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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Воєнний стан: 
рефлексії

Петро Часто

З 30 днів воєнного стану збігла вже поло-
вина. Його термін вигасає 26 грудня. Після 
російського бандитизму в Керченській прото-
ці Україна нібито не зазнала ніякої нової біди. 
Тому критики Президента Петра Порошен-
ка все ще тримаються за свою версію: мов-
ляв‚ нічого не показує‚ що цей стан аж так 
потрібно було оголошувати. Що Володимир 
Путін тримає велике військо на українському 
кордоні – то це він робить ще від кінця 2013 
року. Тим часом на маштабну війну Кремль 
не відважиться‚ бо інакше йому загрожує 
така щільна міжнародна ізоляція‚ якої Росія 
не витримає. Отже‚ воєнний стан був впро-
ваджений в особистих інтересах президента 
– йому треба було засвідчити рішучу реакцію 
на керченський інцидент‚ цим самим зміц-
нити свій авторитет в розчарованому владою 
українському суспільстві і‚ по змозі‚ перене-
сти – з цією ж метою – вибори з березня на 
пізніші місяці.

Такої думки‚ наприклад‚ дотримується 
Юлія Тимошенко. Вона дуже не зацікавле-
на у перенесенні дати президентських вибо-
рів‚ оскільки вже рік поспіль незмінно очо-
лює передвиборне змагання. Згідно з останні-
ми опитуваннями‚ за очільницю „Батьківщи-
ни“ готові проголосувати 20.7 відс. громадян‚ 
котрі вже визначилися зі своїм вибором. На 
другому місці – артист-гуморист Володимир 
Зеленський (11.4 відс.)‚ П. Порошенко – аж на 
третьому (10.3 відс.).

У Верховній Раді 26 листопада Ю. Тимо-
шенко підтримала впровадження воєнно-
го стану – очевидно‚ не бажаючи ризикувати 
цією своєю першістю. Крім того‚ вона нама-
гається очиститись від давніх і дуже стабіль-
них підозр щодо її глибоко законспірованого 
„панібратства“ з В. Путіном. І тепер їй важли-
во підкреслювати‚ що її голос – то голос усьо-
го українського народу. 

„Критична більшість людей і засобів масо-
вої інформації у світі припускає‚ що воєн-
ний стан не має за собою достатньої причини‚ 
він запроваджений штучно“‚ – каже‚ без жод-
них доказів‚ Ю. Тимошенко і пропонує пар-
ляментові негайно і за зачиненими дверима 
заслухати президента‚ секретаря Ради націо-
нальної безпеки і оборони‚ міністрів оборони 
та внутрішніх справ з цього питання. І там‚ 
мабуть‚ постаралася б виглядати далекогляд-
ним політичним стратегом‚ що вміє читати в 
чужих головах й провіщувати розвиток подій‚ 
бо ще в липні цього року публічно звинувачу-
вала П. Порошенка в намірі скасувати вибо-
ри‚ „заініціювавши початок великої війни… 
Він хоче, щоб усе горіло. На цьому він хоче 
вводити воєнний стан і не проводити вибори 
у принципі“. Й тепер‚ мовляв‚ маєте – все так‚ 
як я передбачила. 

(Закінчення на стор. 16)
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Президент Порошенко підписав закон 
про припинення договору про дружбу з РФ

КИЇВ. – Президент Петро 
Порошенко підписав закон 
про припинення дії договору 
про дружбу, співробітництво 
і партнерство між Україною 
та Російською Федерацією.

Про це повідомила прес-
служба глави держави.

За його словами, непро-
довження договору з Росією 
слід розглядати не як епізод, 
а як частину стратегії Украї-
ни на остаточний розрив ,,з 
колоніяльним минулим” і 
переорієнтацію на Европу.

Він додав, що інші скла-
дові цієї стратегії: це без-
віз,  угода про асоціяцію 
з Европeйським Союзом, 
Tомос про створення автоке-
фальної незалежної україн-
ської Церкви, вихід з СНД та 
інше.

Президент Петро Порошенко коментує підписання зако-
ну про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною та Російською Федерацією. (Фото: 
Адміністрація Президента України) (Закінчення на стор. 7)

Европарлямент нагородив Сенцовa 
премією Сахарова „За свободу думки”

СТРАСБУРҐ, Франція. – У Страсбурзі 12 
грудня пройшла церемонія вручення право-
захисної премії Европарляменту ,,За свободу 
думки” ім. Андрія Сахарова, якої цього року 
удостоєний незаконно ув’язнений в Росії 
український режисер Олег Сенцов.

Премію отримала його двоюрідна сестра 
Наталія Каплан, яка постійно бореться за 
звільнення О. Сенцова, та його адвокат Дми-
тро Дінзе.

О. Сенцов отримує премію Сахарова за 
мирний протест, а його голодування демон-
струє підтримку та активну демонстрацію на 
захист свободи думки – заявив при вручен-
ні цьогорічної Премії Сахарова родичці та 
адвокатові політв’язня президент Европар-
ляменту Антоніо Таяні.

,,Ми цим висловлюємо солідарність з Оле-
гом та всіма українськими громадянами в 
Криму. Ми вимагаємо його звільнення. Ви 
не одні у вашій боротьбі, бо цей парлямент 
завжди буде на вашому боці”, – заявив голо-
ва евроустанови. 

,,Олег – це людина, яка не здається та не 
може не діяти… Завдяки його вчинку про 
українських політичних в›язнів у Росії дізна-
лися в усьому світі. Він вже переміг”, – зая-
вила Н. Каплан. Вона наголосила, що О. Сен-
цов завжди був цілеспрямованим та із заго-
стреним почуттям справедливости.

Н. Каплан зачитала звернення ув’язненого 
українського режисера до Европарляменту 

Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова, 
з премією Европарляменту „За свободу думки” ім. 
Андрія Сахарова, якoю нагороджено українського 
політв’язня Росії. (Фото: Дмитро Дінзе/Facebook)(Закінчення на стор. 7)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 14 ГРУДНЯ 2018 РОКУ No. 502

 ■ Усіма очікуваний Собор

КИЇВ. – Об’єднавчий Собор зі створення єдиної 
помісної Православної Церкви в Україні від-
будеться 15 грудня в соборі св. Софії в Києві, 
– повідомив Президент України Петро Поро-
шенко на Форумі місцевого самоврядування 5 
грудня. На Соборі оберуть предстоятеля Пра-
вославної Церкви в Україні та ухвалять її ста-
тут. („Дзеркало тижня“)

 ■ Взірець Церкви – не український?

КОНСТАНТИНОПІЛЬ. – Вселенський Патріярхят 
запропонував зформувати Українську Право-
славну Церкву за взірцем Критської, де голо-
вою є митрополит, а не патріярх. Про це йдеть-
ся в частині статуту, опублікованій аґенцією 
церковних новин „Romfea“. У документі також 
ідеться про ставропігію й отримання мирри 
лише з Константинополя. Тим часом директор 
Національного інституту стратегічних дослі-
джень при Президентові України Ростислав 
Павленко наголосив, що рішення щодо стату-
ту Української Церкви ухвалюватиме її Собор. 
(„Високий замок“)

 ■ Місія Софійського собору

КИЇВ. – Голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій виступив з ініціятивою передання 
київського собору св. Софії предстоятелеві 
Української помісної Православної Церкви 
для проведення у ньому Богослужінь. Таку 
думку спікер парляменту висловив під час 
погоджувальної ради, 3 грудня, повідомляє 
прес-служба Верховної Ради. На думку А. Па-
рубія, Софійський собор має стати „головним 
собором Української помісної Православної 
Церкви“. А діяльність помісної Церкви після 
отримання Україною Томосу про автокефа-
лію слід обговорювати вже зараз. У цьому 
контексті А. Парубій привітав рішення Сино-
ду Вселенського Патріярхату про схвалення 
проєктів Томосу про автокефалію української 
Церкви та Статуту для помісної УПЦ. Нагадає-
мо, 29 листопада завершився триденний Си-
нод Вселенського Патріярхату в турецькому 
Стамбулі, одним з рішень якого стало ухва-
лення проєкту Статуту Православної Церкви 
України. („Українська правда“)

 ■ „Нептун“ – українська ракета

КИЇВ. – у перші дні грудня Збройні Сили Украї-
ни успішно випробували нову протикорабель-
ну українську крилату ракету „Нептун“. Ракета 
знищила ціль за 280 кілометрів. Процес мо-
дернізування ракетного озброєння, про який 
українців інформували протягом останнього 
року, привів до того, що бойові можливості 
Протиповітряної оборони країни зросли. В 
період воєнного стану в особливому режимі 
працює весь військово-промисловий комп-
лекс України. Зокрема проводяться заходи‚ 
пов’язані з прискореним військовим вишко-
лом бриґад, поповнення ресурсу, підготу-
вання резерви. Президент Петро Порошенко 
повідомив на своїй сторінці у „Facebook“, що 
якщо Збройні Сили приймуть ракету „Нептун“ 
на озброєння, Державний концерн „Укробо-
ронпром“ розпочне її серійне виробництво. 
(Укрінформ)

 ■ Скасовано „дружбу“‚ якої не було

КИЇВ. – 5 листопада Комітет Верховної Ради у 
закордонних справах рекомендував ухвалити 
за основу та в цілому  законопроєкт  „Про при-
пинення дії Договору про дружбу, співробітни-
цтво і партнерство між Україною і Російською 
Федерацією“. Присутній на засіданні заступник 
міністра закордонних справ Василь Боднар 
поінформував, що на сьогодні не залишилося 
практично жодного положення договору, яко-
го б Російська Федерація не порушила. Він за-
уважив, що припинення чинности договору на 
більш ранніх етапах російської аґресії було не-
доцільним, оскільки зашкодило би належному 
підготуваню судового позову України проти 
Росії, його обґрунтуванню, створенню необхід-
ної доказової бази та подання до міжнародних 
судових інстанцій. („Український тиждень“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ НАФТОВИЙ ЧИННИК

Чи доживе Путін до розпаду Росії?
Віктор Швець

Тепер в Україні ще живе велика кількість 
людей, які народились у Радянському Союзі. 
Я теж належу до цього покоління. Радянський 
Союз у часи нашої молодости був надзвичай-
но потужною і великою державою. Шоста части-
на земної кулі, майже 300 млн. населення, вели-
чезні природні ресурси, найбільший у світі ядер-
ний потенціял — все це робило цю країну рівною 
з США, а якщо говорити про військовий потенці-
ял, то він був навіть більший, ніж у США. 

Але‚ разом з тим, ми жили бідно. Пам’ятаю, з 
яким патосом відбувалася в 1980 році москов-
ська Олімпіяда. Нічого, що туди приїхали лише 
країни так званого „соцтабору“ та країни третьо-
го світу. Але, мабуть, багато пам’ятають закрит-
тя цих змагань. Глядачі зі сльозами на очах про-
щались під звуки пісні з лялькою-ведмедем, який 
відлітав в нічне небо. Ми думали тоді, що проща-
ємось з символом Олімпіяди, а насправді це було 
прощання з країною, якій залишилось існувати 
не більше 10 років.

Причин розпаду супердержави, якою був 
СРСР, багато, я не буду їх аналізувати, та все 
ж зупинюся на двох — на авантюрі з війною в 
Афганістані і на різкому обвалі цін на нафту.

Безумовно, СРСР не розпався за три дні, в 1991 
році в Біловезький пущі було лише юридично 
оформлено його смерть. Скільки би Росія, яка є 
правонаступницею СРСР, не намагалась доводи-
ти світові, що вона така ж потужна, як СРСР, — 
ніхто в це не може повірити. Росія не стала супер-
державою і не могла нею стати.

Головним наслідком розпаду СРСР для Росії 

було навіть не те, що її територія зменшилась на 
чверть, а населення майже наполовину. Світ став 
однополярним і єдиною супердержавою залиши-
лись лише Сполучені Штати Америки.

Після приходу Володимира Путіна до влади в 
Росії змінилося багато. Країна взяла курс на мілі-
таризацію, активно почала збільшувати зброй-
ні сили. На якомусь етапі в Москві вирішили, 
що пора повернути втрачені території, незалеж-
но від того, що на тих територіях вже утворились 
суверенні держави, визнані у світі, та й сама Росія 
визнала ці держави і території. Але це не зупини-
ло Росію перед авантюрою в Придністров’ї, зго-
дом — у Грузії. Я вже не кажу про серйозні кон-
флікти в межах самої Російської Федерації.

Та ці авантюри зійшли з рук путінському 
керівництву. Світ належним чином не відреаґу-
вав на аґресію Росії. У Москві зрозуміли, що ніх-
то у світі не бажав розривати стосунки через 
Абхазію, Осетію чи Придністров’я. Це розв’язало 
руки російській владі.

Але головна авантюра Росії – Україна – була 
ще попереду. Відкрита аґресія 2014 року, анек-
сія Криму, війна на Донбасі стали початком кін-
ця Російської Федерації. СРСР колись напав на 
Афганістан, як Росія тепер — на Україну. Упевне-
ний, що наслідки від цієї аґресії для Росії будуть 
такими ж, як і для СРСР.

Весь цивілізований світ став на захист України, 
а особливо важливо, що Україну захищає США.

Вже довгий час Росія за свою аґресію проти 
України перебуває під санкціями економічного і 
політичного характеру. Але висока ціна на нафту, 

(Закінчення на стор. 18)

ТОЧКА ЗОРУ

Слабка відповідь України
Костянтин Боровий

Володимир Путін повинен щось пояснити в 
позиції, яка не має захисту. Це звичайна ситуація 
для, наприклад, адвокатів, які захищають вбивць 
– вони починають з того, що звинувачують жертв 
в провокуванні злочину, намагаються знайти якісь 
виправдувальні моменти для злочинців. Не дивно, 
що В. Путін, коментуючи події в Керченській про-
тоці, використовував пропаґандистські емоційні 
образи. Йому потрібно було щось подати в пози-
ції, яку тяжко захистити.

Те ж саме відбулося в Раді Безпеки ООН. Без-
умовно, всі ці пояснення Росії – брехня. Позиція, 
яка не має захисту, і це проблема В. Путіна, росій-
ської пропаґанди і злочинців в особі російських 
прикордонників і армії. Уже ясно, що така прово-
кація готувалася заздалегідь: почалося розгортан-
ня збройних сил на кордоні, до цього було значне 
посилення в районі Керченської протоки.

Це була наперед сплянована операція Росії. І в 
зв’язку з тим, що дії українських військових були 
дуже обережними, довелося застосування зброї 
узгоджувати з Москвою. І узгоджувати вже за 
фактом: їм довелося наздоганяти „порушників“ 
в невтральних водах. І боюся, що В. Путін сварив 
їх за те, що одразу не відкрили вогонь, коли укра-
їнські кораблі були біля кордону. Це підготовлена 
провокація, оскільки була заявка України на про-
хід протокою. Відбулося дуже серйозне посилення 
біля Керченської протоки: використовували авія-
цію, гелікоптери, танкер. Це непросте завдання – 
перегородити протоку танкером.

А друга частина операції робилася поспіхом. 
Потрібно було якимось чином зупинити кораблі 
і довести правомірність дій. Немає ніяких сумні-
вів, що ця операція була сплянована заздалегідь і 
узгоджена з Москвою, з В. Путіном. За реакцією В. 
Путіна видно, що він роздратований тим, що при-
кордонники діяли не так рішуче, як цього від них 
вимагалося.

Однак‚ ніхто на Заході не зацікавлений у кон-
флікті з Росією через це. Подібна ситуація була 
в 2008 році, під час початку операції Росії проти 
Грузії, коли війська рухалися в напрямку Тбілісі. 
Спроба не допустити розвитку ситуації – головне 
завдання цивілізованих політиків. Провокація ж 
робилася для того, щоб створити напруження. 

Реакція України у вигляді введення воєнного 
стану, безумовно вимушена, але це все таки гра на 
майданчику В. Путіна.

Мета провокації, яку влаштував Кремль, поля-
гає в тому, щоб створити додаткову напруженість, 
викликати західні країни на переговори. Але всі 
дуже добре розуміють тактику В. Путіна. Найпра-
вильнішою реакцією було б звернення до міжна-
родних організацій і міжнародних судів, як діяла 
Велика Британія в зв’язку з отруєнням в Солсбе-
рі. Адже можна було оголосити військовий стан, 
почати бльокувати російські судна, але замість 
цього Лондон домігся посилення санкцій. І в цій 
ситуації правильніше було б реаґувати спокійно, 
адже зараз фактично закликати до спокою і нереа-
ґування необхідно не тільки В. Путіна, а й Україну. 
Це істотно знижує ефект від протистояння прово-
каціям.

Зрозуміло, що Україна побоюється аґресії, але 
підготування до її відбиття необов’язково пови-
нна супроводжуватися воєнним станом. Тому 
реакція Заходу – нормальна, адекватна. Хоча, з 
нашої з вами точки зору, дуже спокійна. Мож-
на говорити, що така поверхова або занадто фор-
мальна реакція провокує Путіна на подальші дії. 
У цьому теж є сенс. Однак‚ я думаю, що посилен-
ня активности України в міжнародних організаці-
ях та судах – що робиться зараз дуже слабо – було 
б адекватнішою реакцією. 

Замість запровадження воєнного стану тре-
ба було наймати дуже дорогих юристів, які в між-
народних судах захищали б інтереси України. Це, 
між іншим, трохи дешевше від оголошення воєн-
ного стану. Необхідні конкретні дії, а не декора-
тивні. Треба збирати факти злочинної діяльности 
Росії. Це дуже складно і дорого. Значно простіше 
зробити заяву, що треба обмежити Росію в сво-
боді судноплавства. Але це порожня заява. Вар-
то було б орієнтуватися на те, як на подібні акти 
аґресії реаґують цивілізовані країни – Велика Бри-
танія, США. На жаль, відповідна реакція України 
– в дусі В. Путіна: слова, пропаґанда. Це дуже сла-
бо.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Костянтин Боровий – російський політик‚ опо-
зиційний до путінського режиму‚ Москва.
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Добровольців не бракує

КИЇВ. – Міністер оборони України Степан Пол-
торак під час зустрічі з журналістами 5 грудня 
ствердив‚ що нема жодних проблем з укомплек-
туванням військових частин, а також навчальних 
центрів. Кількість добровольців, які прибувають 
до військових комісаріятів для служби в армії, в 
декілька разів перевищує потребу Міністерства 
оборони. „У переважній більшості військкоматів 
чисельність тих, хто бажає стати в стрій, значно 
перевищує нашу потребу на сьогоднішній день. 
В окремих військкоматах чисельність переви-
щує в півтора рази, в інших – у два, а є військко-
мати, де втричі приходить більше добровольців, 
ніж треба“, – сказав міністер оборони України. 
(Кореспондент“)

 ■ Москва людьми не дорожить 

МІНСЬК. – 6 грудня на засіданні Тристоронньої 
контактної групи у столиці Білорусі Україна за-
пропонувала обміняти 42 полонених українців 
на 89 осіб, які можуть цікавити Росію. Про це по-
відомив головний представник України з питань 
безпеки в Тристоронній контактній групі Євген 
Марчук. „Це, по-перше, 23 громадяни Росії, які 
знаходяться в українських місцях позбавлення 
волі. Ми готові обміняти їх на 23 українців, які 
перебувають у кремлівських в’язницях. Тобто 23 
на 23. По-друге‚ ми запропонували передати Ро-
сії 66 осіб, щоб отримати наших 19 осіб“, – пояс-
нив Є. Марчук і водночас констатував‚ що росій-
ська сторона цих конструктивних пропозицій 
не приймає – тобто‚ іншими словами‚ відмовля-
ється від своїх громадян. („Українська правда“)

 ■ Військо – морально здорове

КИЇВ. – 5 грудня‚ під час урочистостей з наго-
ди Дня Збройних сил України‚ Міністер оборо-
ни Степан Полторак звернувся до військових 
з такими словами: „В цей день, коли загроза 
не зменшується, а збільшується, я хотів би по-
дякувати вам за те, що ви не ховаєтеся, і за те, 
що ситуація, яка була в 2014 році, кардинально 
змінилася. У 2014 році ми були вимушені прово-
дити величезну роботу, щоб відновити не те що 
мобілізаційний ресурс, ми навіть не могли від-
новити облік мобілізаційного ресурсу”. Далі він 
сказав‚ що якісний склад людського ресурсу в 
Збройних сила країни за чотири роки докорінно 
змінився. Зокрема в 2014 році військові відкли-
кали навіть тих, кого призивали – з різних при-
чин, як через морально-ділові якості, так і через 
стан здоров’я. („Українська правда“)

 ■ Київ готується до Різдва

КИЇВ. – Різдвяні свята в українській столиці 
відбуватимуться в атмосфері европейського 
містечка, всього запляновано понад 70 різно-
манітних акцій та концертів, понад 300 різно-
манітних вистав і понад 200 святкових подій. 
Зимові свята і ярмаркове містечко на Контр-
актовій площі буде відкрито 15 грудня о 17:00 
парадою оркестр, яка пройде по вулиці Сагай-
дачного. Оформлення Контрактовій площі буде 
виконано з використанням мотивів творчости 
української художниці Марії Приймаченко, 
оскільки у 2019 році виповнюється 110 років з 
дня її народження. Відкриття головної ялинки 
країни на Софійській площі традиційно відбу-
деться 19 грудня. Ялинка висотою близько 25 
метрів буде прикрашена 1,000 іграшками, а на 
самій площі буде розміщено близько трьох кі-
лометрів ґірлянд. Навколо ялинки також буде 
встановлено екран, з допомогою якого відвід-
увачі ярмарку зможуть передати привіт своїм 
близьким. Великі різдвяні святкування відбу-
дуться 7 січня. У програмі – концерт, масова ко-
ляда, частування кутею і традиційна Хода звіз-
дарів, які пройдуть по Андріївському узвозу і 
заколядують з усіма поблизу ялинки на Контр-
актовій площі. На площі поруч розташується 
Резиденція св. Миколая. На Співочому полі Пе-
черського ляндшафтного парку 21 грудня – 13 
січня відбуватиметься новорічний фестиваль 
„Цитрусове королівство“. Кияни зможуть поба-
чити 13-ти метрову цитрусову ялинку і цитру-
сові інсталяції у вигляді замків казкових героїв. 
(„Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

Путін вторгнеться в Україну
Цю статтю її автор написав два роки тому‚ і лише недавно її голосні тези були передані 

вищому військовому керівництву України. Поштовхом послужила осторога‚ що нещодавна згода 
Сполучених Штатів Америки щодо постачання оборонних озброєнь для України може створити 
в країні атмосферу злочинної безкарности серед військового чиновництва. У цьому військовий 
експерт і деякі інші закордонні радники бачить стратегічну небезпеку.

