жовтня понад 100 активістів благодійної організації „Razom“ зібралися‚ щоб обговорити підсумки своєї діяльности й визначити 
наступні завдання. Звіт Дори Хомяк про цю подію 2 листопада був вміщений у „Свободі“‚ тимчасом редакція отримала ще й світлину Богдана Гриціва 
(BO_photography). 

Зустрілися активісти організації „Разом“

Успішно провели з’їзд членів Українськoго Музичного Інституту
Еля Романишин

ДІТРОЙТ. – Український Музич-
ний Інститут Америки (УМІА), 
котрий має 66-літню історію‚ є 
неприбутковою професійно-музич-
ною організацією зі славними тра-
диціями. Відділи УМІА працю-
ють у Дітройті (голова Ірина Свит-
ка‚ Філядельфії (голова Олексан-
дра Пенкальська)‚ Нюарк-Ірвінґто-
ні-Пасейку (голова Олеся Гривнак), 
Брукліні (голова Анастасія Анто-
нів)‚ Ню-Йорку (голова Еля Рома-
нишин)‚ Моріс Кавнті‚ Ню-Джерзі, 
(голова Лариса Крупа-Слободяник‚ 
Випані та Стемфорді (голова Ліля 
Кушнір).

Щороку члени УМІА зустріча-
ються на черговому з’їзді. Цього 
разу 22-23 вересня делеґати відвіда-
ли Дітройт, де діє один із найстар-
ших та найбільших відділів УМІА.

У домівці Союзу Українок Аме-
рики (СУА)‚ округи Дітройт, 22 
вересня розпочалося засідання 
Ради Директорів. Президент УМІА 
Марія Лончина-Лісовська запалила 
свічку та зачитала молитву, укла-
дену Владикою Глібом Лончиною 
в пам’ять вчителів-засновників‚ 
працею та посвятою котрих буду-
вався УМІА. Владика Гліб вчив-
ся в Дітройтському Відділі УМІ та 
успішно закінчив його. 

І. Свитка привітала присутніх. 

Рада Директорів розглядала питан-
ня навчального процесу й організа-
ції УМІА. 

Наступного дня усі зійшлись 
до церкви св. Йосафата на Служ-
бу Божу. Парох о. Маріо Дацишин 
привітав членів УМІА і побажав 
Божого надхнення та творчих успі-
хів у музичному навчанні дітей. 
Службу Божу супроводжував хор 
церкви під керівництвом керівника 
Лівонійської симфонічної оркестри 
та вчителя Дітройтського Відділу 
УМІА Володимира Щесюка.

Представники з Дітройту, Бру-
кліну, Нюарку, Філядельфії та 
Ню-Йорку зійшлися для нарад та 
розпочали з’їзд спільною молит-
вою. Учасників членів з’їзду при-
вітали М. Лончина-Лісовська‚ І. 
Свитка, голова 76-го Відділу СУА 
Слава Глинська‚ голова „Нової 
української хвилі’’ Руслана Пронко‚ 
директор Школи українознавства 
Ольга Новачинська‚ проф. Рафаїл 
Венке (Нюарк-Ірвінґтон)‚ О. Пен-
кальська‚ Марта Чапельська-Яри-
мович з Філядельфії. 

Було вибрано нову Раду Дирек-
торів Крайової управи УМІА 
у складі: президент М. Лончина-
Лісовська, перший віце-президент 
Христина Юрчакевич, другий віце-
президент Е. Романишин, скарб-
ник А. Антонів, секретар Марія 
Голіян-Гординська, вільні членки І. 

Свитка, О. Гривнак. Були обговоре-
ні питання статуту, організації та 
навчального процесу. 

Довголітній член УМІА, а також 
член Наукового Товариства ім. 
Шевченка в Америці (НТШ-А) д-р 
Андрій Шуль представив видан-
ня третьої книжки (з чотирьох 
заплянованих) „Енциклопедії Укра-
їнської Діяспори“, котру протя-
гом 24-ох років опрацьовує і видає 
НТШ-А. В одному з розділів пред-
ставлено гасло про УМІА‚ а в іншо-
му – дослідження „Українська 
сакральна музика’’ (автор А. Шуль).

Відбулося вшанування багатоліт-
ньої праці та вручення грамоти Р. 
Венке – одному з найстарших учи-
телів УМІА, професорові скрипки, 
колишньому голові відділу Нюар-
ку-Ірвінґтону. 

Присутні оглянули фотовистав-
ку про історію заснування та роз-
витку Дітройтського Відділу УМІА. 
Вчитель Дітройтського Відділу та 
професійний ерготерапевт М. Гор-
динська-Голіян представила пізна-
вальну доповідь ,,Я бачу, я відчу-
ваю, я чую’’. У доповіді, на основі 
клінічних досліджень, були розкри-
ті проблеми музичної техніки, осо-
бливості звукодобування, положен-
ня та постанови рук, збалянсова-
на позиція тіла та вживання м’язів 
при грі. 

Завершився день концертом 

учнів та вчителів, на який учасни-
ків з’їзду запросили до Українсько-
го Культурного Центру. І. Свит-
ка привітала гостей та побажала 
учням надхненного виконання. На 
сцені виступили піяністи Андрій та 
Марта Нісевичі, Вероніка Шевчук, 
Анна Торанчук, Оля Чіх, Данило 
Мартинов, Андрій Пасічник, Матей 
Джекс, Андрій Штурко, скрипалі 
А. Торанчук, Евелін Чен, Християн 
Пакула, Ян Ченґ, фортепіянні дуе-
ти І. Свитка та Галина Яловенко‚ М. 
Лончина-Лісовська та М. Гордин-
ська-Голіян, Галина Іщук (скрип-
ка)‚ Г. Яловенко і Любов Щесюк 
(фортепіян). Особливо зворушив 
усіх виступ Христини Скочипець 
(вокал) та Андрія Штурко (супро-
від на фортепіяні та автор музики) 
прем’єрою пісні „Сини Майдану’’, 
написаної на слова Любови Красій. 

Доклали праці у приготуван-
ні учнів до концерту М. Лончина-
Лісовська, Мирослава Борищук, І. 
Свитка, Г. Яловенко, В. Щесюк, Г. 
Іщук. Організаторами з’їзду були 
М. Лончина-Лісовська, І. Свитка, 
секретар УМІА М. Борищук.

За подальшими інформаціями 
про навчання гри на фортепіяні, 
скрипці, бандурі, сопілці, акордеоні 
та співу в УМІА можна звертатися 
до М. Лончини-Лісовської на елек-
тронну пошту: ukrmusinst@gmail.
com, або телефоном: 248-877-1816.

Делеґати з’їзду і учасники концерту в Українському Культурному Центрі.
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Маю на увазі „київський похід“ Йосифа Пілсуд-
ського у союзі з Симоном Петлюрою. Ця спроба 
була зроблена ціною Галичини. Петлюра віддав 
її Й. Пілсудському взамін за воєнний союз.

Але цей похід ледве не кінчився смертю поль-
ської держави. Після початкових поразок і втра-
ти Києва більшовики перейшли у наступ і вліт-
ку дійшли до самої Варшави. Там вони були 
спинені польською армією (знову ж таки, з 
участю українських частин) у битві, котру потім 
назвали „чудом над Віслою“.

Вернімося до польсько-української війни 
1918 року за Львів і Галичину. Вона була траге-
дією сама по собі. Але ще гірше було те, що вона 
відтягала українські сили для справді вирішаль-
них битв на сході України. Українська Галицька 
Армія за своєю чисельністю дорівнювала армії 
Української Національної Республіки, а за орга-
нізованістю і дисципліною її значно перевищу-
вала. Коли дві українські армії були роз’єднані, 
найчисельнішими у першій половині 1919 року 
ставали більшовики. Коли дві українські армії 
були б об’єднані, більшовики втрачали б свою 
перевагу. Ба більше: дві об’єднані українські 
армії переважали будь-яку армію, яка була при-
сутня на українських землях, – включно з росій-
ською Білою Армією, армією Нестора Махна, 
не говорячи про такий курйоз, як французький 
десант в Одесі.

У кожному разі, якби армія УГА билася на 
межі 1918 і 1919 років не у Львові проти поля-
ків, а у Києві проти більшовиків, то більшо-
вицько-українська війна могла б скінчитися 
інакше. Вона могла би скінчитися поразкою 
більшовиків. Іншими словами, якби не було 

битви за Львів, цілком можливо, що не було б 
потреби у „чуді над Віслою“. Більшовики були 
би спинені не на Віслі, а на Дніпрі.

Ми можемо йти у своїй уяві далі. Якби біль-
шовики втратили Київ, вони програли б взага-
лі. Бо контроль над Україною та її величезни-
ми ресурсами був ключовою умовою перемо-
ги для всіх армій, які боролися між собою на 
цій території від 1914 аж до 1945 року. А якщо 
б більшовики програли в Україні, то ХХ ст. було 
б врятоване від кривавого більшовицького екс-
перименту – від якого так сильно постражда-
ли поляки, але ще більше постраждали українці.

Як історик, я не можу собі уявити, як вдало-
ся б уникнути польсько-української війни за 
Львів. Знаючи історію, добре розумієш, що це 
місто було надто дорогим для одних і для дру-
гих, щоб від нього просто так, без боротьби, 
відмовитися. 

