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КИЇВ. – 7 липня Конституційний суд розпочав 
розгляд подання від фракції Опозиційного бльо
ку ,,За життя”. На захист закону про мову стали 
відомі правники Володимир Василенко та Сергій 
Головатий. Пред ставник президента в Консти
туційному суді Федір Веніславський під час 
усних слухань у справі про конституційність 
,,мовного закону” сказав, що закон ,,Про забезпе
чення функціонування української мови як дер
жавної” стосується застосування виключно укра
їнської мови. Пред метом правового регулюван
ня цього закону не є статус інших мов. За слова
ми Ф. Веніславського, Вер ховна Рада повинна 
прийняти окремий закон, який регулюватиме 
статус російської та мов інших нацменшин. 
Секретар Ради Націо нальної Безпеки і Оборони 

Олексій Данилов впевнений, що друга мова в 
Україні потрібна, але це повиннна бути англій
ська, яку повинні вивчати, починаючи з дитячо
го садку. Кілька днів тому уряд все ж ухвалив 
постанову про створення Секре таріяту Упов
нова женого із захисту державної мови як юри
дичної особи пуб лічного права. Упов новаженим 
із захисту державної мови призначено Тараса 
Креміня.

Дані опитування Київського міжнародного 
інституту соціології свідчать про те, що мова є 
ґарантом незалежної держави. Це випливає з роз
поділу відповідей на запитання про жаль за дер
жавою, яка розпалася три десятиліття тому – за 
Радянським Союзом. Шкодують за розпадом СРСР 
26 відс. українськомовних і 44 відс. російськомов
них, 30.5 відс. етнічних українців і 67 відс. етніч
них росіян.

КОЛОМИЯ, ІваноФранківська область. – 13 
липня економ Коломийської єпархії Українс
ької ГрекоКатолицької Церкви (УГКЦ) о. 
Віктор Прийдун разом з протосинкелом епар
хії о. Романом Кіцелюком та працівниками 
доброчинної організації ,,Карітас Коломия” 
передали допомогу у формі продуктів харчу
вання та миючогігієнічних засобів, придбани
ми з допомогою Філядельфійської Архиєпархії 
Української Католицької Церкви, а також бага
то вживаного одягу для родин, потерпілих від 
повені. Зокрема, в Тростянець передано 10 
наборів, в Рудники – 22 набори, в Ганьківці – 
три набори.

,,Карітас Коломия”

Битва за статус української мови триває

БРАТИСЛАВА. – Під час візити до Словаччини 
голова Пасторальноміґраційного відділу (ПМВ) 
Україн ської ГрекоКатолицької Церкви (УГКЦ) 
Владика Степан Сус на зустрічі зі старостою райо
ну Ламач у Бра тиславі Лукашем Баняцьким домо
вився, що з доброї волі старости району храм св. 
Розалії буде переданий для потреб УГКЦ, україн
ської спільноти, яка буде тут молитися й вже 
щонеділі і на свята молиться у стінах цієї святині. 

„Десятки тисяч українців у Сло ваччині віднині 
матимуть свою церкву”, – зазначив Владика Степан. 

Л. Баняцький зазначив, що готовий надати храм 
св. Розалії в користування українській громаді та 
всіляко сприяти щодо налагодження сталого душ
пастирства у Братиславі. Також сторони обговори
ли відновлення храму св. Розалії, який побудова
ний ще в 1568 році.

У зустрічі 6 липня взяли участь секретар Апос
толь ської нунціятури в Словаччині о. Андрій Євчук, 
вікарій для східних католиків в Австрії о. Юрій 
Коласа та секретар ПМВ о. Роман Ільницький. 

news.ugcc.ua

Українці у Словаччині  
матимуть свою церкву
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Під час акції проти змін до Закону України ,,Про забезпечення функціонування української мови як дер-
жавної” під Коституційним судом в Києві 7 липня. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Передання допомоги потерпілим від повені. (Фото: ,,Карітас Коломия”)

Церква св. Розалії у Братиславі. (Фото: news.ugcc.ua)
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Видає Український Народний Союз

