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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Хто і куди схитує Україну?
Петро Часто

За пару останніх місяців світ довкола Украї-
ни змінився‚ і причин тривожитися за її долю 
стало більше. В чому річ? Зовнішні зміни 
зумовлені внутрішніми? Бо ж за президент-
ства Петра Порошенка Европа у принципових 
питаннях Криму і Донбасу нібито вела себе‚ як 
то кажуть‚ притомно і навіть застосувала еко-
номічні санкції проти Росії‚ грубого порушни-
ка міжнародного права і територіяльної ціліс-
ности України. 

Чи‚ може‚ то тільки здавалося? Адже ж який 
шалений тиск з боку Берліну і Парижу витри-
мував тоді Київ‚ щоб не опинитися в паст-
ці „мінських домовленостей“ і не створити 
небезпечного прецеденту з „особливим стату-
сом“ для окупованих Росією районів Донбасу‚ 
з амнестією для бандитів‚ з їхнім подальшим 
„законним“ входженням з політичний орга-
нізм суверенної української держави.

А тепер ось новому президентові волі не 
вистачає‚ й Европа вже й не ховається зі свої-
ми ідеями „Великого Відродження“‚ і не раху-
ється з тим‚ що з українського погляду воно 
спримається не інакше‚ як велике виродження.

20 серпня цього року Президент Франції 
Емануель Макрон приймав у форті Бреґансон‚ 
своїй літній резиденції‚ Президента Росії Воло-
димира Путіна. Вислідом бесіди‚ що трива-
ла понад три години‚ стало це більш ніж дивне 
„відкриття“ Е. Макрона: „Росія – глибоко евро-
пейська держава. Ми віримо в Европу від Ліс-
бона до Владивостоку“. 

Кремлівська пропаґандистська машина 
негайно побачила в цій заяві близьку реаль-
ність геополітичної осі „Париж – Москва – 
Берлін“. Академік Александер Дуґін‚ головний 
ідеолог московського евразійства‚ певний‚ що 
на цей раз ідеться вже „…не про гасла‚ а про 
зформування чіткої геополітичної континен-
тальної філософії‚ що має багатовікову істо-
рію. Найкращі уми Росії і континентальної 
Европи завжди намагалися знайти форму зба-
лянсованих і гармонійних взаємин‚ що бага-
тократно збільшило б потенціял обох склад-
ників цієї конструкції – як европейського‚ 
так і російського. Коли Франція або‚ пізніше‚ 
Німеччина займали континентальні позиції‚ 
вони неминуче шукали зближення з Росією…“. 
Мовляв‚ це єдиний спосіб „відродити політич-
ну потужність Старого Світу‚ повернути йому 
незалежність“‚ „…відкинувши американський 
лібералізм й англо-саксонський індивідуалізм“. 

Обґрунтовуючи „об’єктивність“ цього яви-
ща‚ А. Дуґін посилається на думку амери-
канського консервативного аналітика Джона 
Галсмена: „Росія має проблеми з економікою‚ 
Німеччина – зі збройними силами‚ Франція 
– з природними ресурсами. Зібрана в цілість
комбінація з Франції‚ Німечини і Росії дістає
всі атрибути великої сили‚ здатної врівнова-
жити США на ґльобальному рівні. Франція в

(Закінчення на стор. 16)
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Український Народний Союз, видавець „Свободи“, святкує своє 125-річчя

Загальні збори СКУ відбулися в Берліні
БЕРЛІН. – 6-8 вересня у міській ратуші Бер-

ліну відбулися річні загальні збори Світового 
Конґресу Українців (СКУ), які підсумували пра-
цю за період від листопада 2018 року та вироби-
ли стратегію діяльности на наступний рік. 

Учасники зборів з понад 20 країн сві-
ту зібралися в Берліні, щоб підтримати понад 
100-тисячну українську громаду Німеччини
та привернути увагу її високопосадовців і гро-
мадянського суспільства до актуальних укра-

їнських питань, у тому числі й до важливости 
консолідації дій у боротьбі з російською гібрид-
ною війною та звільнення українських полі-
тичних в’язнів, повернення яких до України 7 
вересня привітали всі делеґати та гості зборів. 

Під час урочистого відкриття зборів СКУ 
нагородив за підтримку України німецького 
політика, колишнього депутата Европарля-

(Закінчення на стор. 4)

Учасники річних загальних зборів Світового Конґресу Українців у Берліні. (Фото: СКУ)

РИМ. – 16 вересня у Ватикані від-
булася зустріч Патріярха Української 
Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) 
Святослава із Вселенським Патріяр-
хом Варфоломієм. Зустріч відбулася 
в будинку Санта Марта, де проживає 
Святіший отець Франциск. 

Прибувши з офіційною візитою 
до Ватикану, Патріярх Варфоломій 
наступного дня зустрівся з Патрі-
ярхом Святославом, щоб обговори-
ти ситуацію в Україні та екуменічні 
відносини між УГКЦ та Православ-
ною Церквою України (ПЦУ). Зустріч 
розпочалася з обміну подарунка-
ми: Патріярх Святослав подарував 
Патріярху Варфоломію факсимільне 
видання Галицького Євангелія 1144 
року – найдавнішого з точно датова-
них слов’янських рукописних Єван-
гелій. Патріярх Варфоломій подару-
вав видання про осідок Константи-
нопольського Патріярхату та історич-
ну поштову марку, випущену на честь 
візити Святішого отця Венедикта XVI 
до Константинополя у 2006 році.

Під час розмови Патріярх Святос-
лав висловив сподівання та поба-
жання, що „з наданням автокефа-
лії екуменічний діялог з Православ-
ною Церквою України підніметься на 

(Закінчення на стор. 7)

Патріярх Української Греко-Католицької Церкви Святослав 
(зліва) з Вселенським Патріярхом Варфоломієм. (Фото: 
Секретаріят Глави УГКЦ в Римі)

Зустрілися провідники двох Церков
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 ■ Зустрілися президенти України і Словаччини

КИЇВ. – 16 вересня відбулася зустріч Президента 
України Володимира Зеленського з Президен-
том Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, 
яка перебуває в Україні з офіційною візитою. 
На подвір’ї Маріїнського палацу  В. Зеленський 
привітав З. Чапутову з обранням на посаду пре-
зидента Словаччини. Глави держав оглянули 
стрій почесної варти. Пролунали державні гим-
ни України та Словацької Республіки. Передба-
чені переговори делеґацій України та Словаць-
кої Республіки під головуванням президентів 
двох країн. (Прес-служба Президента України)

 ■ Звільнено Центральну виборчу комісію

КИЇВ. – 13 вересня за поданням Президен-
та Володимира Зеленського Верховна Рада 
звільнила увесь склад Центральної виборчої 
комісії (ЦВК), яка провела переможні для ньо-
го президентські й парляментські вибори. За 
це рішення проголосував 341 депутат‚ його не 
підтримали „ЕС“ та „Голос“. Перший заступник 
голови Верховної Ради Руслан Стефанчук за-
явив у парляменті, що у своїй діяльності ЦВК 
неодноразово проявляла політичну уперед-
женість. Це, за його словами, підтверджують 
судові рішення, які визнали багато постанов 
ЦВК протиправними. (BBC) 

 ■ США нададуть допомогу Україні

КИЇВ. – 13 вересня Білий Дім схвалив пакет вій-
ськової допомоги Україні в умовах тиску з боку 
конґресменів та розслідування, яке з’ясовує, 
чи не використовував Дональд Трамп та його 
адвокат Рудольф Джуліяні програми закордон-
ної допомоги США як інструмент для власного 
політичного зиску. Білий Дім зрештою виділить 
250 млн. дол. для тренування та обладнання 
української армії, що захищається від росій-
ського втручання. США є важливим союзником 
у боротьбі України проти подальшого насту-
пу Росії, але Вашінґтон давно заохочував Київ 
подолати корупцію. У зовнішньополітичних 
колах США існує оптимізм щодо того, що Пре-
зидент Володимир Зеленський міг би досягти 
проґресу за умови збереження підтримки з 
боку США та Европи. („New York Times“)

 ■ Почалися навчання „Rapid Trident-2019“

ЛЬВІВ. – 16 вересня у Міжнародному центрі 
миротворчости і безпеки почалися українсь ко-
американські командно-штабні навчання „Rapid 
Trident-2019“ („Стрімкий тризуб-2019“). Понад 
3‚800 тис. військовослужбовців з 14 країн світу 
протягом двох тижнів проходитимуть спільний 
вишкіл. У навчаннях беруть участь Україна, США, 
Канада, Польща, Велика Британія, Болгарія, Да-
нія, Італія, Німеччина, Литва, Румунія, Туреччи-
на, Молдова та Грузія. Вперше у навчаннях бере 
участь10 десантна гірсько-штурмова бриґада, 
яка водночас тренується на Яворівському по-
лігоні у рамках спільних українсько-натівських 
навчаннях. Також у навчаннях беруть участь 
Національна ґвардія, Національна поліція і при-
кордонники. (Радіо Свобода) 

 ■ Розстріляли колишнього бойовика 

МАРІЮПІЛЬ. –  16 вересня на порозі своєї квар-
тири вбили колишнього бойовика незаконних 
збройних формувань „ДНР“, 28-літнього Рома-
на Джумаєва, якого нещодавно суд випустив 
під домашній арешт. Р. Джумаєв народився в 
Маріюполі‚ влітку 2014 року пішов воювати 
на боці сепаратистів‚ брав участь в боях за Де-
бальцеве та на Донецькому летовищі. У 2017 
році був затриманий. Суд кілька разів відпус-
кав його під домашній арешт, останній раз він 
вийшов з слідчого ізолятора у серпні. (ВВС)

 ■ Лікарні перевірятимуть без попереджень

КИЇВ. – 16 вересня  Міністер охорони здоров’я 
Зоряна Скалецька сказала, що плянує без по-
переджень відвідати з інспекціями заклади 
охорони здоров’я. З. Скалецька відповіла, що 
цікавитиметься у пацієнтів, як їхні справи. Піс-
ля цього у неї будуть запитання до місцевої 
влади, як вона виконує свої функції. („Україн-
ська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ПОЗИЦІЯ  ЕКСПЕРТА

Чи є сенс трансформувати Мінські домовленості?
Олександер Хара

Голова парляментського Комітету закордон-
них справ Богдан Яременко зазначив, що Укра-
їна не може відмовитися від Мінських домов-
леностей щодо вреґулювання ситуації на Дон-
басі, але може трансформувати їх.  Чи так це 
насправді?

Передусім Мінські домовленості уклада-
лися з порушенням українського законодав-
ства і, з точки зору міжнародного права, не є 
обов’язковими до виконання винятково для 
України. Однак‚ мантру про безальтернатив-
ність Мінських домовленостей попередній Пре-
зидент Петро Порошенко повторював протягом 
усієї президентської каденції.   

У Мінських домовленостях є певна логіка. 
Зокрема вони як першочерговий крок пропонує 
припинення вогню, потім – розведення сил і 
техніки, а вже потім – політичний діялог і полі-
тичні кроки.

Протягом п’яти років ми мали змогу пере-
конатися, що така схема не працює. Причина – 
проста: у конфліктуючих сторін є власні інтер-
еси і ресурси задля реалізації своїх інтересів. 
Не зважаючи на санкції, міжнародний тиск та 
втрати, які завдають Росії окуповані нею укра-
їнські території, Москва все одно  тисне на 
Україну, аби досягнути власної мети.  

Мети зараз у Росії дві. Перша – повернен-
ня України під вплив Росії, бо сам по собі Дон-
бас Москві не потрібен. Друга – Україна хоча 
б де факто має відмовитися від Криму. Росія 
не сподівається, що Україна забуде про Крим 
у юридичній площині, але прагне, щоб де фак-
то офіційний Київ не торкався цього питання.  
Тому питання зараз полягає не у необхіднос-
ті трансформації Мінських домовленостей чи 
зміни форматів переговорів, а в тому, що Росія 
має зрозуміти: політика Кремля щодо Украї-
ни є контпродуктивною, тому потрібно шукати 
вихід з нинішньої ситуації.  

Крім того, Мінські домовленості не працю-
ють через те, що Росія не визначається ними 
як сторона конфлікту. Росія далі наполягає, що 
в цій історії вона є лише посередником, а вою-
ють „трактористи і шахтарі“ з одного боку та 

„фашисти“ і „київська хунта“ – з іншого.  
Насправді це – велика проблема. Всі розумі-

ють, що, не дивлячись на спроби росіян переко-
нати в тому, що „їхтамнєт“, на Донбасі воюють 
саме російські збройні сили, а штаб розташова-
ний аж ніяк не в Донецьку, а в Ростові-на-Дону. 
Навіть якщо хтось спочатку і вірив, що на Дон-
басі діють повстанці, за п’ять років вже сотні 
разів можна було переконатися, що це не так, 
бо за п’ять років у „повстанців“ уже давно не 
було б ані пального, ані зброї, ані боєприпасів.  
Власне, проблема в тому, що і досі не створе-
ні такі умови, за яких Росія  вважала б, що далі 
не може провадити аґресію і не може нав’язати 
свою волю Україні, а тому потрібно шукати 
інший шлях. 

Згадаймо, як об’єднувалася Німеччина. Це 
сталося в умовах, коли Радянський Союз почав 
розпадатися і економічно вже не був здатним 
підтримувати країн Европи, зокрема Східньої 
Німеччини. Покищо Росія не є такою слабкою, 
як свого часу СРСР, аби відмовитися від сво-
їх амбіцій з утримання під контролем терито-
рій інших країн. Ті протести, які відбувалися в 
Москві, не досягнули рівня, який би загрожу-
вав путінському режимові.

Отже, питання сьогодні – не в зміні форму-
лювання Мінських домовленостей, а у створен-
ні відповідних умов, в яких би Росія зрозумі-
ла, що їй вигідніше відмовитися від окупованих 
українських земель. Однак, якщо Київ пого-
диться „розмовляти з нашими громадянами“, 
як того вимагає Москва, це багато що вирішить. 
Принаймні Росія стане більш гнучкою, тому 
що таким чином всю відповідальність за війну 
перекладе на Україну. А потім Москва поча-
ла б реалізовувати власні інтереси з допомогою 
своїх маріонеток, яких би вдалося просунути в 
політичну площину України. 

Володимир Зеленський сказав дуже добру 
фразу – мовляв, для того, щоб захищати сво-
їх громадян, йому не потрібно змінювати укра-
їнське законодавство. Такі слова суперечать 
тому, на чому наполягають росіяни, зокрема що 
Україна має змінити Конституцію та фактично 

БУДЬМО  ПИЛЬНІ!

Мінські домовленості – шлях до ще більшої війни
Михайло Басараб

Якщо хтось думає, що один лише вихід росій-
ських військ з Донбасу стане великою пере-
могою України, то він є жертвою обману про 
цілющу силу „Мінських домовленостей“. Ці 
домовленості абсолютно вигідні для Москви. 
Кремль раніше бльокував виконання домовле-
ностей, бо вичікував ще сприятливіших обста-
вин для їхнього впровадження. Цей час настав. 
Петро Порошенко „Мінськ“ підписав, а Володи-
мир Зеленський плянує реалізувати.

Насправді впровадження Мінських домовле-
ностей“ приведе до таких наслідків:

По-перше‚ ми просто мусимо забути про 
повернення Криму Україні. Мовляв‚ Донбас 
же нам віддали. Тому будьмо щасливі і вдячні 
Москві.

По-друге‚ в Україні, виявляється, таки був 
внутрішній конфлікт – між Києвом та Донба-
сом, а Росія просто спостерігала збоку. Тому 
жодної відповідальности Кремля не чекаймо. 
Київ вчинив аґресію проти „повсталих респу-
блік“, а не Москва проти України.

По-третє‚ наші військові, виходить, таки були 
злочинцями. Бо на яких підставах вони воюва-
ли проти місцевих „повстанців“ на Донбасі?

По-четверте‚ Україна повинна буде заплатити 
мешканцям зруйнованого Донбасу за все. Росіян 
же там ніби не було. Все буцімто зруйнували ми. 
Ну і трохи „повстанці“, яких мають амнестувати.

По-п’яте‚ кожен українець буде винен меш-
канцям Донбасу. Бо за що ж вони від нас 
страждали? За мирний „референдум“?

По-шосте‚ тепер вони оберуть до українсько-
го парляменту ще кілька десятків медведчу-
ківців по мажоритарці. А вибори відбудуть-
ся одразу, щойно туди „повернеться українська 
влада“.

По-сьоме‚ просто уявіть собі на мить, що за 
таких обставин буде коїтися в головах мешкан-
ців „звільненого“ Донбасу. І яким буде ставлен-
ня до України та до кожного з нас.

І це, друзі, далеко не весь перелік „смаколи-
ків“, які ми отримаємо від швидкого „повернен-
ня“ Донбасу.

Далі. Усе це абсолютно не означатиме, що 
Кремль перестане викрадати і катувати укра-
їнців, вести масовану пропаґанду через 
„Медведчук-ТБ“, вчиняти провокації і застосо-
вувати зброю проти України. Після досягнення 
такого „миру“ і „нормалізації взаємин“ росій-
ський бізнес кинеться посилювати свій вплив 
на фінансовий сектор і критичну інфраструкту-
ру нашої держави.

Саме тому виконання „Мінських домовле-
ностей“ є вигідним для Росії.

Тепер про головне і позитивне. Українці, зви-
чайно ж, не змиряться з таким пляном „при-
пинення війни“. Бо впровадження цього пля-
ну – ґарантований шлях до ще більшої війни. 
Ми ж це розуміємо. Тому цей плян „припинен-
ня війни“ так і залишиться фантазією аґресора і 
випадкових людей при владі.

„Газета по-українськи“‚ 11 вересня

Михайло Басараб – політолог‚ Київ.