Я, однак, приводжу цей приклад братовбив-
чої війни з іншою метою: показати, як ніби-
то на перший погляд льокальний конфлікт за 
Львів справив фатальний вплив на світову істо-
рію. У свою чергу, від цього фатального світово-
го фактора постраждали всі, але у першу чергу 
– українці і поляки. Подібності між тодішньою 
та теперішньою історією є очевидними. Якщо 
80-ту чи 90-ту річницю ЗУНР та польсько-укра-
їнської війни ми зустрічали в атмосфері поль-
сько-українського примирення, то у 100-ту річ-
ницю ми бачимо, як повертаються духи мину-
лого. Стосунки між сучасною Польщею і сучас-
ною Україною можна описати‚ як балянсування 
між холодним миром і холодною війною.

Можна, звичайно, втішатися, що це не гаряча 
війна. Але  той, хто знає історію не зі шкільних 
підручників, а зі спогадів конкретних людей та 
свідчень документів, знає, якою химерною і тон-
кою є лінія, що відділяє мир від війни. У пер-

ші роки після падіння комунізму ми наївно вті-
шалися думкою, що історія з її війнами і узако-
неним масовим насильством скінчилася. Тепер 
ми є свідками, як історія повертається. Звісно, 
ми ще не у 1918 чи 1939 році. Але ми зараз ніби 
повертаємося у цей міжвоєнний період, між 
1918-1939 роками, період, сповнений нагнітан-
ням ненависти, котрий врешті-решт привів до 
вибуху нової війни.

Від Бразилії до Росії, ми маємо зараз уряди 
і політиків, для яких мова ненависти були під-
ставою їхньої перемоги на виборах. Наша Укра-
їна зараз нагадує острів, який зі всіх сторін, з 
півночі, півдня, заходу і сходу, оточений морем 
популістських режимів. З них найбільш загроз-
ливим, очевидно, є східній, російський, який 
веде пряму, хоча й непроголошену, війну з Укра-
їною.

Ба більше: апетити Росії не кінчаються Укра-
їною. Вона пробує відновити себе як світо-
ву потугу. Але як у 1918 році, вдасться чи не 
вдасться це Росії, залежить також від того, що 
буде з Україною.

Ми – ті, що зібралися нині у найбільших міс-
тах України і Польщі, – не можемо багато. Є 
обставини, які є поза нашим впливом і поза 
нашим контролем. Але те, що ми можемо, то 
це чітко заявити і сказати: якщо ми, українці і 
поляки, будемо стояти один проти одного, як 
100 років тому у Львові, то ми знову програє-
мо, кожен поодинці. І навпаки, якщо ми стояти-
мемо разом, як стоїмо разом зараз під час нашої 
спільної акції, то маємо шанси виграти разом.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Ярослав Грицак – доктор історичних наук‚ 
професор Українського Католицького Універси-
тету‚ Львів.

(Закінчення зі стор. 2)

Сто років...

Святкували 100-ліття парафії св. Володимира 
Ігор Стефан Білинський

ПАЛМЕРТОН, Пенсильванія. – 28 жов-
тня громада Української греко-католиць-
кої церкви св. Володимира святкувала своє 
100-ліття. Літургію відслужив Апостоль-
ський Aдміністратор Філядельфійської архи-
єпархії Єпископ Андрій Рабій, якому співслу-
жили парох церкви св. Володимира о. Володи-
мир Баран, парох церкви св. Івана Хрестите-
ля в Нортгамптоні, Пенсильванія, о. Іван Сенів, 
парох церкви св. Миколая в Ґрейт-Медовс, 
Ню-Джерзі, о. Євген Монюк, священик з Украї-
ни о. Степан Глушaк, і о. диякон Михайло Ваак. 
Співали хор з церкви Покрови Пресвятої Бого-
родиці в МакАду, Пенсильванія, англійською 
мовою, чоловічий хор „Дзвін” з Філядельфії – 
українською мовою.

Владика Андрій виголосив проповідь, прига-
дуючи всім про витривалість і глибоку віру пер-
ших українських еміґрантів, які, не маючи достат-
ніх фінансів і з обмеженим знанням мови, зумі-
ли зростати у вірі і збудувати церкви на амери-

Під час Літургії (зліва): о. Степан Глушак, о. Іван Сенів, Єпископ Андрій Рабій, о. Володимир Баран, 
о. Євген Монюк.   (Фото: Михайло Луців)   (Закінчення на стор. 18)

1918 рік. Скоростріл у вікні Сейму.
1918 рік. Барикада на вул. Словацького. (Фото: Інтернет-сторінка 
„Фотографії старого Львова“)
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МИСТЕЦТВО                                                                                                                                      

Вишиванка має давню історію
Ольга Руда

Я розглядаю пожовклу фотографію бабусі моєї 
подруги: чарівна дівчина з темними очима, вбра-
на у святкову сукню. Мене найбільше вразило те, 
що модна сукня дівчини – киянки 1920-их років 
– була оздоблена чудовим геометричним орна-
ментом. Придивилася ближче – так і є, вишивка! 
Вона щедро оздоблює рукави, вставку на грудях 
й подол сукенки. Вишитою виявилась й маленька 
театральна торбинка, яку дівчина тримала у руці. 
А ми ж вважали, що мода на вишиванки прийшла 
до нас після здобуття Україною незалежности у 
1991 році!

З інтернету витягнула імена українських дизай-
нерів того часу: Олександра Естер, знана в ті часи 
аванґардистка і театральна художниця; Варва-
ра Каринська, модельєр, дуже цікава художни-
ця театрального костюму, улюблениця хореографа 
Джорджа Баланшіна, засновника американсько-
го балету; Валентина Саніна, засновниця знамени-
тої торгової марки „Valentinо“, київська художниця, 
що еміґрувала у 1920-их роках і займалась в Аме-
риці розробкою дуже складних і вишуканих моде-
лей. 

Цікаві факти її біографії: ще в Криму В. Сані-
на познайомилась з підприємцем Георгієм Шлее 
й побралася з ним. Вони виїхали до Туреччини, 
звідки перебралися до Европи, а згодом осели-
лися у США. Г. Шлее став успішним театральним 
імпресаріо, В. Саніна спочатку спробувала себе як 
актриса, а потім взялася до мистецького оформ-
лення одягу. Усі найвідоміші актриси Голивуду 
носили сукні від „Valentinо“ – її одяг відрізняв-
ся поєднанням простоти, зручности та розкішно-
го вигляду.

У 1925 році колекції Надії Ламанової, Євгенії 
Прибильської, Надії Макарової і Віри Мухіної, 
пошиті з простих рушників і оздоблені народною 
вишивкою, отримали у Парижі першу нагороду за 
ориґінальність і своєрідність. Моделі Н. Ламанової 
і Є. Прибильської вважалися еталонними та визна-
чили багаторічний напрямок розвитку українсько-

го костюму.
У 1920-1930-их роках в Галичині, крім сестер 

Кульчицьких, до процесу творення національних 
мотивів у сучасному костюмі долучився Святослав 
Гординський – знаний книжковий графік та мону-
менталіст. Тоді широкої популярности набув крій 
з заниженою талією, вільний силует і капелюшки-
каски, а для оздоблення часто використовувалась 
народна вишивка. Галичина стала законодавицею 
тогочасної моди. 

Сьогодні вишиті орнаменти в етнічному сти-
лі з’являються у багатьох колекціях відомих дизай-
нерів: у Жана-Поля Ґотьє 2005 року, який захопив-
ся Україною після Помаранчевої Революції; у Джо-
на Ґальяно, який дав настанови візажистам, коли 

Вишиті орнаменти в етнічному стилі з колекцій відомих дизайнерів. 

(Закінчення на стор. 11)
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Наталка Ірена 
Камінська

Ісак Давидов

Меланя Марія Андрея 
Вовк

Джеймс Дуґлас Кернс

Мая Марія 
Бідяк

Лесик Полатайко

Катріна Лідія 
Гуцуляк Коротка

Христіан Тарас Петренко

Наталя Марія 
Ганчук

Павло Пенцак

Пластова Станиця Нюарк
разом з Ланкою Батьків

запрошують Вас з ріднею і приятелями на

ПЛАСТОВИЙ БАЛЬ
в суботу, 26-го січня 2019 року

Grand Ballroom at Hanover Marriott, 1401 Route 10 East, Whippany, NJ 07981

Коктейл з перекускою: год. 6:00
Презентація дебютанток: год. 7:15

Опісля вечеря і забава: год. 9:00 
Оркестри «Темпо» і «Філядельфія Фанк Авториті»

Вступ за вечерю, забаву та коктейл перед презентацією:
$165 від особи, дорослі

$125 від особи, учні та молодь до 25 літ
$60 від особи, діти 10 літ та молодші

Місця мусять бути заплачені до 31-го грудня 2018р.
Вступ на Забаву без вечері $60 від особи

Квитки просимо замовляти у www.plastnewarkdeb.com
 або звертатися до: Plast Newark Deb 2019, c/o Alexandra Zawadiwsky, 2 Balbrook Drive, Mendham NJ 07945

email: plastnewarkdebball@gmail.com  Tel: 908-448-6389
Замовлення кімнат у готелі: 800-228-9290 or 973-538-8811. Покликатися на PLAST room block rate.

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

NIGHT INCLUDES:
•  Special dance performances on the 
   main concourse throughout the night, 
   starting when doors open at 5 PM

•  Each ticket purchased includes a 
   Ukrainian Heritage Night t-shirt 
   and a group gift

•  Special National Anthem 
   and Color Guard presentation

•  Join us for a post game photo on 
   the main ice after the game

•  Special highlighted Hero of the Game

To purchase tickets, please visit 
newjerseydevils.com/Ukrainianheritage

For questions, please contact the Myron Bytz 
at 973-919-1322 or at UkrHeritageNight.devils@gmail.com

ті робили макіяж моделям для його 
осінньо-зимової колекції 2009 року, 
з приводу того що „дівчата мають 
бути схожими на замерзлих укра-
їнських наречених”; Прабал Ґурунґ, 
який представив разом зі своєю осін-
ньо-зимовою колекцією 2013 року 
історію так званої „Асгарди” – лицар-
ського мистецтва жінок України, яке 
практикують в Карпатах, а також такі 

торгові марки як „Gucci“, „Valentino“, 
„ManishArora“, „Cloe“, „Carven“ та 
багато інших. Сьогодні навіть зовсім 
маловідомі торгові марки прикраша-
ють вишивкою численні блюзи, сук-
ні, спідниці, джинси, пальта, куртки, 
аксесуари і навіть нижню білизну.