Потерпілим від повені передали допомогу з США
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 � Шлях до вищих шкіл відкрито
КИЇВ. – 10 липня Президент України Володимир 
Зеленський підписав Закон „Про внесення змін 
до Закону України „Про вищу освіту” щодо осо-
бливостей вступу до закладів вищої освіти осіб 
з тимчасово окупованих територій Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької 
та Луганської областей”, який Верховна Рада 
ухвалила 3 липня. Внесення змін до законодав-
ства про вищу освіту ініціював В. Зеленський. 
Закон розширює права вступу до закладів вищої 
освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих тери-
торій Криму, Донбасу та населених пунктів, що 
перебувають на лінії зіткнення. Вони зможуть 
вступити до будь-якого закладу вищої освіти за 
квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти 
і науки України. Раніше вступ за квотою передба-
чався лише для жителів тимчасово окупованого 
Криму та Севастополя й тільки до обмеженого 
переліку закладів вищої освіти. (Прес-служба 
Президента України)

 � США підтримує вступ України в НАТО
ВАШІНҐТОН. – США будуть ефективніше про-
тидіяти Росії, якщо Україна та Грузія вступлять 
до НАТО. Така думка пролунала 12 липня упро-
довж слухань у Конґресі США. Слухання стосу-
вались реакції Білого Дому на повідомлення, 
що Росія платила Талібанові за атаки на аме-
риканських солдатів в Афганістані. У Конґресі 
виступили експерти з своїми пропозиціями сто-
совно того, як ефективніше протидіяти Росії на 
військовому та політичному рівнях. Старший 
аналітик Атлантичної Ради США та колишній 
заступник помічника Міністра оборони США 
Ян Бжезінський сказав, що дії Америки повинні 
бути негайними та безкомпромісними. У Конґресі 
США пропонують збільшити оборонну допомо-
гу Україні у 2021 році. Минулого місяця Україна 
отримала статус партнера НАТО з розширеними 
можливостями. (Голос Америки)

 � Міжнародні резерви України зросли 
КИЇВ. – Міжнародні резерви України у червні зрос-
ли на понад 3 млрд. дол. Про це заявив 11 липня 
Прем’єр-міністер Денис Шмигаль. Тепер вони ста-
новлять понад 28.5 млрд. дол. Це найвищий рівень 
резервів за останні вісім років. „Зараз поточні 
резерви покривають майже п’ять місяців імпорту, а 
це один із ключових факторів макрофінансової ста-
більности”, – повідомив Д. Шмигаль. („Укрінформ”)

 � Угорщина посилює обмеження 
БУДАПЕШТ. – 12 липня Угорщина посилила обме-
ження щодо мандрівок через кордон після спа-
лаху випадків коронавірусу за кордоном, зокре-
ма у сусідніх країнах. В’їзд з території України 
буде заборонено, як з країни, що належить до 
„червоної зони” поширення хвороби. Албанія, 
Косово, Чорногорія та Україна належать до чер-
воної категорії поруч з деякими іншими держава-
ми. Перелік країн буде реґулярно переглядатися. 
Транзитні та вантажні поїздки, а також ділові 
поїздки звільнені від застосування нових обме-
жень, але перевірки стану здоров’я все ж можуть 
проводитися. („Укрінформ”)

 � Пожежа у центрі Одесі 
ОДЕСА. – У центрі Одеси 12 липня сталася поже жа 
у триповерховому житловому будинку, побудо-
ваному у 1814 році. Про це повідомила Державна 
служба з надзвичайних ситуацій. Щоб загасити 
пожежу, залучили 60 пожежників та 18 одиниць 
техніки. Внаслідок пожежі 38 людей залишили-
ся без даху над головою. Пожежі в старовинних 
будин ках Одеси трапляються не вперше. 4 грудня 
2019 року сталася пожежа в Одеському коледжі 
економіки, права та готельно-ресторанного біз-
несу, загинули 16 людей і понад 30 постраждали. 
(BBC)

 � Провели фестиваль прадавніх човнів
РІВНЕ. – 12 липня другий день поспіль на озері 
Басів Кут тривав фестиваль прадавніх човнів. 
Змагалися човни Київської Русі – рівненські „Ладі” 
та „Гунгніру”, чернівецькі „Хугін” та „Сілд”, олевські 
„Добриня”, „Фрам” та „Челнок”. Організатор фести-
валю, відомий рівненський мандрівник, ініціятор 
будівництва човна вікінгів Юрій Ойцусь. Під час 
фестивалю відбулася парада човнів, після якої роз-
почалися змагання на воді, веслярі показали пере-
гони під вітрилами та без них. Ю. Ойцюсь повідо-
мив про початок маштабного проєкту з створенні 
поблизу озера Басів Кут етнографічного музею-
скансену „Городище Оствиця”. („Укрінформ”)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Відставка голови Нацбанку небезпечна
для України, зазначили посли країн G-7

Коронавірус: ситуація у світі погіршується

Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – Голова Національного банку України 
(НБУ) Яків Смолій 1 липня подав у відставку за 
власним бажанням. Він заявив, що протягом три
валого часу на НБУ здійснюється систематичний 
політичний тиск. Ймовірно, Я. Смолій написав зая
ву про відставку після напруженої розмови з 
Президентом Володимиром Зеленським, з яким у 
нього був конфлікт. 