(Закінчення на стор. 5)
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Розсекретили деклярації прокурорів 

КИЇВ – 16 вересня Головний військовий про-
курор Віктор Чумак скасував постанову про 
застосування заходів спеціяльної безпеки 
від 31 березня 2017 року, згідно з якою було 
забезпечено конфіденційність даних низки 
посадових осіб військової прокуратури. Від-
тепер інформація про статки військових про-
курорів стане відкритою і кожен громадянин 
зможе ознайомитися з нею в Єдиному держав-
ному реєстрі деклярацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. („Укрінформ“)

 ■ Оскаржено новий правопис 

КИЇВ. – 16 вересня Окружний адміністративний 
суд Києва відкрив провадження ще за одним 
позовом щодо оскарження нової редакції укра-
їнського правопису та призначив підготовче 
засідання на 29 жовтня. Відповідачем у справі 
визначено Кабінет Міністрів України, Міністер-
ство освіти і науки України. У провадженні суду 
вже перебуває справа щодо оскарження укра-
їнського правопису у новій редакції за позо-
вом мами семиклясниці до Кабінету Міністрів 
України. У цій справі суд вже мав два підготовчі 
засідання. Нову редакцію українського право-
пису підготувала спеціяльно створена Україн-
ська національна комісія з питань правопису, 
до якої увійшли вчені-мовознавці Національ-
ної Академії Наук та національних університе-
тів з різних реґіонів України. („Укрінформ“)

 ■ Виявили розкрадання на ремонті мосту

ДНІПРО. – 16 вересня посадовців міської ради 
Дніпра, підозрюваних у привласненні 29.5 
млн. грн. бюджетних коштів на ремонті моста, 
оголошено у розшук, іншим фігурантам об-
рано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою. Центральний (Новий)  автомобільний 
міст, що зв’язує центр Дніпра з лівобережною 
частиною міста, відкритий 5 листопада 1966 
року, його довжина становить 1‚478 метрів.  
Оголошено підозру семи особам, серед яких 
заступник голови Дніпра, головний інженер, 
начальник дільниці. („Укрінформ“)

 ■ Відкрили Бібліотеку української діяспори

ДНІПРО. – 16 вересня Бібліотеку української ді-
яспори ім. Джона МекКейна відкрили у Дніпрі. 
Унікальна для України книгозбірня містить лі-
тературу, документи, світлини, платівки, газе-
ти та журнали, котрі тривалий час зберігалися 
у США, Німеччині, Бразилії, Арґентині та Кана-
ді. Громаді Дніпра представники української 
діяспори передали все безкоштовно. Профе-
сор українського походження Володимир Пи-
лишенко з США погодився передати частину 
свого книжкового надбання, яке збирав про-
тягом усього життя, у фонд бібліотеки. Фонд 
бібліотеки  – це близько 5,000 книг, найстаріші 
з яких датовані початком минулого століття. 
Видання мають не просто бібліографічну цін-
ність, а й історичне значення. На низці примір-
ників збереглися ориґінальні підписи відомих 
постатей. („Укрінформ“)

 ■ У Латвії дбають про поранених

РИГА. – Для 14 українських військових, що з 
9 вересня проходять реабілітацію у Націо-
нальному реабілітаційному центрі „Вайварі“ 
(Юрмала), підготували насичену реабілітацій-
ну та громадську програму. 14 вересня вони 
побували на екскурсії столицею Латвії. На 
центральній площі біля Пам’ятника Свободи 
воїнів привітали члени української громади 
Латвії. Напередодні українців відвідали  члени 
латвійського Товариства підтримки України на 
чолі з Тетяною Лаздою. 12 вересня  лікарню 
відвідав Посол України Олександр Міщенко. 
Курс реабілітації триватиме до 27 вересня за 
рахунок Латвійської Республіки, з підтримкою 
Міністерства закордонних справ, Міністерства 
оборони та Міністерства охорони здоров’я 
Латвії. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ГЕРОЇЗМ  УЖЕ  ЗАЙВИЙ?

Олег Сенцов буде дисидентом
Віталій Портников

Олег Сенцов буде дисидентом. Бо герой укра-
їнцям не потрібний.

На першій після звільнення прес-конферен ції 
він наголосив, що покищо не знає, чи буде брати 
участь у політичному житті країни, однак‚ від-
чуває відповідальність перед країною і народом.

Проте, питання про участь – і що найваж-
ливіше, про успішну участь О. Сенцова у вели-
кій політиці вирішується не самим колишнім 
в’язнем, а тими обставинами, які супроводжу-
вали його звільнення.

Якщо б О. Сенцов був звільнений до прези-
дентських виборів в Україні, саме життя могло 
б винести його в народні кумири – так, як це 
сталося свого часу з Надією Савченко. Він міг 
би не хотіти стати політиком, але став би ним – 
може бути, навіть кандидатом на посаду прези-
дента країни. Але такого розвитку подій ніко-
ли не допустили б у Кремлі. Володимир Путін 
добре розумів, що звільнення українських 
заручників може позитивно позначитися на 
популярності Петра Порошенка і що найголо-
вніше – ускладнити крах постмайданної влади 
і формування режиму, який Кремль збираєть-
ся використовувати для „заспокоєння“ України. 

О. Сенцов міг вийти на свободу тільки в часи 
О. Зеленського‚ і то за умови, що новому укра-

їнському президентові було що запропонувати 
за його свободу російському колезі. Такою про-
позицією і стало звільнення Володимира Цема-
ха. О. Сенцов зміг повернутися додому.

Однак‚ він повернувся зовсім в іншу країну, 
ніж та, до якої поверталася Надія Савченко. Краї-
ну, в якій повним ходом йде побудова авторитар-
ного режиму пострадянського типу. Країну, гро-
мадяни якої – як це вже не раз бувало в історії 
авторитаризму – демократичним шляхом відмо-
вилися від демократії. І такій країні, зрозуміло, не 
потрібні ніякі герої. Н. Савченко, власне, відпові-
дала запитові на героїзм, на опір, на образ „люди-
ни з народу“ при владі. Зараз „людина з народу“ і 
так вже при владі, а суспільство хоче припинення 
війни і підвищення рівня життя. Такому суспіль-
ству не потрібний герой, йому потрібен хазяїн. І 
цей хазяїн уже взяв в руки батіг.

У такому суспільстві така людина, як О. Сен-
цов, може бути або „місцевим дідусем Калініном“ 
і засідати в президіях поруч з безликими сорат-
никами і шанувальниками В. Зеленського, або ж 
дисидентом, який буде говорити правду байду-
жому до правди українському суспільству. Жод-
ної іншої ролі в сучасній Україні для нього немає.

(Еспресо ТВ‚ 10 вересня)

Віталій Портников – український публіцист‚ Київ.

НЕБЕЗПЕКА ВСЕ БЛИЖЧЕ

Усе йде за пляном… За пляном Путіна
Наталія Балюк

20 років російський фюрер уперто змушував 
Україну відмовитись від незалежности. Згадай-
мо Тузлу (спроба захопити Керченську прото-
ку), постійний газовий шантаж, Харківські уго-
ди (дозвіл на дальше перебування у водах Украї-
ни російських військових кораблів‚ нав’язування 
світові думки, що Україна – сфера інтересів Росії 
(2008 рік – зустріч НАТО у Букарешті, де нам і 
Грузії, попри очікування, не надали Пляну дій 
щодо членства в НАТО), методичне викоріню-
вання української мови, культури, історії і т. п. 

Володимир Путін провадив імперську полі-
тику Росії, яка століттями перетворювала Укра-
їну на Малоросію. І раптом – Майдан, Револю-
ція Гідности, втеча Віктора Януковича. Україна 
в останній момент зірвалась з російського гач-
ка. Тоді В. Путін йде на крайні заходи – військо-
ву аґресію. Цей метод у 2008 році він уже апро-
бував на Грузії. П’ять з половиною років нас 
„змушували до миру“ на умовах аґресора. 

П’ять з половиною років ми чинили від-
чайдушний спротив. Десятки тисяч жертв… І 
врешті-решт більшість українців, „втомлених“ 
війною, таки захотіла „миру“. Миру за будь-яку 
ціну. Втім, ціна відома – В. Путін її не раз озву-
чував. Це – капітуляція України і знищення її 
державної незалежности.

Обмін українських заручників на російських 
чи проросійських зло чинців (а не „обмін поло-
неними“, як нам бреше російська пропаґанада і 
за нею повторює біль шість українських медія) – 
перший крок до реалізації диявольського пляну 
В. Путіна. Як завжди, Кремль усе зробив мак-
симально цинічно. Під маскою гуманности. Бо 
хто посміє висту пати проти акту гуманізму? Усі 
так дов го і майже безнадійно чекали на повер-
нення додому політв’язнів Кремля. І ось наре-
шті це диво сталося! Звісно, усі раді і щасливі. 
Саме на цю евфорію В. Путін і розраховує. Вона 
повинна стати густою завісою для подальших, 
вже не таких по пулярних (як звільнення заруч-
ників) кро ків української влади. 

Про непопулярні кроки згодом з холодною 
головою оцінимо цей „акт гу манізму“ та його 
наслідки для України, її національних інтересів.

Стійкість і без компромісність України стри-
мувала і на ших західніх союзників, які давно 
були готові закривати очі на витівки „росій-
ського ведмедя“. Україна їм ці очі му ляла, щоразу 
нагадуючи про принципи і цінності, які декля-
рує і на яких тримаєть ся цивілізований світ. 
Захід вимушено грав на боці України і за першої-

ліпшої нагоди готовий був умити руки. Нова 
українська влада таку нагоду дала, вона виріши-
ла піти таким бажаним для захід ніх партнерів 
шляхом – шляхом умирот ворення агресора. 

І бачимо, як тішаться наші европейські 
партнери, як усіляко підхвалюють Володими-
ра Зеленського, поблажли во плескають його 
по плечу. „Росія та Україна обміняли багатьох 
ув’язнених. Дуже гарна новина, можливо, пер-
ший гігантський крок до миру. Вітаю оби дві 
країни!“ – написав Дональд Трамп у Twitter. Зда-
валося б, як гарно написав, як щиро. Насправді 
– верх цинізму, бо, вітаючи „обидві країни“, на 
один рівень поставив аґресора і жертву.

Анґела Меркель, Емануель Макрон, Д. Трамп 
– усі в один голос впевняють, що обмін – це 
перший крок на шляху до миру. Їм давно 
хочеть ся пом’якшити, а може, і скасувати санк-
ції, які боляче б’ють не лише по еконо міці Росії 
(російський народ терплячий, все витримає), а 
й по европейських бізнесах. Тільки великі сві-
тові гравці не уточнюють, за рахунок кого і на 
чиїх умовах буде досягнуто миру. Бо знають, що 
свої дивіденди отримають за раху нок України. 

Війну можна або виграти, або програти. Або 
мир‚ або капітуляція. Десь посередині не вийде.

Тепер про можливі кроки назустріч миру, точ-
ніше, назустріч В. Путінові. Чого хоче Росія? 
Повернути Україну у сферу свого впливу. Для 
цього їй потрібно за бльокувати наш рух в ЕС 
і НАТО. Саме з цією метою вона і розпочала 
військо ву аґресію. Зараз В. Путін домагатиметь-
ся конституційної автономії Донбасу. Зно ву реа-
німували так званий плян Штай нмаєра – прове-
дення виборів без де мілітаризації, по суті, для 
узаконення ставлеників Кремля, проросійських 
те рористів. Допустити цього не можна у жод-
ному разі. Бо це кінець Україні. Це повільна, але 
неминуча смерть. 

Чи розуміє В. Зеленський, в яку пастку його 
заганяють? Я не знаю відповіді на це питання. 
Але знаю з істо ричного досвіду: умиротворен-
ням аґре сора війну не зупинити. Так можна спро-
вокувати ще одну війну. Цього разу громадян-
ську, оскільки частина притом них українців ніко-
ли не змириться з та ким сценарієм: годувати 
контрольова ну Росією територію, на якій вихо-
вують, починаючи з дитячого садка, ненавидіти 
усе українське.

Наскільки далеко В. Зеленський гото вий 
поступатися?

(Закінчення на стор. 6)
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 ■ США пом’янули жертви терактів

НЮ-ЙОРК. – У 18-ту річницю терактів 11 верес-
ня 2001 року США пом’янули жертви цієї тра-
гедії. Президент Дональд Трамп поклав вінок 
в Пентагоні, кажучи родинам жертв, що „це є 
ваша річниця особистої і тривалої втрати”. То-
дішній Президент Джордж Буш-молодший і то-
дішній Секретар оборони Дональд Рамсфельд 
також поклали вінки в окремій церемонії. Не-
далеко Шенксвілу в Пенсильванії, де розбився 
один з літаків‚ захоплених терористами, Віце-
президент Майк Пенс вшанував пам’ять паса-
жирів і залоги того літака, котрі не дозволили 
терористам спрямувати його на Вашінґтон. М. 
Пенс був конґресменом у Вашінґтоні того дня, 
коли внаслідок терактів у Вашінґтоні, Ню-Йорку 
та Пенсильванії загинуло майже 3,000 осіб, а 
понад 6,000 зазнало поранення. Під час жаліб-
них церемоній згадувано героїзм пожежників і 
поліцаїв, котрі не жаліли свого життя‚ рятуючи 
інших. („Associated Press”)

 ■ Помпео визнав відродження сили ISIS

ВАШІНҐТОН. – Державний секретар США Майк 
Помпео визнав, що іслямська екстремістська 
організація ISIS відновила свою силу в деяких 
місцях, але підкреслив, що спроможності цієї 
терористичної групи є дуже обмежені за меж-
ами її основного реґіону. Він це сказав 20 серпня 
в інтерв’ю для телевізійної програми „Сі-Бі-Ес”, 
вказуючи‚ що каліфат не існує. Але ISIS в Афганіс-
тані взяла на себе відповідальність за напад на 
весілля в Кабулі три дні раніше, в якому загинули 
63 особи, а 182 були поранені. США оголосили 
перемогу над ISIS в березні, після того як союз-
ники під проводом США витиснули ISIS з її оста-
нього притулку в Сирії. М. Помпео арґументував, 
що США „дуже успішно” перемогли ISIS, але до-
дав, що „завжди є ризик, що вони відродяться”. 
Він сказав, що уряд робитиме все можливе, щоб 
забезпечити американський нарід. („The Hill”)

 ■ Школярі незадовільно вчаться

НЮ-ЙОРК. – Згідно з стейтовою статистикою‚ 
оприлюдненою 22 серпня, понад половину 
учнів публічних народних шкіл міста Ню-Йорку 
незадовільно читають (52.6 відс.) і не знають 
основ математики (54.4 відс.). Дані показують, 
що в 3-8 клясах азійські діти найкраще вчаться. 
В ділянці математики 74.4 відс. з них виявили 
задовільний рівень знання; серед білих учнів 
цей рівень виявили 66.6 відс., серед еспанських 
– 33.2 відс., а серед афроамериканських – 28.2 
відс. В ділянці англійської мови 67.9 відс. азій-
ських учнів виявили задовільний рівень знання; 
серед білих учнів цей рівень виявили 66.6 відс., 
серед еспанських – 36.5 відс., а серед афроаме-
риканських – 35 відс. Учні в міських зачартеро-
ваних школах (які становлять 10 відс. всіх учнів) 
виявили багато кращий рівень знань‚ ніж учні 
в традиційних міських школах: 57.3 відс. мали 
відповідне знання англійської мови, а 63.2 відс. 
– з математики. („New York Post”)

 ■ США мають нового посла до ООН

НЮ-ЙОРК. – Новий посол США до ООН Келі 
Крефт перебрала свій пост 12 вересня, обіцяю-
чи боронити американські цінності та інтереси. 
57-літня К. Крефт перед тим була Послом США 
до Канади, де вона брала участь в переговорах 
про нову угоду вільної торгівлі між США, Ка-
надою та Мексико. Генеральна Асамблея ООН 
відкривається 23 вересня. США є головним фі-
нансовим жертводавцем до ООН, оплачуючи 
25 відс. коштів миротворчих операцій і 22 відс. 
оперативних коштів. („AFP”) 

 ■ Суддя дозволив трансгендерну хірургію

МЕДІСОН, Вискансин. – Федеральний суддя 
Джан Канлі 16 серпня задовольнив позов чоти-
рьох осіб, котрі бажали перейти трансгендерну 
хірургію, і щоб її оплатила програма „Medicaid”. 
Суддя, якого призначив Президент Барак Оба-
ма в 2010 році, вирішив‚ що стейтова заборо-
на на покриття коштів трансгендерної хірургії 
суперечить федеральним законам проти дис-
кримінації. Вискансин є одним з дев’яти стей-
тів, які забороняють оплачувати таку хірургію. 
(„Wisconsin State Journal”)

АМЕРИКА І СВІТ                     СКУ провів „Український день в Берліні“

БЕРЛІН. – 9 вересня провідники Світово-
го Конґресу Українців (СКУ) вперше провели 
„Український день в Берліні“‚ протягом якого 
мали ряд зустрічей з німецькими депутатами та 
урядовцями на тему подальшої підтримки Укра-
їни в боротьбі з російською аґресією. 

Напередодні зустрічей у Посольстві України в 
Німеччині відбувся брифінґ, під час якого Посол 
України в Німеччині Андрій Мельник, Прези-
дент СКУ Павло Ґрод та народні депутати Укра-
їни Іванна Климпуш-Цинцадзе й Іван Круль-
ко представили присутнім на цьому заході про-
відникам українських громад, учасникам річних 
загальних зборів у Берліні, своє бачення щодо 
подальшої підтримки України. 

Вони зокрема наголосили, що Німеччина є 
ключовим партнером України в захисті її тери-
торіяльної цілісности та в прагненні стати інте-
ґральною частиною европейської та евроатлан-
тичної спільноти. 

Упродовж дня П. Ґрод, Стефан Романів та 
Андрій Футей від СКУ та А. Мельник, І. Клим-
пуш-Цинцадзе та І. Крулько від України мали 
зустрічі з депутатом Бундестаґу та координа-
тором з питань співробітництва з Росією, Цен-
тральною Азією та країнами Східнього парт-
нерства Дірком Вейзом, заступником голови 
Комітету з питань зовнішньої політики Бун-
дестаґу Йоганесом Шрапсом, депутатом Бун-
дестаґу Марілуїз Бек, директором Департамен-
ту Східньої Европи, Кавказу та Центральної 
Азії Міністерства закордонних справ Німеч-
чини Мікаелем Сібертом, радником у закор-

донних справах Федерального канцлера Маті-
асом Лютенберґом, головою Групи українсько-
німецької дружби в Бундестазі, речником пар-
тії з питань зовнішньої політики Омідом Ноу-
ріпоуром, головою групи депутатів в Петицій-
ному комітеті Йоганесом Губером та експертом 
Фонду Бертельсмана Міріам Космель. У окре-
мих зустрічах узяв участь голова Об’єднання 
Українських Організацій у Німеччині Ростислав 
Сукенник. 