Отже, бабусині вишиванки з музе-
їв та етнографічних фестивалів пере-
містилися в самісінький центр сус-
пільно-політичних процесів, осучас-
нилися та стали звичною частиною 
повсякдення, аж до відбитків на фут-
болках та спортивних костюмах.

(Закінчення зі стор. 10)

Вишиванка має...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИСТОПАДА  2018 РОКУ No. 4612

фінансової системи, аґрарну рефор-
му. Міжнародна політична ситуація 
і внутрішні суперечності не сприя-
ли зміцненню української влади на 
галицьких теренах.

 У своїх висновках О. Павлишин, 
посилаючись на думку Івана Лися-
ка-Рудницького, зауважує: „Оці-
нюючи здобутки державотворен-
ня ЗУНР, слід відзначити, що укра-
їнське керівництво загалом зумі-
ло забезпечити досить стабільне 
функціонування життєво важливих 
сфер життя країни як на централь-
ному так і на місцевому рівнях“.

О. Попович у своєму виступі 
„Листопад 1918 року в світлі родин-
них споминів“ представив присут-
нім цікаву версію подій 1918 року у 
Львові. За версією Л. Цегельського, 
невчасне прибуття загонів Україн-
ських Січових Стрільців до Львова 
надало польським леґіонам суттєву 
перевагу, яку ті використали, захо-
пивши усі важливі й життєвонеоб-

хідні міські об’єкти. Взагалі перебіг 
подій ЗУНР, на думку О. Попови-
ча, позначений крайнім драматиз-
мом і низкою суперечностей поміж 
політичними і військовими чин-
никами ЗУНР. До того ж, додавав-
ся брак досвіду проводу ЗУНР у 
веденні міжнародної політики. 

Позаяк Є. Петрушевич і Л. 
Цегельський доводяться двоюрід-
ними дідами О. Поповичу, то допо-
відь була пересипана родинними 
історіями про цих двох визначних 
політиків. Автор і речник Акту 
Злуки ЗУНР і УНР Є. Петруше-
вич, на думку доповідача, займав 
непоступливу позицію щодо ЗУНР, 
зокрема, він уважав, що не може 
бути держави без Львова, яку в 
якийсь момент пропонувала укра-
їнцям-галичанам Антанта (Фран-
ція, США, Великобританія, Італія). 
На противагу Є. Петрушевичу, Л. 
Цегельський відстоював позицію 
збереження державности навіть у 
тому територіяльно обмеженому 
проєкті, який пропонував фран-
цузький генерал маркіз де Берте-
лемі. У доповіді О. Поповича істо-

рія сторічної давнини оживала 
крізь призму родинних споминів 
та опрацьованої історичної літера-
тури.

I .  Гирич (Інс тит у т україн-
ської археографії та джерелознав-
ства Національної Академії Наук 
України) зосередився на „Спірних 
питаннях в сучасних інтерпретаці-
ях Української революції 1917-1921 
років“, уважаючи, що „в інтерпре-
тації подій національно-визволь-
них змагань існує чимало дво-
значностей і невизначености. Іно-
ді ці розбіжності проявляються в 
суміжних гуманітарних дисциплі-
нах“. 

І. Гирич у контексті революцій-
них подій 1917-1921 років запро-
понував розглядати неперервність 
українського спротиву до зовнішніх 
та внутрішніх ворогів української 
державности від початку ХХ ст. до 
здобуття у 1991 році Україною неза-
лежности. Науковець представив 
вмотивоване застосування нових 
термінів для означення історичних 
процесів, зокрема „міждержавна“ 
чи „громадянська“ війна. 

Доповідач зупинився на тезі різ-
номанітности проєктів української 
державности, зауваживши, що 
„інтерпретуючи Українську рево-
люцію, необхідно виходити з того, 
що в Україні мали право на жит-
тя обидва проєкти побудови націо-
нальної держави: республіканський 
і консервативний. І якби якийсь із 
них переміг, Україна від цього все 
одно б виграла“. 

Конференція засвідчила, що 
у кра їнська іс торична нау ка, 
по-перше, засвоїла нові наукові під-
ходи до інтерпретації та застосо-
вує нову термінологію, по-друге, в 
наукових концепціях, зокрема про 
ЗУНР, існує багато не з’ясованих, а 
почасти мітологізованих обставин, 
що призвели до втрати державнос-
ти, а по-третє, широке відзначен-
ня революційних подій 1917-1921 
років в Україні та діяспорі схиляє 
до думки, що українці починають 
уважно прочитувати свої історичні 
звитяги і поразки, що конче необ-
хідно нинішнім поколінням. 

НТШ-А

(Закінчення зі стор. 1)

Відзначили 100-річчя...

100-річчя ЗУНР відзначили у Львові
Марта Осадца

ЛЬВІВ. – 1 листопада на вулиці Листопадо-
вого Чину урочисто відкрили пам’ятник геро-
ям Західно-Української Народної Республіки 
(ЗУНР) та Української Галицької Армії (УГА). 
В урочистостях взяли участь Перший віце-
прем’єр-міністер Степан Кубів, Генеральний про-
курор Юрій Луценко, голова Львівської обласної 
адміністрації Олег Синютка. Було зачитано відо-
зви Української Національної Ради до мешканців 
Галичини про проголошення ЗУНР та театралі-
зованою присягою Українських Січових Стріль-
ців.

Присутні під супровід оркестри Національної 
академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного спільно виконали державний гимн 
України, а потім вшанували хвилиною мовчан-
ня усіх героїв, котрі склали голови у боротьбі за 
незалежність України.

На вшанування 100-річчя ЗУНР біля Меморія-
лу Українських Січових Стрільців на Янівському 
кладовищі відбулося урочисте віче, під час якого 
вшанували борців за волю України. Також пред-
ставники влади разом з громадськістю вшанува-
ли героїв Листопадового Чину на Личаківському 
цвинтарі, урочисто поклали квіти до Меморіялу 
воїнам УГА.

У міській раді відбулося урочисте засідан-
ня з участю представників місцевої влади, духо-

венства, дослідників ЗУНР, почесних львів’ян та 
гостей, на якому були нагороджені діячі освіти, 
культури і мистецтва за внесок у популяризацію 
історії боротьби українців за соборну українську 
державу.

У „Парку на валах“ реконструктори відтвори-
ли події 100-річної давнини, коли січовики вели 
бої за ЗУНР. У театралізованому військово-істо-
ричному дійстві взяли участь понад 100 рекон-
структорів з Товариства пошуку жертв війни 
„Пам’ять“ в одностроях тих часів. Місце відтво-
рення обрали не випадково, адже події відбува-
лися 100 років тому саме тут.

Театралізованому дійству передував Марш 
слави Збройних сил ЗУНР‚ УГА та війська Укра-
їнської Народної Республіки, котрий пройшов 
центральними вулицями міста.

31 жовтня відкрито пам’ятник до 100-річчя 
ЗУНР у вигляді лева з гербу ЗУНР. Пластуни 
запалили стрілецьку ватру.

Учасники співали біля ватри стрілецьких 
пісень. Історики і громадські діячі розповіда-
ли цікаві історії про події Листопадового Чину. 
Автор пам’ятника, скульптор Володимир Ціса-
рик, розповів, що монумент символізує молодого 
воїна, котрий перетворюється на лева у бороть-
бі за незалежність, а виноградна лоза на камені 
символізує пролиту кров: „З зернини проростає 
виноград, а з краплі крові молоді ‒ нова незалеж-
на Україна“.

До ватри приєднався міський голова Львова 
Андрій Садовий. Самого лева символічно посвя-
тили у пластуни, одягнувши на нього пластун-
ську краватку при звучанні пісні „Мій лицар-
ський хрест“. Учасники дійства взялися за руки і 
утворили живий ланцюг довкола пам’ятника.

Під час події на стіні позаду пам’ятника були 
показані прозірки з фотографіями Січових 
Стрільців. А наприкінці учасники переглянули 
фільм про події 1918 року.

Пам’ятник героям Західно-Української Народної 
Республіки та Української Галицької Армії. 
(Фото: Марта Осадца)

Урочисте виконання державного гимну України учасниками мистецького проєкту „Історія сили. 
Музичний літопис ЗУНР” у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. 
Соломії Крушельницької. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Пам’ятник до 100-річчя Західно-Української 
Народної Республіки у вигляді лева з гербу ЗУНР. 
(Фото: Марта Осадца)
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„У долині Дністра. Листи про Україну“
Юрій Свідерський

Єжи Стемповський. „У долині 
Дністра. Листи про Україну“. Пере-
клад з польської: Василь Лопух. Тер-
нопіль. Видавництво „Богдан“. 2018‚ 
24 стор. Переклад за виданням: Jerzy 
Stempowski. „W doline Dniestru. Pisma 
o Ukrainie“. Warszawa, 2014.

Візьму на себе відповідальність 
стверджувати, що ім’я Єжи Чесла-
ва Стемповського не є добре відоме 
українському читачеві. Хіба неши-
роке коло філологів-польоністів, які 
цікавляться польською літературою 
XX ст. та історики, що вивчають 
польсько-українські стосунки між-
воєнної і післявоєнної доби, знають 
його твори й політичну діяльність.