Ґлен Ґрант

Добре, що в Україні буде більше сучасної 
зброї. Але головне не це, а стратегічна і опера-
тивна можливість застосування даних засобів.

Нещодавні успіхи збройних сил на Донбасі 
тільки додали відчуття безпечности. Адже багато 
людей завдяки їм помилково повірили, що укра-
їнська армія реформована і розвинена в достат-
ній мірі, щоб протистояти російській аґресії.

Таке переконання далеке від реального стану 
справ.

Завдання цієї статті не перераховувати всі 
можливі хиби, а вказати на проблеми оператив-
ного і стратегічного характеру, щоб, якщо Укра-
їні доведеться відбивати російську аґресію, вона 
могла це зробити найбільш ефективно. 

Мої погляди, як і погляди багатьох інших про-
фесійних офіцерів і військових радників, з яки-
ми я консультувався під час написання, з того 
часу не змінились.

Цей документ не має на меті дати повний 
перелік проблем, а скоріше, підкреслити страте-
гічні та оперативні потреби армії задля перемоги 
у разі майбутнього зіткнення з російською армі-
єю.

Головною проблемою нинішніх Збройних Сил 
України є те, що вони все ще фундаменталь-
но розбудовуються та підтримуються за прин-
ципами радянської армії. Це неправильно, тому 
що  такий підхід руйнує і вбиває дух вільної 
людини в оновленій Україні, що буде вирішаль-
ним чинником перемоги в будь-якому конфлік-
ті. Зміна цієї застарілої філософії має вирішаль-
не значення для нації, оскільки „невелика радян-
ська армія не може виграти війну проти вели-
кої радянської армії“. Щоб перемагати, Збройні 
Сили України повинні перетворитися на мобіль-
ні та гнучкі, бути сильними там, де Росія слабка.

Це означає, що Збройні Сили України пови-
нні зосередитись на молодших командирах та 
розвивати спроможності з точки зору доктрини, 
навичок, методів, обладнання та вишколу задля 
швидкого пересування до будь-якого місця при-
значення і здатности нанести сильний удар. Цей 
документ визначає ключові сфери, які цьому 
заважають та вказує основні напрямки розвитку.

Володимир Путін хоче знищити таку Україну, 
яка існує зараз. Залишити її — означає знищен-
ня його самого і його амбіцій. Він мусить вигра-
ти війну також через свої військові злочини: 
масові поховання, тортури на Донбасі і в Криму 
та збиття пасажирського літака „МН-17“. Все це 
є для нього шляхом до Гааґи як військового зло-
чинця. Він мусить виграти, тому що українська 
нація розквітає. На цьому тлі він виглядає невда-
хою. Він мусить здобути перемогу, тому що прав-
да знищить його і Росію.

В. Путін готується вторгнутися в Україну. Сьо-
годні він ще не готовий. Але є чіткі свідчення 
про його намір. Він далі воює і вбиває людей на 
Донбасі; випробовує нову зброї, людей і методи 
в Сирії; посилює угруповання військ і сил в Кри-
му; посилює Калінінград для бльокування захід-
нього підкріплення; залишає військове облад-
нання в Білорусі; продовжує збільшувати армію, 
особливо танками та сучасними технологічними 
системами.

Все це виходить далеко за межі будь-яких 
потреб мирного часу. Він витрачає обмежені 
національні ресурси на військових, замість того, 
щоб задовольнити інші потреби своєї країни; 
безперервно готується до війни на заході. А це 
означає, що Україна не зможе уникнути нападу і 
стане його головною метою. Російське Міністер-
ство оборони відкрито говорить, що вони потре-
бують ще три роки для переозброєння армії на 
заході, зокрема танками, та завершення передво-
єнного вишколу. Україна не сміє згаяти цей час.

Що зараз В. Путін стратегічно робить щодо 
України?  По-перше, він зв’язав Збройні Сили 
України в одному місці, через що вони повіль-
но втрачають бойовий дух і боєприпаси. Він хоче 
посіяти почуття безпорадности; грає в політич-

ні ігри з Заходом навколо Мінська та миротвор-
ців, що відволікає інші країни від його справж-
ньої гри. 

Інші країни, напевно, це розуміють, але надто 
перелякані політичними та фінансовими наслід-
ками переозброєння своїх країн. Лише США, 
Польща і країни Балтії серйозно ставляться до 
цієї загрози. Інші чекають і сподіваються, що все 
вирішиться само собою. Навіть НАТО працює 
лише впівсили, що вказує на його нездатність 
вирішити проблеми  військової слабкости таких 
країн‚ як Болгарія.

На жаль, сподівання не є дієвою військовою 
доктриною. В. Путін також намагається розділи-
ти Захід як політичну групу, зменшуючи шанси 
політичної підтримки та підкріплення, коли він 
вирішить діяти. І в цьому він досяг успіхів.

На сьогодні думка, котру словом і ділом 
засвідчує керівництво держави про те, що „війна 
йде на Донбасі, і вона йтиме лише на Донбасі“, є 
найнебезпечнішою політичною та військовою 
проблемою для України. В. Путін хоче і потре-
бує, щоб це було так. Европа та США хочуть і 
потребують цього ж. В. Путін не без задоволен-
ня витрачає український людський капітал на 
Донбасі з обох сторін, поки він готує свою армію 
для великої гри. Нещодавні російські навчання, 
під час яких літаки сідали просто на міські доро-
ги, свідчать про серйозність намірів Росії, з яки-
ми можуть зрівнятися лише серйозність деяких 
країн НАТО.

Сепаратисти — це просто гарматне м’ясо. Їхнє 
завдання — відтягувати час, поки Росія готу-
ється. Вони також є частиною російської стра-
тегії.  Високопосадовці Збройних Сил України 
вважають, що вони перемагають, бо сконцен-
тровані на дуже обмежених успіхах тактичної 
війни.  Вони і Міністерство оборони України 
втрачають шанси, тому що не готуються досить 
швидко до стратегічної та оперативної війни, 
яка, швидше за все, розгорнеться не на Донба-
сі і не дозволить задіяти готові сили. Внаслі-
док цього Україна втрачає позиції у більшій грі. І 
покищо вона стає сильнішою тактично у статич-
ній війні, але загалом Росія рухається швидше і 
набуває стратегічних переваг.

Встановлення військ в одній оборонній пози-
ції, як вимагають Мінські домовленості, є хиб-
ним, тому що це надає супротивникові страте-
гічну перевагу. Росія щодня користується цим 
фактом. Втрата стратегічної переваги — це най-
більша поразка будь-якого національного чи вій-
ськового керівництва (можна читати будь-яких 
військових стратегів, всі вони говорять про те ж 
саме, що зосереджена оборона суперечить вій-
ськовим правилам).

Росія може визначити, де війська є слабкими‚ 
і пройти наскрізь або обійти навколо. Військові 
позиції України на Донбасі перебувають під кри-
тичним ризиком оточення, що є типовим страте-
гічним маневром Росії. Російські війська практи-
кують цю тактику реґулярно під час вправ. 

Окопна війна також породжує окопний мен-
талітет серед вояків і штабів, який суперечить 
всім правилам війни, якщо Україна справді хоче 
перемогти. У політичному пляні не може бути 
альтернативи Мінську, але він повинен бути 
прийнятий як те, чим насправді є — стратегі-
єю, спрямованою на зосередженні Збройних Сил 
України на одному місці. Тут Росії все вдалося 
дуже добре.

Українська армія покращується, але в цілому 
вона не є однією з найкращих в Европі, оскіль-
ки має деякі критичні організаційні недоліки. 
Постачання Україні „джавелінів“ цього не випра-
вить, а може зробити лише гірше.

Дуже часто дивовижну хоробрість і незна-
чні тактичні успіхи приймають за оперативні та 
стратегічні спроможності.

Оперативна спроможність — це здатність 
проєктувати силу в будь-яке місце і виграти бит-
ву. Україна наразі не може цього робити. Стра-

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Олігарх дав 200 млн. дол. на Гарвард

КЕМБРІДЖ, Масачусетс. — Лен Блаватнік є 
російським мільярдером, котрий є близько 
пов’язаний з Президентом Володимиром Пу-
тіном. 8 листопада Медична школа Гарвард-
ського університету оголосила, що Фундація 
родини Блаватнік пожертвує 200 млн. дол. на 
школу, створюючи Інститут ім. Блаватніка та 
Гарвардську життєву лябораторію ім. Блаватні-
ка. Фундація вже пожертвувала 50 млн. дол. на 
Гарвард у 2013 році. 61-літній Л. Блаватнік на-
родився в єврейській родині в Одесі. 1978 року 
родина переїхала до США, де він здобув сту-
пінь маґістра з Гарвардської бізнесової школи. 
Вартість Л. Блаватніка оцінюють на понад 20 
млрд. дол. Це робить його найбагатшим чоло-
віком в Британії та 29-им найбагатшим у США. 
Він має подвійне громадянство США-Британії. 
У Вашінґтоні існує „мозковий центр” Інстутут 
Гадсона, який має програму під назвою Ініці-
ятива клептократії. Чарлз Дейвідсон, засно-
вник і фундатор цієї програми, зрезиґнував 4 
грудня тому, що інститут прийняв дар в сумі 50 
тис. дол. від Л. Блаватніка. Ч. Дейвідсон сказав: 
„Блаватнік є саме те проти чого Ініціятива клеп-
тократії бореться – впливу путінських олігархів 
на американську політичну систему й суспіль-
ство”. („The New York Times”)

 ■ Вояк Північної Кореї вибрав волю

СЕУЛ. — Вояк комуністичної Північної Кореї 
втік 1 грудня крізь сильно укріплений кордон 
до Південної Кореї. Південнокорейські вояки 
допомогли йому безпечно пройти після того 
як спостерігальні апарати виявили, що вояк 
перетинав східню частину демаркаційної зони. 
Військові кола США й Південної Кореї випиту-
ватимуть втікача про те, як йому вдалося втекти 
через буферну зону, яка має 155 миль довжини 
і дві з половиною милі ширини, та є вкрита ко-
лючими дротом і мінами. Від часу закінчення 
Корейської війни в 1953 році, понад 30 тис. пів-
нічнокорейців втекли на південну частину пів-
острова. Але більшість з них втекли через сусід-
ні країни, тому що кордон є строго бережений. 
(„Stars and Stripes”)

 ■ Росія іґнорує ґльобальні правила

ВАШІНҐТОН. — Захоплення Росією україн-
ських військових суден 25 листопада є виявом 
її іґнорування ґльобальних правил та наміром 
випробування Заходу, сказав генерал Джо-
зеф Данфорд, голова Об’єднаного штабу на-
чальників збройних сил США. Вистіупаючи 6 
грудня для газети „Вашінґтон Пост”, Дж. Дан-
форд додав: „Те що сталося в Озівському морі 
є сумісне з поведінкою яка проявлялася ще в 
Грузії, в Криму та на Донбасі в Україні”. Якась 
міжнародня відповідь є потрібна, інакше Росія 
продовжуватиме так діяти, сказав генерал. Він 
також сказав, що Пентагон далі старається до-
помогти Україні перебудувати свій оборонний 
сектор та уможливити Києву оборонятися. 
(„The Washington Post”)

 ■ Що думали американці на виборах?

ВАШІНҐТОН. — Дослідчий інститут „Пю Рісирч 
Сентер” оприлюднив статистику про думки 
американців, котрі голосували на проміжних 
виборах в листопаді. Опитування вказали на 
виразний поділ думок в кількох ділянках. На-
приклад, більшість жінок підтримували демо-
кратів (59 відс. проти 40 відс.), але більшість 
мужчин (51 відс. проти 47 відс.) підтримували 
республіканців. Велика більшість білих чо-
ловіків (60 відс. проти 39 відс.) підтримували 
республіканців, але білі жінки були рівно поді-
лені (по 49 відс.) між партіями. 90 відс. афро-
американців підтримали демократів. 41 відс. 
опитуваних сказали, що США надають пере-
вагу білим американцям над расовими мен-
шостями; 19 відс. сказали, що перевагу нада-
ється меншостям, а 33 відс. вважали, що ніякій 
расовій групі не надається перевагу. Одначе, 
серед республіканців, 85 відс. сказали, що кра-
їна сприяє меншостям над білими американ-
цями. Але серед демократів, 87 відс. сказали, 
що білим надається перевагу над меншостями. 
(www.pewresearch.org)

АМЕРИКА І СВІТ                     

Конґрес Українців Канади 
оголошує зміни в провідництві

МОНРЕАЛЬ. – 7-9 грудня в Монреалі прохо-
дили засідання Ради Директорів Конґресу Укра-
їнців Канади (КУК) та річні загальні збори кон-
ґресу. 

8 грудня, Павло Ґрод, який нещодавно був 
обраним  президентом Світового Конґресу 
Українців  на ХІ Світовому Конґресі Українців, 
в Києві оголосив про свою відставку з посади 
президента Конґресу Українців Канади.

Олександра Хичій була обрана  одноголос-
но та прийняла присягу президента Конґре-
су Українців Канади. Андреа Копилець ста-
ла першим заступником президента, а 
Олександр Ільченко приєднався до Екзе-
кутивного Комітету КУК як другий 
заступник президента. 

,,Павло служив нашій громаді з честю 
та відданістю багато років, в тому чис-
лі як президент українців Канади остан-
ні 10 років,”  заявила О. Хичій.  ,,Від іме-
ни Ради Директорів ми дякуємо Пав-
лові за його службу та бажаємо йому 
всіх успіхів в його новій ролі президента 
СКУ. Він лишає нашу організацію силь-
нішою, ніж він її знайшов, і ми очікуємо 
подальшої тісної співпраці зі СКУ.”

Президент О. Хичій оголосила, що П. 
Ґрод стане головою Кампанії з залучен-
ня коштів КУК. 

„Для мене була глибока особиста 
честь служити як президент Конґресу 
Українців Канади та бути запрошеним 

очолювати Кампанію з залучення коштів. Всі 
здобутки конґресу за останні 10 років – не мої 
здобутки. Це результат відданої праці та енерґії 
наших волонтерів, щедрости наших жертводав-
ців та здібностей нашої провідницької коман-
ди та штабу,” заявив П. Ґрод. ,,Президент Хичій 
та Заступники Президента Копилець та Іль-
ченко мають довгий та успішний досвід робо-
ти як громадські та професійні провідники, і я 
впевнений що вони, разом з нашою достойною 
Радою Директорів, продовжать вміло провади-
ти конґресом.”

Олександра Хичій складає присягу президента Конґресу 
Українців Канади. Біля неї Павло Ґрод, який зрезиґнував 
з посади президента КУК у зв’язку з його обранням на 
президентa Світового Конґресу Українців. (Фото: КУК)

Джордж Г. В. Буш – патріот,  
служитель американського народу

Переклад редакційної статті з ,,Українського Тижневика” (The Ukrainian Weekly), 9 грудня.

Пишемо ці слова тоді, коли закінчуються 
похоронні відправи за 41-го президента Сполу-
чених Штатів, Джорджа Герберта Вокера Буша. 
Це були дні зворушливого прощання з чолові-
ком, котрий був патріотом і служителем аме-
риканського народу до самого ядра, чоловіка, 
котрий був відзначеним військово-морським 
пілотом під час Другої світової війни, котрий 
служив як конґресмен, посол до Об’єднаних 
Націй і до Китаю, директор ЦРУ і віце-прези-
дент. Багато коментаторів вважають, що він 
можливо був найбільш кваліфікованим прези-
дентом США.

Американські українці пам’ятають Джорджа 
Г.В. Буша як когось, хто простягнув руку нашій 
громаді при численних оказіях. Коли він очо-
лював Республіканський Національний Комі-
тет в 1974 році, він промовляв під час офіцій-
ного полуденку на 28-ій Конвенції Українсько-
го Народного Союзу. На 30-ій Конвенції УНСо-

юзу в 1982 році, Bіце-президент Буш виголо-
сив важливу промову про закордонну політи-
ку щодо американсько-совєтських відносин. 
Вичисляючи поіменно Юрія Шухевича, Івана 
Світличного, Миколу і Раїсу Руденків, та Петра 
Григоренка як прикладів борців за людські пра-
ва, котрі є переслідувані совєтським режимом, 
він сказав: „Українці є виділені для особли-
во жорстокого трактування совєтським уря-
дом. Обчисляють, що до половини всіх совєт-
ських політичних в’язнів можуть бути україн-
цями. Репресії погіршилися останніми рока-
ми...” Він запевнив своїх слухачів, що „ви не є 
забуті” – „Ми є нацією еміґрантів, нащадки тих, 
котрі шукали кращого світу... Їхній дух живе 
далі. Їхні мрії живуть далі. Їхній пошук свободи 
живе далі”. А закінчив він свою промову слова-
ми „Ще не вмерла Україна”.