Йшла мова про захист територіяльної ціліс-
ности України та деокупацію Криму і Донба-
су, посилення санкцій проти Росії за військо-
ву аґресію в Україні, припинення російського 
проєкту „Північний потік-2”, звільнення утри-
муваних у Росії українських політичних в’язнів 
та заручників, а також підтримку евроінтеґра-
ційного і евроатлантичного курсу та основних 
реформ в Україні. Також було обговорено важ-
ливість підвищення обізнаности про Голодомор 
1932-1933 років серед депутатів Бундестаґу, що 
є запорукою подальшого визнання цього злочи-
ну геноцидом українського народу. 

„Під час „Українського дня в Берліні“ ми кра-
ще зрозуміли вагомість впливу Німеччини в 
межах Европейського Союзу та прихильність до 
України, – заявив П. Ґрод. – СКУ має намір орга-
нізувати подібні інформаційні дні в більшос-
ті великих столиць світу, сподіваючись, що нові 
громади навчатимуться та продовжуватимуть ці 
зусилля протягом наступних місяців та років“.

СКУ

Учасники заходу „Український день у Берліні“. (Фото: СКУ)

менту Ребеку Гармс своєю найвищою наго-
родою – медалею св. Володимира Великого. 
СКУ відзначив грамотами і подяками представ-
ників німецького суспільства та членів укра-
їнської громади в Німеччині, зокрема голову 
Центральної Спілки Українців Німеччини Люд-
милу Млош та голову Об’єднання Українських 
Організацій у Німеччині Ростислава Сукенни-
ка, за допомогу в організації проведення зборів 
у Німеччині.

Протягом трьох днів учасники зборів  заслу-
хали звіти Президента СКУ Павла Ґрода і осно-
вних структур СКУ та обговорили актуаль-
ні для українців діяспори питання під час шес-
ти круглих столів: „Розбудова, координація 
та структуризація українських громад у сві-
ті”, „Шляхи співпраці України та діяспори в 
нових умовах. Відстоювання інтересів Украї-
ни на міжнародному рівні – на шляху до ЕС і до 
НАТО”, „Формування самоідентифікації укра-
їнської молоді в діяспорі“, „Суттєве розширен-
ня прав закордонних українців в Україні – ство-
рення умов для їхнього повернення та зміцнен-
ня зв’язків з Україною”, „Об’єднавча роля укра-
їнських Церков та важливість їхнього визнання 
у вселенських структурах”, „Стратегія діяльнос-
ти СКУ з міжнародного визнання Голодомору 

геноцидом українського народу”. 
Делеґати рішуче засудили Російську Федера-

цію за гібридну війну проти України і незакон-
не ув’язнення українських політичних в’язнів 
та закликали міжнародне співтовариство і далі 
послідовно підтримувати територіяльну ціліс-
ність та суверенітет України, а також суттє-
во посилити санкції проти Російської Федера-
ції за порушення міжнародного правопорядку 
та збільшити надання Україні летальної зброї та 
військової підтримки. У той же час збори при-
вітали стратегічний курс України до подаль-
шої европейської і евроатлантичної інтеґрації та 
закликали Европейський Союз і НАТО якнай-
швидше надати Україні повноправне членство.

Збори СКУ засудили рішення Російської 
Федерації про визнання СКУ небажаною орга-
нізацією та прийняли рішення оскаржити його 
у відповідних міжнародних судах. Учасники 
зборів закликали президента, уряд та Верховну 
раду України захищати та розвивати українську 
мову, традиції, культуру та історію як основу 
для об’єднання та розбудови української держа-
ви  та світового українства.

Провід СКУ зустрівся з очільниками складо-
вих організацій СКУ в Німеччині, щоб обговори-
ти шляхи ефективної співпраці та зміцнення гро-
мадської єдности та впливу на владні структури 
Німеччини в питаннях спільного зацікавлення.

СКУ

(Закінчення зі стор. 1)

Загальні збори...



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 20 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУNo. 38 5

 ■ В Італії сталися зміни в уряді

РИМ. – Прем’єр Італії Джузепе Конті зрезиґну-
вав 20 серпня. Це довело до розпаду коаліцій-
ного уряду, який складався з альянсу двох по-
пулістичних партій: рухів П’ятьох Зірок (М5S) і 
націоналістичної Північної ліґи. Коаліція про-
існувала 14 місяців. Але 29 серпня Президент 
Серґіо Матареля привернув Дж. Конті до вла-
ди, даючи йому мандат створити новий уряд. 
Прем’єр тепер очолює коаліцію M5S і центролі-
вої Демократичної партії. Провідник Північної 
ліґи Матео Сальвіні скритикував нову коаліцію, 
кажучи, що це є „крадіжкою демократії”. Він за-
кликав своїх прихильників мобілізуватися і 
прибути 19 жовтня до Риму на велике віче. („The 
Economist”, „CNN”)

 ■ Болгарія заборонила в’їзд мільярдерові

СОФІЯ. – Державна аґенція національної безпе-
ки Болгарії (ДАНБ) заборонила в’їзд до країни на 
10 років російському мільярдерові Констянти-
нові Малофеєву. Про це 11 вересня повідомив 
парлямент Головний прокурор Сотір Цацаров. К. 
Малофеєв був у контакті з головою болгарською 
Русофільського руху Ніколаєм Маліновом, якого 
звинувачують у шпигунстві для Росії. День рані-
ше ДАНБ заборонила в’їзд до країни на 10 років 
колишньому російському генералові Леонідові 
Решетнікову, котрому теж закидають шпигун-
ство. С. Цацаров підкреслив, що ця заборона не 
є атакою на Русофільський рух і не є політично 
мотивована. У липні 2014 року Україна пору-
шила кримінальну справу проти К. Малофеєва, 
закидаючи йому фінансування нелеґальних вій-
ськових угруповань в східній Україні. Того року 
він попав до списка осіб, на яких Европейський 
Союз наклав санкції. У грудні 2014 року Депар-
тамент фінансів США заявив, що К. Малофеєв 
був одним з головних джерел фінансування для 
росіян, котрі пропаґували сепаратизм в Криму. У 
своїй заяві департамент сказав, що К. Малофеєв 
брав участь в діях‚ „які загрожують миру, безпе-
ці, стабільності, суверенітетові або територіяль-
ній цілісності України”. („The Sofia Globe”)

 ■ Суд дозволив змінити правила азилю

ВАШІНҐТОН. – Верховний суд США 11 вересня 
дозволив Адміністрації Президента Дональда 
Трампа змінити правила щодо прохання про 
надання притулку на кордоні США-Мексико. Го-
лосами 7-2 суд дозволив на нову вимогу, а саме, 
що еміґранти мусять спершу просити притулку 
в країні, через яку вони подорожували‚ заки 
дісталися до кордону США. Це матиме найбіль-
ший вплив на еміґрантів з Центральної Амери-
ки, котрі приходять до США через Мексико, а не 
стосуватиметься еміґрантів з самого Мексико. 
Нове правило віддзеркалює намагання прези-
дента дотримати свою передвиборчу обіцянку, 
щоб обмежити число нелеґальних еміґрантів 
на південному кордоні країни. Але 16 вересня 
59 родин еміґрантів з Центральної Америки по-
дали позов до Федерального суду у Вашінґтоні, 
кажучи, що уряд не дав ніякого попередження 
про ці зміни. („Reuters”)

 ■ У Гарварді вручили Шнобелівську премію

КЕМБРИДЖ, Масачусетс. – У Гарвардському 
університеті 12 вересня 29-ий раз вручили що-
річну Шнобелівську премію за найбільш аб-
сурдні досягнення в науці. Нею нагороджують 
в 10 різних дисциплінах. Шнобелівська премія 
миру дісталася групі учених з Великобританії, 
Савдійської Арабії, США і Сінгапуру‚ які намага-
лися виміряти рівень задоволення, яке можна 
отримати від лоскоту. Премію в галузі економі-
ки отримали японські фахівці. Вони з’ясували, 
які банкноти найкраще підходять для бактерій. 
Виявилося, що найбільше мікробів збирається 
на американському долярові і румунській леї. 
Премія в галузі медицини дісталася італійцеві‚ 
який встановив, що піца може захистити від 
безлічі хвороб за умови, що вона приготовле-
на в Італії. Премію вручають справжні нобелів-
ські лавреати. Переможці отримують кавовий 
стаканчик, упаковку жувальної гумки, сигаре-
ту, зубну щітку і грошову нагороду В розмірі 10 
трлн. зімбабвійських дол. (40 американських 
центів). (Радіо Свобода)

АМЕРИКА І СВІТ                     Австралійська фотовиставка  
про Голодомор відкрилася у Києві

Союз Українських Організацій в Австралії

КИЇВ. – В листопаді 2018 в Мельбурні Союз 
Українських Організацій в Австралії відкрив 
унікальну фотовиставку, щоб відзначити 85-ту 
річницю Голодомору, Сталінського геноциду в 
Україні 1932-33 років.

Виставка вшановує тих, хто пережив Голодо-
мор і оселився в Австралії опісля. Дев’ять міся-
ців потому виставка відкрилася в Києві, внаслі-
док співпраці СУОА та Національного музею 
,,Меморіял жертв Голодомору”. 22 серпня ,,Голо-
си з-за океану: фотовиставка про Голодомор” 
була офіційно відкрита Міністром культури 
України Євгеном Нищуком. 

Є. Нищук пристрастно розповів про потре-
бу пам’ятати про страждання пережиті укра-
їнцями під час радянської ери та важливість 
та потребу інформувати світову спільноту та й 
самих українців, оскільки багато українців досі 
не усвідомлюють тяжкість трагедії Голодомору. 

На відкритті також були присутні Меліса 

О’Рурк, посол Австралії в Україні, Олеся Ста-
сюк, директор Національного музею ,,Меморі-
ял жертв Голодомору”, куратори фотовиставки 
Галя Костюк та Яніна Ґрін та інші поважні гості. 

Цей зворушуючий проєкт виник завдяки ста-
ранням Г. Костюк, Каті Даниляк, заслуженого 
фотографа Я. Ґрін та фотографа Андрія Гавра-
на. З допомогою місцевої діяспори вони їздили 
Австралією майже два роки збираючи інтерв’ю 
та фотографуючи тих хто пережив Голодомор.

Проєкт був покликаний увіковічнити історії 
тих неймовірних витривалих людей, яким зараз 
80-90 років, деякі з яких не дожили до наших 
днів, та їхніх сімей. Фотовиставка представ-
ляє 26 великоформатні чорно-білі портрети. 
Біля кожного портрету можна прочитати істо-
рію людини, яка пережила Голодомор, створю-
ючи дуже сильний емоційний досвід для відвід-
увачів. Також відвідувачі можуть написати лис-
та людям зображеним на виставці.

Міністер культури України Євген Нищук говорить під час відкриття виставки.

надати право вето російським маріонеткам, аби 
Кремль міг впливати на безпекову та зовнішню 
політику нашої держави.

Безумовно, будь-яким спробам трансформа-
ції чи видозміни Мінських домовленостей Росія 
буде противитися. Вона не дасть цього зробити. 
Коли В. Зеленський заговорив про необхідність 
залучення до переговорів Сполучених Штатів 
Америки, у Москві відповіли, що в цьому немає 
потреби. Позицію Росії підтримав і Президент 
Франції Емануель Макрон (у нього суттєвий 
брак успіхів у внутрішній політиці Франції, 
тому він хоче компенсувати це зовнішньополі-
тичними перемогами). Відтак Росія не допус-
тить зміни формату і домовленостей, адже, 
якщо до перемовин приєднаються американці, 
то ошуканство росіянам не вдасться. 

Тож Росія і далі наполягатиме на тому, що 
Україна повинна „почути Донбас“. Більше того, 
навіть якщо Мінські домовленості будуть змі-
нені, вони навряд чи стануть  ефективниішми 
та приведуть нас до  миру в Україні та повер-
нення наших територій. Адже, як я вже гово-
рив, існують стратегічні інтереси Російської 
Федерації щодо України, і вони не змінилися. 
Російська політична еліта та більшість росіян 
погоджуються з тим, що Росія не може відпус-
тити Україну, не може дозволити, аби наша кра-
їна стала членом Европейського Союзу і НАТО.

І це – ключовий момент. Тому питання не 
в тому, як виписані документи, а в тому, що 
росіяни готові провадити свою аґресію в різ-
них формах. Війна триває не тільки в Доне-
цьку і Луганську, але й у Криму, де наших гро-
мадян незаконно затримують, а сам Крим пере-
творений на величезну військову базу, яка ста-
новить небезпеку не лише для України, але й 
для Середземноморського реґіону та Близько-

го Сходу. А від зміни формулювань Мінських 
домовленостей усе це не зміниться.  

Власне, Мінські домовленості певною мірою 
невигідні і росіянам, оскільки вони визнача-
ють чіткий порядок дій: спочатку припинити 
стріляти, відвести збройні формування, а потім 
переходити до політичних кроків. Їх такий 
порядок дій не влаштовує. Тому вони пропону-
ють формулу друга В. Путіна – Франк-Вальтера 
Штайнмаєра, яка дозволяє дозволяти україн-
ців вбивати щодня та зобов’язує Україну внести 
зміни до Конституцію на догоду Росії.  

Отже, за таких умов нам слід розуміти, що 
швидке вреґулювання конфлікту з Росією є 
нереальним. Швидке вреґулювання можли-
ве лише за умови капітуляції України. Сьогод-
ні ми не можемо припустити, чим закінчить-
ся ця війна: чи то Донбас і Крим повернуться 
до складу України, чи то Росія якимось чином 
їх визнає, чи то підтримуватиме їх у такому ж 
стані, як Південну Осетію та Абхазію. Україні 
важливо не поступатися власними інтересами в 
даний момент, тому що такий крок здатен сут-
тєво вплинути на наші стратегічні опції. 

А ілюзії В. Зеленського про можливість домо-
витися з В. Путіном, думаю, будуть розбиті 
російською політикою дуже скоро. Він зрештою 
зрозуміє, що єдиний шлях захистити майбут-
нє України та припинити війну – це посилен-
ня та модернізація нашої держави, починаючи 
від Збройних сил України і закінчуючи нашим 
суспільним життям, прискорення нашого про-
сування до західніх безпекових та економічних 
структур. От тоді В. Путін зрозуміє, що його 
інвестиції у „п’яту колону“ не працюють, а від-
так він буде змушений шукати інші форми спів-
існування з Україною.

УНІАН‚ 10 вересня

Олександер Хара – дипломат‚ експерт Громад-
ського фонду „Майдан закордонних справ“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Чи є сенс трансформувати...

(Закінчення на стор. 19)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Як ожило українське кіно
Старшого віку читачі „Свободи“ пам’ятають часи‚ коли про україн-

ське кіно вони й гадки не мали. Тепер стало інакше: практично щоміся-
ця можна побачити новий фільм з України в закордонних культурних 
центрах. У 2014-2019 роках у прокат вийшли 110 вітчизняних повно-
метражних фільмів, було знято 173 фільми, а державне фінансування 
української кінематографії збільшилось з 63.1 млн. грн. до 505.9 млн. 
грн. Позитивна динаміка: 2011 року в українських кінотеатрах показа-
ли лише один фільм українського виробництва‚ а 2017 року зняли вже 
47 фільмів за часткового фінансування держави. У 2018 році вийшло 46 
українських стрічок. Усі їх частково профінансувала держава. 

Важливою подією для функціювання українського кіно став ухвале-
ний у березні 2017 року закон „Про державну підтримку кінематогра-
фії“, згідно з яким українські документальні, просвітницькі, анімаційні, 
дитячі, авторські та дебютні фільми змогли претендувати на повне дер-
жавне фінансування виробництва.

Українські фільми здобули нагороди з найпрестижніших кінофес-
тивалів світу. Картина режисера Сергія Лозниці „Донбас“ отримала в 
Каннах нагороду за найкращу режисерську роботу‚ а фільм „Жінка на 
війні“ – нагороду за найкращу музику разом з державною премією 
Каннського кінофестивалю „Золота залізниця“. Фільми українського 
виробництва були висунуті на здобуття премії „Оскар“. Серед визнаних 
глядачами фільмів „Позивний Бандерас“‚ комедія „Скажене весілля“‚ 
фантастична стрічка „Бобот та енерґія Всесвіту“‚ „Кіборґи: герої не вми-
рають“‚ „Сторожова застава“, „Dzidzio Контрабас“ та інші. 

Водночас, найбільш касові українські фільми приводять в кінотеа-
три лише 300-400 тис. глядачів. За даними Держкіно, в Україні працює 
177 кінотеатрів із загальною кількістю 512 екранів. Для порівняння, у 
Британії у 2017 році було 4‚300 екранів.

Важливим кроком для розвитку кінематографії мало б стати при-
єднання України до Европейського фонду підтримки спільного кіно-
виробництва і прокату кінематографічних та авдіовізуальних робіт 
(„Еврімаж“), створеного при Раді Европи у 1988 році. У 2018 році 
„Еврімаж“ підтримав заявку України на приєднання до кінофонду. 
14 січня 2019 року Президент України Петро Порошенко зареєстру-
вав у Верховній Раді законопроєкт про приєднання України до цього 
фонду, розроблений Державним аґентством України з питань кіно й 
Міністерством культури України. Але у Верховній Раді не знайшлося 
достатньої кількості голосів. Настав час розглянути закон про держав-
ну підтримку кінематографії, зокрема про часткове повернення витрат 
кіновиробникам, що знімають в Україні‚ затвердити достойне фінансу-
вання галузі, ратифікували угоду про спільне виробництво з Канадою. 

Існує думка, що сучасне українське кіно надто героїчне. Звісно‚ філь-
ми формують український культурний контекст. Але треба створювати 
й власні комедії. 