Однак нашим західним сусідам 
добре відоме ім’я Є. Стемповсько-
го як політика, письменника й есе-
їста та його твори. Досить сказати, 
що прах цієї непересічної людини у 
1994 році було перенесено з Швай-
царії на одне з Варшавських кладо-
вищ і встановлено пам’ятник.

Є. Стемповський (1893-1969) – 
нащадок заможного шляхетсько-
го роду, що осів у середині XVIII 
ст. в Україні у маєтку Шебутинці 
над Дністром, нині Хмельницької 
области. Сам він з гордістю вказує, 
що його прадід був останнім комен-
дантом ґарнізону на польському 
березі Дністра навпроти турецько-
го Хотина.

З Україною Є. Стемповського 
пов’язував не лише родовий має-
ток та проведені у ньому дитячі та 
юнацькі роки. У 1920 році він був 
учасником війни Польщі та військ 
Української Народної Республіки 
проти більшовицької Росії. У між-
воєнний період – співробітник 
Міністерства закордонних справ 
відновленої Польської Республіки, 
а згодом закордонний кореспондент 
Польської Аґенції Телеграфічної. 

На другий день після вторгнен-
ня Червоної армії у 1939 році Є. 
Стемповський через угорський кор-
дон покинув батьківщину й решту 
життя провів у Швайцарії. З 1946 

року він був активним дописува-
чем, а згодом співробітником куль-
тового часопису польської еміґра-
ції „Kультура“ у Парижі. Редактор 
журналу князь Єжи Ґедройць був 
прихильником польсько-україн-
ського порозуміння та співпраці. 
Частина поляків сприймала пози-
цію часопису як зрадницьку, бо 
вона йшла в розріз із традиційною 
версією бачення Речі Посполитої 
„од моря до моря“. 

Факт багаторічної праці Є. Стем-
повського в „Kультурі“ є промо-
вистим. Його погляди на Україну та 
українців можемо прослідкувати з 
есею „У долині Дністра. Листи про 
Україну“, написаному у 1942 році ще 
до початку співпраці з Є. Ґедройцем.

Маємо бути вдячні нашому зем-
лякові, нині співробітникові Нау-
кового Товариства ім. Шевченка в 
Америці Василеві Лопухові за мож-
ливість ознайомитись з цим твором 
в українському перекладі. Заслуго-
вує на увагу не лише якісний укра-
їнський текст, але й копітка робота‚ 
проведена перекладачем як автором 
приміток та коментарів. У деяких 
місцях примітки займають від чвер-
ти до третини сторінки.

У своєму творі-роздумі Є. Стем-
повський часто звертається до спо-
гадів власного дитинства на межі 
ХІХ-ХХ ст. Цікавими є його спосте-
реження за етнічними процесами 
у Наддністрянщині. Він зауважує, 
що, на відміну від Західної Европи з 
її чіткими державними й етнічними 
кордонами, у Східній Европі нічого 
такого не було. 

„Вся величезна частина Европи, 
що лежить між Балтійським, Чор-
ним та Адріятичним морями, була 
однією великою шахівницею наро-
дів, наповнена островами й анкла-
вами найдивніших комбінацій змі-
шаного населення“. 

Щодо Середнього Подністров’я, 
то заможні розмовляли польською 
мовою, селяни – українською, 
чиновники – російською з відтін-
ком одеської говірки, старообряд-
ці – російською з новгородською 
вимовою, а купці – єврейською.

Взаємопроникнення народів 
створювало ілюзорні сподівання 
царським урядовцям, що за допо-
могою натиску усіх їх вдасться пере-
творити на росіян. Їхні надії були 
марні – свідчить Є. Стемповський. 
Утиски з боку адміністрації пробу-
джували до життя національні рухи 
пригноблених народів.

Не вживаючи новітнього терміну 
„політична нація“, Є. Стемповський 
влучно характеризує його зміст: 
„Національність не мала фатально-
го характеру етнічної неминучости, 
а переважно була справою вільного 
вибору“. Цей вибір іноді мав у собі 
риси опортунізму. Проте переваж-
но він випливав із самоусвідомлен-
ня і культурних впливів.

Чому частина поляків не сприй-
мала (та, зрештою, і зараз не сприй-
має) візію Є. Ґедройця, Є. Стемпов-
ського та їхніх однодумців щодо 
польсько-українських стосунків, 
пояснює ще одне зауваження авто-
ра „Листів про Україну“: „Я був 
дуже розчарований, коли пізніше, у 
Польщі‚ зіткнувся з виявами галас-
ливих, викличних почуттів наці-
оналізму, зухвалих, майже безсо-
ромних. Вияви цього видалися мені 
чимось із дуже поганим смаком, яке 
могло пасувати тільки скоробагать-
кам і простакам“. 

І далі: „Навіть у цій нестерпно 
задушливій і неприємній атмосфері, 
яка сталася в нашому краї після так 
званої „пацифікації східньої Гали-
чини“, достатньо було відійти від 
державних установ, газет і громад-
ських організацій, щоб усюди почу-
ти слова примирення“.

Актуальними для сучасної Украї-
ни є роздуми польського інтелекту-
ала про мову. Він відзначає, що піс-
ля поділів Речі Посполитої і захо-
плення Росією більшої частини її 
території, панянки взагалі не вивча-
ли російської мови. Цією іґнораці-
єю демонструвалася зневага і пре-
зирство до нових правителів країни. 
Ті ж російські урядовці, що бажа-
ли спілкуватись з представника-
ми польської еліти, змушені були 
користуватись французькою мовою.

З невеликого за обсягом твору Є. 
Стемповського український читач 
може почерпнути інформацію не 
лише про національно-культурні 
взаємини місцевого поліетнічного 
населення, а й про тодішній побут. 
Зокрема, про загальний вигляд та 
інтер’єр житла польського шляхти-
ча й українського селянина, тради-
ційне рільництво передіндустріяль-
ної епохи, розвиток садово-парко-
вого мистецтва на Правобережній 
Україні та інші цікаві замальовки. 

Не залишаться поза увагою чита-
ча і такі деталі, як-от: „Мій дід зга-
дував ті часи, коли у російському 
війську служили 25 років, і за кож-
ним полком везли повні вози різок 
для виконання тілесних покарань. 
Я слухав його розповіді з недові-
рою, не знаючи, що і в мій час люд-
ство ще раз повернеться до тілесних 
покарань і абсолютної влади“.

Нещодавно у Києві вулицю Твер-
ську перейменували, назвавши іме-
нем Є. Ґедройця. Переклад В. Лопу-
ха і публікація в Україні твору Є. 
Стемповського можна розглядати 
як данину пам’яті тій частині поль-
ської політичної й інтелектуальної 
еліти, яка вбачала раніше і трактує 
зараз Україну не як „креси всходнє“, 
а як рівноправного партнера у евро-
пейській сім’ї народів.

Юрій Свідерський – доцент Тер-
нопільського обласного комунально-
го інституту післядипломної педа-
гогічної освіти.

Воєнна розвідка на службі Україні
Левко Хмельковський

Віктор Гвоздь. „Воєнна розвідка 
України на зламі другого тисячоліт-
тя“. Київ. „Борисфен Інтел“. 2017. 
320 стор. 

Генерал-лейтенант Віктор Гвоздь 
залишив добрий спомин у бага-
тьох американських українців, з 
якими спілкувався ще полковни-
ком, працюючи представником 
Міністерства оборони України при 
Постійному представництві Украї-
ни в ООН. Він і його дружина Оля 
завжди були товариськими, готови-
ми до дружньої розмови, не цура-
лися українського застілля. При 
тому він був професійним військо-
вим високого рівня, віддав службі 
у розвідці 35 років свого життя. В. 
Гвоздь народився 1959 року в Терно-
пільській області, закінчив військо-
ве училище у Києві, служив у Забай-
каллі, Прикарпатті, у миротворчих 
військах на теренах Юґославії. 

Читачі книги В. Гвоздя могли б 
очікувати у ній цікавих особистих 
споминів з нелегких шляхів армій-

ського життя. Але книга – про інше. 
Університетська та академічна осві-
та автора (правника, економіс-
та, військовика) та особистий хист 
дослідника дали йому можливість 
написати не просто історію розвід-
ки, а зробити аналітичний розгляд 
її злетів та помилок‚ що мали від-
чутний вплив на долю молодої дер-
жави. 

Становлення розвідки було дуже 
складним. Військо України отрима-
ло генералів з колишнього СРСР, 
які були виховані на засадах кому-
ністичного режиму й намагалися 
діяти згідно з цими засадами. Вони 
вважали, що Україні не потрібна 
служба розвідки, бо усіма розвід-
увальними даними її забезпечить 
Росія. На той час імперська політи-
ка Росії усе виразніше проявляла-
ся у її діях на Кавказі і у Закавказ-
зі‚ країнах Балтії, у Придністров’ї, 
Таджикистані. 

Помилкова позиція тодішнього 
генералітету України призвела до 
сучасних негараздів зокрема в Кри-
му й на Донбасі. Могло бути ще гір-
ше‚ але тодішній Міністер оборо-

ни Костянтин Морозов і Президент 
Леонід Кравчук розуміли справжні 
наміри північного сусіда і утворили 
Головне управління розвідки Мініс-
терства оборони України. Росія ще 
не виводила гармати на лінію вог-
ню, діяла приховано і хитро. У Чор-
номорській фльоті було посилено 
заміну особового складу росіяна-
ми, на вищому рівні було досягну-
то надання Севастополеві статусу 
російської бази. Шаленіла антиу-
країнська пропаґанда Росії на теле-
баченні‚ у пресі‚ кінематографії‚ на 
сцені. 