Верховна Рада 3 липня схвалила відставку голо
ви НБУ Я. Смолія. Тимчасово обов’язки голови 
НБУ виконуватиме перша заступниця Катерина 
Рожкова. 

Посли країн ,,Великої сімки” (G7) відреаґували 
на заяву про відставку Я. Смолія зазначивши, що 
це може становити загрозу надійності реформ 
України. Заява була зроблена через кілька годин 
після того, як Я. Смолій подав на ім’я В. Зеленського 
заяву про відставку.

Під час свого виступу в парляменті Я. Смолій 
заявив, що тиск відбувався через суди та пропла
чені протести перед НБУ і під домівками членів 
правління. Голова профільного комітету Данило 
Гетманцев відзначив досягнення Я. Смолія на 
посаді – низьку інфляцію, стабільність золотова
лютних резервів, та водночас назвав претензії, які 
мають депутати до голови НБУ. 

У цій відставці також був вкрай зацікавлений 
Ігор Коломойський, котрий й досі прагне поверну
ти свій ,,ПриватБанк” і на посаді голови НБУ хоче 
бачити людину, яка допоможе йому зруйнувати 
розслідування у США та Великій Британії фактів 

розкрадання коштів ,,ПриватБанку”. Тобто під 
загрозою опиняється можливість повернення 
державі декількох мільярдів долярів. 

Відставка голови НБУ означатиме серйозну 
кризу у стосунках України із західними партнера
ми. У тому числі з міжнародними фінансовими 
установами. Це Міжнародний Валютний Фонд, 
Світовий банк, Европейський інвестиційний банк, 
Европейський банк реконструкції та розвитку. 
Допомогу від них та наступні транші зупинять на 
невизначений строк. 

МВФ спостерігатиме, наскільки нова людина в 
НБУ буде залежати від Офісу Президента В. 
Зеленського та інтересів І. Коломойського. 

• Станом на 15 липня в Україні підтверджені 
55,607 випадків коронавірусної хвороби. Загалом 
за весь час пандемії в Україні зареєстровано 1,427 
летальних випадків, 28,131 людей одужали. 
Найбільше нових випадків захворювання виявле
но у Львівській області – 171, Києві – 147, Харків
ській області – 64, Закарпатській області – 57, 
Одесь кій області – 56.

• У світі підтверджено 13,344,368 захворювань, 
померли 578,995 осіб, одужали 7,420,321 осiб.

• У США підтверджено 3,431,574 захворювання, 
померли 136,466 осіб, одужали 1,049,098 осіб. 

• В Росії підтверджено 746,369 захворювань, 
померли 11,770 осіб, одужали 523,249 осіб. 

• Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
доставить засоби для інфекційної контролї у 53 
лікарні України, які визначені для роботи з пацієн
тами з підозрою або підтвердженим COVID19. 

Медичні заклади отримають 1,590 літрів дезін
фекційного засобу та 530 дозаторів. Передача 
здійснюється з підтримкою USAID для реаґування 
на COVID19 в Україні. ВООЗ та Евросоюз передали 
Україні лябораторне обладнання, реаґенти та роз
хідні матеріяли загальною вартістю 3.5 млн евро 
для 27 лябораторних центрів, що здійснюють 
дослідження на виявлення COVID19.

• Міністерство охорони здоров’я України готує 
проєкт постанови, яким карантин продовжать ще 
мінімум на місяць. Про це сказав 15 липня Мініс
тер охорони здоров’я Максим Степанов: ,,У нас 31 
липня закінчується карантин. Через ту епідемічну 
ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися 
від обмежувальних заходів. Тому ми будемо про
довжувати”. Водночас у відомстві пропонують 

Працівники Національного банку України. (Фото: НБУ)

Голова правління Національного банку України 
Яків Смолій. (Фото: НБУ).