Кіно для юних глядачів поступово переходить від казки до пригоди. 
У багатьох фільмах йдеться про проблеми сім’ї та можливості їх подо-
лання. Повертаються фільми, що мають основою клясичні літературні 
твори. 

Закордонне українство може підтримати кінематографію України не 
лише відвідуванням кінопоказів. Дієвою формою стали кінофестивалі 
українського кіно в Канаді‚ Ізраїлі‚ інших державах. 

12 вересня Україна святкувала День українського кіно та 25-річчя 
Довженко-центру і з цієї нагоди було відкрито довгоочікуваний Музей 
кіно‚ який розповідає про те‚ як українське кіно свого часу вийшло на 
міжнародний ринок. Тепер є нагода поновити колишню славу. 

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

Вбивство трьох братів Ковальчуків
Анатолій Ковальчук

Не оминули комуністичні репре-
сії родин моїх батька й матері. 
Жертвами стали їхні батьки, оби-
два мої діди Павло Ковальчук, уро-
дженець села Тернавки Хмельниць-
кої области‚ і Лаврентій Зоренко 
села Косівки Київської области. 

Ще в січні 1935 року був зааре-
штований Л. Зоренко. Його засу-
дили на 12 років концтабору. Увесь 
термін покарання мій дід відбув у 
таборах Колими. Завдяки міцно-
му здоров’ю вижив і‚ хоча втратив 
праву ногу‚ голодного 1947 року 
калікою повернувся додому. Помер 
у рідному селі восени 1981 року. 

Мій дід по батькові П. Коваль-
чук народився в селянській роди-
ні‚ закінчив церковно-парафіяльну 
школу. У часи Української Народної 
Республіки разом з старшим братом 
Дмитром стали бійцями Армії УНР. 
П. Ковальчук був командиром чоти. 
1919 року під час перебування вій-
ськового підрозділу неподалік Ста-
рокостянтинова захворів на тиф. 
Міг би померти в лазареті через від-
сутність ліків, але про хворобу пові-
домили дідового батька Силу‚ який 
привіз напівживого сина додому. 
На щастя, молодий організм здолав 
недугу. Проживав з батьками і пра-
цював у їхньому господарстві. Зго-
дом одружився і став успішно гос-
подарювати на своїй землі. 

За розповідями бабусі, у їхній 
хаті вечорами збиралося бага-
то людей, особливо молодих чоло-
віків‚ і допізна вели розмови про 
політику, про те, як жити далі, 
якщо влада відбере в селян зем-
лю, інвентар і знищить їхні інди-
відуальні господарства. 1930 року 
добровільно віддав до новоство-
реного колгоспу двоє коней і весь 
інвентар, придбаний колись за гро-
ші, зароблені його батьком під час 
дворічного перебування у США. 
Знав‚ що йому, колишньому пет-
люрівцю‚ загрожує арешт і тюрма. 
У колгоспі працював полеводом. 
Восени 1932 року після затяжних 
дощів дуже рано вдарили морози. 
На полях залишилися хоч викопа-
ні, але ще не вивезені до цукрово-
го заводу буряки. Через невивезені 
буряки п’ятьох полеводів 24 листо-
пада 1932 року було заареш товано. 

21 грудня 1932 року мій дід був 
засуджений до 10 років позбавлен-
ня волі і етапований на будівни-
цтво Біломоро-Балтійського кана-
лу. Всі важкі роботи виконували 
вручну. Дід важко захворів і пере-
бував майже в безнадійному ста-
ні. У той час було ухвалене рішен-
ня відпускати додому виснажених 
в’язнів, які перебували на порозі 
смерти. Наприкінці голодного 1933 
року він приїхав додому. 

Проте влада не дозволила дідові 
залишатися в рідному селі, оскіль-
ки термін покарання залишився 
не відбутим, а судимість не була 
погашена. Впродовж пів року він 
мусив покинути межі України. Їха-
ти вирішив у Челябінську область 
з жінкою і двома синами. Працю-
вав ремонтним робітником. Заго-
товляв сіно і вирощував биків. 31 
березня 1938 року його заарешту-
вали. Переказав дружині, щоб про-
дала все майно і негайно поверта-
лася в Україну, бо він уже ніколи з 
в’язниці на волю не вийде. 

Жінка й діти виконали наказ й 
приїхали в Тернавку. Згодом діль-
ничний міліціонер приніс довід-
ку, що П. Ковальчука було засудже-
но на 10 років без права листуван-
ня‚ але 1942 року він помер у табо-
рі від хвороби серця. Мій батько 
розповів про цю довідку Купріяно-
ві Заянчківському, який працював 
секретарем сільської ради. 

Той, вислухавши сумну новину, 
відкрив таємницю про причетність 
місцевої влади до долі діда. Вияв-
ляється, на початку березня 1938 
року до сільської ради надійшов 
лист з вимогою надіслати харак-
теристику на колишнього жите-
ля Тернавки П. Ковальчука. Голо-
ва сільської ради Бенедьо Шмигель-
ський наказав секретареві написати 
характеристику, зазначивши, що П. 
Ковальчук – ворог більшовицької 
влади‚ добровільно пішов воюва-
ти за Україну й дослужився в Симо-
на Петлюри до посади командира 
чоти. Воював би й довше, якби не 
хвороба. А потім проліз у колгосп, 
щоб із середини його розвалити. 

28 серпня 1938 року в Челябінську 
комісія НКВД СРСР винесла смерт-
ний вирок моєму дідові. Загалом  
впродовж 1938 року було розстріля-
но дев’ятьох тодішніх жителів Тер-
навки. Іще декілька цікавих фактів. З 
„Книги пам’яти Челябінської облас-
ти“ я довідався, що 3 жовтня 1938 
року були розстріляні також двою-
рідні брати мого діда Григорій й Гав-
рило Ковальчуки з села Тернавки. 

Багато українців, не знаючи 
справжнього минулого свого роду 
і народу, не орієнтуючись у сучас-
них політичних подіях, голосують 
за антиукраїнських (промосков-
ських та олігархічних) кандидатів і 
промосковські партії на президент-
ських і парляментських виборах.

Знаймо: тільки послідовно укра-
їнська за духом, мисленням і спо-
собом діяльности влада в демокра-
тичній, могутній, заможній україн-
ській державі стане запорукою волі, 
безпеки, достатку, щастя і процві-
тання української нації на рідній 
землі!

Бориспіль, Київська область.

Чи призведе ця політика до оста-
точної капітуляції, чи В. Зелен-
ський наївно сподівається обіграти 
В. Путіна, притупив ши його пиль-
ність, – наразі достемен но не відо-
мо. Але тривожні дзвінки вже є. 
Один з них – шокуюча заява голови 
парляментського Комітету з питань 
зо внішньої політики Богдана Яре-
менка (від „Слуги народу“), що 
для поліпшення атмосфери під час 
переговорів з Росі єю про мир та для 

„відновлення довіри“ слід вивес-
ти американських інструк торів 
з території України. Б. Яременко, 
отримав ши посаду голови Комітету, 
на радощах збожеволів? Ні‚ швидше 
за все‚ ця заява – пробний камінь, 
випробуван ня громадської думки. 
Або ж прелюдія до капітуляції. 

Бо „миротворець“ В. Путін гото-
вий подарувати Україні мир лише 
за цієї умови.

„Високий замок“‚ 11 вересня

Наталія Балюк – головний редак-
тор газети „Високий замок“‚ Львів.

(Закінчення зі стор. 3)

Усе йде за пляном...
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Наше суспільство заражене пацифізмом
Віктор Бобиренко

Чим схожі Володимир Путін і 
Володимир Зеленський? Пра-
вильно, обидва – прекрасні акто-
ри. Вони не просто грають роль, 
а вживаються в неї. І грають вони 
виключно позитивні ролі.

У чому між ними відмінність? 
Правильно. Володимир Олексан-
дрович грає ролю пацифіста і сам 
пацифіст. А Володимир Володи-
мирович грає ролю пацифіста, а 
сам – людожер. Мало того, україн-
ське суспільство (останнім часом) 
заражене пацифізмом і ця хворо-
ба проґресує. А російське – зараже-
не войовничим імперським духом. 
Помноженим на сталінські при-
щеплення: „ліс рубають – тріски“, 
„здохни ти сьогодні, а я завтра“, 
„потрапив у полон – боягуз і ворог“.

Тому українське суспільство 

високо оцінить обмін полоненими 
і воздасть електоральними симпа-
тіями В. Зеленському.

Якщо хтось вірить, що В. Путін 
повернув полонених просто тому, 
що щедрий і добрий – той просто 
не знає життя. А яка ж тоді моти-
вація В. Путіна? Хтось при пам’яті 
повірить у тезу, що В. Зеленський 
умовив В. Путіна?

Будь-яка угода з В. Путіном 
на його умовах – це програш. Ми 
просто не все знаємо. І можливо, 
Володимир Цемах – це лише час-
тина угоди. І ми, можливо, колись 
заплатимо тисячами життів за цю 
поступку ворогові.

Але нам подали це як перемо-
гу. Тому, що суспільство хворе на 
пацифізм.

Колись дуже давно з Нової 

Після обміну полоненими
Після евфорії звільнення 35 

українських полонених, фактич-
но політичних в’язнів Москви, та 
радісних представлень з’єднання 
сімей приходить час робити пев-
ну політичну та раціональну ана-
лізу, яка не применшує важливос-
ті самої події, а також заслуги Пре-
зидента Володимира Зеленського у 
цьому. Західна преса подала обмін 
як передання головних в’язнів Оле-
га Сенцова за Володимира Цемаха. 
Тому‚ мабуть‚ слід розглянути зви-
нувачення проти цих двох, а також 
інших українських полонених.

За поданням навіть російських 
засобів масової інформації О. Сен-
цов‚ український кінорежисер, 
сценарист, письменник який‚ був 
активним учасником Революції 
Гідности‚ весною 2014 року повер-
нувся до Симферополя, де постій-
но проживав, та почав займати-
ся організацією мітинґів та поста-
чанням продуктів та іншого необ-
хідного українським воякам у Кри-
му. 10 травня 2014 його затримали 
у Симферополі російські силовики. 

В. Цемах‚ колишній началь-
ник протиповітряної оборони 
так званої „ДНР”, служив в 1-ій 
Слов’янській бриґаді. У 2014 році 
перебував на позиціях в районі 
міста Сніжного в момент знищен-
ня літака Boeing 777, через що став 
головним фігурантом у справі про 
збиття маляйзійського літака.

Тобто дві дуже відмінні поста-
ті. Один – кінорежисер‚ який при-
носив харчі українським воякам на 
Криму. Другий – російський солдат 
або суроґат, якого підозрівають у 
причетності до вбивства 298 паса-
жирів маляйзійського літака.

Олександр Кольченко, археолог 
та активіст профспілок‚ був затри-
маний у Криму разом з О. Сенцо-
вом за подібну діяльність.

Усі полонені українці фактично 
були політичними в’язнями‚ яким  
закидали „намагання” займати-
ся терористичною діяльністю без 
кримінального наслідку чи жертв 
або антиросійську діяльність під 
час війни у  Чечні, тобто діяльність 
20-річ ної давнини.

Рівности між полоненими немає. 
Можна би сказати, що при цьо-
му обміні Володимир Путін пере-
міг. Він вимагав‚ щоб В. Цемах 
був включений в обмін. Україн-
ська сторона вказала на цю вимо-
гу як на доказ причетности Росії 
до злочину, але врешті погоди-
лася на обмін. До речі, хоча фак-
тично подавали, що допитуван-
ня пройшло з голяндської сторо-
ни, невідомо ще які будуть претен-
зії за його звільнення від Голяндії, 
Австралії чи Маляйзії, яких грома-
дяни також загинули. Голяндія зая-
вила, що вимагатиме від Росії екс-
традиції В. Цемаха, а Росія сказала, 
що дасть нагоду його переслухати. 
Це останнє дуже неймовірне.

Між в’язнями‚ звільненими 
Україною‚ були Кирило Вишин-
ський – журналіст‚ який працював 
в Україні для російської держав-
ної аґенції новин „Новості”, і двоє 
вояків України Максим Одінцов і 
Александер Баранов‚ які перейшли 
на сторону Росії при її вторгненні 
у Крим.

Два останні явно військові зрад-
ники, а К. Вишинський як журна-
ліст для державної служби Росії, де 
немає незалежної преси‚ тим біль-
ше як журналіст державної пре-
си і‚ правдоподібно‚ аґент росій-
ських спецслужб.  Всі три заслуго-
вували‚ мабуть‚ найгіршого пока-
рання. К. Вишинський бравурно 
заявив‚ що повернеться в Украї-
ну на судовий процес. Побачимо. 
При всьому є друга сторона‚ яку 
фактично мало хто наголошує. 

Україна як цивілізована демокра-
тична держава рахується з життям 
кожної людини‚ тому‚ мабуть‚ піш-
ла на найдальші поступки, щоби 
звільнити своїх фактично невинних 
громадян. Москва керується інши-
ми критеріями. Хтось може ска-
зати‚ що це слабкість України, але 
мені здається‚ що бути цивілізова-
ною, демократичною державою яка 
піклується про захист своїх грома-
дян, є сильною стороною України.

Аскольд С. Лозинський‚ 
Ню-Йорк

Варто продовжити розповідь  
про цвинтар у Бавнд Бруку

Я отримала від Консисторії 
Української Православної Церк-
ви США ілюстрований довідник 
„Цвинтар Церкви-пам’ятника св. 
Андрія Первозваного у Савт Бавнд 
Бруку, Ню-Джерзі“, у якому вміще-
но відомості про багатьох амери-
канських українців і місце їхнього 
вічного спочинку. Про це видання 
6 вересня була докладна розповідь 
у газеті „Свобода“. Книга розповіла 
також про моїх діда і батька Василя 
Григоровича і Василя Васильовича 
Кричевських. 

Книга цікава, бачу багато знайо-
мих, де вони поховані і коли. Було 
б добре передбачити видання дру-
гого тому довідника, у якому вміс-
тити відомості про інших людей, 
похованих на цвинтарі. Упорядник 
книги, редактор „Свободи“ Лев-
ко Хмельковський сказав мені‚ що 
готовий продовжити цей проєкт. 
Для цього треба вислати йому в 

електронному вигляді їхні корот-
кі біографії і фотографії на адресу: 
levkhmel@gmail.com.

Якщо хтось не має електронної 
пошти, можна вислати друкова-
ні чи рукописні матеріяли і фото-
графії до Консисторії: Ukrainian 
Orthodox Church of the USA, P.O. 
Box 495, South Bound Brook, NJ 
08880. У наступному виданні варто 
передбачити доповнення вже пода-
них життєписів (у книзі немає біо-
графій ряду письменників та дія-
чів визвольних змагань), а також 
передбачити можливі уточнення. 

Книгу слід розцінювати як важ-
ливий внесок в українську некро-
полістику – опис поховань і цвин-
тарів, котра у самій Україні після 
набуття незалежности ще не стала 
поширеною. 

Катерина Кричевська-Росандіч‚ 
Мавнтен-В’ю, Каліфорнія

Буде Молодіжний центр в Рогатині
Пам’ятний знак „За заслуги перед містом Рогатином“ вручено 11 

липня засновниці та президентові Вірі Костюк-Буш, а також членам 
благодійної організації „Pro Ukraine e.V“. В. Костюк-Буш розповіла у 
листі до „Свободи“:

Моя мати Марія Костюк, 
народжена Шевців 12 липня 
1925 року, була ученицею Рога-
тинської гімназії ім. Володими-
ра Великого до закриття закла-
ду під час Другої світової війни.

Обидва її брати Богдан та 
Ярослав Шевціви, котрі були 
старші за Марію, також навча-
лися у Рогатинській гімназії. 
Їхні батьки Василь та Анастасія 
Шевців під час польської окупа-
ції звели цегляний будинок на 
вулиці Лесі Українки, де й жили 
їхніх троє дітей. Оскільки моя 
бабуся була вчителькою у шко-
лі в селі Черче, а мій дідусь В. 
Шевців був вчителем у іншій 
школі, діти жили у будинку самі 
впродовж тижня, щоб мати 

З ПРЕСИ

(Закінчення на стор. 16)

Андрій Буш та всі члени організації 
„Pro Ukraine e.V“. (Закінчення на стор. 19)

якісно вищий рівень. Саме з цього 
історичного моменту проголошення 
автокефалії для ПЦУ головним спів-
розмовником в екуменічному діяло-
зі для УГКЦ вже є не так Російська 
Православна Церква, а помісна Пра-
вославна Церква в Україні“.

Патріярх Святослав, підсумо-
вуючи зустріч східніх католиць-
ких ієрархів Европи, яка відбула-
ся 12-14 вересня у Римі, наголосив: 
„Східні Католицькі Церкви здій-
снюють свій богословський вне-
сок у традицію самої Католицької 
Церкви, допомагаючи їй повніше 
висловити свій вселенський вимір. 
Католицькість Церкви не може 
бути обмеженою лише її латин-
ською традицією“.

Щодо екуменічного діялогу з 
Православною Церквою, то „Схід-
ні Католицькі Церкви пропонують 
нові елементи в осмисленні при-
мату Єпископа Рима та синодаль-
ности.  Водночас, Східні Католиць-

кі Церкви, – наголосив Патріярх 
Святослав під час розмови з Патрі-
ярхом Варфоломієм, – пропону-
ють Римо-Католицькій Церкві нові 
форми здійснення Петрового слу-
жіння“. Він також запропонував 
Патріярхові Варфоломію створи-
ти змішану комісію Православної 
Церкви та Східних Католицьких 
Церков, щоб „дати новий поштовх 
в екуменічному діялозі“.

Константинопольський Патрі-
ярх пояснив Патріярхові Святосла-
ву свої кроки щодо надання автоке-
фалії ПЦУ та високо оцінив відкри-
тість УГКЦ в екуменічному спілку-
ванні. Глава УГКЦ пригадав, що це 
вже їхня друга зустріч, і висловив 
радість з приводу того, що діти Київ-
ської Церкви пам‘ятають про те, що 
їхньою Церквою-матір’ю є Церква 
древнього Константинополя.