У самій Україні активно діяли 
на високих посадах аґенти впливу 
Кремля. Міністер оборони України 
у 2010-2012 роках адмірал Михай-
ло Єжель (тепер у розшуку) зажа-
дав різкого скорочення особово-
го складу Збройних Сил, згорнув 
програми переозброєння україн-
ського війська, припинив дослідно-
конструкторську діяльність з ство-
рення ракетного комплексу „Сап-
сан“, який мав замінити ліквідовані 
радянські комплекси, що призвело 
до послаблення ракетно-космічної 

галузі‚ віддав Росії важкі стратегічні 
бомбардувальники Ту-95. 

Після нього Міністром оборони 
став Дмитро Саламатін (походив з 
Казахстану), який плянував нове 
скорочення Збройних Сил, змен-

(Закінчення на стор. 15)
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Фундація Українського Вільного Університету 
інформує українську громаду про достойних жертводав-
ців ФУВУ за 2017 рік. Подаємо без академічних чи профе-
сійних титулів оскільки наш список у цьому відношенню 
не досконалий. 

$15,000 - ФКК “Самопоміч” Ню Йорк; 
$3,000 - Володимира Сливоцька; 
$2,285 - Роксоляна і Аскольд Лозинські ($1,985 в цінних паперах);
$2,000 - Наталія і Стефан Козак в пам`ять Стефана і Марії Гик;
$1,000 - Фундація “Спадщина“ Чикаго, ФКК “НОВА” Пассайк, Фундація 
ФКК Самопоміч Чикаго, ФКК Самопоміч Клівленд,  Іван Буртик;
$600 - Андрій Ластовецький, Лада Кий; 
$500 - Андрій Паньків, Український Конгресовий Комітет Америки відділ 
Іллінойс, ФКК СУМА Йонкерс, ФКК Самопоміч Філадельфія, Українська 
Американська Громадська Фундація Рочестер , Українська Національна 
ФКК Ню Йорк;
$350 - Любомира Лукомська;
$300 - Організація Оборони Лемківщини 1ий Відділ Ню Йорк, Ярослав 
Бігун, Ярослав Козак, Борис Глинський;
$250 - Степан і Тамара Тимків;
$225 - Алісія Бейн;
$200 - Марія і Тарас Дрозд, Ярослав і Алла Лешко, Василь Гайдич Асоці-
ація,
Орест Небеш, Олег і Таня Склепкович, Юрій і Таня Кузич, Богдан Кузик,
Ганя і Орест Грицик, Володимир і Анна Рак, Богданна і Рената Бігун,
Ірена Новак, Володимир Хлібович, Алекс і Ірена Хобайло, Микола Скірка,
Богданна Худьо;
$150 - Олекса Кий, Мирон і Ольга Гнатейко, Ірена Насадуке;
$100 - ФКК Самопоміч Нюарк,  Модест і Наталія О. Захарченко, Ігор І. і 
Рома М. Гайда, Евстахій і Патриція А. Гаврилко, Лариса А. і Самуїл П. Го-
ган, Оксана Мостович, Ярослав і Галина Оберишин, Марк і Лорі Рос-
оловський, Анна Клоків, Дмитро Навошитський, Джеральд Р. і Оксана 
Сидорак,, Тетяна Карпенко, Мирослав  і Лариса Кий, Володимир і Ірма 
Пилишенко, Марія Поліщук, Дмитро і Евстахія Штогрин, Юрій і Віра Кап, 
Бірута і Джан П’єр Кап, Мирослав і Зеновія Кулинич, Григорій і Маріанна 
Волошин, Юрій Воскобійник, Александер Кричик, Лідія і Богдан Крамар-
чук, Андрій О. Баран, Лев Л. і Лінда Л. Григорчук, Василь Гайдич, Алекс і 
Ірина Ховайло, Ігор Мірчук;
$75 - Микола Галів,  Роман і Арлін Стасів, Богдан і Марія Кріслатий,
Анна П. Мартин;
$55 - Михайло Ільків;
$50 - Марія Іськів, Сузан Гомішак, Богдан і Марія Гаргай, Алекс Рівний, 
Христина і Юрій Демидович, Богдан Ковалик, Мирослав Почтар, Стефан 
Качарай, Богдан А. і Міра Футей, Зірка С. Кларк, Іван Петрунів, Володи-
мир Мотика, Іван Яворський, Ярема Волосенко, Стефан і Анна Галик, Со-
фія Качор;
$40 - Оксана Ткачук;
$35 - Теодор Павелчак;
$30 - Мирослава Мірошниченко, Любомир і Галина Пиріг;
$25 - Іван Качор, Дмитро Коваленко, Йосиф і Люба Садницький, Мирон 
Бурик, Марія і Євген Лилак, Ольга Ільчишин, Богданна Слиж, Олександер 
і Марія Лужницькі, Ганна Жирук і Джеймс Гейнер, Тарас С. Ткачук, Алла 
і Андрій Клецун, Стефан Крисалка і Сурела Пінк, Ярослав Г. Сидоренко, 
Арлен А. і Роман О. Стасів, Орест Баранський, Ірена Савчин і Рональд 
Долл, Борис М. і Люба Орищин, Олександа Юзенів, Володимир Питльо-
ваний, Атанас Кобрин, Катерина і Марко Мицьо;
$20 - Галина Козак,Павло Перун, Теодозія Федак, Ілля і Марія Шевчук, На-
дія А. Яворів, Надія і Роман Трач;
$15 - Оксана М. Фолтин Лавро,  Полон і Оксана Лукашевич, Роман Ри-
чок, Ананій Никончук, Михайло Тренза,  Марта Я. Віганд, Марія і Майкл 
О. Вейне, Еміль Пик, Ася Гумецька, Андрій Германський, Любомир Куль-
чицький.  
Також одержали поважні суми з спадків:
60,000 - Михайло Пирський
48,626.70 - Волтер Балабан
27,200 - Волтер Каницький
6,813 - Іван Галавай
1,000 - Марія Лилак

Список перекладений з англійської мови на українську. Вибачаємось 
якщо чиєсь ім’я чи прізвище неправильно подане. Управа Фундації 
УВУ щиро дякує шановним жертводавцям, які щедро відзиваються на 
наші заклики. УВУ при вашій щедрій допомозі сповняв і буде сповняти 
обов’язки покладені на нього батьківщиною надавати молодим людям 
зокрема  з України нагоду здобути міжнародну кваліфікацію, сприяти 
інтеграції української науки в міжнародний контекст та сприяти поши-
ренню української науки за кордоном. Ваша пожертва сьогодні на студії 
в УВУ це національний капітальний вклад у формуванні професійних ка-
дрів для України та продовження столітньої історії української науки за 
кордоном.
Кожна пожертва, менша чи більша по вашій спроможності є оцінена. Всі 
пожертви на різні проекти при фундації УВУ чи на постійні стипендійні 
фонди у вашому імені ви можете відтягнути від податку. Чеки просимо 
виписувати на Ukrainian Free University Foundation, Inc. і висилати на 
адресу Фундації в Ню Йорку.

                                                       За   Управу Фундації УВУ 
Аскольд Лозинський                    Стефан Слуцький             Руслана Россі
голова                                                         секретар                              скарбник

Mailing Address:
Ukrainian Free University Foundation, Inc.
136 2nd Avenue, New York, NY 10003

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.

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

шення числа бойових літаків, зеніт-
них ракетних комплексів‚ танків, 
військових навчальних закладів. 
Генерали доводили, що Україна не 
має ворогів і військо їй не потрібне. 

Президент Віктор Янукович при-
значив Міністром оборони Михай-
ла Лєбєдєва (походив з Краснода-
ру)‚ який керував військом до люто-
го 2014 року й провів масове скоро-
чення розвідувальних частин, час-
тин зв’язку, інженерного забезпе-
чення, ремонтно-відновлювальних 
частин. Тепер він перебуває в Кри-
му і оголошений у розшук. 

В. Гвоздь стверджує: „У результаті 
діяльности цих та інших осіб Зброй-
ні Сили України зустріли військо-
ву аґресію Росії у стані повного роз-
валу: чисельність була скорочена‚ 
озброєння і військова техніка ско-
рочені і розпродані, матеріяльно-
технічна частина розкрадена, систе-
ма комплектування призову на вій-

ськову службу фактично знищена, 
керівні кадри значною мірою неком-
петентні, корумповані та підконтр-
ольні Росії“. Не дивно, що Україна 
зазнала значних втрат на Донбасі. І 
на цьому тлі яскравим досягненням 
виглядає недавня військова парада 
у Києві, на якій показано боєздатну 
армію, озброєну сучасною технікою. 
Що б не казали недруги нинішнього 
Президента Петра Порошенка‚ але 
це і його заслуга. 

Звісно‚ 320 сторінок книги В. 
Гвоздя – це не тільки жаль з приво-
ду українських негараздів. У кни-
зі проведено дослідження проце-
сів створення, формування, роз-
витку і діяльности воєнної розвід-
ки України. У цій історії є багaто 
позитивних сторін. Водночас автор 
послідовно і системно розкриває 
підступність Росії у її зовнішньо-
політичній діяльності, далекогляд-
ність численних провокацій, про 
які читач міг лише здогадуватися 
з поверхових повідомлень преси. 
У цьому полягає цінність видання 
також для закордонного читача. 

(Закінчення зі стор. 14)

Воєнна розвідка...
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ської позиції в нашій країні“‚ – небез-
підставно журиться колишній луган-
чанин‚ публіцист Денис Казанський.