(Закінчення на стор. 7)
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 � Новий звіт про літак МАУ
ТЕГРАН. – 12 липня в Ірані оприлюднили новий  
звіт щодо січневої катастрофи літака Міжнарод-
них авіоліній України (МАУ). Іранська влада заяви-
ла, що у катастрофі „Боїнґу” в січні винна зміщена 
ракетна батарея та непорозуміння між солдатами 
та офіцерами вищої ланки. Відповідні висновки 
Організації цивільної авіації Ірану опубліковані у 
новій доповіді. „Помилка сталася через людську 
помилку при виконанні процедури для налашту-
вання радара, що призвело до помилки у систе-
мі”, – йдеться у звіті. 2 липня країни міжнародної 
групи з координації допомоги жертвам збитого в 
Ірані українського літака, до якої входять Україна, 
Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, 
підписали Меморандум про взаєморозуміння у 
співробітництві на переговорах щодо виплати 
компенсацій Іраном. Документ визначає Україну 
речником, що від імені групи буде вести пере-
мовини з Іраном. 20 липня Іран має надіслати до 
Франції на розшифровку „чорні скриньки” зби-
того літака МАУ. До процесу Франція запросила і 
українських експертів. (Радіо Свобода)

 � Інваліди стрибали з парашутами 
ХАРКІВ. – Під Харковом для ветеранів та волонте-
рів з інвалідністю провели стрибки з парашутом. 
Лети на літаку Ан-2 та стрибки з парашутом від-
булися 12 липня на летовищі в селищі Коротич 
в рамках акції психологічної реабілітації вій-
ськових та волонтерів-інвалідів „Небо для всіх”. 
Організатор акції – керівник громадської організа-
ції „Українське об’єднання учасників бойових дій 
та волонтерів АТО/ООС Харківської області” Ярина 
Чаговець. Акція „Небо для всіх” зібрала понад 40 
учасників та понад 100 глядачів. Напередодні усі 
учасники пройшли медичну комісію та отримали 
доступ до акції. („Укрінформ”)

 � 100 населених пунктів – без електрики 
КИЇВ. – Через негоду в Україні станом на 12 липня 
областях внаслідок ускладнення погодних умов 
(дощ, пориви вітру) через спрацювання систе-
ми захисту ліній електропередач залишалися 
без електропостачання 100 населених пунктів у 
трьох областях: у Львівській – 54, Рівненській – 29 
та Закарпатській – 17. („Укрінформ”)

 � Російське військо в Криму 
КИЇВ. – На анексованому півострові Крим перебу-
вають 32,500 солдатів Росії, з них 11,500 – сухопут-
не угруповання. Про це заявив 10 липня команду-
вач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій 
Наєв. За його словами, наразі на території оку-
пованого Криму знаходяться також 200 броне-
машин, 31 танків, 100 артилерійських систем, 
34 вертолети, 63 літаки, 684 одиниці військової 
техніки. Безпосередньо сухопутне угруповання 
складається з двох бриґад і одного батальйону. 
Раніше С. Наєв заявив, що військові розглядають 
кілька сценаріїв можливої   атаки Росі по всьому 
периметру кордону, проте зараз загрози нападу 
немає. („Укрінформ”)

 � Говорили про зниклих та полонених
КИЇВ. – 9 липня в Офісі Президента України після 
тривалої перерви, спричиненої посиленими 
карантинними заходами, відбулося організацій-
не засідання робочої групи з питань зниклих 
безвісти на Донбасі та військових і цивільних 
заручників (полонених). На засіданні були при-
сутні уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини Людмила Денісова, голова Консуль-
тативної ради у справах ветеранів війни, сімей 
загиблих (померлих) захисників України Сергій 
Куніцин, радник керівника Офісу Президента 
Михайло Подоляк, родичі полонених та зниклих 
безвісти, звільнені з полону представники крим-
ськотатарського народу, а також представни-
ки громадських організацій. Учасники засідан-
ня обговорили питання створення при Кабінеті 
Міністрів України постійної Комісії з розшуку 
зниклих безвісти. Це дасть можливість зформува-
ти реєстр зниклих безвісти за категоріями та 
вирішить питання діяльности пошукових груп. 
Погоджено склад комісії. Також на засіданні обго-
ворено законопроєкт „Про соціяльний і право-
вий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок 
збройної аґресії проти України”, який вреґульо-
вує питання виплат особам, звільненим з поло-
ну. Учасники засідання домовилися проводити 
зустрічі раз на два тижні з запрошенням пред-
ставників уряду та парляменту. (Прес-служба 
Президента України)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

НА ТЕМИ ДНЯ

Путін хоче нав’язати нам минуле
Віталій Портников 
Радіо Свобода

У 1978 році на радянські телеекрани вийшов 
документальний серіял Романа Кармена – безпре
цедентна на ті часи радянськоамериканська 
копродукція, з участю видатного американського 
актора Берта Ланкастера. З точки зору радянської 
ідеології фільм допоміг західному глядачеві дізна
тися правду про війну на Східньому фронті. Але 
насправді ніякі факти про війну на Східньому 
фронті від американців або англійців ніколи не 
приховувалися. 