 Правду сказати, багато наших читачів також 
пам’ятають Президента Буша відвідини Укра-

їни в 1991 році, коли він пере-
стерігав перед „самовбивчим 
націоналізмом” у промові перед 
Верховною Радою. Ця промо-
ва – виголошена 1 серпня, тіль-
ки три тижні перед проголошен-
ням Радою незалежности Укра-
їни і один день після зустрічі 
Президента Буша з совєтським 
провідником Михаїлом Ґорба-
човим у Москві – була влучно 
прозвана коментатором Вілія-
мом Сафаєром як „Chicken Kiev” 
(„котлета по-київськи”). Реак-
ція нашої громади у США була 
вкрай неґативною. В Україні, опі-
нії мали більше нюансів, багато 
коментаторів вказували на пози-
тивні аспекти: президент США 
виставив Україну на мапу сві-
ту; президент сказав, що Укра-
їна має право сама вирішува-
ти своє майбутнє; і він вираз-
но зазначив, що США підтриму-

ПОСТАТІ

(Закінчення на стор. 9)

Віце-Президент США Джордж Герберт Вокер Буш на 30-ій 
Конвенції Українського Народного Союзу, 28 травня 1982 року. 
(Фото: Рома Сохан Гадзевич)
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 ■ Сенатори почули про вбивство Хашоґі

ВАШІНҐТОН. — Група сенаторів з обидвох пар-
тій вислухли презентацію 4 грудня від директо-
ра Центрального Розвідувального Управління 
(CIA) Джіни Геспел про смерть савдіарабського 
дисидента Джамала Хашоґі, котрий був убитий 
2 жовтня в савдійському консуляті в Стамбулі. 
Презентація була закрита через представлен-
ня засекречених матеріялів і була обмежена до 
найстарших за ранґою сенаторів, котрі служать 
на комітетах Збройних Сил, Закордонних справ 
і Розвідки, та інших провідників Сенату. Опіс-
ля, сенатори висловили своє переконання, що 
вбивство сталося за приказом найвищих кіл ко-
ролівського двору, включно з престолонаслід-
ником Магометом бін-Сальманом. Приватно, де-
які республіканці висловлюють думку, що вони 
підтримують рішення Білого Дому не покарати 
Савдійську Арабію суворо за цей злочин, бо США 
потребують підтримку королівства, щоб проти-
ставитися загрозам з Ірану. („The New York Times”)

 ■ Росія вложить 6 млрд. дол. у Венесуелю

МОСКВА. — Президент Венесуелі Ніколяс Маду-
ро оголосив на державній телевізійній станції, 
що Росія вкладе 6 млрд. дол. інвестицій для ви-
добування нафти й золота в його країні. Він це 
сказав 6 грудня у Москві, де він перебував щоб 
переконати Росію та її союзників врятувати Ве-
несуелю від економічної кризи, яка охопила кра-
їну за його соціялістичного управління. Впро-
довж останнього десятиліття, продукція нафти 
зменшилася від 3.2 млн. бочок денно до 1.1 млн. 
Країна також терпить від санкцій, які наклали 
США та Европейський Союз за його диктатур-
ську поведінку супроти дисидентів. Перед своїм 
від’їздом до Москви, Н. Мадуро гостив у Кара-
касі президента Туреччини й високопосадовців 
Північної Кореї та Ірану. Його попередник Гюґо 
Чавез, знаний за свою ворожість до США, був за-
вжди бажаним гостем Кремля. („AFP”)

 ■ Шахіст Карлсен оборонив свій чемпіонат

ЛОНДОН. — Норвезький ґросмайстер Маґнус 
Карлсен захистив свій чемпіонат світу з шахів 
коли переміг американця Фабіяна Каруану 28 
листопада у Лондоні. 26-літній Ф. Каруана ста-
рався стати першим американцим відколи Бабі 
Фішер здобув чемпіонат світу з шахів 1972 році. 
Це вже третій раз М. Карлсен успішно оборонив 
свій титул. Він отримав 550 тис. евро (621 тис. 
дол.) за свою перемогу, а Ф. Каруана дістав 450 
тис. евро (508 тис. дол.). („MSN”)

 ■ Папа перестерігає священиків

ВАТИКАН. — Чоловіки котрі відчувають гомо-
сексуальні тенденції не повинні вступати в ду-
ховний стан, а ті священики котрі є активними 
гомосексуалістами повинні залишити священи-
чий стан, каже Папа Франциск у новій книжці 
під назвою „Сила покликання”, яка появилася 3 
грудня. Папа додає, що Церква мусить бути „ви-
магаючою” коли йдеться про підбір кандидатів 
до посвяченого життя. Автором книжки є еспан-
ський священик Фернадо Прадо, котрий пере-
вів інтерв’ю з папою у серпні. Але два тижні піз-
ніше, колишній Апостольський Нунцій до США 
(2011-2016) Архиєпископ Карло Марія Віґано 
викликав скандал своєю заявою, що у Ватикані 
існує „гомосексуальна мережа”, якої члени по-
магають один одному в церковній кар’єрі, Вати-
кан заперечив ці закиди. („Reuters”)

 ■ Ломаченко здобув чемпіонат в боксі

НЮ-ЙОРК. — Василь Ломаченко здобув свій 
другий титул чемпіона з легкої ваги в боксі пе-
ремігши порторіканця Хозе Педразу 8 грудня на 
арені Медісон Сквер Ґарден в Ню-Йорку. Бага-
то глядачів принесли українські прапори, щоб 
підтримати свого співвітчизника. Судді одного-
лосно проголосували за його перемогу, таким 
чином даючи йому титул чемпіона за версією 
Світової боксерської організації (WBO). У травні, 
В. Ломаченко здобув цей титул за версією Сві-
тової боксерської асоціяції (WBA), перемігши 
венезуельця Хорґе Лінареса „накавтом”. В. Ло-
маченко має за собою 12 виграних поєдинків і 
один програний. („The Japan Times”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
Голодомор, що продовжується

Юрій Шевчук

Щороку ми віддаємо шану мільйонам україн-
ців замордованих штучно організованим голо-
дом в 1932-1933 роках. Наголос робиться на 
брутальності й нелюдській жорстокості біль-
шовиків, на кількості загиблих в повільній аго-
нії голодної смерти. Шукаються і називаються 
нові докази того, що це був свідомо сплянова-
ний геноцид українців, бо і в самій Україні і у 
світі навіть сьогодні в цьому переконані дале-
ко не всі. Зрештою багатократно краще задо-
кументований Голокост і тепер має більш ніж 
достатньо тих, хто заперечує його факт. Мені 
йдеться тут радше не про світ, а про самих 
теперішніх українців і їхнє обмежене бачення 
власної історії і сьогодення у призмі Голодомо-
ру.

У науковій літературі можна вирізнити два 
трактування Голодомору: вузьке і широке. 
Вузьке – це знищення за різними даними від 
трьох до шести чи навіть десяти мільйонів 
незалежних українських селян на початку 1930-
их років. Тут увагу зосереджують на одному 
жахливому епізоді московської політики щодо 
українців, тих самих, яких в світогляді росій-
ського шовініста „нє било, нєт і бить нє может”. 
Широке – це трактування, що розглядає смерть 
мільйонів українців в 1932-1933 років як окре-
мий епізод значно більшого у контексту істо-
ричних подій, що мають як діяхронний, так і 
синхронних аспекти. 

Ще на початку 1950-их років Рафаель Лемкін 
аналізував Голодомор у термінах послідовного, 
свідомого, програмового винищення україн-
ців як національно-культурної єдности, інакше 
кажучи, у термінах їхнього ґеноциду. Він писав 
про чотириспрямований удар Москви проти 
українців, метою якого було не зібрати гостро 
потрібне для російського пролетаря збіжжя, 
а знищити українців як націю. Ось цих чоти-
ри удари: 1) удар у голову нації, тобто знищен-
ня її культурного проводу, інтеліґенції, науков-
ців, письменництва; 2) удар у серце, тобто зни-
щення всіх форм духовного життя, насампе-
ред незалежних українських Церков, священи-
цтва; 3) удар по тілу нації, знищення мільйонів 
селян, носіїв української культури, мови, істо-
ричної психології й пам’яті; 4) переселення на 
спустошені голодом українські землі росіян, як 
остаточний крок у геноциді українців. 

Це невід’ємні і тісно пов’язані синхронні 
аспекти Голодомору, що їх програмово і свідо-
мо здійснював Кремль при кінці 1920-их років, 
на початку 1930-их років. Коли ми кажемо про 
сам голод ізольовано від трьох інших „ударів” 
Москви по українській нації, ми спотворюємо 
саму суть явища. Це не лише близькозоре розу-
міння, воно іґнорує телеологію авторів Голо-
домору, їхню мету. Власне мета має бути осно-
вною категорією аналізи Голодомору як в синх-
ронному, так і в історичному аспекті. З якою 
метою проводили той чи інший захід щодо 
українців, і якими мали бути наслідки кожно-
го такого заходу? Нам кажуть, що й досі не зна-
йдено жодного документу, де Сталін, Молотов, 
Постишев чи ще хтось із високих очільників 
комуністичної Росії чітко й недвозначно напи-
сав, що Кремль прагне знищити українців, як 
націю. Можливо не писав, а можливо написав 
і цей документ завбачливо знищено, або схова-
но. Відсутність такого незаперечного доказу і 
як наслідок неможливість узасаднення Голодо-
мору як геноциду – це словесна еквілібристика 
тих, хто не бажає бачити очевидного і в такий 
спосіб виправдовує геноцид. Адже існує маса 
інших „документів”, що переконливо свідчать 
про телеологію російської політики знищен-
ня українців як нації (телеологія як реалізація 
політики з наперед визначеною метою). 

Людина є істотою, що усвідомлює наслід-
ки своїх дій безвідносно до того, оголошує 
вона про них наперед, чи замовчує. Замика-
ючи в порожньому льоху дитину на тиждень, 
притомний індивід знатиме, що він в той спо-
сіб прирікає дитину на голодну смерть. Якщо 
цей індивід, незважаючи не це так і чинить, то 
він це чинить із усвідомленим наміром – запо-
діяти дитині голодну смерть. Тяжко доводити, 
що московське керівництво не знало наслідків 

політики, яку воно проводило щодо українців. 
Ціла низка заходів Москви політичного, куль-
турного й економічного характеру мали в собі 
одну логіку і ціль – зробити так, щоб україн-
ців не стало, як окремої нації, культури, циві-
лізації, зросійщити їх. Усвідомлений наслідок 
ваших дій пов’язаний із їхньою наміреністю. 

Ми звикли чи нас привчили думати про зро-
сійщення лише як про мовну і значно рідше 
культурну асиміляцію з росіянами, розчинен-
ня української мови й культури в російській. 
Якщо погодитися, що кінцевим продуктом 
зросійщення є небуття українців як впізнава-
ної національної єдности, то слід тоді й пого-
дитися з тим, що Голодомор, – це окрема фор-
ма, окрема стратегія, кінцевою метою якої є 
небуття українців. Відтак кожна стратегія соці-
яльної поведінки на рівні політики, культури, 
релігії, мови, економіки, кінцевим наслідком 
якої є підрив української національної іден-
тичности, її послаблення і розмивання у росій-
ській – є формою знищення українців, лагідно-
го чи брутального, але знищення. Тут ми впри-
тул підходимо до трактування Голодомору у 
широкому історичному контексті багатовіко-
вої політики Москви щодо українців, з її маґі-
стральною метою знищити Україну як циві-
лізацію в усіх її основних виявах – насампе-
ред мовних, культурних, релігійних, політич-
них, психологічних чи ще якихось відмінних 
від московських. 

У цьому сенсі Голодомор, що його більшість 
з нас воліє комфортно бачити лише як факт 
минулого, є явищем українського сьогодення. 
Голодомор у ширшому сенсі політики знищен-
ня українства не припинився у 1933 році, він 
продовжувався протягом всього періоду совєт-
ської влади. Голодомор, як стратегія знищен-
ня українців продовжується без перерви і піс-
ля розпаду СССР, прибираючи інші, не такі 
дикунські форми, як у 1930-их роках. Стратегія 
знищення українців набула більш заувальова-
них і субтельних форм, а тому стала ефективні-
шою у здійсненні своєї кінцевої мети. 

Назву кілька таких форм. Перша – це осо-
бливий механізм підбору й просування адміні-
стративних, правоохоронних, військових, юри-
дичних, бізнесових кадрів, коли висококваліфі-
ковані фахівці з ознаками української ідентич-
ности елімінуються ще на підході до престиж-
них посад у всіх цих осередках політичної вла-
ди. Не таємниця, що україномовний кандидат 
на високу чи хлібну посаду в названих галузях 
за всіх інших рівних умов неуникно програє 
російськомовному кандидатові, який навіть не 
володіє державною мовою. Тому в Адміністра-
ції Президента України, як ми переконували-
ся не раз із різних телезаписів, панує не укра-
їнська мова і не українські кадри, починаючи 
з її голів, першого і нинішнього. Як тут не зга-
дати зворушливе, хоч і малопереконливе гас-
ло „Армія, мова, віра”. Те ж саме можна ска-
зати не помилившися і про кадрову специфі-
ку в інших стратегічних галузях українсько-
го суспільства. Така селекція нагадує політику 
вилюднення України від українців і переселен-
ня на їхнє місце росіян в 1930-их роках. Сьо-
годні це вилюднення і далі має місце, воно не 
фізичне, а тому не таке помітне. Воно ідентифі-
каційне, але результат одного й іншого тотож-
ні – русифікація. Оскільки вилюднення іденти-
фікаційне, то зараз потужний пропаґандивний 
механізм працює на перегляд і переосмислення 
самого поняття „що значить бути українцем”. 
Тепер згідно з провідними рупорами олігарха-
ту українцем можна бути, маючи лишень паш-
порт і при цьому не володіти мовою і навіть 
відкрито ненавидіти українські цінності, відки-
дати саму ідею української державности. 

Другий форма продовження стратегії Голо-
домору – це особливий спосіб творення сим-
волічного капіталу в культурі, освіті і зага-
лом інформаційному просторі, коли україн-
ське подається як провінційне, фолкльорно-
етнографічне, несумісне з модерністю, а зна-
чить непрестижне, небажане тавро відсталос-
ти. Натомість російське подається як модерне 
і високопрестижне. На телебаченні, радіо, пре-

(Закінчення на стор. 14)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Невідкладне завдання
Українська держава переживає складний період свого становлення. 

Економічне та соціяльне становище вимагають негайного поліпшення. В 
іншому випадку відірваність від життя багатьох програм і рішень, неякіс-
ність науково обґрунтованого прогностичного мислення, невизначеність 
функцій та уповноважень державних структур, вкрай низька відповідаль-
ність майже всіх ланок господарського механізму приведуть країну до 
кризи. І це значною мірою буде кризою управління. 

З причини неефективного управління і недостатнього верховенства 
права протягом п’яти останніх років держава недоотримала 70 млрд. дол. 
надходжень до бюджету.

Про це свідчать результати дослідження Центру економічної стратегії.
„Ця сума вища за весь український зовнішній борг. Тобто, проблему 

його обслуговування можна було б вирішити за рахунок ліквідування 
тільки найбільших корупційних схем. При цьому дана сума включає в 
себе тільки втрати в сфері державних фінансів, вона не відображає, скіль-
ки могла б заробити економіка, приватний сектор, наприклад, за рахунок 
появи ринку землі, поліпшення інфраструктури або усунення тіньового 
імпорту-експорту, – прокоментував результати дослідження виконавчий 
директор згаданого Центру Гліб Вишлінський.

За даними дослідження, істотне посилення верховенства права в 
Україні за п'ять років могло б дати економічний ефект в 26.6 млрд. дол. 
одноразових надходжень і ще 8.6 млрд. дол. додаткових надходжень 
щороку. Найбільша сума в структурі бюджетних втрат стосується відкрит-
тя ринку землі та ухилення від сплати податків при оплаті праці.

Прозорий і повноцінний ринок сільськогосподарської землі замість 
ринку оренди земельних ділянок відкрив би можливості для отриман-
ня додаткових 12.4 млрд. дол. до бюджету одноразово і 52 млн. дол. 
щорічно.

Через „тіньовий“ ринок праці держава недоотримує щороку 6 млрд. 
дол.: 2.8 млрд.– від єдиного соціяльного внеску і 3.2 млрд. – від податку на 
доходи фізичних осіб.

А такі „тіньові“ галузі, такі як видобуток бурштину, незаконне вирубу-
вання лісів, гральний бізнес, за умови їх леґалізації можуть дати 0.2-0.4 
млрд. дол. надходжень до бюджету – це навіть за найбільш консерватив-
ними прогнозами.

Зруйнування радянської командно-адміністративної системи держав-
ного управління не було поєднане зі створенням якісно нового апарату 
управління, який відповідав би новим історичним умовам. Цей процес 
нині відбувається стихійно, несистемно‚ він не тільки не позбавлений вад 
минулого, а став ще бюрократичнішим і корумпованішим, таким, що іґно-
рує потреби й інтереси простих людей.

Зростання кількости управлінців час то відбувається за рахунок мало-
компетентних людей. Корумпованість охопила всі структури управління, 
бюрократизм став нормою поведінки державних службовців — усі ці 
обставини фактично звели нанівець організаційну діяльність держав-
ного уп равління, призвели до втрати керованости багатьма сферами 
су спільного життя й економікою.

Обставини‚ що склалися‚ вимагають особливої уваги до проблем 
управління з боку державних інститутів і з боку науки. У міру створення 
нового державного управління мають розширюватися та поглиблювати-
ся наукові уявлення та методи, що має першорядне значення для розви-
тку як теорії, так і практики управління.

Це невідкладне завдання перед Україною‚ тому саме воно‚ а не пар-
тійні інтереси‚ має бути головною темою обговорення під час виборчої 
кампанії.

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

Пласт у Перемишлі 
постав 1912 року

Ярослав Стех

У 1911 році серед молоді Пере-
мишля почав діяти новий рух: був 
це Український Пласт. В 1911-1912 
навчальних роках колишній учень 
гімназії Іван Чмола заснував таєм-
ний пластовий гурток, до якого 
належали Панько Крутій, Іван Лап-
чук, Антін Артимович та інші. В 
гуртку займалися наукою військо-
вих вправ, які відбувалися в неділі 
і свята в околицях Брилинець, Віль-
шани, Красічина і Бірча. 

Засновником відкритого пласто-
вого гуртка у Перемишлі був про-
фесор гімназії Євген Любович. Він 
заснував 1 жовтня 1912 року відділ 
пластунів як 12-ий Відділ „Сянової 
Чайки”.

У першому гуртку відділу були 
Степан Венгринович, Теофіл Балко, 
Василь Ґлова, Мирон Заваринюк, 
Олександер Згорлякевич, Любо-
мир Савойка, Володимир Фільц і 
Василь Коцай. Другий гурток: 
Роман Коцик (провідник), Мико-
ла Волошин, Осип Козьоринський, 
Степан Ляшецький, Леонтій Малик, 
Михайло Мартинович, Дмитро 
Тиранський, Євген Чубко і Роман 
Яремчишин. Пластуни підготовля-
лися теоретично, відбували прогу-
лянки й проводили теренові впра-
ви. 

В другому році існування Пласту 
прийшов до гімназії новий пласто-
вий провідник, проф. Теодор Полі-
ха, опісля скавтмайстер Україн-
ського Пластового Уладу. Він пере-
брав обов’язки Опікуна Пласту і від 
цього часу віддано займався його 
діяльністю та ширив пластову ідею 
серед молоді. Зацікавлення Плас-
том росло. Впродовж шкільного 
року вступив до Пласту 51 учень. В 
кінці 1914 року Пластова Чета (так 
названо на взір військової організа-
ції відділ пластунів) мала три гурт-

ки. Четарем був Іриней Чмола. 
Прийшла воєнна хуртовина і 

маніфест „Бойової управи” про-
голосив: „Всякий, хто здатний до 
зброї, вступай в Українські Січові 
Стрільці, бо це наша козаччина вер-
тається! Нехай ворог гине, нехай 
живе Україна! До бою за волю Укра-
їни!”.

Пластуни зголосилися в ряди 
стрільців. Під час воєнних днів 
перервалась організаційна праця 
Чети. Щойно, коли пройшла хви-
ля революції, відродилась пласто-
ва праця. У січні 1922 року про-
голошено вписи і сформовано 
Чету. В її проводі були члени Іван 
Соболь – четар; Льонгин Юринець 
– провідник першого гуртка, Роман 
Мацюрак – заступник провідника; 
Василь Колодій – провідник друго-
го гуртка, Володимир Забавський – 
заступник провідника; Іван Варець-
кий – провідник третього гуртка, 
Яро Гладкий – заступник провідни-
ка. На сходинах було виголошено 
низку рефератів. Пластуни співали 
народні гимни й пісні‚ займалися 
руханкою й прогулянками. 

1928 року почався енерґій-
ний розвиток пластової організа-
ції. Курінь мав 107 членів, поділе-
них на 13 гуртків. Влітку 1929 року 
пластуни одержали накази вести 
освітньо-освідомлюючу роботу по 
селах. Великі успіхи мали прогу-
лянки гуртка „Львів” по Лемків-
щині. Пластова бібліотека мала 250 
книжок. Провели „Свято Злуки”, 
відзначили 266-ліття смерти Іва-
на Богуна‚ влаштували Шевченків-
ське свято. 

 Серед перемиських пластунів 
було 35 відс. українських дівчат, 
учениць Українського дівочого 
інституту в Перемишлі. Однією 
з найбільш діяльних була Цьопа 

Українці всього світу приєднуються до 
відзначення Дня захисту прав людини

ТОРОНТО. – Світовий Конґрес 
Українців (СКУ) та 20-мільйонна 
українська діяспора приєднують-
ся до міжнародного співтовариства 
у відзначенні 10 грудня Дня захисту 
прав людини.