Зустріч відбулася з ініціятиви 
Предстоятеля УГКЦ в рамках офі-
ційної візити Патріярха Варфоломія 
до Ватикану, організованої Папською 
радою у справах єдности християн.

Секретаріят Глави УГКЦ в Римі

(Закінчення зі стор. 1)
Зустрілися...
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Український прапор над Чикаґо
Марта Фаріон

ЧИКАҐО. – 23 серпня Український Конґресо-
вий Комітет Америки (Відділ Ілиной) провів офі-
ційну церемонію біля управління міста Чика-
ґо. Хвилюючий момент підняття американсько-
го та українського прапорів віддзеркалювався у 
скляних та сталевих фасадах хмарочосів довко-
ла площі. Українська співачка Ольга Цвинтарна 
виконала національні гимни двох країн.

Урочистe піднесення прапорів здійсни-
ли Українські Американські Ветерани (Стани-
ця 32), які впродовж усіх вихідних днів також  
допомогали у проведенні святкування.  

Співорганізатор свята, Генеральне консуль-
ство України в Чикаґо, розмістив під відкри-
тим небом фотовиставку українських краєвидів 
„Вражаюча Україна“. Завдяки активній діяль-
ності Генерального консула Лариси Герасько в 
дипломатичній спільноті керівники багатьох 
консульських місій відвідали захід на знак солі-
дарности з Україною.

До відвідувачів культурної програми також 
приєднались скарбник округи Кук Марія Пап-
пас, представники управління Чикаґо та Гене-
ральної прокуратури штату Ілиной.

Генеральний консул Л. Герасько привітала і 
запевнила усіх друзів, що Україна продовжува-
тиме захищати свою свободу і боронити свою 
територію. Зазначалося, що українці іміґрува-
ли до США упродовж минулих 125 років  і ста-
ли добре організованою громадою.  Наприкін-
ці офіційної програми перед відомою скульпту-
рою Пікасо відбувся флешмоб, під час якого був 
розгорнутий величезний український прапор та 
виконаний Гимн України.

Упродовж 23-24 серпня тисячі відвідувачів 
заповнили „Українське село“ в одному із цен-
тральних районів міста, де відбувся великий 
щорічний фестиваль, який організовує УККА 
протягом 36 років. Фестиваль відкрив Ігор 
Дячун, президент Відділу УККА, який предста-
вив д-ра Марію Коркашч-Грошко, віце-прези-
дента місцевого Відділу УККА – ведучу програ-
ми.

Дводенний фестиваль включав виступи та 
привітання посадовців міста, штату та феде-
рального рівня, серед яких були конґресмен 
Денні Дейвіс, скарбник М. Паппас, колишній 
комісар округи і кандидат у діловоди окружно-
го суду Річард Бойкін, президент Ради литовців 
Америки та Об’єднаного національного коміте-

ту Балтійських громад Америки Сауліус Купріс, 
голова Фонду „Дорога до миру“ Генрік Марци-
няк, представники міської ради та інших урядо-
вих відомств.

Десятки торговців демонстрували та прода-
вали традиційні вироби, а продавці продуктів 
харчування та напоїв ледве встигали за попи-
том.  Надзвичайною атракцією був конкурс 
вишиванок під гаслом „А сорочка вишита сер-
цю мила”, який долучив до себе велику кількість 
конкурсантів в розкішних строях і вишивках.  

У першій половині щоденних програм була 
показана  творчість талановитих дітей, хорових 
і танцювальних колективів, а у наступній час-
тині програми – виступи зірок естради та рок-
груп.

Особливим пунктом програми наприкінці 
обох днів святкування стала поява на сцені рок-
груп „Flit“ і „Mad Heads“ та співачок О. Цвин-
тарної й Ірини Лончини. Виступ І. Лончини в 
оточенні танцювальних колективів „Горлиця“ і 
„Вишиванка“ викликав овації відвідувачів.

У соціяльних мережах відеопоказ святкувань 
в центрі міста  відвідали 600 тис. осіб.  

Марта Фаріон – віце-президент відділу УККА.

В Огайо відзначили День Незалежности

Олександр Федорчук

ПАРМА‚ Огайо. – За наказом управління рух 
по головній вулиці Парми 24 серпня серед дня 
було припинено. Українська громада Великого 
Клівленду в цей день відзначала 28-му річницю 
Незалежности України. На честь свята комітет 
„Українського села“ разом з Українськими Злу-
ченими Організаціями (УЗО) організував пара-
ду, в якій взяли участь українські церкви, під-
приємства, українські й американські школи та 
представники інших національностей, які сво-
єю активністю продемонстрували солідарність 
з Україною.

Активну участь в параді щороку бере також Укра-
їнська Культурна Асоціяція Огайо з Колумбусу. 

Обабіч дороги майоріли українські прапо-
ри, хідники були заповнені людьми, що весело 
зустрічали колони учасників паради. Діти зби-
рали цукерки, які для них розкидали учасники 
паради.

Особливої урочистости святкуванню нада-
ла присутність Посла України в США Валерія 
Чалого, що йшов у першій колоні з дружиною 
Людмилою Мазукою, дочкою Ольгою, сином 
Ярославом, посадником Парми Тімоті ДеҐіте-
ром та головою УЗО Мартою Ліщинецькою. 

Колони підійшли до Катедрального собору 
Української Католицької Церкви, де була вста-
новлена трибуна, з якої голова управи „Україн-
ського села“ Роман Федьків та Надія Тарнавська 
коментували хід паради.

М. Ліщинецька привітала усіх з Днем Неза-
лежности, Єпископ Богдан Данило закликав 
до спільної молитви. Коли Юлія Гуленко та 
Заслужений артист України Ігор Богдан спі-
вали національні гимни, були підняті держав-
ні прапори.

Посол В. Чалий звернувся до громади з подя-
кою за вагомий вклад діяспори в протистоян-
ні аґресорові в Україні, за надання допомоги у 
лікуванні поранених та збереження українсько-
го патріотичного духу. Він вручив М. Ліщинець-
кій Спеціяльну відзнаку Посольства.

Парада закінчилася спільною молитвою, до 
якої закликав настоятель Собору св. Володими-
ра Української Православної Церкви протоєрей 
Іван Наконечний.

Українськi прапори несуть члени Української Культурної Асоціяції 
Огайо. (Фото: Олександр Федорчук)

На трибуні – Настоятель Катедри св. Володимира 
УПЦ протоєрей Іван Наконечний.

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УКЦ, 
парох Михайло Дроздовський.

На трибуні – Марта Ліщинецька, Валерій 
Чалий, Роман Федьків.

Асоцація ‘’Клівленд Майдан’’ – Андрій Воєцький і Володимир Кушнір несуть пля-
кат з солдатом.
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УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1940

На цій фотографії з 1940 року – члени Відділу 204 Українського Народного Союзу в Ню-Йорку, який був 
заснований 1 серпня 1925 року. Його основоположниками були Микола Воробець, Петро Задорецький і 
Микола Близнак. У першому уряді відділу предсідником був М. Воробець, секретарем М. Близнак і каси-
ром Михайло Вівчар. Пропам’ятна Книга видана з нагоди 40-літнього ювілею УНСоюзу (1936 рік) подає, що 
заслуженими членами Відділу 204 були М. Близнак, М. Воробець, Василь Дроботій, Петро Сокальчук, Іван 
Чорній. Відділ тісно співпрацював з іншими відділами УНСоюзу та з Центральним Комітетом Українських 
Організацій міста Ню-Йорк.

На веб-сторінці УНСоюзу 
читачі можуть переглянути 
фотоархів з історії організації. 
Фотоархів доповнюється і удо-
сконалюється. Загляньте тут: 
unainc.org/una/the-una-is-125-
years-old/.
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Д-р Альберт Кіпа – будівничий української науки
Тамара Скрипка

Д-р Альберт Кіпа народився 10 
вересня 1939 року у Києві. Його 
батько Вадим Кіпа – видатний 
учень професорів Павла Луцен-
ка, Григорія Беклемішева і Абра-
ма Луфера. Мама Алла Кіпа (з дому 
Дівішек) походила з родини пись-
менника Івана Нечуя-Левицько-
го, була учителькою музики. Піс-
ля закінчення аспірантури В. Кіпа 
працював педагогом у званні про-
фесора Київської державної кон-
серваторії по клясу фортепіяно. 

У рік закінчення консерваторії 
здобув перемогу на Першому Все-
союзному конкурсі піяністів 1937 
року. Блискучі концерти в Украї-
ні і поза Україною (Москва, Урал), 

виступи як соліста в симфонічних 
концертах (Київ, Москва) зроби-
ли В. Кіпу визнаним у музичних 
колах  і серед поціновувачів кля-
сичної музики. Останній концерт 
його кляси, що відбувся з величез-
ним успіхом напередодні війни, 
відзначився виступом його учениці 
Аріядни Лисенко, внучки компози-
тора Миколи Лисенка. 

Перед захопленням Києва нім-
цями консерваторію та її профе-
сорсько-викладацький склад ева-
куювали до Свердловська (Урал), 
де вона продовжувала функціо-
нувати під одним дахом з місце-
вою консерваторією. Однак не всі 
викладачі виїхали з Києва. Одра-
зу з приходом окупантів  у Міській 
управі було зформовано ряд відді-
лів, у тому числі й Відділ мистецтв. 
Викладачі, що лишилися у Києві, 
об’єдналися і продовжили заняття 
в консерваторії. Утримували кон-
серваторію і виживали з родинами 
виключно за рахунок концертів. 

У щоденнику художниці Ірини 
Хорошунової є згадка від 31 липня 
1942 року про В. Кіпу: „Консерва-
торія навіть переборщила з органі-
зацією концертів. Протягом мину-
лого і цього тижня – шість концер-
тів. Публіка не встигає відвідувати. 
В неділю грав Корольков. На кон-
церті публіка була представлена в 
основному німцями. (...) А вчора 
добре співала Тессейр і дуже добре 
грав Кіпа“. 

Восени 1943 року  В. Кіпа з дру-
жиною, маленьким сином Альбер-
том і матір’ю  опинилися у Берліні. 
В. Кіпа отримав посаду професора 

музики у Берлінській консервато-
рії. Згодом родина переселилася у 
табір для переміщених осіб у Гано-
вері. Тут у подружжя народилася 
дочка Ірена. 

У 1951 році  Кіпи еміґрували до 
США. Юність майбутнього вченого 
пройшла у Ню-Йорку. Він здобув 
диплом бакалавра у Сіті коледжі, 
де й розпочав свою педaгогічну 
кар’єру, працюючи викладачем. У 
кожному щорічному концерті сту-
дентів і учнів школи, що відбува-
лися в Літературно-Мистецькому 
Клюбі в Ню Йорку, А. Кіпа демон-
стрував бузсумнівні здобутки пія-
ніста. Він також виступав як пія-
ніст-соліст на традиційних музич-
них вечорах Вищої школи Карди-
нала Гейса у Ню-Йорку. 

Одна к  т а ла нови тий у чень 

Музичної школи Вадима Кіпи став 
не музикантом, а відомим нау-
ковцем-германістом і будівничим 
української науки за межами Укра-
їни. Ступінь маґістра з німецької 
філології здобув у Пенсильвансько-
му університеті, у 1964-1965 роках 
був лектором-гостем на катедрі 
американських студій Університе-
ту Альберта-Людвіґа в Німеччині й 
одночасно студіював германістику. 

У 1966 році А. Кіпа одружив-
ся з Оксаною Смулкою. Подруж-
жя виховало двох синів – Мар-
ка і Дмитра. У 1972 році А. Кіпа 
захистив докторську дисертацію 
з німецької літератури у Пенсиль-
ванському університеті.  

Конференцію НТШ присвятили Україні
Олена Гончарова

ЕДМОНТОН‚ Альберта. – 24 серпня до 28-річ-
чя відновлення незалежности України осередок 
Західньої Канади Наукового Товариства ім. Шев-
ченка в Канаді (НТШ) в Едмонтоні разом з Аль-
бертським товариством сприяння розвитку укра-
їнських студій (АТСРУС) зібрали колеґ та друзів 
на конференції „Мова, культура і соціюм в Украї-
ні та діяспорі”.

14 доповідачів та близько 40 гостей взяли 
участь у конференції, що відбулась в Інституті св. 
Івана. Конференція стала можливою завдяки під-
тримці НТШ, АТСРУС, відділу сучасних мов та 
культурології та Канадського інституту україн-
ських студій при факультеті гуманітарних наук 
Альбертського університету.

Конференція розпочалася привітанням д-ра 
Дарії Даревич, голови НТШ в Канаді. Вона 
окреслила історію НТШ як провідної суспіль-
но-наукової установи, наголошуючи на істо-
рії саме Західньоканадського осередку в Едмон-
тоні. Особливу увагу д-р Д. Даревич приділи-
ла ролі товариства у розвитку українських сту-
дій (прочитала вступне слово д-р Алла Недаш-
ківська). 

Від імени організаційного комітету, Олек-
санр Панкєєв, президент АТСРУС, та А. Недаш-
ківська, голова Західньоканадського осеред-
ку НТШ Канади, привітали гостей та учасників, 
побажали успішної конференції та запросили 
всіх до плідної дискусії.

Доповідачі Іван Шматко, Ростислав Сорока, 
Олексій Полегкий, Роман Лексіков, Богдан Гара-
симів, Лада Цимбала, Ірина Скубій, О. Панкє-
єв, Тетяна Іванченко, А. Недашківська, Андрій 
Горняткевич, Олена Гончарова, Валерій Полков-
ський, Ярослав Балан окреслили низку актуаль-
них питань, які цікавлять українське суспіль-
ство та українців за кордоном. 

Усі доповіді були виголошені українською 

мовою у п’яти секціях: „Влада та популізм в 
сучасній Україні”, „Правозастосування в сучас-
ній Україні”, „Культурний та соціяльний про-
стори сучасної України”, „Мовні питання” та 
„Суспільство та персоналії української діяспо-
ри в Канаді”.

Р. Сорока зосередив увагу на популістських 
радикальних партіях України. О. Полегкий 
представив найновіші дані про перемоги попу-
лізму в Україні. Про питання правозастосу-
вання та реформи поліції в Україні говорили І. 
Шматко, Б. Гарасимів та Р. Лексіков. 

На рефлексіях сучасної української худож-
ньої культури зосередилася Л. Цимбала. І. Ску-
бій проаналізувала універсальний магазин як 
„радянський” символ у сучасному міському 
просторі України. О. Панкєєв у своїй доповіді 
звернув увагу присутніх на використання етно-
графічних та історичних назв у реформі деко-

мунізації на приклад міста Запоріжжя. 
На мовних питаннях зосередилася Т. Іванчен-

ко, яка представила візуальні тексти ворожнечi, 
котрі побутують у соціяльних мережах. Про 
мовні ідеології в сьогоднішній Україні допові-
ла А. Недашківська. З доповіді А. Горняткеви-
ча слухачі довідалися про найновіший україн-
ський правопис. 

Остання секція конференції була присвяче-
на вивченню української діяспори. О. Гончаро-
ва говорила про голосування українців в Канаді 
на прикладі Альберти. Про громадських діячів 
Канади доповіли В. Полковський – про Джоржа 
Риґу, та Я. Балан – про Рію Клайман.

Учасники конференції мали змогу обговорюва-
ти з доповідачами хід реформ в Україні, теперіш-
ню політичну ситуацію, мовні питання та сучас-
ні зміни і процеси, сучасну українську художню 
культуру та трансформації в суспільстві.

Учасники конференції у Едмонтоні.  (Фото: Ірина Скубій)

Д-р Альберт Кіпа з Оксаною Радиш 
під час нагородження орденами „За 
заслуги“ у Генеральному консуль-
стві України в Ню-Йорку. 2010 рік. 

Д-р Альберт Кіпа з дружиною Оксаною і синами Марком і Дмитром. 

(Закінчення на стор. 16)

НАУКА                                                                                                                                                   
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Люди добрі‚ пишіть спомини!
Петро Часто

Заклик – та ще й зі знаком окли-
ку і відразу з заголовку – таке тра-
пляється не в кожному числі газети. 
Річ у тім‚ що автор спонуканий над-
звичайно сильним враженням від 
щойно прочитаних спогадів укра-
їнського архітектора Олександра 
Пежанського‚ упорядкованих його 
дочкою Дарією Ярошевич і видру-
куваних у 2018 році київським 
видавництвом „Майстер книг“.

Спогади – особливий жанр‚ в 
такій мірі особливий‚ що в безмеж-
ному книжковому морі він творить 
мовби острів‚ посеред якого рос-
туть екзотичні дерева‚ і кожне – 
абсолютно неповторне. Бо кожна‚ 
без найменшого винятку‚ людська 
біографія – глибоко індивідуальна. 
І хіба це не є доказом невичерпної 
творчої сили Того‚ з Чиїх рук наші 
„я“ ідуть у земний світ‚ аби тут‚ 
серед безлічі „я“‚ здійснити власну 
програму і помогти іншим у цьому?

Для української книжкової куль-
тури‚ взагалі для нашого націо-
нального самоусвідомлення спога-
ди ще довго залишатимуться цін-
ними як істотний додаток до нау-
кової історіографії‚ оскільки вона 
в часи поневолення України чужи-
ми державами не мала доступу до 
документу і змушена була обмина-
ти найважливіші для національно-
го „я“ теми і проблеми. Але з живої 
людської пам’яті нічого не пропа-

дає‚ тому так важливо‚ щоб пере-
жите осібним серцем і розумом 
збереглося і передалося від поко-
ління до покоління. Не один вже 
раз ставалось‚ що згадані люди-
ною життєві подробиці помагали 
реконструювати події‚ що мають 
загальнонаціональне значення.

Для перенесення споминів 
на папір не існує жодних кано-
нів. Тому не треба боятися бра-
тись за це діло‚ не треба боя-
тися „суб’єктивности“: спога-
ди якраз і мають бути наскрізь 
суб’єктивними‚ тобто природним 
чином нести на собі відбиток осо-
бистости автора‚ його своєрідне 
світовідчування і світорозуміння. 