А ось те, про що дізнався радянський глядач, 
дійсно було важливим – фільм наочно демонстру

вав, що без участи країнсоюзниць, без їхньої 
допомоги Радянському Союзу перемога у Другій 
світовій війні була б неможливою.

Чи залишив цей фільм відбиток у свідомості 
жителів Радянського Союзу? На моє здивування 
практично ніякого. Жителі Радянського Союзу 
вважали за краще – та й як могли інакше? – жити у 
світі пропаґандистських кліше, які стверджували, 
що союзники не те, щоб не допомагали, а навіть 
заважали Радянському Союзу перемогти.

Із роками – вже у путінській Росії – це викривле
не трактування історії тільки посилиться, прези
дент Росії буде стверджувати, що перемогу можна 

З Конґресу США написали до Зеленського

Порошенко вільно пішов додому

ВАШІНҐТОН. – 2 липня співголова Українського 
Конґресового Кокусу конґресменка Марсі Каптур 
(демократка – Огайо) і конґресмен Майк Куіґлі 
(демократ – Ілиной) звернулися з листом до 
Президента України Володимира Зеленського, в 
якому закликали посилити енерґетичну безпеку 
України шляхом інтенсивного розвитку віднов-
лювальної енерґетики.

„Пишемо вам, аби висловити нашу рішучу під
тримку зусиллям України зі зміцнення її 
енерґетичної безпеки, в тому числі шляхом 
розвитку відновлюваної енерґетики. Ми 
закликаємо ваш уряд брати участь у переговорах 
з ключовими учасниками галузі, щоб 
ґарантувати постійні іноземні інвестиції, а 
також зростання в цьому стратегічному секторі”, 
– зазначається в листі.

При цьому американські законодавці нагадали, 
що в енерґетичну галузь України вже здійснено 

багато вливань, у тому числі понад 2 млрд. дол. 
іноземних інвестицій у сферу відновлюваних дже
рел енерґії. Крім того, американська компанія GE 
Wind Energy постачає вітрогенератори на 275 МВт, 
а Европейський банк реконструкції та розвитку, в 
якому США є провідним акціонером, надав та схва
лив фінансування в розмірі 600 млн. дол. на про
єкти відновлюваної енерґетики в Україні.

 До того ж Міжнародна фінансова корпорація з 
розвитку зі свого боку пообіцяла профінансувати 
400 млн. дол., а також страхувати політичні ризи
ки для проєкту вітроенерґетики в Україні.

„Сподіваємось на співпрацю з Україною для роз
ширення інвестиційних можливостей у ключових 
галузях енерґетики, включаючи вітряну, сонячну, 
біопаливну, гідро та геотермальну енерґетику”, – 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 8 липня Печерський районний суд зали
шив без розгляду і повернув прокурорам клопо
тання про обрання запобіжного заходу п’ятому 
Президентові України Петрові Порошенкові. Про 
це П. Порошенко повідомив під час акції протесту 
під будівлею суду. 

Суд вирішив не обирати запобіжний захід П. 
Порошенкові і він вільно пішов додому. Раніше 
прокурори просили запобіжний захід у вигляді 
особистого зобов’язання у справі про злочинний 

наказ, яким начебто П. Порошенко схилив колиш
нього голову Служби зовнішньої розвідки призна
чити своїм заступником Сергія Семочка. 

 Напередодні судового розгляду адвокат П. 
Порошенка Ілля Новіков повідомив, що Державне 
бюро розслідувань (ДБР) офіційно завершило 
досудове слідство 7 липня. Відповідно клопотання 
про запобіжний захід на час слідства не підлягає 
розгляду, зробив висновок І. Новіков. 

Коментуючи рішення суду, П. Порошенко назвав 
його ,,першою маленькою, але надзвичайно важ
ливою перемогою”. 