Цього року День захисту прав 
людини співпадає з 70-ою річницею 
Загальної деклярації прав людини, 
історичного документа, який прого-
лошує невід’ємні права людини та 
встановлює рівність щодо гідности і 
цінности кожної людини.

Принципи та запевнення Декля-
рації, однак, продовжують постава-
ти перед викликами, оскільки дея-
кі уряди намагаються застосовува-
ти силу та автократичний контроль, 
порушуючи основні права та свобо-
ди своїх громадян.

Внаслідок нелеґальної окупації 
Криму Російською Федерацією та 
її триваючої аґресії на сході Украї-
ни українці є серед тих людей, які 
позбавлені права жити гідно і віль-
но.

Понад 70 українців продовжують 
страждати в російських в’язницях 
за політично вмотивованими зви-
нуваченнями, 24 моряки незакон-
но ув’язнені після військової атаки 

на українські кораблі в невтральних 
водах, понад 100 заручників утри-
муються Російською Федерацією на 
окупованій українській території, а 
російське вторгнення в Крим при-
звело до численних грубих порушень 
основних прав та свобод українців, 
кримських татар, євреїв та інших 
мешканців, які публічно виступають 
проти окупаційної влади.

У День захисту прав людини ми 
вшановуємо всіх тих, хто поклав 
своє життя на жертівник свободи в 
Україні та в усьому світі.

Ми також вшановуємо всіх тих, 
хто сьогодні в Україні та в різних 
країнах світу мужньо протистоїть 
тиранічним режимам, а також пра-
возахисників, які невтомно продо-
вжують бути голосом пригноблених.

„У той час, коли світ відзна-
чає День захисту прав людини, ми 
зобов’язуємося неухильно підтри-
мувати всіх тих, хто щоденно страж-
дає від приниження, та діяти так, 
щоб їхні історії були відомі та поши-
рювались, а також були пріорите-
том на міжнародному порядку ден-
ному,” – заявив Президент СКУ Пав-
ло Ґрод.

СКУ

(Закінчення на стор. 18)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

СЕРПЕНЬ

$ NAME LOCATION
250 Plast-Tabir Ptashat, Soyuzivka Kerhonkson, NY
25 Danko, Joseph New Haven, CT

Mosijczuk, Askold Columbia, MD
20 Antonyshyn, Mary Orange, CT

Choma, Lubomira Rochester, NY
Fesh, Andrej Venice, FL
Gonzalez, Luba Lynbrook, NY
Hnatiuk, Vera Warren, MI
Jowyk, Nadia Arlington, VA
Konowal, Alex Fort Myers, FL
Lewycky, Sinaida Glen Spey, NY
Maruszczak, Ilko & Olga Dearborn Heights, MI
Wasylkewycz, Emily Bethpage, NY

15 Hvozda, John Syracuse, NY
Woloschuk, Peter Dorchester, MA

10 Dub, Zenon Houston, TX
Fedorowycz, Zenon Trenton, NJ

 Heretz, Peter Utica, NY
Krawczuk, Anna Holmdel, NJ
Lyktey, Yaroslav Whitesboro, NY
Pawlenko, Helena Brick, NJ

РАЗОМ ЗА СЕРПЕНЬ: $590

ВЕРЕСЕНЬ
200 Pidlysny, Mykola Barrie, ON
75 Matkowsky, Stephen Rochester, NY
50 Bihun, Bohdanna Novato, CA

Kostelyna, Luka Mount Prospect, IL
Sawchyn-Doll, Irene Morristown, NJ

Sygida, Natalia East Hanover, NJ
Tymkiw, Stephan Millersville, MD

35 Melnitchenko, Eugene & Helena Owings, MD
30 Babij, Lana Manchester, CT
25 Balynsky, George Monroe, NJ

Lawro, Maria Long Island City, NY
Obuch, Nina Simi Valley, CA
Prynada, Christine Gaithersburg, MD

20 Awramtchuk-Klim, Iya West Lafayette, IN
Bilenki, N Morris Plains, NJ
Boraczok, Oleh Appleton, WI
Breslawec, Katia Tonka Bay, MN
Czartorysky, Swiatoslaw Brooklyn, NY
Danysh, Natalia Greenwich, CT
Futey, Bohdan Annapolis, MD
Gina, Vera Flushing, NY
Hajovy, Fedir Becker, MN
Hladkyj, Irene New Haven, CT
Koszylowsky, Dmytro Livonia, MI
Leskiw, Maria Philadelphia, PA
Markowycz, M Lake Worth, FL
Matula, Olha Potomac, MD
Oberyszyn, Jaroslaw Columbus, OH
Olynyk, Stephen Washington, DC
Papiz, Olena Warren, MI
Pidletejczuk, Nicholas Grosse Pt Woods, MI
Pochtar, Ludmyla Scotch Plains, NJ
Repichowskyj, Zenowij Omaha, NE
Syrotiuk, Natalia Somers, CT

15 Holyk, Walter Toronto, ON
Kichorowska-Kebalo, Martha Briarwood, NY

Pasicznyk, Nataly Rochester, NY
Stepanyk, Irena Stoneham, MA
Verbitzki, Andrew Boston, MA

10 Deychakiwsky, Orest Beltsville, MD
Goot, Ann Moretown, VT
Kaszczak, Andrew Yonkers, NY
Kowerko, Oleh & Alexandr Chicago, IL
Kutsherenko, John Liverpool, NY
Kuzma, Peter Rocky Hill, CT
Lucenko, Michael Utica, NY

 Luciw, Wolodymyr & Mary Bernville, PA
Mediuch, Barbara Toms River, NJ
Misiong, Natalie Livonia, MI
Molls, Vera Sacramento, CA
Ozga, Jurij & Marta Naperville, IL
Poharatnyj, Bogdana Elma, NY
Poznachiwsky, Wolodymyra Woodbridge, ON
Prokopovych, Irynej Calabasas, CA
Semuschak, Stefania Woodside, NY
Shashkewych, Sophie Torrance, CA
Walczyk, Luba Elizabeth, NJ
Yurkewych, Maria East Hanover, NJ

5 Drebych, C Edison, NJ
Haftkowycz, Nadia Wethersfield, CT
Mediuch, Mary Whippany, NJ
Pastuszok, W Newark, DE

РАЗОМ ЗА ВЕРЕСЕНЬ: $1,385

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку прерсфонду „Свободи“ 

Пресфонд „Свободи“ за серпень і вересень 2018 року

Допоможім лемкам збудувати церкву!
Українці села Ґодково (повіт Ель-

блонґ, Вармінсько-Мазурське воє-
водство) збудували свою греко-
католицьку церкву. У її підвалини 
поклали збережені частини з церк-
ви в селі Купна, повіт Перемишль. 
В Купній від 1510 року була пра-
вославна парафія, яка 1785 року 
стала греко-католицькою. Тоді в 
селі було 225 українців, а 1938 року 
– 394 греко-католики. Дерев’яна 
церква Покрови Пречистої Богоро-
диці мала три куполи. Її збудовано 
1729 року. Прогнавши українців, 
поляки зробили в ній склад міне-
ральних добрив для сільського гос-
подарства, а згодом залишили на 
знищення. 

Саме з руїни церкви дбайли-
вим людям вдалося врятувати дея-
кі будівельні матеріяли, що стали 
частиною нової церкви. Справою 
будови української святині заці-
кавилися польські засоби масової 
інформації, мовляв, церква з При-
карпаття мандрує у слід за вірни-
ми. До речі, це діється тоді, коли 
на українських землях Закерзон-
ня поляки затирають сліди укра-
їнського життя, нищать українські 
пам’ятники та хрести з написами 
на них кирилицею. З цієї причини 
кореспондент Владислав Катажин-

ський опублікував статтю в „Газе-
ті Ольштинській”, в написав про 
„долі українців і лемків” (повто-
рюючи державну пропаґанду, що 
йдеться про окремі народи). 

Завдяки прихильним полякам, 
останки церкви з Купної перевезе-
но до Ґодкова, а місцева влада виді-
лила ділянку землі під будову нової  
церкви. Біля церкви намічено збу-
дувати також похоронну каплицю. 

Перед Громадським коміте-
том будови церкви, який очолює 
о. митрат Андрій Сорока, поста-
ло завдання роздобути гроші на 
будову церкви. Почалась наполе-
глива праця. 2013 року було зведе-
но стіни святині і дах. Освячення 
церкви відбулося 10 жовтня 2015 
року. Одначе, важливі праці досі не 
закінчені. Немає нового іконостасу 
та інших необхідних речей. 

Потрібно допомогти нашим зем-
лякам на польському засланні. В 
Америці збіркою фондів на закін-
чення будови церкви в Ґодкові 
погодився зайнятися Василь Гар-
гай. Просимо пересилати пожертви 
на його адресу: William Harhaj, 87 
Willard St., Garfield, NJ 07026.

  
Микола Дупляк,

 Бафало, Ню-Йорк

Українська греко-католицька церква у Ґодкові. (Фото: Владислав Катажинський)

П. Порошенко також зазначив, 
що від Міністерства закордонних 
справ України вимагає завершення 
роботи з інвентаризації договірно-
правової бази з Росією.

„Будемо і надалі робити висно-
вки про корисність тих чи інших 
угод”, – сказав президент.

Він також наголосив, що вима-
гає від Кабміну термінових і діє-
вих кроків з метою створення між-
відомчого координаційного орга-
ну для формування консолідованої 
претензії України до Росії за запо-
діяні тривалою збройною аґресією 
збитки.

„Я розраховую, що особливий 
статус та спеціяльні функції дозво-
лять такому органу достатньо ефек-
тивно виконувати покладені на ньо-
го завдання із захисту національ-
них інтересів України”, – сказав П. 
Порошенко.

Президент зазначив, що цей дого-
вір не був розірваний раніше зара-
ди того, щоб використовувати його 
положення як базу для численних 
позовів України до міжнародних 
судів та інших міжнародних інстан-
цій до Росії – як порушниці цьо-
го договору та норм міжнародно-
го права.

Він підкреслив, що на початку 
2019 року спливає черговий деся-
тирічний термін, коли Україна має 
офіційно визначитися, продовжува-
ти його чи припинити.

За його словами ,,вибір очевид-
ний – припинити”.

П. Порошенко також додав, що 
Україна використала всі можливос-
ті цього документу у своїх націо-
нальних інтересах.

Як повідомлялось, 6 грудня Вер-
ховна Рада  ухвалила проєкт зако-
ну  про припинення дії Догово-
ру про дружбу, співробітництво і 
партнерство з Росією з 1 квітня 2019 
року.

За відповідне рішення проголосу-
вали 277 народних депутатів.

3 грудня президент П. Порошен-
ко вніс до Верховної Ради проєкт 
закону про припинення дії догово-
ру.

Договір про дружбу, співпрацю й 
партнерство між Україною та Росій-
ською Федерацією був підписаний 
в травні 1997 року і набув чиннос-
ти 1 квітня 1999 року строком на 10 
років, з автоматичним продовжен-
ням на наступні десятирічні періо-
ди у відсутності заперечень сторін.

Формально діяти він має до 1 
квітня 2019 року.

„Українська Правда“  
(www.pravda.com.ua)

(Закінчення зі стор. 1)

Президент Порошенко...

під час церемонії вручення Премії 
Сахарова.

„Андрій Сахаров, безумовно, 
людина на яку варто рівнятися і 
стояти десь поруч з ним – це над-
то велика для мене честь. Він дуже 
високо підняв планку освічености 
й таланту, інтеліґентности й вихо-
ваности, гідности й гуманізму. Але 
я маю надію, що ще зможу й встиг-
ну зробити щось для того, аби від-
чути, що я заслужив цю нагороду”, 
– написав О. Сенцов. 

Під час вручення премії в цен-
трі залі пленарних засідань Евро-
парляменту знаходилося порожнє 
крісло, символізуючи відсутність 

лавреата. Також у залі велика кіль-
кість евродепутатів тримали напи-
си ,,#FreeSentsov”. 

Сенцов був номінований на пре-
мію Сахарова найбільшою полі-
тичною фракцією Европарлямен-
ту – Европейською народною пар-
тією. Її представники наголосили, 
що ,,де-факто Сенцов засуджений 
за свій протест проти російсько-
го правління в Криму”, а також за 
те, що ,,він став символом приблиз-
но 70 українських громадян, неза-
конно заарештованих і засуджених 
російською владою на Кримсько-
му півострові до тривалих термінів 
позбавлення волі”.

Грошовий розмір премії стано-
вить 50 тисяч евро.

Радіо Свобода, Укрінформ

(Закінчення зі стор. 1)

Европарлямент нагородив...
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Приятелі УКУ зустрілися у Ню-Йорку
Микола Галів

НЮ-ЙОРК. – Заходами Комітету приятелів 
Українського Католицького Університету (УКУ) 
в Ню-Йорку й Української Католицької Освіт-
ньої Фундації у Чикаґо 4 листопада у Палас 
готелі відбулася святкова трапеза подвижників 
УКУ при численній участі (понад 220 осіб) та 
гостей – о. ректора УКУ Богдана Праха і визна-
чного науковця Франціска Фукуями.

Прелюдією до відкриття програми відбулась 
товариська зустріч учасників при чарці вина. 
Великий подвижник УКУ о. Майкл Пері укра-
їнського походження, парафіяльне приміщення 
якого часто стає готелем для гостей УКУ, провів 
Господню молитву українською мовою „Отче 
наш“ і поблагословив Божі дари на столах.

Голова Української Католицької Освітньої 
Фундції Олександер Кузьма теплими словами 
привітав гостей й учасників. Він сказав, що сьо-
годні УКУ стоїть поруч таких богословських 

університетів, як Інсбрук, Люблін й інші. Згадав 
члена Комітету св. п. Ярославу Рубель.

Ведення програмою зустрічі перебрав проф. 
декан Школи громадського здоров’я при Уні-
верситеті Мерілендського Коледжу д-р Борис 
Люшняк. Присутні на двох великих екранах 
бачили унікальне університетське містечко УКУ 
з величавим Божим храмом у центрі. Було пока-
зано навчання, спортове життя і музично-спі-
вочу творчість студентів з різних куточківУкра-
їни.

Д-р Ф. Фукуяма, професор Стенфордсько-
го Університету, перевів авдиторію у світ нау-
ки – ідей, демократій і політики. Він – автор уні-
кальної праці „Кінець історії й остання люди-
на“, що була передрукована багатьма закордон-
ними видавнцтвами. Ф. Фукуяма останій весня-
ний семестер 2018 року був в Україні й викладав 
на УКУ. В заключному слові він подав позитив-
ну оцінку УКУ й сказав про його успішне май-
бутнє.

Виступили вокаліст-композитор Павло 
Табаков зі Львова, співачка Аня Косачевич з 
Ню-Джерзі. Вони виконали сольні пісні і дуети, 
якими перенесли гостей у веселий безжурний 
світ мельодій.

Довголітній ректор УКУ о. д-р Богдан Прах 
коментував фільмові кадри, що пробігали на 
екранах. Він розповів про сьогодення студен-
тів УКУ. Новуведенням університету є постан-
ня Центру Митрополита Андрея Шептицького, 
який став візиткою не тільки УКУ, але й Льво-
ва. Центр об’єднує навчальні й конференцій-
ні залі, бібліотеку, виставкову залю, книгарню, 
кав’ярню. Від вересня 2017 року центр відвідало 
близько 10 тис. осіб.

Під час зустрічі відбулася „тиха“ ліцитація 
ікон, краєвидів і намист, яка пройшла з успіхом 
завдяки Анні Шпук-Нікітин й Оксані Васьків. 
О. Кузьма зачитав імена жертводавців, які вне-
сли 400 тис. дол. Святкову трапезу УКУ заверше-
но молитвою.

День Подяки і 35-та річниця існування товариства сеньйорів
Осип Рожка

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Українське Американське 
Товариство Сеньйорів у Філядельфії рішило від-
значити 35 років свого активного існування в 
часі Дня Подяки, який відзначено 11 листопада 
в Українському Освітньо-Культурному Центрі 
(УОКЦ) у Дженкінтавні, Пенсильванії.

Сьогодні товариство сеньйорів є програмою 
УОКЦ. Зрештою, УОКЦ після закупу у 1980 році 
доклав багато зусиль для реалізації існуван-
ня самого товариства. Так 23 квітня 1983 року 
дирекція центру влаштувала обід для сеньйорiв 
з особливою програмою в якому взяло участь 
200 сеньйорів. На цій імпрезі було винесено 
рішення оформити сеньйорів в сеньйорську 
організацію. Тимчасовим головою обрано д-ра 
Володимира Винницького. 

А вже у суботу 17 вересня 1983 року у примі-
щеннях УОКЦ відбулися перші загальні збори. 
Членів було понад 600 осіб, а на перших загаль-
них зборах 127 осіб. Оформлення Українсько-
го Американського Товариства Сеньйорів поча-
ло важливу ділянку в житті української грома-
ди у Філядельфії. Перші загальні збори відкрив 
В. Винницький, молитву перепровадив о. мітрат 
Зенон Злочовський, тодішній парох української 
католицької церкви св. Михаїла біля УОКЦ. Зві-
ти склали тимчасовий голова В. Винницький і 
секретар Володимир Кебуз. 

На перших загальних зборах оформлено ста-
тут, який був одобрений одноголосно. Першим 
головою став В. Винницький,  який був незмін-
ним головою впродовж 15 років. Ширші інфор-
мації про основуючі збори товариства сеньйо-
рів можна знайти у ,,Свободі” з 1983 року. В тих 
часах членська вкладка виносила 1 дол. Сьо-
годні товариство нараховує біля 200 членів з 
яких досить багато приходить на сходини і бере 
участь у заплянованих поїздках.

Головами товариства сеньйорів за 35 років 
часу були: д-р В. Винницький (1983-1999), Олек-
сандер Михайлюк (1999-2001), д-р Евген Ново-
сад (2001-2008), Методій Борецький (2009-2012), 
Юрій Тарасюк (2012-2017), Осип Рожка (2017- ). 

В часі вечора відзначено почесним членством 
товариства колишнього голову товариства М. 
Борецького, який незважаючи на свій патріяр-
ший вік 94 роки, проявляє ще поважну актив-
ність. Торжественне многолітствіє відспівано в 
честь товариства та заслуженого відзначеного 
голови.

Cходини членства відбуваються кожної пер-
шої середи третього тижня місяця, за виїмком 
літніх вакацій та зимових місяців січень-лютий. 
У травні відбуваються щорічні вибори нової 
управи.

Товариство виробило вже собі певні тради-
ції – короткі доповіді відбуваються на лікар-
ські,  культурні,  релігійні та політичні теми. 
Сеньйори відзначали багато історичних подій з 
української історії, а останньо першого Влади-
ку Укрaїнської Католицької Церкви у Північній 
Америці Сотера Ортинського,  річниці Січових 
Стрільців, вбивство Симона Петлюри, вбивство 
Евгена Коновальця, cтоліття Листопадового 
Зриву. Адвокат-спеціяліст Евген Луців розпові-
дав про забезпечення,  голова Української Наці-
ональної Інформаційної Служби Михайло Сав-
ків інформував про працю українського конґре-
сового кокусу у Вашінґтоні. 

Але найбільшим успіхом втішаються поїзд-
ки сеньйорів культурно-розвагового і повчаль-
ного характеру,  які організує комісія пляну-
вання під проводом Нілі Павлюк. За останні 
два-три роки сеньйори мали нагоду відвіда-
ти ряд місцевостей: місто Балтимор і його при-
стань,  Форт МeкГенрі, давні українські церкви 
Пенсильванії під проводом Юрія Даниліва (дві-
чі), Радіо Ситі в Ню-Йорку,  Принстон, чоти-

риденна поїздка кораблем до Нової Шотлян-
дії, Велі Фордж, Ленкестер (двічі) на вистави. 

До  кінця каденції запляновано ще кілька 
поїздок. Цим занимається комітет Н. Павлюк 
до якого входять віддані співробітниці: Анна 
Макух,  Петруся Савчак,  Мирося Гил, Ляриса 
Стеблій, Маруся Літинська та Іван Яворський. 

Цей комітет організує також і більші імпрези 
такі як День Подяки, який цього року справляли 
біля 100 членів Товариства Сеньйорів.