Спомини ще й тому завжди 
неподібні між собою‚ що усі автори 
по-різному переживають зв’язок 
свого особистісного „я“ з довко-
лишнім „ми“. Тому‚ наприклад‚ 
озирання на своє минуле життя в 
Авґустина Блаженного вилляло-
ся у чистосердечну християнську 
сповідь‚ а от спогади Володимира 
Винниченка – це переважно пере-
жите і передумане в громадсько-
політичному „ми“.

Націкавіше читати‚ коли „я“ і 
„ми“ взаємодіють‚ взаємоприника-
ють‚ залишаючи від цього співдіян-
ня сліди і в людській душі‚ і в шир-
шому середовищі – родині‚ грома-
ді‚ народі. Особливо‚ коли в основі 
згадування – складний історичний 
період‚ як от у книжці‚ котру укра-

їнська мемуаристика завдячує шля-
хетним зусиллям дочки О. Пежан-
ського. Подані у ній біографічні 
деталі з драматичних часів україн-
сько-польсько-австрійсько-мадяр-
ського співіснування від початку 
ХХ ст. увиразнюють всі подібнос-
ті і всі неподібості між цими наро-
дами.

О. Пежанський народився в 1892 
році у Львові‚ в сім’ї архітектора-
українця Григорія Пежанського і 
Олени-Ернестини Голєндер‚ з поль-
ського роду. Отже‚ до якого наро-
ду могли у цьому випадку зачислю-
вати себе діти – Володимир‚ Олек-
сандер і Михайло? Прийшли вони 
на світ у подвійно‚ потрійно чужій 
державі‚ де панівними націями 
чулися австрійці‚ мадяри і поляки‚ 
українцям же в цьому тісному три-
кутникові місця не залишалося.

Читаємо про це: „Коли мені 
виповнилося шість років‚ мене 
записали до розташованої близь-
ко польської школи при вчитель-
ській семінарії‚ що була на вули-
ці Каліча. Пригадую собі в першій 
клясі учителя Дзіковського‚ який 
був дуже строгий і страшенно бив 
хлопців. З причини моєї подальшої 
серцевої недуги я в половині року 
перестав ходити до школи і ося-
гав науку вдома‚ куди приходив до 
мене учитель пан Коссак – будучий 
старшина Січових Стрільців. 1899 
року батько заанґажував його‚ щоб 

він мене навчав української мови‚ 
бо з мамою говорили ми‚ обидва 
хлопці‚ польською і цією ж мовою 
– між собою. З батьком розмовля-
ли ми все українською“.

Олександрів тато‚ Г. Пежанський‚ 
здобув освіту у львівській і віден-
ській Політехніці‚ відтак заслужив 
у своїй професії на високий авто-
ритет. За його проєктами у Льво-
ві споруджено елеґантні‚ европей-
ського взірця‚ будинки Жіночої 
гімназії‚ інститутів фізики і хемії‚ 
університетської бібліотеки та 
інших. 

Але така ось „українська деталь“ 
в його долі: „Вже на 35-му році 
життя ствердили лікарі у бать-
ка склерозу. Він розказував нам 
не раз‚ що його батько був бага-
тим господарем‚ але жалкував дати 
єдиному синові гроші на утриман-
ня під час студій в Політехніці‚ і 
батько змушений був під час студій 
заробляти на себе. Інтенсивна тяж-
ка праця без відпочинку сприяла 
хворобі…“.

Спомини відкривають перед 
нами неповторну і водночас типо-
ву історію української родини в 
тодішній Галичині‚ коли найпро-
стішим способом досягнути успіху 
в житті було відмовитися від свого 
коріння‚ від рідної мови – і є вели-
ким дивом‚ досі не розгаданим ні 

Цінне доповнення „Літопису УПА“
Микола Галів

Михайло Бохно. „Ще дещо про 
українське підпілля на Закерзонні. 
1944-1947“. Видавництво „Літопис 
УПА“. 2018. 359 стор. 

На полицях бібліотек появила-
ся цікава і багатоджерельна праця, 
учасника тих буремних історичних 
подій українського резистансько-
го руху на Закерзонні під час і піс-
ля Другої світової війни Михай-
ла Бохна „Ще дещо про українське 
підпілля на Закерзонні. 1944-1947“. 

Автор у назві вжив слова „Ще 
дещо...“,  бо це‚ можна сказа-
ти‚ є своєрідним продовженням і 
завершенням його першої книги 

цієї ж тематики під назвою „Бас-
тіон і Батурин. УПА та підпільна 
адміністрація ОУН в Ярославщи-
ні, Любачівщині та Томашівщині в 
1944-1947 роках“. 

Це багатий інформаційний мате-
ріял енциклопедичного формату‚ 
довгі роки дбайливої праці авто-
ра, який заслуговує на призна-
ння. Автор подає імена і псевда 
всіх жінок і чоловіків, що прийшли 
рейдом на Захід, дати і місцевості 
їх народження, функції у підпіллі. 

М. Бохно – професійний біблі-
отекар. який працював у Конґре-
совій бібліотеці у Вашінґтоні і мав 
добре знання, як підготувати для 
друку працю. 1947 рік виявив-
ся дуже критичним для повстан-

ського руху. Примусова депортація 
українського населення Закерзоння 
на північний захід Польщі підкоси-
ла головну базу українського руху. 
Провід вирішив, що частина під-
пільників перейде в Україну, а інша 
пробиватиметься на Захід, до Бава-
рії і Австрії. 

М. Бохно потрапив до в’язниці, 
але вийшов на волю і наважився 
у 1949 році рейдом з двома дру-
зями пробиватись на Захід не без 
труднощів. Щасливо добились до 
Ре ґенс бурґу в Баварії. На терені 
США завершив студії бібліотекар-
ства. 

У праці є низка цікавих епізо-

(Закінчення на стор. 19)

(Закінчення на стор. 18)

Обкладинка книжкиОлександер Пежанський

Ірина і Олександер Пежанські з донечкою Даркою. 1946 рік.
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Вшанували пам’ять Патріярха Йосифа Сліпого
ЗАЗДРІСТЬ‚ Тернопільська область. – 7 верес-

ня 1984 року в Римі відійшов до вічности Патрі-
ярх Української Греко-Католицької Церк-
ви Кардинал Йосиф Сліпий. З цієї нагоди в 
його родинному обійсті з ініціятиви Релігійного 
Товариства Українців Католиків „Свята Софія“ 
США та за всебічної підтримки його Представ-
ництва в Україні відбулося урочисте вшануван-
ня пам’яти „Шлях у безсмертя“. Були гості з різ-
них областей України, а також з Бельгії, Італії та 
США.

Панахиду відслужив президент Товариства 
„Свята Софія“ в Римі о. Марко Ярослав Семеген 
у співслужінні ректора Тернопільської вищої 
духовної семінарії ім. Патріярха Й. Сліпого 
о. Івана Римара. Почесну варту біля погруддя 
Патріярха несли курсанти Військово-морського 
ліцею з Одеси на чолі з заступником начальника 
ліцею з навчальної роботи капітаном 2-го ранґу 
Сергієм Плехуном. 

Урочисту програму, що її вела голова Пред-
ставництва Данута Іванкович, відкрили приві-
ти від  о. М. Семегена‚ голови Товариства „Свя-
та Софія“ у  Бельгії Петра Фірмана, начальни-
ка Управління охорони культурної спадщи-
ни, релігій та національностей Тернопільської 
обласної державної адміністрації Ігоря Куль-
чицького та С.  Плехуна.

Відбувся показ документального фільму 
„Блаженніший“, що його презентувала режи-
сер Олена Мошинська та продюсер Павло 
Казанцев. Стрічка є продовженням першого 
фільму „Справа „Рифи“, який вийшов у 2017 
році до 125-ліття з дня народження Й. Сліпо-
го. Друга частина охоплює період його життя 
і служіння від звільнення з сибірської неволі у 
1963 році до його смерти у 1984 році.  

Мистецькою окрасою події стала прем’єра 
арії „Спомин“ на слова Ірини Іванкович та 
музику композитора Василя Пилипчака у 
виконанні артистів  Тернопільської обласної 
державної філармонії: академічного камерного 

хору „Бревіс“ (головний дириґент Заслужений 
артист України Святослав Дунець), соліста – 
лавреата всеукраїнських та міжнародних кон-
курсів Володимира Шагая та камерної орке-
стри під орудою головного дириґента Кирила 
Семенченка.

Звертаючись до шанувальників Патріярха-
Йосифа, що прибули до Заздрости, І. Іванко-
вич висловила переконання, що сьогодні Йосиф 
Сліпий з радістю та вдячністю споглядає на свій 

родинний дім, який любив безмежно до остан-
нього подиху. 

Духовний патронат над подією мав Митропо-
лит-Архиєпископ Тернопільсько-Зборівський 
Василій Семенюк. Програму підтримали облас-
на державна адміністрація, обласна рада, Терно-
пільська вища духовна семінарія ім. Патріярха 
Йосифа Сліпого.

Товариство „Свята Софія“ США

Учасники вшанування пам’яті Патріярха Йосифа Сліпого. (Фото: Товариство „Свята Софія“ 
США)
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного 
Вересень 2019 року, ч. 226

Фундація щиро дякує за підтримку!
Від часу появи попередньої сторінки Фунда-

ції ім. Івана Багряного прислали пожертви на різ-
ні цілі такі особи: 5,000 дол. – Віра й Богдан Бодна-
руки для Товариства Української Мови, яке допо-
магає „Просвіті“ України‚  2,000 дол. – о. Олексій 
Лімонченко в пам’ять третьої річниці упокоєння 
паніматки Ніни для потерпілих родин на Донбасі‚ 
1,100 дол. – Маруся Гайова в пам’ять свого чоло-
віка Федора, який помер 25 травня (з них 500 дол. 
для поранених вояків України, 500 дол. для сиріт 
та 100 дол. в пам’ять Юрія Татарка, який помер 19 

липня для сиріт воїнів України)‚ 600 дол. – Тетя-
на Ясінська (з них по 250 дол. для родин вояків та 
для сиріт та 100 дол. на пресовий фонд)‚ 350 дол. – 
Раїса Хейлик для допомоги особам в Україні‚ 300 
дол. – Богданна Чудіо на видання книги-альбому 
Алли Горської‚ 250 дол. – Роман Воронка на від-
значення 101-ліття Люби Сай-Чолган для допомо-
ги воякам, що тримають оборону на Донбасі‚ 150 
дол. – Валентина Глух (з них 100 дол. на потре-
би Фундації та 50 дол. на видання книги-альбо-
му А. Горської)‚ по 100 дол. – Роман Ференцевич в 

пам’ять Осипа 3інкевича на видання книги-альбо-
му А. Горської та Лідія Тарасчук в пам’ять Лари-
си Сухоніс для Фіделя Сухоноса‚ 75 дол. – Василь і 
Дарія Бистряники для Фундації‚  по 50 дол. – Бог-
дан Чуловський для сиріт та Христина Принада 
на видання книги-альбому А. Горської.

Управа Фундації щиро дякує всім жертводав-
цям й прохає далі підтримувати Фундацію сво-
їми пожертвами, щоб вона могла допомагати 
видавництвам, газетам та журналам України, 
пораненим воякам та їх родинам та сиротам.

Відійшли у вічність члени Фундації
27 травня на 98-му році життя помер Олексій 

Воскобійник, який народився 1922 року в Мир-
городі на Полтавщині‚ вчився у Харківсько-
му електротехнічному технікумі. Під час Другої 
світової війни залишив Україну й жив у Німеч-
чині, виїхав до Канади, а пізніше переїхав до 
США. В 1964 році він створив свою будівельну 
компанію, яка збудувала багато високих будин-
ків в Стейт Каледж‚ Пенсильвенія. Заробляючи 
гроші на будові він з Галиною, своєю дружиною, 
жертвували великі суми на різні проєкти в місті 
та різним українським установам та організаці-
ям в Канаді, США та Україні. Він був засновни-
ком заводу елітного насіння кукурудзи „Маїс“ у 
Черкасах. Тисячі долярів дало подружжя Фун-
дації ім. Івана Багряного.

25 травня на 90-му році життя помер Федір 
Гайовий – секретар управи Фундації. Народив-
ся він 1930 року на Київщині. Його дід та дядь-
ко були в армії Симона Петлюри. Родина Гайо-
вих виїхала з України під час війни. Жили  в 
Австрії, Італії, Англії, Арґентині, а 1957 року 
переїхали до США. У Мінесоті був активним 
членом українських організацій й рівночас-
но був представником газети „Українські Вісті“. 
Родина виділяла великі суми грошей на україн-
ські видання та на Фундацію, фонд Володимира 

Винниченка, оборону Івана Дем’янюка, УВАН, 
НТШ, бібліотеку Симона Петлюри в Парижі, 
ЗУАДК, Гарварські студії, Українську Гельсінк-
ську Спілку та інші культурні й громадські цілі.

На 84-му році життя 21 квітня помер д-р 
Юрій Криволап‚ найбільш відомий й активний 
в Об’єданні Демократичної Української Молоді 
(ОДУМ), виконував в різні роки різні обов’язки, 
а в роках 1967-1976 роках був головою Централь-
ного Комітету ОДУМ. Його батьки залишили 
Україну й після війни опинилися в Німеччині, 
а звідти вирушили до Америки. В 1960 році Ю. 
Криволап скінчив Дрексельський університет, 
де отримав диплом бакалявра біологічних. наук. 
Два роки пізніше він мав уже диплом маґicтpa 
мікробіології з Пенсильванського університету. 
А в 1964 році отримав у тім же університеті зван-
ня доктора після захисту дисертації з мікробіо-
логії. Від 1964 до 1970 року був асистентом про-
фесора, а пізніше доцентом-професором в Мери-
лендському університеті. Він був активним чле-
ном ОДУМ, УВАН, УРДП, головою ділового 
комітету побудови пам’ятника Митрополитові 
Василеві Липківському у Савт Бавнд Бруку‚ був в 
керівництві Української Православної Церкви в 
США. Поховали його й О. Воскобійника на укра-
їнському кладовиші св. Андрія. Вічна їм пам’ять! 

Дмитро Нитченко –  
людина ідеї

Олексій Коновал

Дмитро Нитченко народився 1905 року в 
Зінькові на Полтавщині. Ті, що ходили до гім-
назії в Новім Ульмі в Німеччині пам’ятають 
його як учителя української мови та літерату-
ри. Рівночасно він працював в газеті „Укра-
їнські Вісті“. В 1949 році він, дружина й дві 
дочки виїхали до Австралії. Його статті рока-
ми збагачували сторінки журналів та газет „Нові 
Дні“, „Молода Україна“, „Український Прометей“, 
„Українські Вісті“ та інших. Він віддано‚ жерт-
венно й енерґійно працював на культурній укра-
їнській ниві як педагог, організатор, розповсю-
джувач книг‚ письменник, поет та редактор бага-
тьох альманахів і  щирий український патріот-
соборник.

Видав низку книг – „В лісах під Вязьмою“, 
„Від Зінькова до Мельбурну“, „Під сонцем 
Австралії“, збірку оповідань „На гадючому 
острові“, „Стежками пригод“, „З новоґвіней-
ських вражень“, „Вовченя“, „Слідами Миклу-
хи-Маклая“, три видання популярно написа-
ної книги „Живий Шевченко“. Для шкіл украї-
нознавства він видав „Український  правопис-
ний словник“ та „Елементи теорії літератури і 
стилістики“. Він був  автором книг „У дзеркалі 
життя й літератури“ та „Люди великого серця“‚ 
в яких розповів про творчість Григорія Сково-
роди, Степана Руданського, Лесі Українки, Сте-
пана Васильченка, Гната Хоткевича, Володими-
ра Гжицького, Бориса Антоненка-Давидовича, 
Івана Багряного, Юрія Вухналя, Олекси Кобця 
та багато інших.

Д. Нитченко – багатогранний письменник. 
Свої твори він підписував власним прізвищем 
та псевдами Дмитро Чуб та Остап Зірчастий. 
Його стараннями було перевидано багато різ-
них вартісних книжок Б. Антоненка-Давидови-
ча, „Скельку“ І. Багряного та інших. В 2001 році 
він відвідав багато міст України й зустрівся з 
відомими письмениками та поетами. 

В 200З році Михайло Слабошпицький упо-
рядкував книгу на 200 сторінок під назвою 
„Дмитро Нитченко – людина ідей“, яка вийшла 
друком в Києві у видавництві „Ярославів Вал“. 
Вона містить статтю спогади про батька дочки 
Лесі Ткач, яка видала багато книг під псевдом 
Леся Богуславець, внука Юрія Ткача та близько 
20 статтей письменників України про Д. Нит-
ченка.

Він вів широке листування з багатьма пись-
менниками України та діяспори й було вида-
но в Україні п’ять книг „Листи письмеників“. 
Більшість з них була видані Ніжинським дер-
жавним педагогічним університетом ім. Мико-
ли Гоголя та міським Товариством української 
мови ім. Тараса Шевченка „Просвіта“.

Помер Д. Нитченко 16 вересня 1999 року 
в Австралії‚ де й похований. Він заповів гро-
ші газеті „Літературна Україна“ в Києві та 
„Українським Вістям“, які ще тоді виходили в 
Дітройті, Фундації ім. І. Багряного та на інші 
цілі. Суми переслала його дочка Л. Ткач. Хай 
земля Австралії буде йому легкою!

Елеонора Рузвельт в українському таборі
Сергій Козак

У тритомнику „Історія української діяспори 
на сторінках часопису „Українські Вісті“, який 
побачив світ завдяки Фундації ім. Івана Багря-
ного, вміщено відомості про понад 37 тис. мате-
ріялів на різні теми українського буття в світі. 
Складовою частиною цього унікального видання 
зокрема є матеріяли про перебування українців у 
таборах для переміщених осіб (ДіПі) в Німеччи-
ні та Австрії після Другої світової війни. Цій темі 
присвячено щонайменше 2‚000 дописів. 

Один з них, автором якого є В. Голуб, присвя-
чений зустрічі українців з Елеонорою Рузвельт, 
яка відіграла важливу ролю у тому, що США 
прийняли тисячі й тисячі тих, хто, перебуваючи 
у таборах ДіПі, не захотів повертатися до зло-
чинного сталінського СРСР.