Відгук письменниці Лариси Дени-
сенко: „Серце моє хруснуло від болю‚ 
як листопадове листя під ногами. 
Спи спокійно, дівчино. Але не давай 
нікому спокою…“.

Перший заступник Міністра еко-
номічного розвитку України Мак-
сим Нефьодов: „Нехай горять у пеклі 
виконавці, організатори і замовни-
ки цього вбивства, а також продаж-
ні правоохоронці, які це покривають. 
Не можу згадати жодного випадку, 
коли обіцянки „тримаю злочин на 
особистому контролі“ закінчились 
судом. Шеремет‚ Михайлик‚ Стер-
ненко‚ Гандзюк… Десятки і сотні 
інших…“.

Обурене новим злочином сус-
пільство вимагає негайно зна-
йти і покарати злочинців. Поліція‚ 
котру постійно звинувачують у без-
діяльності і безпорадності‚ на цей 
раз нібито перевершила саму себе: 
3 серпня член Колеґії Міністерства 
внутрішніх справ‚ народний депу-
тат Антон Геращенко повідомив про 
заарештування Миколи Новикова і 
запевнив: „Це вже доведений факт. 
Новиков придбав сірчану кислоту й 

очікував Катерину біля її дому. Шан-
сів відмагатися він не має жодних“. 

Невластиву для слідчих ефектив-
ність громадськість витлумачила‚ як 
спробу хутенько знайти цапа-відбу-
вайла‚ щоб якось заспокоїти суспіль-
не збурення.

Бо вже 8 серпня Перший заступ-
ник керівника Національної полі-
ції В’ячеслав Аброськін з не меншою 
певністю заявив‚ що M. Новиков має 
неспростовне алібі‚ і кислоту купува-
ла зовсім інша людина. 

Недовіру до себе правоохорон-
ці збільшили ще й тим‚ що спочатку 
кваліфікували цей злочин як звичай-
не хуліганство‚ згодом перекваліфі-
кували на „тяжкі тілесні ушкоджен-
ня з метою залякування“‚ й аж за тре-
тім разом стали розстежувати „замах 
на вбивство“.

Відтак справу‚ що набула вже 
загальноукраїнського резонансу‚ 
передано у Службу безпеки України‚ 
і в своєму провадженні СБУ стверди-
ла‚ що замах на К. Гандзюк вчинено 
„на замовлення співробітників пра-
воохоронних і державних органів, за 
сприянням сепаратистських органі-
зацій на території півдня України, з 
метою дестабілізації суспільно-полі-
тичної атмосфери в південному реґі-
оні країни“. 

Це вже ближче до української 
реальности. Але ще дальше від оста-
точного висліду розстеження‚ тому 

що проросійські сепаратистські орга-
нізації безборонно діють в Україні‚ 
маючи при цьому таємну підтримку в 
урядових структурах. В цьому багато 
хто вбачає причину убивства патріо-
тичної українки К. Гандзюк. Тому так 
важливо безпомильно розстежити 
злочин і покарати його виконавців. 

В день смерти К. Гандзюк висло-
вився Президент Петро Порошенко: 
„Хочу звернутися до правоохорон-
ців, щоб було зроблено все можливе‚ 
щоб були знайдені вбивці, щоб убив-
ці були покарані, опинилися на лаві 
підсудних. І ми всі маємо об’єднати 
зусилля, щоб це відбулося, спільно 
допомогти правоохоронним органам, 
поліції, щоб зло було покаране“.

Але тут є не одне‚ а два зла: вико-
навці і замовники. Сама К. Гандзюк 
перед смертю сказала‚ що замовник 
злочину носить уніформу з погона-
ми… На тлі розростання сканда-
лу подався у відставку ображений 
„неспівмірною“ критикою Генераль-
ний прокурор Юрій Луценко. Хоч 
насправді це може свідчити про його 
далекосяжний намір повернутися в 
українську політику на порозі прези-
дентських і парляментських виборів.

Й от несподівано розвиток подій 
набуває бажаного для антиукраїн-
ства‚ і не лише херсонського‚ вигля-
ду: поліція заарештувала В’ячеслава 
Вишневського, Віктора Горбунова, 
Володимира Васяновича, Сергія Тор-

біна і Микиту Грабчука. Усі п’ятеро 
– колишні учасники Антитерорис-
тичної операції і члени Української 
добровольчої армії, яку очолює Дми-
тро Ярош.

Все може бути в цьому світі. 
Комусь війна за свободу рідної зем-
лі очищає і підносить душу‚ а хтось 
не витримує бачити щодня кров і 
смерть‚ внутрішньо ламається і виро-
джується.

Якщо це виявиться правдою‚ буде 
тяжко відмити таку пляму. Ось що 
думає з цього приводу відома учас-
ниця війни на Донбасі‚ а тепер – 
офіцер Збройних сил України Оле-
на Білозерська: „До добровольців, 
людей, які пішли воювати за Україну 
без грошей, пільг і статусів, завжди 
було особливе ставлення – майже 
як до святих. Негідники, ви повинні 
були тримати цю висоту. Натомість 
через вас і таких, як ви – ставлен-
ня і до героїв буде, як до бандитів. ... 
Через кількох покидьків не відмити-
ся всім…“.

Та знову ж таки – далеко не всі 
вірять‚ що це так.

Хто б не був виконавцем‚ хто б не 
був замовником – нелюдськи жор-
сткий злочин не має прощення. 
Стежмо за дальшим ходом справи.

7 листопада в Херсоні похова-
ли Катерину Гандзюк. Національна 
пам’ять України назавжди збереже 
це ім’я.

(Закінчення зі стор. 1)

Нема вже Каті...

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

•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.

Якщо ви одинокий батько (матір) 
з дорослою дитиною, яка має розу-
мову відсталість, у вас є можливість 
забезпечити добробут своєї дитини. 

Для отримання більш детальної 
інформації, будь ласка, звертайтеся 
за адресою: 

fi rstukrainianministries@yahoo.com

українських патріотичних почут-
тях. Якщо Леонід Кравчук вивів 
Україну з СРСР, здобувши незалеж-
ність у 1991 році, то П. Порошен-
ко допомагає Україні вийти з „рус-
кого міра“.

По-друге, В. Путін не довіряє П. 
Порошенкові, аби укласти з ним 
будь-яку угоду, адже розуміє, що 

той не погодиться на капітуляцію 
України.

По-третє, Україна вже закрила 
численні російські канали впли-
ву. Завдяки отриманню православ-
ної автокефалії зможе позбути-
ся духовного впливу Росії. Утво-
рення Української Автокефальної 
Православної Церкви є не менш 
важливою подією, ніж проголо-
шення Акту про Незалежність 
1991 року.

По-четверте, духовну само-
стійність доповнила психологіч-

на незалежність від спадку радян-
ського комуністичного тоталіта-
ризму. Політика декомунізації ста-
ла важливим кроком на шляху до 
руйнування стереотипів „Homo 
Sovieticus“ та нівелювання впли-
ву радянського спадку на світогляд 
українців.

По-п’яте, П. Порошенко ініці-
ював зміни до Конституції, які 
мають закріпити прагнення Украї-
ни приєднатися до НАТО і ЕС.

По-шосте, військова політика 
П. Порошенка дозволила збудува-

ти армію, яка за своєю могутністю 
перебуває на одному рівні зі зброй-
ними силами Польщі й Канади, що 
значно знизило ймовірність росій-
ського військового вторгнення. 
Навіть якщо таке вторгнення від-
будеться, воно коштуватиме Росії 
дуже дорого.

„Високий замок“

Тарас Кузьо – науковий співро-
бітник Центру трансатлантич-
них взаємин‚ Торонто. 

(Закінчення зі стор. 3)

Вибори-2019...

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

РОЗШУК: Щоман Олена, донька 
Якова, нар. 1921-1924 р. в селі 
Бінява, Турківського р-ну. У 1939 
р. була вивезена до Німеччини, 
в 1942 р. виїхала до США. 
Великe прохання знайти її родину. 
Просимо писати: Galina Shudan, 
7296 Mayberry Dr., Parma OH 
44130; Тел.: 216-296-2947.
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             
Зволікають створення національного парку 

Світлана Орел 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Навес-
ні цього року місцевий осередок 
Українського географічного това-
риства та ряд інших громадських 
організацій порушили питання 
створення Національного природ-
ного парку „Чорноліський“, бо віко-
ві ліси Центральної України – Чор-
ний ліс, Нерубай, Чута, Бірки сьо-
годні опинилися під загрозою. 

Створення ж національного 
природного парку – це майже 23 
тис. гектарів вікового лісу з уні-
кальними природними об’єктами, 

історичними та археологічними 
пам’ятками, рослинами і тварина-
ми‚ які охороняє держава. 

Відповідне звернення вислали у 
Міністерство екології та природ-
них ресурсів. Там підтримали іні-
ціятиву його учасників і попроси-
ли подати проєкт створення парку 
для підготування відповідного ука-
зу президента України. 

У червні голова обласної адміні-
страції Сергій Кузьменко доручив 
цю роботу Департаментові еколо-
гії та природних ресурсів. Для під-
готування проєкту керівник депар-
таменту Олександер Ковтунов мав 

підготувати робочу групу. Але 
обговорення персонального скла-
ду робочої групи триває уже чоти-
ри місяці й досі не завершене. 

Це питання не таке просте. Дер-
жавні підприємства лісового гос-
подарства (лісгоспи) вважають, що 
після залучення переважно лісових 
територій до природно-заповідно-
го фонду без роботи залишаться 
300 працівників, зменшаться від-
рахування до місцевих бюдже-
тів. Лісівники впевнені, що навіть 
через 10 років після створення 
національного природного парку 
він не зможе відраховувати до міс-

цевих бюджетів стільки фондів, як 
це сьогодні роблять лісгоспи. 