День Подяки сеньйори відсвяткували 11 лис-
топада разом із 35-літтям товариства. Свя-
то почалося молитвою,  яку перепровадив дяк 
церкви св. Миколая Степан Макух. Голова това-
риства О. Рожка сказав коротке слово, в якому 
подав стислу історію сеньйорів,  наголосивши 
окремі біографічні деталі колишніх голів това-
риства, які в більшості були невідомі членам 
товариства. 

О. Рожка також згадав цілий ряд моментів, 
за які ми повинні бути вдячні Богові у День 
Подяки. До важливіших моментів належить 
визнання Сенатом США Голодомору геноцидом 
українського народу (4 жовтня), надання томо-
су Українській Православній Церкві в Украї-
ні,  початок приїзду 70 років тому української 
еміґрації з Европи з допомогою Злученого Укра-
їнського Американського Допомогового Комі-
тету. Голова товариства сказав, що ми повинні 
бути вдячні Богові за прекрасний Український 
Освітньо-Культурний Центр – остою україн-
ської духовности, як також за власні родини i 
за можливість на старші літа втішатися непо-
вторною красою нашого світу та всесвіту в яко-
му живемо.

Успіхи товариства залежать також від фінан-
сів і управа товариства дякувала Фундації 
„Спадщина” за отриманий княжий дар та за 

(Закінчення на стор. 16)

ють боротьбу України за демокра-
тію. (Заохочуємо читачів перечита-
ти цю історичну промову, щоб оці-
нити її повне послання Україні та її 
народові.)

Коли голова Верховної Ради Лео-
нід Кравчук відвідав Сполучені 
Штати того вересня, його тепло 
зустрів Президент Буш. Л. Крав-
чук сказав президентові, що США 
мусять сприйняти незалежність 
республік, тому що центральний 
уряд Совєтського Союзу фактич-
но вже не існує. 27 листопада, тіль-
ки чотири дні перед історичним 
референдумом України про неза-
лежність, Президент Буш зустрівся 

з провідниками української амери-
канської громади й запевнив їх, що 
США визнають незалежність Укра-
їни після референдуму з 1 груд-
ня. В день Різдвa 1991 року, США 
визнали незалежність України; 
офіційні дипломатичні відносини 
встановлено 23 січня 1992 року.

У 2004 році, „Буш 41-ий” відві-
дав Київ і промовляв до студен-
тів Київського Державного Уні-
верситету. Він повернувся до сво-
єї промови з 1991 року, кажучи що 
він завжди підтримував тих, „хто 
просував межі свободи” і вказу-
ючи, що його слова були непра-
вильно тлумачені. „Я заохочував 
їх не зробити якоїсь дурниці. Моя 
доповідь тут – якщо подивитеся 
на неї, якщо прочитаєте її – я ска-
зав здержатися від чогонебудь що 

спричинило б їхню реакцію коли 
речі просувалися в правильний 
напрям”, – він сказав. Президент 
Буш пояснив, що дійсно, тому що 
українські провідники того часу 
діяли обережно й стримано, Укра-
їна пройшла гладко до сувереніте-
ту й незалежности, оминувши кро-
ки, які могли були б спричинити 
кривавий зудар з Москвою. „Ваші 
провідники діяли в національному 
інтересі, а не у власному інтересі”, 
– він підкреслив.

Він також заохочував київських 
студентів вступати на держав-
ну службу, проводити доброволь-
чу й благодійну діяльність. Дж. 
Буш натякнув на „програму тися-
чі пунктів світла”, яку він підтри-
мував під час свого президентства 
1988-1992 років і сказав україн-

ським студентам, що доброволь-
ча діяльність дає набагато кращі 
нагороди ніж фінансові користі. 
Життя Дж. Буша віддзеркалювало 
це переконання. Дійсно, коли Пре-
зидент Барак Обама нагородив Дж. 
Буша Президентською Медалею 
Свободи в 2011 році, він віддав 
належне нагородженому: „Його 
життя є свідченням того, що дер-
жавна служба це шляхетне покли-
кання”.

Споминаючи гідно прожите 
життя Джорджа Г. В. Буша, вислов-
люємо наші співчуття, і молимо-
ся за упокій його душі та щоб Бог 
дарував нам цю „люб’язнішу, лагід-
нішу” націю, яку уявляв собі наш 
41-ий президент. 

(Переклад: Лев Іваськів)

(Закінчення зі стор. 4)

Джордж Г. В. Буш...
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Герб Пилипа Орлика знайдено у Батурині 
Д-р Володимир Мезенцев, 
Юрій Ситий
Спеціяльно для „Свободи“

БАТУРИН, Чернігівська  область.  
– 13 листопада у Батурині відзначи-
ли 310-ту річницю загибелі Мазе-
пиної столиці. І хоча під час війни 
в Україні умови для проведення 
там археологічних розкопок зали-
шаються несприятливими, істори-
ко-археологічні дослідження міста 
протягом 2017-2018 років були про-
довжені. 

У розкопках брали участь 95 сту-
дентів та викладачів з університетів 
Чернігова і Глухова та співробітни-
ки Інституту археології Національ-
ної Академії Наук України. 

Батуринською археологічною 
експедицією керує археолог Юрій 
Ситий з Національного універ-
ситету „Чернігівський колеґіюм“. 
Д-р Володимир Мезенцев (Канад-
ський Інститут Українських Сту-
дій, Торонто) є виконавчим дирек-
тором проєкту історико-археологіч-
них досліджень Батурина.

У 1669-1708 роках Батурин був 
столицею козацької держави як 
потужно укріплене й багате місто 
та столиця гетьмана Івана Мазепи 
(1687-1709). 1708 року, коли І. Мазе-
па уклав угоду зі Швецією і підняв 
повстання за непідлеглість Гетьман-
щини та Запоріжжя самовладній 
Російській імперії, московське вій-
сько напало на повсталий Батурин 
і захопило його з допомогою зрад-
ника. Царські карателі закатували 
полонених козацьких старшин та 
вирізали усіх цивільних мешканців 
від старого до малого, загалом до 14 
тис. батуринців, пограбували й спа-
лили місто. 

Стараннями останнього гетьмана 
Лівобережної України Кирила Розу-
мовського (1750-1764) Батурин під-
нявся з руїн, відбудувався і пережив 
своє останне піднесення до його 
смерти у 1803 році. 

В добу бездержавности Украї-
ни колишня гетьманська столиця 
занепала й перетворилась на незна-
чне містечко. За роки незалежнос-
ти місто відродилось і стало одним 
з популярних центрів туризму, про-

світи й патріотичного виховання 
українців. Минулого року музеї 
та реконструйовані архітектурні 
пам’ятки Батурина оглянуло понад 
175 тис. відвідувачів. Їхня кількість 
щороку зростає.

За дослідженнями В. Мезенце-
ва, у 1696-1700 роках І. Мазепа спо-
рудив мурований триповерховий 
пишно оздоблений палац на око-
лиці Батурина, Гончарівці. Архео-
логи вважають, що земляні укрі-
плення його маєтку побудували на 
кшталт бастіонних реґулярних фор-
тець Голяндії, які були взірцевими в 
Европі XVII ст. Такі бастіонні обо-
ронні споруди головної резиден-
ції І. Мазепи у Батурині є найра-
нішими відомими у Лівобережній 
Україні. Його садиба на Гончарів-
ці також була першим у Гетьманщи-
ні зразком палацово-оборонного 
комплексу, що виник в Італії у XVI 
ст. і прийшов на зміну середньо-
вічним мурованим та дерев’яним 
замкам. Такі комплекси поєднували 
цивільну палацову архітектуру, яку 
репрезентували Мазепини покої на 
Гончарівці, з переважно бастіонни-
ми фортифікаціями. З кінця XVI ст. 
цей тип італійських укріплених вілл 
поширився у західній Европі та Речі 
Посполитій. В західній Україні він 
з’явився на початку XVII ст.  

В межах валів маєтку гетьмана на 
Гончарівці, площею близько дев’яти 
гектарів, крім його двору з палацом, 
знаходились овочевий сад, бере-
зовий гай та орне поле.  Графічна 
реконструкція цієї садиби з мере-
жею прямих доріжок нагадує реґу-
лярне розплянування так званих 
„французьких парків“ з геометрич-
ними формами клюмб і ґазонів та 
прямими чи фігурними алеями, що 
було модним у Франції в добу баро-
ко й походило з ренесансної Іта-
лії. Гетьман міг замовити створи-
ти свою головну столичну резиден-
цію за взірцями тогочасних фор-
тець і барокових палацово-парко-
вих ансамблів Заходу. Він бачив їх 
під час служби при королівсько-
му дворі у Польщі та дипломатич-
них місій, навчання й подорожей до 
Німеччини, Голяндії, Франції та Іта-
лії у 1650-их роках.

На думку В. Мезенцева, перед 
нападом російського війська охо-
ронців і слуг маєтку на Гончарівці 
перевели до більшої і потужнішої 
фортеці Батурина для підсилення 
її залоги. Нападники зайняли обез-
люднену садибу без бою, пограбува-
ли й спалили багатий гетьманський 
палац.     

У 2011-2015 роках археологи 
розкопали залишки зрубної церк-
ви того маєтку та гіпотетично від-
творили її плян та екстер’єр. Храм 
належав до народньої дерев’яної 
монументальної культової архітек-
тури Чернігівщини рубежу XVII-
XVIII ст.

2018 року коло засипаного коло-
дязя гончарівської садиби експе-
диція розкопала рештки цегляно-
го коридору шириною біля двох 
метрів. Ю. Ситий гадає, що він тяг-
нувся на сім метрів від колодязя 
на захід. У стінах коридору вияви-
ли залишки, здогадно, зовнішньо-
го входу, арки від дверей, мабуть, 
до підземелля та сходів, які ведуть 
вниз до шахти колодязя. Вчений 
припускає, що це був мурований 
потаємний підземний хід, котрий 
сполучався з колодязем і підва-
лом сусіднього будинку Мазепи-
ного подвір’я. Археологічні дослі-
ди решток тої загадкової споруди 
будуть продовжені. 

На північному передмісті Бату-
рина почались розкопки резиден-
ції найближчого помічника і дорад-
ника І. Мазепи, генерального писа-
ря Пилипа Орлика. Він став геть-
маном у екзилі (1710-1742) та твор-
цем першої української конститу-
ції 1710 року.  У 2017-2018 роках 
частково відкрили цегляний фунда-
мент великого житла П. Орлика. Ю. 
Ситий вважає, що воно мало зруб-
ні стіни та один поверх і було спо-
руджено на початку XVIII ст. При-
кладом подібної заможної однопо-
верхової хати, складеної з брусів на 
цегляному фундаменті й потинько-
ваної, є садибний будинок середини 
того століття полковника Київсько-
го козацького полку Юхима Дарага-
на у Покорщині, околиці Козельця 
Чернігівської обл. 

На оселі П. Орлика знайшли 

багато уламків пічних кахлів. Ю. 
Ситий відносить їх до місцевої про-
дукції. На його оцінку, високий тех-
нічний і художній рівень кахлів 
груб покоїв П. Орлика наближаєть-
ся до якости таких деталів палацу І. 
Мазепи на Гончарівці. Але вони не 
копіювали гетьманські зразки і від-
значаються ориґінальністю деко-
ру. Тож кахлі, замовлені П. Орли-
ком, є цінними творами кераміч-
ного ужиткового і геральдичного 
мистецтва Мазепиної столиці. На 
деяких плитках ґлязура обгоріла. 
Це свідчить про спалення госпо-
ди генерального писаря, очевидно, 
під час розгрому Батурина москов-
ським військом. Її печі прикраша-
ли різнобарвні полив’яні та терако-
тові кахлі з рельєфними гербами П. 
Орлика та І. Мазепи. 

В. Мезенцев та член Батуринської 
археологічної експедиції, художник 
Сергій Дмитрієнко (Чернігів) підго-
тували комп’ютерну реконструкцію 
цілої кахлі з родовою геральдичною 

(Закінчення на стор. 11)

Бронзовий перстень зі скляною 
печаткою кінця XVII-початку 
XVIII ст., знайдений на бату-
ринській фортеці 2017 року. 
Макрофото відбитків печатки на 
воску та промальовка зображення 
Сергія Дмитрієнка. 

Укріплення, Воскресенська церква, первинна гетьманська резиденція та скарбниця замку-цитаделі Батурина 
XVII ст., реконструйовані 2008 року на основі археологічних досліджень. (Аерофото: Наталя Реброва, 2017) 
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емблемою П. Орлика. У центрі ком-
позиції знаходиться щит із зобра-
женням стилізованої ручки від 
казана. Між дугами ручки верти-
кально вставлено меч. Щит увінчує 
корона, над якою поставлено ногу 
лицаря у броні. Щит з боків обля-
мовують пальмові гілки. Геральдич-
ні символи вписані в овал, що утво-
рює рослинно-квітковий орнамент 
барокового стилю як декоративний 
картуш. Над короною розміщено 
ініціяли Пилипа (Филипа) Орлика 
латинськими літерами: F. O. 

Це надзвичайно важлива знахід-
ка його найранішого відомого шля-
хетського герба, котрий він вживав, 
коли служив генеральним писарем 
до розорення Батурина 1708 року. 
Дотепер були відомі тільки дві сур-
гучні відбитки з печаток П. Орли-
ка, що зберігаються у Швеції. Там 
зображено його родовий герб, коли 
він був гетьманом на еміґрації, з 
відмінними композиціями та деко-
ром і без монограми. Археологіч-
ні дослідження садиби цього знаме-
нитого українського державника та 
дипломата відновляться наступно-
го літа.

У 2017-2018 роках експедиція 
продовжила розкопки на маєтку 
генерального судді Василя Кочу-
бея (1700-1708) на західній околи-
ці Батурина. К. Розумовський тим-
часово володів тією посілістю й 
проводив там будівництво. Архе-
ологи частково розкопали там 
цегляні фундаменти двох великих 
дерев’яних споруд третьої чверти 
XVIII ст., які розібрали у ХІХ ст. За 
Ю. Ситим, вони були одноповерхо-
вими управами адміністрації остан-
нього гетьмана. Зразком урядових 
будинків доби К. Розумовського 
є мурована двоярусна канцелярія 
Київського козацького полку в сти-
лі українського бароко з елемента-
ми рококо 1756 року у Козельці. 

2017 року на Кочу беєвому 
подвір’ї знайшли дорогий малий 
срібний натільний хрест місцево-
го виробництва 1740-1750-их років. 
Він міг належати якійсь дитині з 
родини козацької еліти. На той час 
така форма та ґравірований візе-
рунок на задньому боці хреста 
були модними у Гетьманщині. На 
лицьовій стороні відтиснуто вось-
микінцевий православний Гол-
гофський хрест. Згідно інтерпре-
тації В. Мезенцева, на завершен-
нях трьох рамен викарбувано іні-
ціяли Ісуса Христа, Царя, за зміша-
ною візантійсько-слов’янською іко-
нографічною традицією. Там грець-
кі літери IC та X є канонічною абре-
віятурою імени Христа, а кирилич-
на літера Ц, очевидно, означає Його 
титул: Цар. Така коротка моногра-
ма імени й титулу Христа, лише з 
чотирьох літер (ІС, Х, Ц), надзви-
чайно рідко зустрічається на право-
славних хрестах з греко-кирилич-
ними написами Нового часу. Більш 
поширені там довші монограми для 
імени Христа (ІС, ХС) та його титу-
лу (Цар Слави). Мабуть, таке ско-
рочення звичайної монограми обу-
мовлено малим розміром цього 
дитячого хреста. 

На фортеці знайшли раритет-
ний бронзовий перстень з печат-
кою на скляній вставці Мазепино-
го часу. На печатці бачимо стилі-
зоване зображення фортеці, над 
якою летить орел і бореться зі змі-
єм чи драконом. В. Мезенцев твер-
дить, що фортеця на печатці симво-
лізує Константинопіль. Там переда-
но сюжет леґенди про двобій хрис-

тиянства в образі орла з мусульман-
ством, яке втілює змій, у небі над 
візантійською столицею за цісаря 
Костянтина Великого.     

Українські ранньомодерні печат-
ки переважно мають геральдич-
ні емблеми. Перснем-печаткою з 
описаним сюжетом міг користува-
тись освічений козацький старши-
на, державний службовець, писар 
чи священик Мазепиної столиці, 
котрий не мав шляхетського похо-
дження і свого герба. Але її власник, 
напевно, знав візантійську леґенду, 
зображену на печатці.

Під час розкопок Батурина також 
знайшли дві керамічні полив’яні 
народні іграшки (рідкісне мале гор-
нятко і звичайний свищик у фор-
мі стилізованого птаха), три фраґ-
менти орнаментованих теракото-
вих козацьких люльок, три свинце-
ві мушкетні кулі, різні залізні реміс-
ничі й господарчі знаряддя місце-
вого виробництва XVII-XVIII ст. 
Знайдено дев’ять срібних поль-
сько-литовських і три мідні росій-
ські монети того часу, два срібні 
шилінґи шведської королеви Хрис-
тини, вази, карбовані у Ризі в Ліво-
нії 1635-1654 років, та срібний солід 
XVII ст. з Лівонії у складі Шведської 
імперії. 

За археологічними досліджен-
нями Ю. Ситого, у ході розорення 
Батурина російське військо знищи-
ло посадський ремісничий район на 
Гончарівці та передмісті Теплівка. 
Лише через півстоліття там відро-
дилась слобода гончарів і цеглярів, 
коли останній гетьман знову засе-
лив спустошене місто.

Минулого літа на північ від Мазе-
пиної садиби археологи розкопали 
залишки дерев’яного житла, мож-
ливо, гончара, яке спалили під час 
того нападу. У котловані хати зна-
йшли осколки вибухового чавун-
ного ядра від гарматного обстрілу 
Батурина царським військом.

Так у 2017-2018 роках археологіч-
на експедиція в Батурині відкрила 
цегляні фундаменти чотирьох, досі 
невідомих, споруд доби І. Мазепи 
і К. Розумовського. Почались роз-
копки решток резиденції П. Орли-
ка. Там знайшли фраґменти пічних 
кахлів з найранішим відомим гер-
бом П. Орлика та гербом І. Мазепи 
своєрідного дизайну, які будуть гра-
фічно реконструйовані та опубліко-
вані. 

Археологічні дослідження показу-
ють динамічний розвиток мурова-
ного будівництва, ремесла, кераміч-
ного декоративного і геральдично-
го мистецтва українського бароко та 
торгові й культурні контакти столи-
ці козацької держави з Річчю Поспо-
литою, Шведською імперією та Мос-
ковією. Вперше у Батурині знайшли 
перстень-печатку з візантійським 
художнім сюжетом. Виявлено нові 
археологічні свідчення про зруйну-
вання ремісничих районів Мазепи-
ної столиці армією царя Петра.

Останні студії старо-
житностів міста детально 
висвітлені у ілюстрованій 
науково-популярній бро-
шурі „Розкопки у Батури-
ні 2017 року. Реконструк-
ції герба Пилипа Орлика“ 
(Торонто: Видавництво 
„Гомін України“, 2018, 32 
стор. українською мовою, 
62 кольорові ілюстрації). 
Це видання можна при-
дбати у канцелярії Крайо-
вої Управи Ліґи Українців 
Канади в Торонто за 10 
дол. (тел.: 416-516-8223, 
електронна пошта: luc@
lucorg.com) та у Видав-
ництві КІУС в Едмон-
тоні (тел.: 780-492-2973, 
електронна пошта: cius@
ualberta.ca. Інформація є 
в інтернеті: www.ciuspress.
com/catalogue/history/372/
rozkopki-u-baturini-2017).

18  років  Бат у рин-
ський проєкт спонзору-
ють Канадський Інсти-
ту т Українських Сту-
дій (КІУС) Альбертсько-
го університету, Пон-
тифікальний Інститут 
Середньовічних Студій 
Торонтського університе-
ту та Дослідний Інститут 
„Україніка“ у Торонто. 
Колишній директор КІУС, видатний 
історик гетьманської держави проф. 
Зенон Когут є засновником і акаде-
мічним дорадником цього проєкту. 
Президентом Дослідного Інститу-
ту „Україніка“ є виконавчий дирек-
тор Крайової управи Ліґи Українців 
Канади мґр Орест Стеців. 

Східньоевропейський Дослідний 
Інститут ім. Вячеслава Липинсько-
го у Філядельфії та Фонд Катедр 
Українознавства при Гарвардському 
університеті надали щедрі ґранти 
на археологічні дослідження Бату-
рина 2016-2018 років. У 2005-2017 
роках Чернігівська обласна держав-
на адміністрація щорічно виділя-
ла субсидії на розкопки цього міста. 