У матеріялі „Елеонора Рузвельт в українсько-
му таборі“ („Українські Вісті“, 30 жовтня 1948 
року) йдеться про відвідини високою гостею 
українців табору Ґренадірказерне в Цуфенгав-
зені. Ця подія відбулася 24 жовтня 1948 року. За 
словами автора матеріялу, того дня в усьому від-
чувалась урочистість і деяке хвилювання. Чисто, 
по-святковому вдягнені таборяни вишикували-
ся вздовж дороги, що перетинала табір. О 10-ій 
годині до брами табору почали прибувати чис-
ленні авта й мотоцикли, журналісти, німецька 
поліція, представники Злученого Українського 
Американського Допомогового Комітету. 

„У високій сивій пані в чорному пальті пізна-
ємо свого великого оборонця пані Рузвельт, яка 

прибула у супроводі генерала американсько-
го війська, військового губернатора на Вюртем-
берґ-Баден та інших осіб“, – йдеться у матеріялі.

Хлібом-сіллю високу гостю привітав голо-
ва українського табору мґр. Кудрик. Урочис-
ту подію фіксували численні фотокореспонден-
ти мюнхенських та штутґартсьских німецьких 
часописів, а також представники української 
еміґраційної преси.

Після подяки та потиску рук, йдеться у мате-
ріялі, Е. Рузвельт у супроводі інших гостей 
„запрошують до таборової світлиці, де експо-
новано все найкраще, що створили працьови-
ті руки таборян. Безліч вишиваних суконок, 
серветок, обрусів, різьбарських виробів, взут-
тя приваблювали увагу числених гостей на чолі 
з п. Рузвельт. Вони роздивлялися, розпитува-
ли про працю таборян, про таборові майстер-
ні, кількість працююючих – усіх вражала тонка 
робота“. Е. Рузвельт відповіла на запитання, які 
стосувалися долі ДіПі й сама цікавилася при-
чинами того, чому саме українські еміґранти не 
бажали повертатися до СРСР“.

Це оповідь лише про одну з численних подій, 
відомості про які містить унікальний тритомник 
„Історія української еміґрації“, презентації яко-
го вже відбулися в Києві, Миргороді (Полтавщи-
на), Ходорові (Львівщина) та інших містах Укра-
їни. Ці презентації – вкрай важливі, вони завжди 
велелюдні й засвідчують незглибне зацікавлен-
ня українців до такої, ще й досі малодослідженої 
теми, якою є тема різних сторінок буття україн-
ської еміґрації після Другої світової війни.
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Український Музичний Інститут Америки (УМІА) 
розпочинає реєстрацію учнів на новий 2019-2020 
навчальний рік.  Приймаємо також не-українців.

Вивчайте фортепіано, скрипку, бандуру, ґітару, акордеон, 
сопілку, сольоспів або теоретичні дисципліни, залежно 
від відділу, з висококваліфікованим спеціалістом.

Вивчайте перлини української, світової класичної та сучасної музики.  
Здобувайте свідоцтва й дипломи за програмою навчання.

Діють відділи УМІА в таких містах:  

Бруклін   - Анастасія Антонів   т. 347-564-4357
Виппані та Стемфорд  - Ліля Кушнір    т. 917-741-4273
Дітройт   - Ірина Свитка   т. 248-631-7589
Моріставн  - Лариса Крупа-Слободяник  т. 973-993-1331
Нюарк-Ірвінґтон-Пассейк - Олеся Гривнак   т. 973-641-7144
Нью Йорк   - Еля Романишин   т. 718-207-6985
Філадельфія   - Олександра Пенкальська  т. 215-677-7226

За дальшими інформаціями, прошу звертатися до вищеподаних 
голів відділів.

•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.

такому випадку забезпечує полі-
тичне та ідеологічне провідництво‚ 
Німеччина – економічну могут-
ність‚ Росія – воєнне прикриття“. 

Дж. Галсман‚ підкреслючи важли-
вість спільних інтерсів Америки та 
Европи‚ радить Державному депар-
таментові США розвивати страте-
гічний діялог з кожною з европей-
ських країн. В дуґінській інтерпре-
тації вісь Париж – Москва – Берлін 
не залишає місця для інших країн‚ а 
вже для України‚ то абсолютно нія-
кого‚ і означає новий поділ Европи‚ 
лише набагато тонший і філософіч-
ніший‚ ніж за Сталіна і Гітлера.

Е. Макрон – не піонер у проро-
сійстві. „Французькі політики от 
уже 200 років палко люблять росій-
ських імператорів – це не просто 
політкуревство‚ а частина фран-
цузької культури“‚ – коментує пла-
зування Е. Макрона перед В. Путі-
ном українська письменниця і 
культуролог Оксана Забужко. 

Традицію французького полі-
тичного антиамериканізму і москво-
фільства започаткував ще генерал 
Шарль Де Ґоль‚ після нього – Фран-
суа Мітеран‚ Жак Шірак‚ Ніколя 
Саркозі. Цей останній безсоромно 
став на сторону Москви в її аґресії 
проти Грузії 2008 року – у той час‚ як 
Польща і прибалтійські республіки 
закликали Европейський Союз розі-
рвати дипломатичні стосунки з Росі-
єю.

Не відставали в потаканні В. 
Путінові німці‚ зокрема й особли-
во – Канцлер Ґергард Шродер. Саме 
його зусиллями до „Великої сім-
ки“ додалася Росія і в 2006 році вже 
головувала в цьому клюбі.

Та усіх европейських друзів В. 
Путіна переплюнув Е. Макрон: 
втрачаючи підтримку у своїй краї-
ні‚ гарячково шукає спасенної ідеї. 
Вона має вивищити його як провід-
ника нового „Европейського Від-
родження“ – і знаходить її у росій-
ських слов’янофлів першої полови-
ни ХІХ ст.‚ котрі „загниванню капі-
талістичного Заходу“ протистав-
ляли месіянську російську духо-
вність. Наївному чи‚ може‚ й зовсім 
дурному Е. Макронові сьогодні 
ввижається можливою ця абсурд-
на віра – що Росія‚ ніколи не спро-
магаючись на елементарний поря-
док у власному домі‚ гинучи в пия-
тиці‚ фізичному і моральному бру-

ді‚ може бути духовним прикладом 
для усього світу.

В такому ось схибленому това-
ристві перебуває нині незалежна 
українська держава‚ намагаючись 
зберегти себе в колі вільних наро-
дів. Це все тяжче дається. Після 
загарбання Росією Криму і військо-
вого вторгення на український схід 
европейці‚ аби зберегти цивілізо-
ване обличчя‚ змушені були‚ про-
ти власного бажання‚ зареаґувати 
санкціями на неприпустиму в очах 
демократичного світу російську 
аґресію. Але не перестали тяжіти 
до В. Путіна – даються взнаки мер-
кантильні інтереси‚ мізки задурма-
нює запах російського газу.

Президентові П. Порошенко-
ві‚ сильному в дипломатії‚ ще вда-
валося твердо стояти на прави-
лі „Нічого про Україну без Украї-
ни“. І хоч Париж з Берліном затяг-
нув його у приготоване В. Путіном 
болото „Мінських домовленостей“‚ 
все ж тоді Україна уникнула смер-
тельної пастки.

Тепер – якісно інша ситуація. 
Відчувши слабку політичну волю 
Президента В. Зеленського – а про 
його ніяку національну самосвід-
мість вже й не кажемо – вчорашні 
европейські партнери повертають-
ся до так званої „формули Штайн-
маєра“‚ маючи „мироносний“ 
намір затягнути В. Зеленського у 
„мінську“ трясовину вже не одні-
єю ногою‚ як колись П. Порошенка‚ 
а обидвома‚ щоб він вже назвжди 
застряг там. Вони гадають‚ що тоді 
відразу почнеться для них мир і 
спокій‚ і Европа від Лісбону до Вла-
дивостоку. Ці пропутінські корисні 
ідіоти не здатні подумати‚ що для 
свободолюбної України це означа-
тиме новий національно-визволь-
ний вибух і‚ дуже ймовірно‚ велику 
війну‚ котра не зможе не зачепити 
всю Европу‚ нагадавши їй‚ вже вко-
тре в історії‚ що то таке – справжня 
духовність.

Багато чого з’ясується на новій 
зустрічі „нормандської“ четвір-
ки – очільників Франції‚ Німеччи-
ни‚ України і Росії. Чи вистачить В. 
Зеленському волі і розуму‚ аби пере-
конати упереджених німців і фран-
цузів‚ що В. Путін насправді – не 
посередник в питаннях Донбасу і 
Криму‚ а загарбник і міжнародний 
бандит?

Але що буде‚ коли має рацію 
О. Забужко – що „…Зеленський в 
Україні – на ґастролях. Він не знає 
України і не відчуває її…“?

(Закінчення зі стор. 1)

Хто і куди схитує...

Зеляндії переселився на острови 
Чатем невеликий народ – моріо-
рі. У Новій Зеляндії практикува-
лася війна усіх племен проти всіх. 
Це був інструмент, який дозволяв 
уникнути перенаселення. Вбий 
ровесника з сусіднього племени, 
з’їж його і одружуйся. А моріорі 
переселилися на далекі острови і 
виплекали ментальність пацифіз-
му. Їм було заборонено воювати 
і їсти людей. А щоб перенаселен-
ня не було, вони найактивніших 
хлопчиків у дитинстві кастрували. 
І жили довго і щасливо багато сто-
літь. Без хуліганів.

А новозеляндців британці хоті-
ли відучити від війн тим, що при-
вчили їх до вирощення карто-
плі. Населення за кілька поколінь 
збільшилося. І що, вони перестали 
воювати? Ні. Вони стали воюва-
ти більше. Бо картопельку можуть 
посадити діти і жінки. А воїни 
мають іти вбивати тих чужаків з 
дальнього села, бо в них „татухи“ 
не такі. Заодно і м’ясця свіжого до 
картоплі принесуть.

І ось два неуспішні племена 
вороги вигнали зі своїх місць. А ці 
у свою чергу зібрали лахи і відпли-
ли на острови Чатем до пацифіст-

ської цивілізації.
Пацифісти зустріли прибульців 

насторожено, але мирно. А „вої-
ни“ негайно взялися до місцевих. 
Вбили усіх, хто навіть глянути не 
так міг. А дітей і жінок залиши-
ли. Щоб картопельку вирощува-
ли. Ну і завжди доступний секс під 
рукою. І м’ясо.

За кілька років це беззаконня 
припинили англійці. Але чисто-
кровних моріорі не залишилося. 
Вижили лише діти від зґвалтова-
них жінок та потомство кількох 
місіонерів. Пацифізм – він такий.

Тому я виховую синів від паци-
фізму так:

– Синку, як тобі це місце?
– Тут гарно, тату.
– Ти дивак. В Україні кругом гар-

но.
– А ще ту т гарні місця для 

стрільби. А тут ось –  ідеальна 
позиція для кулемета.

Я зроблю все, щоб мої сини 
виросли такими, що не дадуть 
нікому з’їсти моїх онуків.

А які у вас пляни на майбутнє? 
Чи ви досі думаєте задобрити дия-
вола?

„Газета по-українськи“‚ 9 верес-
ня

Віктор Бобиренко – політолог‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 7)

Наше суспільство...

З Мюленберґ коледжем (Аллен-
товн, Пенсильванія) пов’язано 46 
років педагогічної праці д-ра А. 
Кіпи, яка була відзначена високим 
званням першого професора-лав-
реата за видатні заслуги у галузі 
педагогіки, науки та професорської 
діяльности з нагоди 150-літ-
тя заснування цього освітньо-
го закладу. Він також був керівни-
ком Департаменту мов, літерату-
ри та культури Мюленберґ коле-
джу (1989-1993, 1997-2004). А. Кіпа, 
одночасно з викладацькою робо-
тою, займав посади президен-
та Асамблеї реґіональних голів 
Американської асоціяції германістів 
(1974) і президентa Асоціяції модер-
них мов штату Пенсильванія (1990-
1992), працював у Національній 
консультативній раді при Депар-
таменті освіти США (1980-1982). 

Д-р А. Кіпа – дійсний член і бага-
толітній президент Української 
Вільної Академії Наук (УВАН) у 
США, дійсний член і член Упра-
ви Наукового Товариства ім. Шев-
ченка в Америці, член Релігійного 
Товариства Українців Католи-
ків „Свята Софія“ у Римі й голо-
ва цього товариства в США (1999-
2004), а нині заступник голови,  
іноземний член Академії педагогіч-
них наук України. Він належав до 

багатьох американських науково-
професійних організацій. 

З 1982 д-р А. Кіпа також про-
фесор порівняльного літературоз-
навства, а у 2004-2007 роках – рек-
тор Українського Вільного Універ-
ситету (Мюнхен, Німеччина). Сло-
во науковця звучало на наукових 
конференціях не лише у різних міс-
тах США, але й у Боні, Фрайбурґу, 
Мюнхені, Варшаві, Празі, Торонто, 
Львові та його рідному Києві.

Впродовж багатьох років А. Кіпа 
отримував нагороди та ґренти від 
Фулбрайтівської програми, Націо-
нального фонду гуманітарних наук, 
програми IREX, Ґете Інституту, 
штату Пенсильванія. 

Д-р А. Кіпа – автор багатьох 
наукових праць з порівняльної 
проблематики слов’янських та 
німецької літератур, рецензій, 
співредактор трьох збірників нау-
кових праць, ініціятор і упоряд-
ник збірки романсів В. Кіпи. Він 
також головний редактор „Новин з 
Академії“, член видавничої комісії 
УВАН у США. 

Україна відзначила науковий 
доробок і подвижницьку працю 
д-ра А. Кіпи у розбудові науки і 
культури на еміґрації, нагородив-
ши його орденом „За заслуги“ ІІІ 
ступеня. Він очолює УВАН, гідно 
утримуючи її славні традиції і здо-
бутки. 

Ню-Йорк

(Закінчення зі стор. 11)

Д-р Альберт Кіпа...
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на презентацію видання

Атлас українців у США: 
Демографічні та соціо-економічні характеристики 

(НТШ-А, 2019)

Презентує
д-р Олег Воловина

У суботу, 28 вересня 2019 року, 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

Атлас подає історію імміґрації 
з України до США на 300 мапах, 
показує вичерпну картину сучас-
ного демографічного та соціаль-
но-економічного стану українців у 
США та кількісно визначає місце 
в структурі американського сус-
пільства. Особливу увагу приділено 
останній імміґрації з України, так 
званій четвертій хвилі. Окрім де-
мографічних характеристик, та-
ких як вік, стать та внутрішня 
міґрація, в Атласі подано інформа-
цію про освіту, громадянство, зна-

ння англійської мови, рівень доходів, характеристики житла 
тощо.

2019 р. в УКРАЇНСЬКОМУ МУЗЕЇ
КУРСИ і ЗАНЯТТЯ

На заняття потрібно реєструватися заздалегідь телефонічно: 212–228–0110 

ОСІННІ

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
Tel: 212–228–0110
info@ukrainianmuseum.org
www.ukrainianmuseum.org

Години музею
від середи до неділі

11:30 ран. – 5 год по пол. 

Вступи до програм включають 
доступ до музейних ґалерій!

This program is supported, 
in part, by public funds from 

the New York City Department of Cultural Affairs, 
in partnership with the City Council.

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

Cuomo and the New York State Legislature.

ВИРОБЛЕННЯ ҐЕРДАНІВ

Чотири заняття, на яких дорослі і діти від 12 років можуть учитися 
робити ґердани. Ці силяні традиційні нашийні прикраси з дрібних 
намистин носили з народним одягом в різних районах України. 
Заняття відбуватимуться по суботах.

Дати: 5–26 жовтня
Години занять: 10:00 ранку – 12:30 по полудні

Оплата за курс: Дорослі – 40 дол.; студенти віком від 16 років і 
пенсіонери – 35 дол.; діти від 12 до 16 років – 15 дол.; члени Mузею 
дістають знижку 10%
Інструктор: Ольга Лесько

ВИШИВАННЯ

Відбудеться вісім занять, пристосованих як для початківців, так і для 
вишивальниць з певним досвідом. Будуть лекції з історії, техніки і 
естетики української вишивки. На курс можуть зголошуватися дорослі 
та діти від 10 років. Заняття відбуватимуться по суботах.

Дати: 21 вересня – 9 листопада
Години занять: 1:00 – 3:30 по полудні

Оплата за курс: Дорослі – 60 дол.; студенти віком від 16 років і 
пенсіонери – 50 дол.; діти від 10 до 16 років – 30 дол.; члени Mузею 
дістають знижку 10%
Інструктор: Любов Волинець

ПРИКРАСИ НА ЯЛИНКУ

Діти і дорослі матимуть нагоду навчитися робити традиційні 
прикраси на ялинку з намистин, горіхів, кольорових стрічок і паперу. 
На курс можуть зголошуватися дорослі та діти від 7 років. Приємне 
заняття для цілої родини!
Дати i години занять:
Субота, 14 грудня, 2:00 – 4:00 по полудні
Неділя, 15 грудня, 11:00 ранку – 1:00 по полудні 
Неділя, 15 грудня, 2:00 – 4:00 по полудні

Оплата за заняття: Дорослі – 15 дол.; студенти віком від 12 років 
i пенсіонери – 10 дол.; діти від 7 до 12 років – 5 дол.; члени Музею 
дістають знижку 10%
Інструктори: Пластовий курінь «Верховинки»

УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ

Заняття для дорослих і студентів від 16 років. Учасники 
ознайомляться з українськими різдвяними традиціями та практично 
навчаться пекти калачі і книші. 