Проте національний парк не 
претендує на жоден гектар сіль-
ськогосподарських угідь. Це – дер-
жавна земля, яку не треба спеці-
яльно виділяти, тільки погодити 
межі. В усьому світі такі об’єкти 
поповнюють бюджет, створю-
ють позитивний образ територій, 
що має першорядне значення для 
можливих інвестицій. 

На жаль, покищо конкретним 
результатом спроб зрушити з міс-
ця питання створення парку „Чор-
ноліський“ стало лише видання 
збірника матеріялів „Чорнолісся 
верхів’їв Інгульця: цінність, про-
блеми, перспективи“. 

Духовна музика звучала у Полтаві 
 Валентина Шемчук

ПОЛТАВА. – 20 жовтня від-
бувся Фестиваль духовної музи-
ки „Небесні перевесла“, присвяче-
ний 120-літтю від дня народжен-
ня Патріярха Української Авто-
кефальної Православної Церкви 
(УАПЦ) Мстислава. 

З реквіємом полеглим обо-
ронцям від російських аґресо-
рів виступили юні співаки‚ про-
звучала „Молитва до Бога“ Іри-
ни Ковальчук у виконанні учня 
Козельщинської дитячої музич-
ної школи Вадима Бондаренка 
(художній керівник Тетяна Кра-
маренко, концертмайстер Оксана 
Безугла). 

Під орудою Олександри Горай 
дитяча хорова студія „Янголи з 
не бес“ Полтавського місько-
го будинку культури представи-
ла пісню „Веселка“ Наталі Май 
та підняла державний прапор, на 
якому залишили підписи захис-
ники України від російських оку-
пантів – бійці 58-ої бриґади, коли 
до них з доброчинною допомогою 

прибули учасники Доброволь-
чого центру Харківсько-Полтав-
ської єпархії УАПЦ. Виступили 
лавреатка Всеукраїнського фес-
тивалю „Лель“, учениця Вікторія 
Проскурня (художній керівник 
Володимир Чернецький)‚ артис-
ти Сумської обласної філармонії 
– камерна оркестра старовинної 
та сучасної музики „Ренесанс“ і її 
художній керівник Людмила Сти-
чук‚ Заслужений ансамбль піс-
ні і танцю „Лтава“ ім. Валентина 
Міщенка‚ Народний академічний 
ансамбль „Тисяча років музики“ 
Національного педагогічного уні-
верситету ім. Володимира Коро-
ленка, вокальні ансамблі „Мадри-
гал“ з Кременчуцької дитячої 
музичної школи ім. Миколи Кола-
чевського, „Дивоцвіт“ з Кобеляк. 

Співав хор Харківсько-Пол-
тавської єпархії УАПЦ‚ хор Пол-
тавського музичного училища ім. 
Миколи Лисенка виконав гимн 
„Під Твою милість“ Ігоря Соневи-
цького. Зведений хор „Небесних 
пересел“ (художній керівник Ган-
на Оксениченко) заспівав духо-

вний гимн „Боже великий, єди-
ний, нам Україну храни!“.

Ірина Удовиченко вру чила 
дипломи та квіти всім учасни-
кам фестивалю‚ а Владика УАПЦ 
Афанасій подарував їм ікони Свя-
тої Покрови, висловив вдячність 
ведучій „Небесних перевесел“ 
Валентині Шемчук і протоєреєві 

Олександрові Гораєві‚ нагородив 
грамотами співорганізаторів фес-
тивалю духовної музики – Пол-
тавський краєзнавчий музей ім. 
Василя Кричевського, Методич-
ний кабінет навчальних закладів 
мистецтва та культури й Центр 
народної творчости та культурно-
освітньої роботи. 

Відзначили 410-ліття 
гетьмана Івана Виговського

Василь Романчук

РУДА, Львівська область. – 12 
серпня в селі відбулося урочисте від-
значення 410-ліття гетьмана Украї-

ни Івана Виговського, яке організу-
вали Українське реєстрове козацтво 
та Гніздичівська об’єднана територі-

Відкрили дитячий будинок сімейного типу 
Тетяна Будар

ЖОВНІВКА‚ Тернопільська 
область. – 10 жовтня в селі відбу-
лося урочисте відкриття дитячого 
будинку сімейного типу. 

Олег та Світлана Данилюки, 

які мають на вихованні дев’ятеро 
дітей з них п’ятеро прийом-
них, переїхали у новий будинок 
у вересні цього року. До цього 
проживали в Тернополі.  Уперше 
на виховання взяли найстаршого 
сина 10 років тому. 

Сім’я Данилюків, що виховує п’ятеро прийомних дітей, приймає гостей 
на подвір’ї своєї нової оселі. (Фото: Ярослав Мушка)

Організатори і учасники Фестивалю духовної музики „Небесні перевесла“ 
в Полтаві. (Фото: Валерій Краснокутський)

(Закінчення на стор. 19)

Учасники відзначення  410-ліття гетьмана України Івана Виговського. 
(Фото: Василь Романчук)
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ONLINE
ПОСЛУГИ

ШВИДКИЙ ДОСТУП
ДО СВОЇХ РАХУНКІВ

S E L F R E L I A N C E . C O M
FIND US IN THE APP STORE

DirectConnectSM

Безпечний та надійний цілодобовий доступ через Інтернет 
з комп’ютера чи мобільного пристрою
Перегляд транзакцій і балансів на рахунках у режимі 
реального часу
Переказ коштів в межах своїх власних рахунків
Перегляд місячних електронних звітів (eStatements) 
Перевірка прийнятих до оплати чеків
Сплата позики
Оплата рахунків програмою DirectPaySM

Доступ до власної VISA® кредитної картки
Знаходження найближчих ATM
Знаходження найближчої до Вас філії “Самопомочі“

MobileConnectSM

ДОСТУП ДО СВОЇХ РАХУНКІВ ЗІ СВОГО 
ТЕЛЕФОНУ АБО МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Користайте з усіх послуг  DirectConnectSM з Вашого 
мобільного пристрою
Завантажте App для iPhone®, Android™ та iPad®

Фотографування розрахункового чека та його 
депозит

Відвідайте SELFRELIANCE.COM або завантажте нашу Mobile App, щоб віднайти БЕЗПЛАТНІ БАНКОМАТИ (ATM) поблизу Вас

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091
11838 Jos. Campau, Hamtramck, MI 48212
7345 Orchard Lake Rd., West Bloomfield, MI 48322

586-757-1980
313-366-0055
248-487-0330 

Home Office: 2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500

734 Sandford Ave., Newark, NJ
558 Summit Ave., Jersey City, NJ
60-C N. Jefferson Rd., Whippany, NJ

973-373-7839
201-795-4061
973-887-2776

773-589-0077
847-359-5911
630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL
302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL

ІЗ VISA® DEBIT КАРТКОЮ З САМОПОМОЧІ,
АТМ БЕЗПЛАТНІ ПРИ ВИКОРИСТОВУВАННІ ЦИХ МЕРЕЖ:

Повна інформація та федеральні вимоги на www.selfreliance.com/disclosures/ або за телефоном 1.888.222.8571. Послуги описані у цій брошурі можуть бути змінені або скасовані без попереднього повідомлення. 
Заходьте або телефонуйте до будь-якої філії Кредитової Спілки, щоб дізнатись про поточні умови та фінансові послуги, пропоновані УФКС “Самопоміч“. 

Federally insured by NCUA

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: mdrich@unamember.com

гібридні можливості щодо „їх там 
нема“, „немає ніякої збройної аґре-
сії Росії“, „на Донбасі – громадян-
ська війна“. Проблема не в тому, 
що Росія висуне нам територіяль-
ну претензію на Азові, а в тому, що 
вона може розпочати там десантну 
операцію з метою захоплення укра-
їнського Озівського узбережжя.

За понад 20 років незалежнос-
ти Україна примудрилася підписа-
ти з Росією 451 договір. Це нас уря-
тувало? Будь-які договори з Росі-
єю зв’язують і зобов’язують тільки 
іншу сторону, але не саму Москву 
(чи Петербурґ).

451 угода – це потужна юридич-
на павутина, якою Кремль обплутав 
Україну, зберігаючи цілковиту сво-
боду власних рук. Нині доля дала 
нам унікальний шанс вирватися з 
цих тенет, розірвати їх і звільнити-
ся.

Не треба мати надмірних ілю-
зій щодо бездоганної справедли-
вости західніх і міжнародних судо-
вих інстанцій. Недаремно ж з Гаа-
ґою відмовилися співпрацювати 
США та Ізраїль. Проте відмовила-
ся й злочинна Росія. А це означає, 
що засудження її військових злочи-
нів стає більш ніж проблематичним. 
А на загал варто більше опікуватися 
практичним захистом української 
держави, ніж нескінченним псевдо-
юридичним крутійством, користь 
від якого далеко не очевидна.

„Газета по-українськи“

Ігор Лосєв – філософ‚ політолог‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Росія може...
two programs of music, poetry, and invention

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
БАНДУРА «DOWNTOWN»
і МИСТЕЦЬКА ГРУПА «ЯРА»
запрошують Вас на концерт

РОДИНИ КИТАСТИХ з ДРУЗЯМИ

Субота, 8 грудня о год. 7 веч.
Неділя, 9 грудня о год. 2 по пол.

Вступ 20 дол.
Члени | сеньори | студенти 15 дол.

включно з перекускою.
Купуйте квитки онлайн заздалегідь 

ВИСТУПАЮТЬ

Юліян Китастий

Ірена Китастий-Кузьма

Аліна Кузьма

Терин Кузьма

Бандуристи і співаки 
3-ого і 4-ого поколінь

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
www.ukrainianmuseum.org

Дві програми музики, поезії, 
та творчости!