Найщедрішими меценатами 
вивчення батуринської старовини 
є св. п. поетеса Володимира Васи-
лишин і її чоловік, мистець Роман 
Василишин з Філядельфії, та пись-
менниця Лидія Палій у Торонто. 
В 2017-2018 роках історико-архео-
логічні студії Батурина і підготов-
ку публікацій підтримали дотація-
ми Крайова Управа Ліґи Українців 
Канади (голова Роман Медик), Ліґа 
Українців Канади – Відділ у Торон-
то (голова Микола Литвин), Кра-
йова Управа Ліґи Українок Канади 
(голова Оксана Кузишин), торонт-
ський Відділ Ліґи Українок Кана-
ди (голова Галина Винник), Союз 
Українок Канади – Відділ ім. св. 
княгині Ольги (голова Віра Мель-
ник), Кредитова Спілка „Будуч-
ність“ (головна управителька Окса-
на Процюк та менеджерка кадрів 

Христина Бідяк), Фундація „BCU 
Foundation” (голова Ради Директо-
рів Р. Медик), Фундація „Прометей“ 
(голова Марія Шкамбара), Україн-
ська Кредитова Спілка (головний 
управитель Тарас Підзамецький), 
ресторан „Золотий Лев“ (власни-
ця Анна Кісіль) та аптека „Healing 
Source Integrative Pharmacy” (влас-
ники Омелян і Зеня Хабурські) у 
Торонто.

Наступного літа археологи від-
новлять польові дослідження у 
Батурині. Однак, через бюджет-
ні скорочення, невідомо, чи змо-
же Чернігівська обласна державна 
адміністрація надалі фінансувати 
там розкопки. За таких умов в Укра-
їні благодійна підтримка українців 
США та Канади уможливить продо-
вження Батуринського археологіч-
ного проєкту. Його учасники звер-
таються до українських організацій, 
фундацій, компаній і доброчинців 
у Північній Америці з проханням 
надалі підтримувати розкопки геть-
манської столиці й публікацію їхніх 
результатів. Будь ласка, надішліть 
Ваші чеки з пожертвами на адресу: 
Mr. Stan Kamski, Treasurer, Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, 59 
Queen’s Park Cr. E., Toronto, ON, 
Canada M5S 2C4. Просимо випи-
сати чеки на: Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies (memo: Baturyn 
Project). Цей інститут надішле аме-
риканським і канадським грома-
дянам офіційні посвідки для спла-
чування податків. Мешканці США 
отримають такі посвідки від амери-
канського філіялу Понтифікального 
Інституту Середньовічних Студій в 
Торонто. Усім установам і жертво-
давцям буде висловлено подяку в 
публікаціях та публічних доповідях, 
пов’язаних з проєктом.

Додаткову інформацію про Бату-
ринський проєкт можна діста-
ти від д-ра В. Мезенцева у Торон-
то телефоном 416-766-1408 чи елек-
тронною поштою: v.mezentsev@
utoronto.ca. 

Науковці щиро дякують україн-
цям США і Канади за щедру багато-
річну підтримку історико-археоло-
гічних досліджень столиці козаць-
кої держави. З Вашою допомогою 
ми збережемо й продовжимо цей 
проєкт в ускладнених умовах воєн-
ного часу в Україні.

(Закінчення зі стор. 10)

Герб Пилипа...

Пічна керамічна кахля з гербом Пилипа Орлика, вкрита різнобарвною 
поливою, що обгоріла. Реконструкції, комп’ютерні фотоколаж і графіка 
Сергія Дмитрієнка, 2018 р.

Розкопки цегляних фундаментів адміні-
стративної споруди Кирила Розумовського у 
Батурині. (Фото: Юрій Ситий) 
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Знав і любив
В 110-ту річницю народження 

    академіка Юрія Шевельова

Петро Часто

Через декілька днів американське українство і 
культурні середовища в Україні матимуть добру 
нагоду відволіктися від буденности‚ політичної чи 
економічної‚ і наблизитись‚ хто скільки здатний‚ 
до речей позачасових‚ зовсім‚ на перший погляд‚ 
не нагальних‚ для яких ніби мало б вистачити 
чемної ювілейної уваги‚ хоч насправді йдеться про 
інтелектуальну і духовну висоту‚ котра чекає кож-
ну живу людську душу‚ особливо – українську. 17 
грудня минає 110 років від народження академіка 
Юрія Шевельова. 

Найкоротше окреслення його наукової заслуги 
– один з найвизначніших українських мовознав-
ців. Але водночас він був одним з найцікавіших 
літературознавців‚ театрознавців‚ критиком-пси-
хологом‚ істориком літератури і культурологом‚ 
автором книжок‚ які вражають енциклопедичною 
ерудицією‚ а ще більше – рідкісним поєднанням у 
цьому творчому „я“ шляхетности й толерантнос-
ти з колючим‚ а іноді й болючим для інших прав-
долюбством.

Аби хоч щось сказати про цю яскраву індивіду-
альність в короткому тексті під рубрикою „Наші 
люди“‚ спершу слід уточнити‚ що у випадку Ю. 
Шевельова „наша людина“ – це вислід самоіденти-
фікації‚ а не кровно-родинного походження. Тоб-
то свідомий‚ вольовий вибір: я хочу бути укра-
їнцем‚ і тому я є українцем. Це загальнолюдське 
явище і‚ дякувати Богові‚ не обійшло воно й нашої 
національної історії. Згадаймо Агатангела Крим-
ського‚ в жилах якого не текло ні краплі україн-
ської крови‚ або Вільгельма фон Габсбурґа‚ або 
В’ячеслава Липинського‚ або Наталену Королеву.

Ю. Шевельов народився у всуціль зросійщено-
му Харкові в давній німецькій родині Шнайдерів. 
Певна річ‚ вже в русифікованій‚ але ще не позбав-
леній внутрішнього належання до европейської 

культури: в сімейному колі частіше чулася фран-
цузька мова‚ ніж російська. Якби те батьківсько-
материнське оточення виявилося хоч на дрібку 
менш аристократичним – у високому‚ духовному 
розумінні цього слова – життя майбутнього лінґ-
вістичного генія пішло б цілком іншою дорогою. 
Для меншої міри аристократизму логічнішим вия-
вився б вибір в університеті російської чи німець-
кої‚ чи французької філології. А він вибрав україн-
ську – в ті часи‚ коли в очах‚ м’яко сказавши‚ неа-
ристократичної радянської більшости українська 
мова виглядала безперспективною.

Не набагато краще вона виглядала і в очах 
західнього мовознавства‚ славістичний вектор 
якого переважно зводився до русистики. Опинив-
шись після війни в Німеччині‚ а згодом у США‚ 
Ю. Шевельов‚ знов таки‚ мав перед собою великий 
вибір і неабиякі можливості для швидкого науко-
вого визнання. Ні‚ залишився вірним українству‚ 
українській мові‚ глибиною проникення в її само-

бутність захоплюючи студентські і професорські 
кола в Люндському‚ Гарвардському‚ Колюмбій-
ському університетах.

„Вершинним досягненям Ю. Шевельова в галу-
зі лінґвістики та філології була енциклопедич-
на праца „A Historical Phonology of the Ukrainian 
Language“ (1979), яка задокументувала розви-
ток системи звуків української мови від її руських 
початків до нашого часу… „Історична фонологія“ 
є продуктом дивовижної ерудиції автора‚ який 
описує різні етапи розвитку багатющої книжної 
традиції… Про що б він не писав‚ його аналіза 
завжди базувалася на глибокому знанні сучасних 
діялектів і літератури..“‚ – пишуть про Ю. Шеве-
льова відомі гарвардські україністи професори 
Григорій Грабович і Майкл Флаєр.

Вони ж звертають нашу увагу на універсально-
го Ю. Шевельова – активного творця новоякісно-
го повоєнного українства:

„…Коли йдеться про формування українсько-
го культурного житття‚ то найбільші і‚ може‚ най-
триваліші осягнення Юрія Володимировича – 
для цієї ролі він і створив своє „альтер еґо“ Юрія 
Шереха – були в ділянці літературної критики‚ 
літературно-критичої публіцистики і літератур-
но-організаційної діяльности – бодай на тому цен-
тральному етапі‚ який був апогеєм його впливу – 
в періоді Мистецького Українського Руху з його 
пошуками нового обличчя і стилю як для україн-
ської літератури‚ так і для самої нації…“.

Добре відомо‚ але не вповні збагнуто те‚ що Ю. 
Шевельов був дуже вимогливий до українців як 
нації. Не одного з його сучасників і не один раз 
заболіла його тонко-дітклива іронія‚ гостро від-
точене критичне слово. Про це свідчать його спо-
гади‚ книжки „Не для дітей“‚ „Друга черга“‚ „Поза 
книжками і з книжок“‚ низка журнальних і газет-
них публікацій. І хіба не мав на це підстав? Ми були 
і ще й нині залишаємося носіями багатьох непотріб-
них якостей‚ і звинувачуємо в цьому нашу нещас-
ливу історію‚ долю‚ сусідів‚ лише не самих себе. Він 
мав глибоко біографічне‚ глибоко інтимне право на 
гостру критику‚ і це можна зрозуміти: віддавши свій 
геній Україні‚ хотів бачити її серед найжиттєздатні-
ших націй.

Юрій Шевельов. (Фото: Вікіпедія)

(Закінчення на стор. 17)
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Сердечна подяка Вам за підтримку щорічного 
благодійного проєкту УНСоюзу — різдвяний „подарунок”  і 
фінансову підтримку для Української Народної Фундації 
(УНФ) — зареєстрованої благодійної 501(c)(3) організації.

УНФ була заснована в 1992 році як благодійна 
організація.  Щорічний проєкт прекрасних різдвяних 
карток-листівок надає необхідну допомогу часописам 
„Свобода” та „The Ukrainian Weekly”, як і Союзівці. 
Загальний фонд УНФ фінансово підтримує різні 
громадські організації і проєкти з метою збереження 
української спадщини. Надання гуманітарної допомоги 
Україні також є ключевою.

Продовження цієї важливої діяльности УНФ залежить 
від Ваших щедрих пожертвувань.

Дозвольте подякувати Вам за підтримку 
і щедрі пожертви.

Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!Бажаємо Вам і Вашій родині Веселих Свят!

Даруйте добро...
Надходить Різдво...Надходить Різдво...

Даруйте добро...Даруйте добро...Даруйте добро...
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Український Народний Союз, Інк. пошукує своїх членів 
Просимо тих членів або їхніх родичів потелефонувати: 

Name Branch State
AMBROSINO, ANNA 173 PA
ATAMAN, BOHDAN G 292 MI
BACHAROWSKI, HELEN 291 CA
BACZMAHA, ANTIN 083 PA
BACZYNSKY, JOHN 013 NY
BALONIS, KATHRYN 001 PA
BARI, ELEANOR T 130 NY
BECK, STEPHANIA 063 PA
BEREZIUK, IRYNA 234 NJ
BEREZNYCKI MD, JURIJ 216 NJ
BEZPA, ANNE B 042 NJ
BILAS, MARY 230 OH
BINKOWSKI SR, JOHN C 067 CT
BISHOP, MICHAEL 283 NY
BODNAR JR, JOHN 096 PA
BOHENKO, PETER 096 PA
BOROSKIE, KATHERINE 130 NJ
BOYKO, JOHN 022 IL
BOYKO, MICHAEL 291 OH
BOYKO, MICHAEL 316 NY
BRYNIOWSKA, OLHA 414 CT
BULAKOWSKI, PAUL 465 QC
CAP, MICHAEL 174 MI
CARTER, MARGARITA 287 NJ
CEPULL, MARGARET H 120 PA
CHAIKOVSKY, CATHARINA 131 CA
CHOPTIANYJ, ANNA 083 PA
CHUDYJ, ANGELINE 088 NY
CMAYLO, ALEXANDER K 121 NY
CROCKETT, CAROLINA 173 PA
CWYK, HELEN 173 PA
CZEREWKO, JADWYHA 381 FL
CZUBATIUK, ANNA 379 IL
DACYK, ANNA 083 NY
DAMBROSIO, ALBERT E 292 MI
DARYTICHEN, ETHEL 155 NJ
DASZYNEC, MARIA K 221 IL
DENKO, PAUL 174 OH
DIECUCH, STEPHANIA K 039 NY
DOBUSH, MARY 155 NJ
DOMURAD, ANNA 216 PA
DUDA, MYROSLAV 423 IL
DUTSCHAK, MATRONA 114 IL
DYTKO, HELEN 221 IL
ELLISON, TERESA 171 TX
FEDERENKO, LOVEY 175 MI
FEDESHEN, ANNE 230 OH
FEDIRKO, ANASTASIA 234 NJ
FEDOROWICZ, HELEN 206 RI
GAIDOS, MARY 096 PA
GIMBARZEVSKY, P 445 BC
GULA, FRANK 230 OH
HALIBEY, ROMAN 025 NJ
HALYSHYN, MARY 027 VA

HANYSZ, EUGENE 292 MI
HARASYMIW, JAROSLAWA 015 DC
HAUNGS, HELEN 037 NJ
HAWRYLIW, ANASTAZIA 240 OH
HELVAK, KATHRYN A 230 OH
HLESCIAK, PAUL L 254 NY
HNOT, GEORGE 005 NJ
HORALEWSKYJ, OLGA 131 IL
HORBACHUK, BENNIE 414 CT
HRON, IRYNA 353 NJ
HYRN, DOROTHY 399 IL
IWANUS, EWHEN 379 IL
JAKYMCHUK, MICHAEL 287 NJ
JAREMA, ELEANOR 372 NJ
JASENIUK, WALTER J 345 MN
JURASKA, NETTIE S 379 IL
KAPLUN, ANNA 037 NJ
KARDA, KATHRYN 161 OH
KARMAZIN, WALTER 234 NJ
KAZAN, NICHOLAS 206 RI
KEPPLE, NELLIE 096 PA
KINAL, MARY 039 NY
KINTER, NANCY 432 ON
KOHN, MARIAN 292 MI
KONICKI, ESTELLE 125 IL
KORNYLO, HELEN 461 ON
KOVACOVSKY, SADIE S 063 PA
KOWAL, BOHDAN 399 IL
KOWALSKI, JULIAN 269 NJ
KOWALSKI, PAULA 367 NY
KRAFCISIN, WASYL 022 IL
KROL, MICHAEL 238 MA
KROLL, WALTER 163 PA
KRUK, MIROSLAWA L 086 MI
KRUPIAK, OLENA 292 MI
KUBARYCH, MICHAEL 316 NY
KUBIN, THEODORA 125 IL
KULCHYCKY, MARIA 434 BC
KULCZYCKYJ, FLORIAN W 096 PA
KUNCIO, MYKOLA 005 NY
KUZEMCZAK, SOPHIA 221 IL
KYSIL, ADAM 367 NY
LABENSKI, ELIZABETH 367 NY
LALKA, MICHAEL 407 ON
LASKOWYJ, MYCHAJLO 245 FL
LESKIW, MARIA 379 IL
LEWYCKYJ, SEMEN 401 ON
LISHCHYNSKYJ, WOLODYMYR 401 ON
LOZYNSKYJ, OLEKSA 083 PA
LUCIW, WASYL 083 PA
LUKEHART, ELBERTA 063 PA
LUNIW, STEPAN 360 NY
LUZECKY, CHARLES 452 IN
LYCZKOWSKYJ, YURIJ 381 FL
MATKOWSKI, PAUL 231 PA

MCCORMICK, HELEN 005 NY
MCGUFFEY, ANNE 083 NJ
MEDWID, OLHA 473 ON
MEDZIAK, STEPHEN 114 IL
MELNICK, ROSIE 161 PA
MELNYCHUK, PETER 042 NJ
MELNYK, MSTELLA 206 RI
MELNYK, STEFAN 473 QC
MELNYK, WILLIAM 292 MI
METRICK, JOHN 063 PA
MICHALUK, OLGA 088 NY
MICHALYSZYN, EVA 063 PA
MILKOVICH, ZORKA 112 OH
MILLIGAN, ANNA 053 PA
MOCRYTZKI, JOHN 362 PA
MODRYCKYJ, MYRON 399 IL
MOMOT, JOHN 231 PA
MONTGOMERY, HELEN 175 MI
MORRIS, LILLIAN 399 IL
MULLER, MARY C 005 NY
NAUMCHUK, PROKIP 432 ON
NESSIN, OLENA 025 NY
O NEIL, ANNE 292 MI
OLENSKYJ, ANDREJ 130 NY
OLINIK, MARY T 367 NY
OMEL MILLEN, STEPHANIE 452 FL
ONUFRYK, KATHARINE 316 NY
OSMOK, NELLIE 401 ON
OSTAPCHUK, PETRO 360 FL
OTROSHKO, LIDIA 114 IL
PARCHUC, MICHAEL W 027 NJ
PARUTA, ANNA T 316 NY
PASHCHUK, WILLIAM 409 PA
PATRYLO, ANNE 005 NY
PAWLUK, JOHN 102 OH
PELECHATY, OLGA 347 NY
PERRY, SIMON 466 ON
PILAT, OLGA 234 FL
PIZIO, MARY 174 OH
POBER, MICHAEL 005 NY
POLISZCZUK, HALYNA 083 PA
POPE, OLGA 016 MO
POROWCHUK, MYKOLA 102 OH
PORYTKO, DAMIAN 325 NY
POWANDA, PETER 053 PA
PRIEGEL, EMILY 139 FL
PRITSAK, OMELJAN 238 MA
PROCEV, JOSEPH 364 OH
PRYPCHAN, ROMAN B 399 IL
PUJO, I 005 NJ
PYRIH, ANNA 253 MA
REBEC, STEPHEN 368 FL
RETZER, ANNA 063 PA
REY, JENNIE 257 CA
ROGAL, MARIA 131 IL

ROMANCZUK, NADIA 292 MI
ROY, HELEN 174 MI
ROZOK, STEFAN 153 PA
RUBAN, OLGA 367 MN
RUDYJ, EUGENIA 379 IN
RUSEK, ELEANOR O 155 NJ
RUSYN, JURKO 401 ON
RZEPECKI, IRENE 432 ON
SALAK, HELEN 242 PA
SALDAN, STEPHAN 131 IL
SARACHMAN, DMYTRO 206 RI
SARVADY, STEFFI 399 IL
SAWKA, WILLIAM 147 PA
SAWRUK, JOHN 147 PA
SEMENIUK, WILLIAM 114 IL
SENDUN, DMYTRO 379 IL
SHEREMETA, WALTER 465 QC
SHIELDS, ELSIE M 112 OH
SHUM, ALEX 027 NJ
SILVA, AMELIA M 076 NJ
SINKOSKY, KATHLEEN 240 OH
SKUBECZ, ANNA 155 NJ
SLAVUTYCH, YAR 498 AB
SLOBODZIAN, CATHERINE 083 PA
SLUKO, ANN T 409 PA
SMYLIE, ANNE 397 PA
SNAJCZUK, OLGA 127 NY
STASKO, JOHN 327 NY
STEPASH, ROSA 155 NJ
SUSS, ELEANOR G 234 FL
SWIENC, OLENA 194 NY
SWIRSKYJ, SOFIA 367 NY
SYROID, MICHAEL 096 PA
SZEGRYN, JAKOW 238 MA
SZKAWRYTKO, ROMAN 292 MI
TASKEY, ANNA 341 ON
TAYLOR, ALICE M 397 PA
THOMPSON, AMALIE 360 FL
TKACZUK, ILLA ROMAN 131 IL
TOPPER, WALTER 076 NJ
TRENT, MARY 155 NJ
TWERDOWSKY, MYKOLA 025 NY
TYMCHYSHYN, SOPHIA 221 IL
UCHACZ, M 432 ON
WAGNER, MARY 053 PA
WANKEWYCZ, DMYTRO 240 OH
WAYNE, STEPHANIE KATHERINE 022 FL
WLASIK, STANLEY 292 MI
WOLOWYCH, ANNA 102 OH
WRASK, ANNA 096 PA
YACYNIAK, MARY 042 NJ
ZAJAC MD, ISASLAWA 088 AZ
ZANKOWSKY, ROSE 247 DE
ZEMBIK, KATHERINE 364 OH

973-292-9800

сі, кіновиробництві існує гострий 
дефіцит високоякісних зразків 
української культурної продукції, 
не гібридної російсько-малоросій-
ської, а української, що спираєть-
ся на власний творчий ресурс і не 
оглядається на московський. 