Дата: субота, 7- грудня 
Години заняття: 10:00 ранку – 1:00 по полудні

Оплата за заняття: Дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i 
пенсіонери – 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%
Інструктор: Любов Волинець

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ТКАЦТВА: КРАЙКИ

У цьому чотиритижневому курсі учасники будуть вивчати ткання 
набірної крайки на бердечку й основні ткацькі техніки. Теми курсу 
включають вивчення частин верстата, а також як обчислювати та 
робити основу, як ткати й як читати ткацькі взори. До кінця курсу 
кожний студент виробить свій власний тканий текстиль. На курс можуть 
зголошуватися діти від 12 років і дорослі. Оплата включає всі необхідні 
матеріяли.*

Дати: 21 вересня – 12 жовтня
Години занять: 12:00-3:00 по полудні

Оплата за курс: Дорослі – 45 дол.; студенти віком від 12 років і 
пенсіонери – 40 дол.; члени Mузею дістають знижку 10%. 
*Додаткова оплата за матеріяли від особи – 20 дол.
Інструктор: Галина Шепко

FOR 9 MONTHS 

Disclosure: *APY is Annual Percentage Yield. Rate is as high as 2.50%. Rates are effective as of 6/28/2019. Minimum deposit 
is $500. No rate adjustment on prior share certificates. There is a penalty to withdraw the money (principal) you deposited into 
your Certificate before it reaches the maturity date; you may withdraw the dividend earned at any time w/o penalties. Rates 
may change at any time. The APY will remain in effect for the term of the certificate. Dividends are compounded and credited 
quarterly. Fees may reduce earnings. Other rates and terms are available. UFCU reserves the right to terminate these offers at 
any time without any further notice. Membership subject to eligibility. Federally insured by NCUA.

Rochester, NY 
Main Office
824 East Ridge Rd
Rochester, NY 14621
585-544-9518

Amherst, NY 
2882 Niagara Falls Blvd
Amherst, NY 14228
716-799-8385

Boston, MA
282 Providence Hwy
Westwood, MA 02090
781-493-6733

Buffalo, NY
562 Genesee St
Buffalo, NY 14204
716-847-6655

Federal Way, WA
1414 S 324th St Ste B108
Federal Way, WA 98003
253-237-5293

Parma, OH 
Osnova Branch
5602 State Rd
Parma, OH 44134
440-842-5888

Portland, OR
11050 SE Powell Blvd
Portland, OR 97266
503-774-1444

Sacramento, CA
6029 San Juan Ave
Citrus Heights, CA 95610
916-721-1188

Syracuse, NY 
211 Tompkins St
Syracuse, NY 13204
315-471-4074

Vancouver, WA
11208 NE Fourth Plain Blvd
Vancouver, WA 98662
360-597-2096

Webster, NY 
900 Holt Rd
Webster, NY 
585-545-6276

2.50%
Visit our web site at ukrainianfcu.org

Вкладайте свої 
гроші під вищі 
відсотки на
ДЕПОЗИТНІ 
СЕРТИФІКАТИ!

APY*

SPECIAL SHARE CERTIFICATE
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ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net

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

істориками‚ ні психологами‚ що то 
за сила така незборима і невичерп-
на – відчуття належання до свого 
народу‚ нації.

Скільки вже разів у нашій тяж-
кій для чужого розуміння дійснос-
ті називалася ця незбагненна для 
шовіністичних і космополітичних 
вух мотивація вибору.

Перші дні листопада 1918 року. 
Розвалюються імперії‚ україн-
ці стають до зброї‚ сподіваючись 
скористатися з історичного шансу. 
Олександер‚ офіцер австро-угор-
ської армії‚ діставався з віденсько-
го хаосу до вже українського Льво-
ва. У Кракові зустрів поручника 
Яна Амона. 

Далі у спогадах: „Ян Амон‚ мій 
товариш з першої реальної школи‚ 
з яким сім років сиділи ми в одній 
клясі‚ опісля – на студіях у Політех-
ніці‚ під час війни служили довший 
час в одній формації…. Він був вже 
переодягнений в нову уніформу‚ на 
голові мав польську рогативку‚ а я 
був ще в старій австрійській уніфор-
мі. Він мене спитав‚ чому я досі не 
зголосився до польської формації. 
Я пояснив йому‚ що як українець 
і громадянин тепер іншої держа-
ви не можу того зробити і чекаю на 
можливість переїзду на схід. Він був 
обурений і заявив мені‚ що якщо я 
негайно не зголошуся до польсько-
го війська‚ то буду арештований…“.

Українцями усвідомлювали й 
почували себе і брати‚ старший 
Володимир і молодший Михайло. 
У книжці є зворушлива фотографія 
Володимира у вишиваній сорочні‚ 
яку сам він і вишивав собі. Михай-
ло був активним у Пласті.

Книжка направду рідкісна – за 
щільністю описаних у ній подій‚ за 
кількістю згаданих людей‚ в тому 
числі відомих якщо не всій Укра-
їні‚ то всьому західньому україн-
ству‚ за щирою простотою опові-
ді і за невигаданою перев’яззю дра-
матичних чи й трагічних колізій 
з веселими і смішними. Це май-
же щоденникові записи про те‚ що 
переживалося і як переживало-
ся. Доля мовби хотіла бачити‚ як 
хлопчик‚ юнак‚ син‚ брат‚ студент‚ 
вояк‚ наречений і тато вже своєї 
доні веде себе у прерізних життє-
вих ситуаціях‚ як реаґує на пове-
дінку і погляди інших людей‚ як 
ставиться до тих‚ від кого залежить 
і до залежних від нього‚ як вико-
ристовує Богом даровані таланти 
і нагоди для глибшого входження 
в культурний світ і для служіння 
цьому світові. 

Згадаймо – то ж були перші 
покоління національно свідомого 
українства Галичини‚ від них наша 
історія чекала щедрого зажинку‚ 
тому серед тодішніх інтеліґентів 
так багато яскравих постатей‚ що 
вражають своєю енерґією і бажан-
ням якнайбільше встигнути в зем-
ному житті.

На професійному конті О. 
Пежан ського як архітектора – десят-
ки проєктів українських церков у 
різних стилях‚ народних домів‚ вілл‚ 
державних споруд.

Він же‚ як вихованець Музично-
го інституту ім. Лисенка‚ – першо-
рядний скрипаль у складі знаме-
нитого українського хору „Банду-
рист“‚ з яким об’їздив з концерта-
ми всю Східню Галичину.

Він же – один з перших в Галичи-
ні майстрів художньої фотографії. 
Виданий дочкою Дарією Яроше-
вич в Ню-Йорку у 1992 році фото-

(Закінчення зі стор. 12)

Люди добрі... альбом „Ностальгія“ – свідчення 
глибокого психологізму вміщених 
фотографії і великий дарунок укра-
їнській культурі. 

Безцінними для нашої історич-
ної пам’яті є збережений О. Пежан-
ським у фотографіях момент з 
останніх років життя Івана Фран-
ка‚ фото Митрополита Андрія 
Шептицького з 1934 року‚ фото-
графії хору Олександра Кошиця‚ 
хору „Бандурист“‚ артистів Харків-
ського оперного театру‚ фотогра-
фії з Ді-Пі в Німеччині. І звичай-
но ж – багато родинних фотогра-
фій‚ зокрема батька і матері‚ бра-
тів‚ коханої дружини Ірини і єдиної 
доні Дарії‚ й за кожною без винят-
ку світлиною виразно відчувається 
добра‚ ніжна душа фотографа.

Хто з читачів „Свободи“ дослі-
джує біографії і долі своїх рідних‚ 
у цих спогадах може знайти бага-
то потрібних дотичних ліній. Серед 
маси згаданих у книжці‚ нерідко – з 
цікавими подробицями – відомих 
українських імен: Анатолій Вахня-
нин‚ Євген Перфецький‚ Михай-
ло Пачовський‚ Оля-Федак Конова-
лець‚ Дмитро Вітовський‚ Володи-
мир Сінгалевич‚ Кость Левицький‚ 
Володимир Старосольський‚ Уляна 
Старосольсьа‚ Маріян Панчишин‚ 
Олександер Барвінський‚ Дмитро 
Великанович‚ Зенон Пеленський 
о.о. Іван Бучко‚ Гавриїл Костель-
ник‚ майбутній Патріярх Йосиф 
Сліпий‚ Роман Купчинський‚ 
Лев Лепкий‚ Михайло Островер-
ха‚ Осип Залеський‚ Роман Голіян‚ 
Катерина Зарицька‚ Іван Кедрин-
Рудницький‚ Нестор Нижанків-
ський‚ Іван Фещенко-Чопівський‚ 
Кость Паньківський та ще багато 
інших.

Неабиякою перевагою споминів 
О. Пежанського є природна галиць-
ка українська мова‚ і дуже добре 
вчинила дочка автора Дарія Яроше-
вич та редактор книжки Володимир 
Чумаченко‚ не втручаючись у пер-
вісне слово – так збергігся чар одні-
єї зі старих говірок нашої мови.

Взагалі попередні поколін-
ня‚ яким пощастило не відчути на 
душі і розумовові кайданів совєт-
ської ідеології‚ внутрішньо були 
набагато вільнішми‚ не бялися 
бути собою. Мене особисто вра-
зила у спогадах розповідь автора 
про його тяжку хворобу у 29-річ-
ному віці. Власне – цілий „букет“ 
хвороб – скарлятина‚ запалення 
нирок‚ дифтерія. Лікар‚ вдмухуючи 

йому в горло сірку‚ знищив голо-
сові зв’язки‚ хворий зовсім втра-
тив змогу говорити. Лікар втішав 
його‚ що‚ моляв‚ живуть люди слі-
пі й глухі‚ а без голосу зовсім не 
тяжко буде обходитися. Однєії ночі 
хворий помітив у розбитому дзер-
калі навпроти ліжка якийсь рух. 
Переляканий‚ в крайному психіч-
ному напруженні‚ Олександер на 
всю силу грудей крикнув: „Духу‚ 
хто ти!?“. Прибігла щаслива мати‚ 
бо вперше за три місяці почула 
синів голос. 

Наступної ночі дух з’явився знові 
і заговорив: „Я є Володимир Гребе-
няк. Ти одинокий‚ який відчув мою 
присутність. Мої батьки цього мого 
існування ніколи не відчули…“.

Далі автор спогадів розповідає 
про В. Гребеняка‚ якого ще зі сту-
дентськух часів знав як феноме-
нальну особистість – антрополога‚ 
етнографа‚ ативного члена Науково-
го Товариства ім. Шевченка. Удвох 
вони ходили Лемківщиною‚ збира-
ючи цінні документи з церковно-
го малярства і скульптури. Згодом 
В. Гребеняк загинув у боях з росій-
ськими окупантами в Карпатах.

У зв’язку з цим спокійним свід-
ченням про „з’яву духу“‚ тобто про 
безсмертя людської душі і її даль-
ше існування в іншому світі‚ прига-
дується історія хвороби І. Франка і 
нічні з’яви перед його ліжком духу 
Михайла Драгоманова‚ котрі наші 
розумні‚ але невіруючі люди‚ пись-
менники назвали „ознакою психіч-
ної хвороби“ нашого генія.

Коли вліті 1972 року архітектор 
О. Пежанський помер‚ наша „Сво-
бода“ 4 жовтня вмістила жалобну 
вістку „У безмежній черзі…“‚ зазна-
чаючи‚ що йдеться про людину‚ 
котра заслужила‚ „щоб згадати про 
неї хоч коротким словом“. Насправ-
ді О. Пежанський заслужив не на 
„коротке слово“‚ і наступного року 
газета аж у трьох числах підряд (38‚ 
39 і 40) друкувала великі „Спогади 
про бл. п. О. Пежанського“ автор-
ства Романа Придаткевича. Вони 
закінчуються такою зворушливою 
мудрістю: „Пам’ять про Покійно-
го є надто святою‚ щоб її жалінням 
затемнювати…“.

Пишіть‚ спогади‚ люди добрі‚ не 
відкладайте на потім! Як не напи-
шете‚ ваші дочки і сини чи онуки не 
будуть мати чого видавати. Тож не 
дайте‚ щоб ваше минуле забулося.
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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

Шановні читачі! Жалібні повідомлення з приводу відходу своїх 
близьких і друзів просимо висилати на електронну адресу відділу 

оголошень „Сободи“: advertising@ukrweekly.com

У глибокому смутку повідомляємо, 
що 1 вересня 2019 року, проживши 87 років, 
спокійно відійшов у вічність у Park Ridge, IL. 

св. п. 
Володимир Дудко

брат св.п. Павла з дружиною Валентиною

У смутку залишилися:

дружина   Інна з дому Ткачук, з котрою прожили 63 роки
сини   Марко і Петро
племінники  Lillian (Giuseppe) Delle Grazie, Ena Vance, 

   Paul (Sharon) Dudka, and Victor (Kelly) Dudka

Панахида відбулася в неділю, 8 вересня 2019 року, о год. 6-ій веч. 
в похоронному заведенні Музики у Чікаґо.

Заупокійна св. Літургія була відслужена в понеділок, 9 вересня, 
в Українській православній церкві св. Андрія в Bloomingdale, IL. Тіло 
було поховане на Elmwood Cemetery.

Вічна Йому пам’ять!

змогу відвідувати гімназію.
Лише коли Україна здобула неза-

лежність, я змогла відвідати Рога-
тин, як громадянка Америки. Я 
була настільки вражена побаченим, 
що відразу вирішила просити сво-
їх друзів з Клюбу американських 
жінок у Дюсельдорфі, до котрого я 
належала, про допомогу. У німець-
ких газетах та журналах з’явилося 
понад 50 статтей, мене запрошува-
ли на радіо розповісти про гумані-
тарну допомогу, яку я хотіла наді-
слати в Рогатин. Це мало великий 
успіх і мені навіть вдалося переко-
нати німецький уряд надати мені 
офіційний супровід, щось на зра-
зок охорони, шість разів на тиж-
день, щоразу коли ми везли 40 
тонн гуманітарної допомоги. 

З допомогою католицької церк-
ви міста Ратінґен, де й було відкри-
то рахунок для благодійних вне-
сків, Української греко-католицької 
церкви, яку очолював Єпископ Іре-
ней Білик і разом зі мною відвіду-
вав школи, садочки, будинки для 
літніх людей, сиротинці, школи-
інтернати, лікарні, інші заклади, ми 
змогли роздати ці речі. Ми мали 
змогу подбати про тих, хто потре-
бував допомоги.

У 2003 році у суді Дюсельдор-
фу була зареєстрована благодій-
на організація „Pro Ukraine e.V“ із 
звільненням від сплати податків. 
Громади в Німеччині i Америці, а 
особливо мої друзі та члени орга-
нізації робили щедрі внески, що 
й дало змогу підтримувати нашу 
діяльність в Рогатині.

Саме це привело мене до ново-
го проєкту, який я пляную втілити 
за 10 тис. евро які мені подарував 
на день народження 31 грудня 2018 
наш син д-р Андрій Буш. Молодіж-
ний центр, що виходить безпосе-

редньо на площу Роксолани в цен-
трі міста, під основною будівлею 
гімназії – це ідеальна локація для 
такого потрібного місця для молоді 
Рогатина, де вони могли б збирати-
ся, проводити зустрічі, організову-
вати літературні читання чи мис-
тецькі виставки, слухати музику 
або ж, до прикладу, влаштовувати 
концерти. Ці корисні зустрічі були 
б повчальними та цікавими. Сто-
літня молодіжна скавтська органі-
зація Пласт, була б, разом із нашою 
допомогою, відповідальною за від-
будову та утримання Молодіжно-
го центру.

Ельфі Моц, кузина мого чолові-
ка д-ра Ульріха Буша та член засно-
вник „Pro Ukraine e.V“ і я щиро 
вдячні усім, хто зробив наше пере-
бування в Україні, а особливо в 
Рогатині, таким незабутнім. 

Віра Костюк-Буш‚ 
Ратінґен‚ Німеччина

(Закінчення зі стор. 7)

Буде Молодіжний центр...

Пам’ятний знак „За заслуги перед 
містом Рогатином“.

дів про рейдуючі групи. Деякі ста-
вали кур’єрами, які ішли у Польщу 
та Україну‚ несли матеріяли з емі-
ґрації і приносили підпільні вістки 
з Польщі й України. Українське під-
пілля було добре поінформоване 
чим живе еміґрація. 

Серед кур’єрів автор називає 
сотника Михайла Дуду „Громен-
ка“, який першим з групою появив-
ся на Заході‚ повернувся кур’єром 
в Україну і там загинув. Називає 
кур’єра Мирона Матвієнка, який 
потрапив у руки КҐБ і пішов з ними 
на співпрацю. Ярослав Петрик 
потрапив у польські руки, з заку-
тими руками кинувся під поїзд і 
загинув. Леонід Лапінський у Пра-
зі був схоплений і переданий поля-
кам‚ пішов на співпрацю з поль-
ським Урядом безпеки‚ укладав 
пляни, як боротись з українським 

підпіллям. Він мав контролю над 
кур’єрами, які приходили до Поль-
щі і через Польщу в Україну. Щоб 
упевнитись у зраді вирішили висла-
ти „Дона“ – Богдана Камінського. 
Перед його відходом у Мюнхені я 
прощався з „Доном“. На пам’ять він 
подарував мені краватку. Польські 
джерела подають, що „Дон“ летів 
бальоном до Польщі під ім’ям Збіґ-
нєва Камінського. Його кожний 
крок був контрольований. Він був 
арештований і засуджений на кару 
смерти, яку змінено на доживоття і 
в кінці був амнестований. 

У книзі є низка унікальних фото-
графій. Дві книги М. Бохна є цін-
ним вкладом до джерельних мате-
ріялів „Літопису УПА“.

Ню-Йорк
*  *  * 

Книжку можна придбати за 35 
дол. (плюс пересилка)‚ звернув-
шись до автора на електронну адре-
су mbochno@pm.me або телефоном 
416-588-3353. 

(Закінчення зі стор. 12)

Цінне доповнення...

На  в і д к ри т т і  п р е з е н т у в а -
ли розділ авторства Андрія Пир-
ча з австралійського підручника 
,,Twentieth Century 1: Between the 
Wars”. Це вперше Голодомор був 
згаданий в австралійському під-
ручнику з історії.

Виставка ,,Голоси з-за океану: 
фотовиставка про Голодомор” буде 
проходити в Національному музеї 
,,Меморіял жертв Голодомору” до 
22 жовтня.

(Закінчення зі стор. 5)

Австралійська...

Kуратори фотовиставки Яніна 
Ґрін та Галя Костюк.
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Main Office
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Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

Кредитівка СУМА є банківська установа, яка надає повний спектр 
фінансових послуг та обслугує наших членів вже понад 50 років

5/5 зі змінною ставкою 30 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.00% 3.75%

Низькі оплати за аплікації