Зимовий фестиваль «Яри» 2018 р.

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

канській землі. Він закликав пара-
фіян йти за прикладом своїх предків 
і допомагати у зростанні релігійної 
спільноти церкви св. Володимира. 

Після Літурґії відбувся святковий 
бенкет в залі ґольф-клюбу „Blue 
Shamrock” в Палмертоні. На бен-
кеті були присутні понад 100 осіб, 
включно з духовенством, парафія-
нами і гостями. 

Владика Андрій розпочав святко-
вий обід молитвою і благословен-
ням. Іннеса Тимочко-Декайло роз-
важала присутніх віртуозним вико-
нанням на скрипці українських та 
інших мельодій. Хор церкви Покро-
ви Пресвятої Богородиці в МакА-
ду і український ансамбль „Казка“ 
виконали українські пісні й танці. 
Програму завершив чоловічий хор 
„Дзвін” виконанням чотирьох укра-
їнських пісень. 

На закінчення о. В. Баран подя-
кував духовенству, гостям і пара-
фіянам за участь у святкуванні 
100-річчя парафії і побажав всім 
щасливої дороги додому. 

(Закінчення зі стор. 9)

Святкували 100-ліття...
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з 
приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте підтриму-

вати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

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

PO Box 746, Chester, NY 10918

Ділимося болючою вісткою, що 26 жовтня 2018 року 
відійшла від нас у вічність наша рідна Мама

св. п.
Міля Слабодух

народжена 29 лютого 1932 року, 
похована на Українському цвинтарі св. Андрія, S. Bound Brook, NJ.

Горем прибиті:

дорогі діти  - Катруся з чоловіком Адамом
   - Галя Слабодух
сестра   - Нюся Бояр
похресники  - Юрко Бояр з родиною
   - Марта Мельник з родиною
кузин   - Юрій Ґуреєв з родиною
дальша родина в Україні.

Вічна Їй пам’ять!

яльна громада. Недільний день зібрав 
на своєрідну козацьку раду в колиш-
ньому маєтку І. Виговського пред-
ставників козацьких формувань з усі-
єї України, а також науковців, істори-
ків, краєзнавців і дослідників життя 
та діяльности гетьмана з Києва, Льво-
ва, Хмельницького, Тернополя, Іва-
но-Франківська, Дрогобича та інших 
міст. 

В другій половині ХVІІ ст. Руда 
разом з навколишніми селами пере-
йшла у власність родини гетьма-
на більш як на 100 років. Виговські 
заснували тут монастир, який від-
новив свою духовну місію в перші ж 
роки незалежности і носить нині ім’я 
св. Герарда, збудували церкву, вклада-
ли чималі кошти у розвиток містечка.

У серпні 2004 року в Руді урочис-
то відкрито перший в Україні музей І. 
Виговського, а через три роки в цен-
трі села постав величний пам’ятник 
гетьманові, автором якого є відомий 
львівський скульптор Роман Рома-
нович. У 2011 році на фасаді музею 
встановлена багатофігурна скуль-
птурна композиція про перемогу 
козацького війська І. Виговського над 
московськими ордами під Коното-
пом. 

24 червня, опівдні, до майдану в 
центрі Руди, прибули гості. Числен-
ну делеґацію очолював гетьман Укра-
їнського реєстрового козацтва Ана-
толій Шевченко. До підніжжя мону-
мента лягли барвисті квіти. За дав-
нім українським звичаєм дівчата в 
українських строях Аліна Грима, Оля 
Онишко та Еріка Дрекслер на виши-

ваному рушнику піднесли рум’яний 
калач. Урочисто линула пісня „В селі 
Руда земля тверда“ на слова Дмитра 
Павличка, яка стала рудянським гим-
ном. 

У виконанні вокального жіночо-
го гурту „Берегиня“ Народного дому 
у складі Ганни Салдан, Оксани Грими, 
Надії Швед, Люби Салій, Ганни Дра-
бик, Марії Маник та Оксани Гучко, 
під акомпаніямент Ігоря Зубрицького 
прозвучали козацькі пісні. 

Карбуючи крок, під звуки маршу, 
до гостей з привітанням вийшли юні 
козаки Руди Валентин Гніздор, Богдан 
Майкут, Євген Ланчак, Назар Драган, 
Дмитро і Павло Лабаї, які також під-
готували чудовий пісенний дарунок.

У Народному домі гостей віта-
ли голова Гніздичівської об’єднаної 
територіяльної громади Іван Оліяр та 
заступник голови Львівської облас-
ної адміністрації Оксана Стоколос-
Воронюк. Тут відбулася презентація 
історичного фільму „Українські дер-
жавники: Іван Виговський“. Стріч-
ку представляв автор ідеї, сценарист 
і режисер, доктор філософії, відомий 
дослідник козацького руху в Украї-
ні, лавреат Державної премії ім. Івана 
Франка Тарас Каляндрук. 

У музеї І. Виговського Всеукраїн-
ську науково-історичну конференцію 
„Іван Виговський: невідомі сторін-
ки його земного буття“ відкрив член-
кореспондент Національної Акаде-
мії Наук України, директор Інститу-
ту проблем штучного інтелекту, геть-
ман Українського реєстрового коза-
цтва, почесний мешканець Руди А. 
Шевченко. Велику групу активістів 
козацького руху, науковців та дослід-
ників відзначено козацькими нагоро-
дами. 

(Закінчення зі стор. 17)

Відзначили 410-ліття... Прощай, друже Володимире Процик
Микола Галів

НЮ-ЙОРК. – 15 жовтня помер 
колишній провідний політично-
громадський діяч Володимир Про-
цик. Від приїзду до США він постій-
но жив у Ню-Йорку і лише кілька 
місяців перед своєю смертю жив у 
Норт Каролайні, під опікою дочки 
Мотрі, де помер на 94-му році жит-
тя. 

19 жовтня o. Еміліян Дорош з 
парафії св. Юра в Ню-Йорку від-
правив Парастас і виголосив про-
щальне слово у похоронному при-
міщенні Яреми. Дочка М. Процик-
Снайдер згадала пам’ять батька і 
попрощала в імени родини у Божу 
вічність. Автор цих рядків прощав 
в імени Української Американської 
Координаційної Ради (УАКР) й від 
себе особисто, а Олесь Лабунька – 
від Пласту. На завершення прозву-
чала пісня „Видиш, брате мій“.

20 жовтня у церкві св. Юра відбу-
лась заупокійна Літургія. Погребін-
ня покійного проведено на цвинта-
рі св. Андрія у Савт-Бавнд-Бруку‚ 
Ню-Джерзі‚ при участі дочки з 
чоловіком, онуками, дружини Анни 
Процик, приятельок Мотрі: Мар-
ти Івашків і Сяні Хемич з Канади, 
Тані Поритко, Христини Тимків з 
мужем Джері, друзів і приятелів. 
На закічення похоронних молінь 
прозвучали слова Панахиди „Вічная 
пам’ять!“. 

В. Процик народився у Громо-
ві, на Тернопільщині, у священи-
чій родині о. Петра Процика, якого 
дружина також походила з свяще-
ничої родини. У родині Проциків 
було п’ять дочок і два сини. Остан-
нім був Володимир. З батьківської 
хати він виніс дбайливе родинне 
й християнське виховання й осві-
ту, любов до Церкви й українсько-
го народу. 

В той час на теренах України 
бушувала жорстока Друга світо-
ва війна. В. Процик пережив пер-
шу більшовицьку окупацію й перед 
другим приходом більшовиків на 
західні українські землі вирішив 
податись на Захід, опинився у Мюн-
хені. Згодом він еміґрував до США і 
оселився у Ню-Йорку, де включив-
ся в активне громадсько-політичне і 
молодіжне життя діяспори. 

З юнацьких років був членом 
ОУН під стягом полковника Андрія 

Мельника. Згодом, після відданої 
праці у лавах ОУН, став провід-
ним членом біля таких провідни-
ків ОУН як Ярослав Гайвас, Олег 
Штуль, Микола Плав’юк, Павло 
Дорожинський й інші. 

Він був провідним членом гро-
мадської організації мельників-
ського спрямування Організації 
Державного Відродження України 
(ОДВУ), молодіжної студентської 
організації „Зарево“, куреня Хрес-
тоносців Пласту й інших організа-
цій. Водночас В. Процик був один з 
засновників УАКР, яка постала після 
13-го Конґресу УККА у Філядельфії. 

Був одружений з Анною Олексів. 
Подружжя мало дочку Мотрю, якій 
дали родинне і релігійне вихован-
ня і високу освіту. Раділи успіхами 
дочки, а зокрема трьома онуками. В. 
Процик працював як інженер зубної 
техніки при Колюмбійському уні-
верситеті. Був щедрий на українські 
громадські цілі, а зокрема на Укра-
їнський Науковий Інститут Гарвард-
ського Університету й Український 
Католицький Університет у Львові. 
Неодноразово відвідував незалежну 
українську державу. 

Хай йому гостинна американська 
земля буде легкою, а пам’ять про 
нього іде з роду в рід! 

Св.п. Володимир Процик
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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: 

Коротко строковий 
грошовий рахунок 

 
Money Market 

Account 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

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

Високі відсотки 

Вигідно розташовані філії: 

1.77%  
                     APY* 

*APY -  Відсоток у річному відношені з денно нарахованою дивідендою.   Мінімальна сума на відкриття Money Market 
рахунку $2,500.00.  До шість виведень з рахунку в місяць.  Мінімальна сума виведення - $500.00.  Дивіденда виплачена 
місячно та може бути змінена в  будь який час. 