До певної міри маємо прокляте 
коло, бо навіть за умови наявнос-
ти якісного українського продукту, 
суспільство, що глибоко перекона-
не в непрестижності і провінцій-
ності власної культури віддавати-
ме перевагу третьосортному росій-
ському несмакові, там муркам, 
шансонам, висоцким і цоям перед 
перед українським, хай навіть сві-
тового рівня і зі світовим визна-
нням. Абсурдно, але факт, куль-
тура смертельного ворога укра-
їнців сьогодні загалом тішиться 
більшим символічним капіталом 
серед них, як власна. В істоті спра-
ви вона замінила собою питому 
українську культуру для мільйонів 
українців. Iнакше блазень-украї-
нофоб з „95 кварталу” не тішив-
ся б таким виборчим рейтинґом. 
Ті, хто знищували під вивіскою 
сфабрикованого процесу „Спілки 
Визволення України” та українську 
культуру про такий успіх і мріяти 

не могли.
Третя, особливо смертельна 

форма продовження Голодомо-
ру – це політика мовної шизоф-
ренії, тобто послідовного й тепер 
закріпленого українським законо-
давством, інституціоналізовано-
го спарювання української мови 
з російською скрізь і всюди. Це 
історично найдієвіша форма зни-
щення українства в тій мірі, в якій 
мова є першою і визначальною 
ознакою модерної національної 
ідентичности. Це винахід новітніх 
посовєтських продовжувачів Голо-
домору. Навіть совєти до неї не 
змогли додуматися. Якщо в 1930-
их роках, до них і після них укра-
їнців, що публічно розмовляли 
рідною мовою піддавали відкри-
тим переслідуванням, включно з 
фізичним винищенням, то сьогод-
ні лінґвоцид здійснюється тим, що 
нас позбавляють самої можливос-
ти почути і навчитися рідної мови. 
Адже публічний простір заповне-
ний або мішаниною російської з 
українською, або суржиком, або 
такою поґвалтованою україн-
ською, якої ніхто не наслідувати-
ме з власної волі. Про смертельну 
ефективність цієї новітньої фор-
ми продовження телеології Голо-
домору свідчить те, що українське 
суспільство загалом погоджується 
з нею і не чинить їй ніякого опору, 

спостерігаючи, як нове поколін-
ня швидко втрачає мову і перехо-
дить на російську. Все це робить-
ся начебто добровільно з власно-
го вибору, без видимого насиль-
ства. Начебто. У дійсності ж сьо-
годні пряме насильство 1930-их 
років замінили насильством сим-
волічним, яке, як відомо, у сто-
крат дієвіше, бо успішно переко-
нує своїх жертв в тому, що нічого 
страшного не відбувається, що так 
„історічєскі сложилось”, що „мов-
не питання – це для маніпулято-
рів, що „нє надо раз’єдінять укра-
інцеф мовай”, що “мова не має зна-
чення”, що „спочатку треба збу-
дувати економіку й армію, а тоді 
мовою займатися”.

Ще одна спільна риса Голодо-
мору 1930-их років його продо-
вження сьогодні. В одному й дру-
гому самі українці з ентузіязмом 
бруталізували своїх же співгрома-
дян. Без їхньої масової участи оби-
два були б неможливими. Нам час-
то вказують на масову участь укра-
їнців у загонах, що конфісковува-
ли збіжжя і все їстівне тоді, так 
наче це в якийсь спосіб виправдо-
вує геноцид. Кожен, хто хоч посе-
редньо знає історію, теж знає, що 
жертви завжди брали участь у 
власній загладі, що в кожній оку-
пації були свої коляборанти. Вико-
ристовувати це для морального 

виправдання окупантів і окупа-
ції може або сам окупант, або його 
поплічник, або ж його корисний 
ідіот. 

Сьогодні самі українці беруть 
масову участь у продовженні Голо-
домору іншими способами. Одні 
мовчать і не чинять опору руси-
фікації. Інші з ентузіязмом чи з 
холодного розрахунку беруть в ній 
участь. 

Голодомор – це історія і логіка 
російського імперіялізму, що не 
обмежена 1930-ими роками. Голо-
домор продовжується сьогодні, 
продовжується в інших формах, 
але переслідує ту ж столітню мету 
Москви – знищити українців як 
націю. Найвищий час усвідомити 
це всім українцям. Найвищим час 
покласти край Голодоморові, що 
продовжується, хоч в інших фор-
мах, але з тією ж метою.

Юрій Шевчук – лектор україн-
ської мови в Колюмбійському уні-
верситеті, автор популярного 
підручника української мови для 
початківців ,,Beginner’s Ukrainian” 
(видавництво Hippocrene Books, 
Ню-Йорк,  2016,  друге  видан-
ня). Його есей ,,Мовна шизофре-
нія. Quo vadis, Україно?” (Видавни-
цтво „Дискурсус”, 2015) виклика-
ло жваве обговорення й резонанс в 
Україні.

(Закінчення зі стор. 5)

Голодомор, що продовжується
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тегічні спроможності мають чітку національну 
мету, яка, в свою чергу, створює засоби для про-
ведення операцій там, де вони потрібні для досяг-
нення цієї мети.

Український уряд покищо не має такого мис-
лення, як на національному рівні, так і в рам-
ках Міністерства оборони та серед військового 
персоналу. Військові не можуть вживати актив-
них дій на оперативному рівні, оскільки для цьо-
го вони не структуровані і, звичайно, не практи-
кують це. Однак‚ сьогодні Росія практикує опера-
ції мобільних батальйонних груп. Та поточна вій-
ськова позиція, в якій Збройні Сили України нара-
зі залишаються, ґарантовано призведе до поразки, 
якщо війна стане мобільною, якою вона, вочевидь, 
і стане. Армія повинна набути стратегічних, опе-
ративних та структурних змін.

Що це означає? 
Збройні Сили України дуже добре справля-

ються з сьогоднішніми завданнями, але вони не 
мають можливости перейти на інший стиль війни, 
оскільки відсутні доктрини, оснащення та готов-
ність до цього. Бачення мобільної армії відсутнє 
на всіх рівнях керівництва Збройних Сил Украї-
ни. Армія є слабкою з точки зору якости старших 
командирів та штабів, а також критично слабкою 
в галузі зв’язку, логістики та медичних послуг. 

Також між військами та командувачами спосте-
рігається низький рівень довіри. Ще менша дові-
ра  — до роботи штабів. Їх зневажають активні 
військові. І часто з поважних причин. Є ще кілька 
підрозділів, які до сих пір не отримують запасних 
частин і таких простих речей, як батереї для ліхта-
рів, навіть після чотирьох років війни. Це злочин. 
Логістична система працює, але не має стійкости 
та запасу міцности для забезпечення підтримки 
рухомих військ. Вона буде повністю перевантаже-
на, якщо виникне потреба підтримувати два або 
більше фронти.

Прикладом може служити забезпечення про-
довольством, яке постачається на лінію фрон-
ту на контрактній основі. Тоді ця система не змо-
же витримати таку операцію‚ як Іловайськ або 
Дебальцеве, якщо вона триватиме два-три тиж-
ні.  Війська будуть голодувати. Штаби секторів  
слабкі  в кожному з аспектів. Будучи статичними, 
вони розвинули менталітет „чекати, спостерігати 
і нічого не робити“ або „спостерігати, доповідати, 
без наказу вогонь не відкривати“ .

Така ідеологія взагалі не пристосована до будь-
якої майбутньої війни.

Штаби повинні бути активними і готовими 
контролювати оперативну битву у будь-який 
момент. Штаб АТО такий саме недолугий і, таким 
чином, ще більш небезпечний для країни. Споді-
ваюся, що новий командувач перетрусить це все.

Що робити?
По-перше, необхідно дати наказ військам про-

являти більшу активність, тому що пасивність 
знищує бойовий дух. Необхідно створити новий 
пакет стратегічних наказів, який спонукатиме  
підрозділи до цілодобового домінування над про-
стором перед ними.  Заохочуйте їх знищувати 
будь-яке заборонене Мінськом озброєння, яке 
знаходиться в зонах безпеки, і знищувати будь-які 
російські підрозділи, які нападуть на них у межах 
зони їх відповідальности. Домінуйте вночі. Реор-
ганізуйте системи управління, зв’язку та артиле-
рію, щоб стати супершвидкими, миттєво реаґую-
чи, коли ворог атакує. 

Самооборона  —  найвище юридичне право, 
доступне будь-якій країні. Тому активна оборо-
на є юридичним правом кожного вояка. Дайте 
загальні накази про те, що після кожного росій-
ського нападу має бути сильна контратака у місці 
нападу чи в іншому місці на фронті. Ворог скрізь 
один і той самий, тому захист не може бути обме-
жений географічно. Захоплюйте нові території і 
створюйте нові передові позиції. Переконайтеся, 
що військові інженери готові до таких дій. Про-
сувайтесь невеликими кроками і давайте відсіч 
будь-яким  проявам російської аґресії. Наразі від 
поточної ситуації вигоду отримує лише Росія.

Надайте наказ на підготування Військово-мор-
ських сил України до потоплення всієї Чорномор-
ської фльоти в Севастополі, знищення російських 
танкерів в українських водах та знищення Керчен-
ського мосту будь-якими комбінованими засоба-
ми. До виконання може ніколи не дійти, але під-
готування та навчання необхідні для підтриман-
ня бойового духу. Підготуйте морську піхоту, щоб 

захистити від вторгнення з моря міста Одесу та 
Маріюполь. Їм потрібні чіткі військові завдання з 
вишколу, щоб підтримати їх бойовий дух до того 
часу, поки буде вирішене питання з їх розкварти-
руванням.

Військово-повітряні сили повинні реґулярно 
тренуватися разом з сухопутними бриґадами. 
Кожна бриґада повинна мати засоби зв’язку з 
літаками ВПС та персонал для співпраці з ВПС.

Переконайтесь, що всі бриґади готують пляни 
оборони у разі відступу та ведення бою в інших 
районах бойових дій. Бриґади повинні навчи-
тися робити це як єдиний підрозділ, не потре-
буючи детальних наказів з Генерального Шта-
бу. Повинні бути розроблені нові райони бойових 
дій та пляни, а бриґади мають реґулярно трену-
ватися за ними, включаючи командирів військо-
вих з’єднань, підрозділів та штабів. Всі командири 
повинні знати, що робити у надзвичайних ситуа-
ціях під час  наступу, відступу або повної передис-
льокації за надзвичайних обставин. Повинні бути 
підготовлені логістичні пляни, щоб підтримувати 
динамічний бій, а не просто стабільний стан тран-
шейної війни.

Генштаб є небезпечно слабким і має обмежене 
військове мислення, розуміння та уяву. Вони абсо-
лютно застрягли в радянському минулому, зокре-
ма у питаннях того, як командувати та організову-
вати оперативні структури та проводити навчан-
ня; не розуміють сучасні технології і те, що можуть 
зробити для війська. Навіть цивільні волонтери 
більше розуміють сучасне поле бою, ніж вони. У 
Генштабі майже немає справжніх військових екс-
пертів.

Генеральний Штаб повинен зосередитись на 
плянуванні майбутнього розвитку війська та дов-
гострокової стратегії на майбутнє. Їх слід змусити 
правильно використовувати бюджет та оптимізу-
вати витрати, особливо на непотрібний персонал. 
Вони повинні мати суворі бюджетні обмеження, і 
їхні пляни мають розглядатися щороку президен-
том і обговорюватися в парляменті. Інакше кажу-
чи, їхнє завдання повинно бути у вдосконаленні 
військової системи для наступної битви, а не втру-
чання в нинішню.

Необхідно створити та навчити мобільну резер-
ву командувача корпусу щонайменше у розмірі 
бриґади та розмістити її у Дніпрі.

Слід розглянути можливість створення аеромо-
більного піхотного батальйону швидкого реаґуван-
ня з протитанковою резервою на основі наявних 
гелікоптерів як національної стратегічної резерви. 
Це потрібно для того, щоб у разі раптової атаки або 
несподіваного прориву виграти час.

Добровольчі батальйони повинні бути відповід-
но обладнані та навчені як національні військові 
підрозділи, а не на основі самозабезпечення, як це 
є сьогодні. Цей метод індивідуального самозабез-
печення був дискредитований багато років тому на 
підставі військового досвіду багатьох країн світу. 
Індивідуальні резерви рідко можуть вписуватися 
у діючі бойові підрозділи, якщо вони не служили 
в цьому підрозділі протягом останніх одного-двох 
місяців. Додані до нових підрозділів, вони потре-
бують три-чотири місяці тренування, щоб бути 
повною мірою боєздатними. Резервісти, які у вели-
кій кількості приєднуються до підрозділу, посла-
блюють його, а не посилюють, оскільки їм потрі-
бен додатковий час тренування, щоб засвоїти осо-
бливості методів управління та традиції підрозділу. 
Грузинська армія намагалась це зробити і програла. 
Бо, як говорять англійці, те, чого ти не навчаєшся у 
часи миру, не спрацює в часи війни.

Усі частини в Збройних Силах України, які сьо-
годні не використовуються на передовій лінії, пови-
нні бути перетворені на бойові підрозділи або під-
розділи бойової підтримки. Всі підрозділи, які не є 
життєво важливими, мають бути переформатова-
ні переважно за рахунок резерв та строковиків, а 
контрактники перепідготовлені для служби в бойо-
вих підрозділах.

Всі батальйонні та бриґадні підрозділи пови-
нні мати підготовлений склад розвідки та відповід-
ну командну організацію J2 (служба розвідки), від 
штабів підрозділів до Міністерства оброни включ-
но. Проходження розвідувальних даних має бути 
двостороннім процесом, а не одностороннім, як це 
є зараз.

Система підтримки Збройних Сил України, яка 
забезпечує персонал та навчання, не змінилася 
настільки, наскільки це необхідно. Питання „чому 
це так“ є політичним питанням і темою іншого 
документу. Але поки мислення в штабах залиша-
ється радянським, необхідні  фундаментальні  змі-
ни ніколи не розпочнуться.

Основна необхідна зміна системи — це змі-
на провідництва. Радянський менталітет вима-
гає контролю та покарання винних. Це потрібно 
замінити делеґуванням, мотивацією та винагоро-
дою. Система, що базується на застосуванні вла-
ди, є застарілим похміллям радянської епохи і не 
підходить для нової сучасної України. Це вбиває 
Збройні Сили України. Офіцери, які покладають-
ся на застосування влади і контроль, повинні бути 
відсторонені, тому що вони ніколи не матимуть 
інтелектуальної спритности або мудрости, щоб 
навчати війська та воювати у динамічній війні. У 
військових навчальних закладах досі викладаються 
радянські бойові практики.

Після трирічної американської та британської 
підтримки розвитку боєздатности України, досі 
залишається серйозна проблема стандартизації 
процедур, тренувань і тактики персоналу. 

Наразі в армії існує великий некомплект офіце-
рів. Молоді люди без досвіду і з сумнівною осві-
тою беруть на себе командування сотнями, а іно-
ді навіть вище (заступник командира батальйону, 
командир батальйону тощо). Система набору, про-
сування та навчання не змінилася, щоб задоволь-
нити реальну потребу у провідниках. У той же час 
якісні офіцери звільняються, оскільки їх не зао-
хочують залишитись служити в Збройних Силах. 
Деякі найкращі офіцери повинні бути поверну-
ті з фронту на короткі періоди, щоб очолити  тре-
нувальні групи, а також для проведення лекцій для 
курсантів.

Мобілізація має бути переосмислена.  Вона 
має стати набагато більш узгодженим процесом. 
Поточна радянська система не працює. Набір пови-
нен проводитись до окремих бриґад та батальйо-
нів, а не лише для Збройних Сил в цілому. Керів-
ництво бриґад повинно залишатися незмінним, 
але кожна ротація має супроводжуватись появою 
нових молодих вояків та молодших офіцерів. Бри-
ґади повинні здійснювати ротацію всередині Кор-
пусу та національної резерви, щоб вони могли тре-
нуватися для мобільних операцій та відповідно до 
сучасних стандартів. Бриґади повинні зберігатися 
як цілісні бойові одиниці.

З точки зору підготовки та бойових стандартів 
не повинно бути різниці між військовими підрозді-
лами Збройних Сил, добровольців, поліції та Наці-
ональної Ґвардії. Потрібна гнучкість у викорис-
танні   персоналу. Поки Україна не виграла війну, 
усі повинні просто мати один стандарт. Команди-
ри з різних сил оборони час від часу повинні бути 
відкомандировані до інших підрозділів для набут-
тя більшого досвіду. Більшу частину Національної 
Ґвардії слід віднести до бойових підрозділів. (Біль-
шість їх військових не роблять нічого корисного, 
втрачаючи бойовий дух.)

Слід обрати кращих командирів, щоб очолити 
підрозділи, незалежно від того, хто вони. Прибе-
ріть командирів бриґад та батальйонів, які позбав-
лені бойового духу або були помічені у неетичній 
або злочинній поведінці.

Проведіть авдит сил і зніміть або різко змен-
шіть штаби, підрозділи та військовослужбовців, 
які не беруть участи у бою. Незадіяний персонал 
з’їдає гроші. Використайте гроші для інших більш 
потрібних речей, адже вам потрібна кожна копійка. 
Будьте безжалісними у скороченні витрат.

Командири не повинні покладатися на вказів-
ки Генерального Штабу. Така сама логіка стосуєть-
ся і Командуючого Збройних Сил, який повинен 
мати уповноваження та завдання вести армію у бій. 
Якщо він не в змозі це робити, замініть його. Дайте 
їм бюджет та відповідальність за залучення, вишкіл 
і підтримку військ на місцях. Генеральний Штаб 
вбиває Збройні Сили та ваше національне майбут-
нє. Вони не змінилися та радикально не покращи-
лися, як повинні були це зробити з початку війни, 
тому замініть їх на молодших офіцерів та більш 
активних молодих цивільних службовців. Вони 
мали шанс та не використали його. Будьте безжаль-
ними у цих речах — безпосередньо від цього зале-
жить збереження вашого суверенітету.

Розділіть обов’язки начальника Генштабу на три 
окремі посади: начальник сил оборони, началь-
ник Генерального Штабу та начальника опера-
цій (в об’єднаному штабі). Жодна людина не може 
одночасно виконувати всі три завдання належ-
ним чином. Це надто забагато для однієї людини і 
стратегічно небезпечно для країни.

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Ґлен Ґрант – британський полковник у відстав-
ці, експерт Українського інституту майбутньо-
го‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Путін вторгнеться...
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2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

•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.

APON RECORD COMPANY, INC.
PO Box 206, Phoenicia, NY 12464
Тел.: 845-688-5362 або 845 688-5245

УВАГА! АPON змінив свої адресу та телефон:

Веселих свят і щасливого Нового року!
Просимо замовляти Українські компакт-диски DVD і касетки CD.

APON-7778 DVD  CHRISTMAS STORY, виконують дитячий ансамбль „Струмочок“,
  колектив „Чиста криниця“ (керівник Ганна Гніда), ансамбль „Пролісок“, 
 музична школа в Боярці. 

„НАВЕЧІР’Я НОВОГО РОКУ (МАЛАНКА)“ у виконанні Національного 
заслуженого академічного народного хору України ім. Григорія Ве-
рьовки‚ Алла Кудлай, Анатолій Солов’яненко, тріо Мареничів, Марія 
Стефюк (2 години). 

APON -7797 DVD  БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ українського обряду відправлена 
Папою Іваном Павлом ІІ в Базилиці св. Петра в Римі. Співає хор кате-
дри св. Юра із Львова. Це унікальне історичне видання  (115 хвилин).

APON-2641 CD СВЯТА ЛІТУРГІЯ СХІДНЬОГО ОБРЯДУ, відправив о. Н. Іванців 
і о. диякон Куц. Співає хор отців Святого Духа з Келну, Німеччина.

APON-7807 „СВЯТКУЄМО ПО-НАШОМУ – НОВИЙ РІК В УКРАЇНІ. Розмова при
святковому столі“. Гурт „Скрябін“ (Андрій Кузьменко)‚  „Щедрий 
вечір“ (Марія Бурмака)‚ „Ой‚ чий то кінь стоїть“ (гурт „Мандри“, „По 
садочку ходжу“ (Еl Кравчук), „Гуцулка Ксеня“  (Андрій  Князь), „Буду 
колядувати“ (Тарас Чубай), „Тиха ніч, свята ніч“  (Тіна Кароль), „Горіла 
сосна“ („Писанка“).

APON-7831  НАРОДНІ ТАНЦІ, АНСАМБЛЬ ІМ. ПАВЛА ВІРСЬКОГО (керівник 
Мирослав Вантух).

APON-7827  НАРОДНІ ТАНЦІ, 100 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ПАВЛА ВІРСЬКОГО. 
Найкращі танці з України (керівник Мирослав Вантух). 

APON-7826 Улюблені пісні 1950-1960-их років в Україні у виконані найпопу-
лярніших артистів.

APON-777  УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ І ТАНЦІ, НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ DVD- компакт-диск.
АPON-2011 КОНЦЕРТ З НАГОДИ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ.
APON-7811 „РОКСОЛАНА“, СЕРІЯЛ НА 13 ДИСКАХ DVD (25 годин). 

Найкращий подарунок мамі, татові‚  дідусеві або бабуні, які довго 
насолоджуватимуться ним. 

Спеціяльна ціна: DVD-компакт диски - $15 дол. кожний  (окрім 
„Роксолана“)‚ CD  диски  – $10 дол. 
Пересилка: $3.50 за посилку

Насправді це не передбачення‚ 
а лукаве‚ підступне спотворення 
і пересотворення української дій-
сности на догоду капітулянтам 
перед В. Путіном. Однієї цієї тези‚ 
нібито „воєнний стан не має за 
собою достатньої причини“‚ мало 
б вистачити для остаточної комп-
рометації Ю. Тимошенко як укра-
їнського політика. Тому що причи-
на для воєнного стану – це невід-
ступний плян Москви знищити 
українську державу‚ роздерти її 
на шматки‚ назавжди покінчити з 
українською незалежністю. Тому 
що в російській свідомості україн-
ської нації не існує.

Хтось може не розуміти цьо-
го‚ але тільки не людина з перших 
рядів української політики. Миру 
бажають усі‚ але зрілий політич-
ний розум‚ тим більше розум пре-
тендента на президентський пост‚ 
не може‚ не має права не знати‚ що 
будь-який крок до миру з Росією – 
це насправді крок до капітуляції.

І тут до більшости не слід апе-
лювати. В кожній країні ідейні‚ 
національно свідомі‚ ясні і силь-
ні духом‚ готові до самопожертви 
люди складають меншість. Украї-
на – не виняток. Навіть після двох 
ентузіястичних революцій типо-
ве співвідношення не дуже зміни-
лося. Тому треба слухати не тих 
фальшивих провідників‚ котрі 
підіграють „миролюбному наро-
дові“‚ а тих‚ хто пильно стоїть на 
сторожі майбутнього цього наро-
ду.

Інакше мир виявиться гіршим‚ 
ніж війна. Може‚ київські позі-
рні пацифісти – новинські‚ бой-
ки‚ рабиновичі‚ добкіни‚ мурає-
ви‚ медведчуки тому й здіймають 
такий галас‚ щоб до українських 
вух не доходили україноненавис-
ницькі погрози з Москви. Володи-
мир Жириновський цими днями 
визнав рацію за Сталіном – укра-
їнців‚ хоч би половину їх‚ треба 
переселити в Сибір. Якщо це гово-
рить інтеліґент‚ освічений полі-
тик‚ то чого чекати від пересіч-
них‚ задурманених кремлівською 
пропаґандою росіян? А ось чого: 
„Вас‚ хохлов‚ надо унічтожать!“. 
Цієї „мрією“ сьогодні переповнені 
російські веб-сторінки в інтернеті. 
Спадкоємцям орди мало‚ що вони 
це чинили понад 300 років.

З цим розумінням‚ з цим міри-
лом належить підходити до прези-
дентських і парляментських вибо-
рів 2019 року. Не можна дозволи-
ти‚ аби зовні приваблива популіст-
ська соціяльна демагогія заступи-
ла собою сутність всієї справи – 

зазіхання Росії на українську сво-
боду. 

При цьому не треба захища-
ти сьогоднішню українську вла-
ду‚ зокрема Президента П. Поро-
шенка‚ від критики. До ідеального 
керівника держави йому далеко. І 
реформатор з нього ніякий. Багато 
з обіцяного не здійснено. Економі-
ка в руках олігархів. А от що таке 
Москва і хто такий В. Путін – П. 
Порошенко знає. Тобто знає те‚ що 
мусить бути найголовнішим для 
кожного українського політичного 
діяча. Скільки часу це триватиме‚ 
лише одному Богові відомо. 

Соціяльні психологи Роман 
Кульчинський і Анатолій Бонда-
ренко так пишуть про це: „Тіль-
ки після повного краху нинішньо-
го російського устрою, подібного 
до краху СРСР, Москва, не маючи 
іншого виходу, почне ставитися до 
Києва як до столиці іншої держа-
ви. І тільки тоді можна буде обго-
ворювати мир. А доти вони й далі 
вестимуть інформаційну, політич-
ну, економічну, збройну і ще хтоз-
на яку війну проти України. Тож 
намагання домовитися про мир 
зараз, поки крах устрою в Росії не 
настав, означатиме капітуляцію. 
І розстріли, вбивства та репресії, 
які почнуться після неї…“.

Реальну ситуацію і найважливі-
ший доленосний виклик‚ що сто-
їть перед Україною‚ дуже заплуту-
ють розмови про „нові обличчя“‚ 
про що напередодні виборів кри-
чать залежні від олігархів засо-
би масової інформації. Не варто 
перебільшувати значення „нових 
облич“. Бо це теж небезпека – під 
їхнім виглядом привести до вла-
ди потрібних для старої системи. 
Вона‚ ця система‚ хибна‚ гальмує 
всякий розвиток‚ її треба докорін-
но оновити. Але мудрий господар 
не руйнуватиме старої хати без 
добре продуманого проєкту нової‚ 
без заздалегідь придбаного матері-
ялу на фундамент‚ стіни і дах.

Цим господарем може бути не 
П. Порошенко‚ однак‚ досягнення 
його президентства – Мова‚ Віра‚ 
Армія – має залишитися в основі 
оновленої державної системи. 

Не можна помилитися‚ не мож-
на повторити фатальну авантюру 
кінця 1918 року‚ коли ради „нових 
облич“ збаламучені соціялістич-
ними ідеями українці повалили 
українську державу гетьмана Пав-
ла Скоропадського. А як біда вже 
сталася‚ як антигетьманським 
повстанням скористався москов-
ський україножерний більшовизм‚ 
полковник Євген Коновалець гір-
ко каявся: „Як був би я знав, ніко-
ли б не пішов у повстання. Помил-
ки цієї вже не поправиш, але тре-
ба старатись її більше не зробити“.

(Закінчення зі стор. 1)

Воєнний стан...

постійну підтримку Фундації при 
Українській Кредитівці, Романо-
ві Петикові за вирозуміння потреб 
товариства.

В часі Дня Подяки виступи-
ла голова УОКЦ Андрея Жаров-
ська з привітанням і побажан-
ням дальших успіхів у співпра-
ці з центром. В часі обіду член 
управи – колишній сержант аме-
риканської армії Лев Іваськів при-
вітав пристуніх воїнів американ-
ських збройних сил і членів укра-
їнського-американського товари-
ства ветеранів з Днем Ветерана, а 
присутні нагородили їх рясними 
оплесками. 

Смачний святочний обід підго-
товила Галя Малинович. 

Великою відмінністю цього-
річного святкування Дня Подя-
ки,  який започаткували ,,палом-
ники” у 1621 році – це співання 
українських пісень, якими про-
вадида Богдана Ярошевич. При 
кожному столі були слова до 
популярних українських народ-
них пісень,  які  сеньйори співа-
ли  ще у таборах переселених осіб 
у Німеччині або в таборах укра-
їнських молодечих організацій – 
від яких присутуні „молоділи на 
очах”. Цими піснями, в які сень-
йори вклали свої душі,  закінчено 
свято подяки із запрошенням від-
відати прийняття з нагоди 60-літ-
тя української бібліотеки, яка зна-
ходиться в УОКЦ.

(Закінчення зі стор. 9)

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

16-го листопада 2018 року відійшла у вічність

св.п. Іванна Головата 
активна, довголітня членка Товариства Української Мови (ТУМ) 

та Союзу Українок Америки в Майстер, Індіана i в Норт-Порті, 
Фльорида, св. п. Іванна довгі роки очолювала відділи СУА в 
Індіані та на Флориді і брала активну участь в культурному житті 
української громади. Св. п. Іванна Головата була особливо жерт-
венною на стипендії для студентів Острозької Академії та на по-
міч українським політв’язням. 

Відійшла у вічність шляхетна Українка!

Вічна Їй пам’ять!

За управу ТУМ,
проф. Віра Боднарук

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

5050 SEAGRASS DRIVE • VENICE, FL 34293, USA

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

У глибокому смутку повідомляємо, 
що 30 листопада 2018 року поблизу Гантеру‚ Н. Й.

з миром відійшла у вічність

св. п. Ольга Кобзяр
O. Кобзяр народилася 12 серпня 1917 року у Львові, пережила стра-

хіття Другої світової війни, ув’язнення в польських тюрмах, опісля – не-
легке перебування в таборах для переміщених осіб в Німеччині‚ де у них 
з чоловіком Влодком народилося двоє дітей. Ольга з родиною еміґру-
вала до США в 1949 році. В 1951 році сім’я оселилася поблизу Гантеру в 
стейті Ню-Йорк. Велика українська громада, яка замешкує в тій околиці 
й сьогодні‚ у значній мірі завдячує своїм активним українством подруж-
жю Ольги і Влодка Кобзярів і їхній багаторічній громадській діяльності.

Нам буде дуже Її бракувати. Вона була надхненням для своєї сім’ї та всі-
єї громади‚ взірцем сильного духу, відданости, патріотизму‚ вміла радіти 
життю‚ і ці Її якості ми збережемо‚ як велику цінність для наслідування.

Незабутня Ольга Кобзяр залишила у глибокому смутку пятеро дітей, 11 
внуків, семеро правнуків, восьмеро пра-правнуків, невісток, зятів, чис-
ленних племінників і племінниць,  друзів в Австралії, Канаді, Україні і США.

Світле ім’я Ольги Кобзяр‚ глибоко залюбленої в рідний народ і його  
культуру‚ буде завжди з нами.

Пожертви в пам’ять Покійної можна складати на: 

Music and Arts Center of Greene County, PO Box 20, Jewett, NY 12444; 
St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church, PO Box 284, Hunter, NY 12442; 
Тhe Ukrainian Museum in 222 E 6th St, New York, NY 10003 або інші укра-
їнські благодійні цілі.

По тому‚ як повернувся з Києва‚ 
з Першого Світового форуму укра-
їнців в серпні 1992 року‚ він писав 
згодом в київській „Літературній 
Україні“: „Так‚ ми є на політичній 
мапі світу‚ і це ми повинні ствер-
джувати щогодини‚ щохвилини… 
Але чи ми є на духовній мапі світу? 
На його культурній мапі? Ми при-
сутні у світі. Але чи ми приналежні 
до нього?…“.

Був він істинним европейцем‚ 
людиною світу. І при цьому – пере-

конаним і переконливим для інших 
українцем. 

Поставмо перед нашим зором 
таку картину: в повоєнній Німечи-
ні‚ коли ще диміли згарища‚ в табір-
них умовах‚ коли позбавлені рід-
них земель‚ розгублені люди ще не 
знали‚ що з ними буде завтра‚ коли 
кожен думав про фізичне виживан-
ня‚ про хліб насущний‚ Ю. Шеве-
льов тим часом писав і видавав 
„Головні правила українського пра-
вопису“.

Бо був він не тільки професо-
ром‚ який знав українську мову – 
був людиною‚ як любила українську 
мову.

(Закінчення зі стор. 12)

Знав і любив

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!

народжена 21 серпня 1932 року,
вдова св. п. Василя Лавра, який упокоївся в Бозі у листопаді 1996 року. 

Похоронні Відправи відбулися  30 листопада в Асторії, Н.Й.
Похована на цвинтарі св. Духа, Гемптонбурґ,  Н.Й.

Залишилися у смутку:
донька -    Анна Покора з чоловіком Богданом
сини -    Любомир з дружиною Данею
     Святослав з дружиною Джині
     Василь
внуки -    Андрій Покора з дружиною Вірою
     Роман Покора
     Олекса Лавро
     Лукіян  Лавро
     Михайло Лавро
     Петро Лавро
     Николас Лавро
правнуки -  Лукас Покора
     Софія Покора
родина в Україні

Хай добра пам’ять про ню лишиться на завжди з нами.

Вічна Їй пам’ять!

В пам’ять Марії, бажаючі можуть зложити пожертви на CYM 
Yunatstvo Camp Fund та посилати на адресу:

Ukrainian American Youth Assn 
8853 US- 209
Ellenville, NY 12428

Ділимося сумною вісткою, що 
в середу, 28 листопада 2018 року, 

з волі Всевишнього відійшла 
у вічність на 86 році життя наша 

Мама, Баба і Прабаба

св. п. МАРІЯ ЛАВРО
 з дому Довгань
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ЦЬОГО СВЯТКОВОГО СЕЗОНУ! ВИГРАШ КОЖНОГО ТИЖНЯ! ОДИН ШАНС ВИГРАВАТИ ЗА КОЖНУ ТРАНЗАКЦІЮ!

S E L F R E L I A N C E . C O MHome Office: 2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency

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 

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106
558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306
60-C N. Jefferson Rd., Whippany, NJ 07981

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

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

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067
302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

ДОСІ НЕ МАЄТЕ ДЕБІТ КАРТКИ?
Запитуйте у найближчій до вас філії за виготовленням картки одразу на місці! 

КОРИСТУЙСЯ НАШОЮ 
ДЕБІТ КАРТКОЮ

ЩОТИЖНЕВІ

       РОЗІГРАШІ
22 ЛИСТОПАДА – 9 СІЧНЯ

БІЛЬШЕ
ТРАНЗАКЦІ

Й

БІЛЬШЕ
ШАНСІВ
ВИГРАТИ

Use your Selfreliance Debit Card for purchases between November 22 – January 9, 2019 and we’ll enter you in a WEEKLY chance to win $200. Each debit card transaction counts as an entry into a weekly drawing with no limit on the number of entries. ATM transactions do not qualify.
Weekly period ends at 11:59pm each Wednesday during the promotion. To be eligible, transactions must be posted to your account by 11:59 pm Wednesday for each weekly period. Bonuses  will be posted to the account linked to the winning debit card by January 31, 2019. IRS form 1099INT may be issued.

A member may win only once during the promotion period. Full disclosure for this product is available at www.selfreliance.com/disclosures/. For more information call toll-free  888.222.8571

ВИГРАЙ
$200

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба

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

Тел.: 646-729-4905

яка в 2014 році досягала приблиз-
но 120 дол. за бочку, давала мож-
ливість Кремлеві відкрито кепкува-
ти над західніми санкціями. Адже 
нафтодоляри поповнювали бюджет і 
давали можливість не тільки значно 
модернізувати свій воєнний потен-
ціял. Народові теж трохи перепа-
ло — рівень життя в Росії поліпшу-
вався.

Мабуть, В. Путін і російська вер-
хівка розраховували, що так буде 
завжди. Крим забудуть, на Донбасі 
рано чи пізно схвалять російський 
варіянт. Що ж до санкцій, — то їх 
теж з часом скасують через неефек-
тивність.

Але цього разу все пішло 
по-іншому. США і західні країни не 
віддають Україну Росії. Антиросій-
ська коаліція стає все більш жор-
сткішою і ефективнішою. Росії все 
важче і важче іґнорувати тверду і 
неухильну проукраїнську позицію 

США і західніх партнерів.
Створення потужної і ефек-

тивної антиросійської коаліції 
— це величезна заслуга України, 
без неї ми б не вистояли. Важли-
во пам’ятати, зараз антиросійська 
коаліція є набагато потужнішою та 
сильнішою, ніж антигітлерівська 
коаліція в період Другої світової 
війни.

Аналітики ще в 2014 році поча-
ли прогнозувати падіння ціни на 
нафту‚ і вона справді почала падати 
і в 2015 році, і в 2016-2017 роках. Та 
це падіння в Росії теж прогнозува-
ли і його наслідки не були катастро-
фічними.

Все змінилося улітку 2018 року, 
ціна на нафту різко впала: з 84 дол. 
за бочку до менше ніж 60 дол. у 
грудні 2018 року.

Така ціна теж не критична для 
Росії. Додатково друкуючи рублі, 
можна утримувати більш-менш 
стабільний курс, при цьому рівень 
інфляції теж залишатиметься у 
межах допустимого, хоча вона і 
почала зростати.

Ситуація, яка зараз склалась у 
світі з ціною на нафту, дає підста-
ви передбачити, що вона падатиме 
надалі.

Росія, як відомо, входить в число 
найбільших виробників нафти, на 
Росію припадає понад 11 відс. світо-
вого видобутку (друге місце), а пер-
ше – США (понад 15 відс.).

Російський бюджет більш ніж на 
половину формується за рахунок 
нафтовидобутку і продажу сирої 
нафти. Тому якщо тенденції на 
пониження ціни на нафту збере-
жуться, — а для цього є економіч-
ні підстави, а зараз ці економічні 
підстави можуть бути доповненні 
ще й політичними чинниками, — 
то можемо чекати подальшого різ-
кого падіння ціни на нафту. Дея-
кі аналітики вважають, що вона 
може опуститись до 30-35 дол. за 
бочку.

Переконаний, що і пряма вій-
ськова аґресія Росії проти Украї-
ни в акваторії Керченської протоки 
не залишиться без належної уваги і 
додаткових санкцій.

Правда, після саміту в Арґенти-
ні ціни на нафту зросли приблиз-
но на 5 відс. Це стало можливим в 
результаті домовленостей В. Путі-
на з престолонаслідником Сав-
дійської Арабії. Але несподіване 
рішення Катару про свій вихід з 
ОПЕК з 1 січня 2019 року, а також 
про значне нарощування видобут-
ку своєї нафти, знову стимулювали 
падіння цін.

Усі чудово усвідомлюють, що 
головним гравцем на цьому полі є 
США, і саме від них залежатиме і 
ціна на нафту, і її політичні наслід-
ки, перш за все, для Росії. Адже 
збільшення щодобового видобутку 
в США нафти на 1.5-1.7 млн. бочок 
істотно не впливало на ціну нафти, 
але може вплинути, і досить від-
чутно. Все залежатиме від меха-
нізмів, до яких вдадуться США. І в 
Росії це розуміють, не випадково ж 
у бюджеті Росії на 2019 рік закла-
дено ціну нафти 40 дол. за бочку.

Як би там не було, всі згада-
ні чинники свою справу зроблять. 
Тому питання, чи доживе В. Путін 
до розпаду Росії, не є риторичним, 
воно вже стоїть на порядку денно-
му.

„Високий замок“

Віктор Швець — президент Укра-
їнської фундації дослідників права‚ 
Львів.

(Закінчення зі стор. 2)

Чи доживе Путін...

Паліїв. Особливу активність вона 
мала після 1930 року, коли поль-
ський уряд заборонив діяльність 
Пласту. Позбавлені організаційної 
бази десятки перемиських пласту-
нів пожвавили працю у гімназій-
них гуртках. Пласт мав міцну під-
тримку від національної інтелі-
ґенції. Її виявляли Митрополит 
Андрей Шептицький та перемись-
кий Єпископ Йосафат Коцилов-
ський. Пластуни брали активну 
участь у розбудові та захисті своєї 
держави, були в рядах УПА. 

(Закінчення зі стор. 6)

Пласт у Перемишлі...
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MAIN OFFICE: 108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org; Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888- SELFREL 
 

Conveniently located branches: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636 
UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097 

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106   Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458 
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757   Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

 
    

                                                                                           SRNYFCU NMLS# 699320   
  
  *10% down-payment required; 1-4 family owner occupied; no points; no prepayment penalties.  Rates may change at any  
t  time without prior notice.  APR – Annual Percentage Rate is the cost of credit over the term of the loan expressed as an  
   annual rate. The APR shown here is based on the interest rates and certain closing costs and does not take into account  
   other loan specific finance charges you may be required to pay. 
 
 

   

                    
                   

         

               

    

       

                   

        

              

                    
                   

Rates as low as 3.49% APR*  
on Fixed Rate Loans. 
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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