Учасники протесту перед Печерським судом 8 липня. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 6)

(Закінчення на стор. 7)



No. 29СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 17 ЛИПНЯ 2020 РОКУ4

 � Суд виніс рішення про податки Трампа

ВАШІНҐТОН. — Верховний Суд США 9 липня 
видав дві ухвали стосовно справ про надання 
доступу до податкових документів Президента 
Дональда Трампа. Суд дозволив прокурорам 
Ню-Йорку отримати податкові документи пре-
зидента. Таке рішення стало програшем для Д. 
Трампа, однак, воно може означати, що публіка 
не матиме доступу до податкових документів, 
а їх зміст буде захищено в рамках судових пра-
вил. Прокуратура розслідує можливі виплати 
від імени Д. Трампа зроблені особам перед 
виборами 2016 року, буцімто, за мовчання про 
їхні стосунки з тодішнім кандидатом в прези-
денти. Окремим рішенням суд відмовив досту-
пу до значної частини податкових документів 
Д. Трампа Конґресові. Суд наголосив, що в цій 
справі суди нижчих інстанцій неналежно оці-
нили питання відокремлення гілок влади. Таке 
рішення суду скасовує рішення нижчих судів, 
винесених на користь конґресменів-демокра-
тів. Обидві ухвали Верховний Суду були голоса-
ми 7:2. („Голос Америки”)

 � Суд: пів Оклагоми належить індіянам

ВАШІНҐТОН. — Верховний Суд США вирішив 9 
липня, що приблизно половина Оклагоми нале-
жить американським індіянам. Голосами 5:4 суд 
сказав, що великий кусок східньої частини стейту 
– включно з другим найбільшим містом, Талсою 
– має вважатися частиною індіянської резерва-
ції, тому що у ХІХ ст. уряд США дав їм ці землі 
„назавжди”. Це рішення суду означає, що деякі 
індіяни, котрі були засуджені в стейтових судах 
за злочини доконані на цій території, можуть 
подавати апеляцію свого вироку. Тільки феде-
ральні суди мають юрисдикцію над ними. („BBC”)

 � Трамп підписав законопроєкт про санкції

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп 14 
липня підписав законопроєкт, який накладає 
санкції на китайських урядовців, котрі підрива-
ють автономію Гонґ-Конґу. Китай обіцяв жите-
лям Гонґ-Конґу, коли перебрав владу над ними 
в 1997 році, різні демократичні права, особливо 
свободу слова, преси, і незалежне судівництво. 
Виступаючи перед Білим Домом після підпи-
сання законопроєкту, Д. Трамп підкреслив: „Їхні 
свободи відібрано. Їхні права відібрано”. Китай 
запровадив 1 липня суворі закони, які забез-
печують верховенство Комуністичної Партії та 
практично здушують рух за демократію. („USA 
Today”)

 � Венесуеля видворила посла ЕС

КАРАКАС. — Президента Ніколяс Мадуро нака-
зав послові Европейського Союзу (ЕС) Ісабелі 
Педросі покинути країну. Він це наказав кілька 
годин після того, як ЕС 29 червня оголосив нові 
фінансові санкції проти соціялістичного прези-
дента та додаткових 11 високопосадовців за їхні 
намагання перешкодити демократичному функ-
ціонуванню Національної Асамблеї країни. ЕС 
сказав, що рішення Верховного Суду затвердити 
Люїса Пару, союзника Н. Мадуро, на пост прези-
дента асамблеї є нелеґальне. Провідник опозиції 
Хуан Ґуаїдо є правильним президентом асамблеї 
після його вибору у січні, сказав ЕС. Число вене-
суельських урядовців, котрі підлягають санкціям 
ЕС, тепер становить 36 осіб. („Reuters”)

 � В Білорусі затримали 260 осіб

МІНСЬК. – У містах Білорусі на стихійних акці-
ях на підтримку незареєстрованих кандида-
тів у президенти Віктора Бабарика та Валерія 
Цепкала було затримано близько 260 осіб. Такі 
дані 15 липня надав білоруський правозахисний 
центр ,,Весна”, який публікує поіменний спи-
сок затриманих. Затримання також відбулися у 
Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, 
Солігорську, Столбцях. Центрвиборчком 
Білорусі допустив до участи в виборах п’ять 
кандидатів, у тому числі чинного Президента 
Олександра Лукашенка і дружину популяр-
ного блоґера Сергія Тіхановського – Світлану. 
Вибори президента Білорусі запляновано на 9 
серпня. (,,Укрінформ”)

АМЕРИКА І СВІТ

Лісова пожежа у Луганській області (Фото: Олексій Ковальов/Радіо Свобода)

Пожежу в Луганській області ліквідовано

НОВИЙ АЙДАР, Луганська область. – 6 липня 
поблизу села Осколонівка Луганської области на 
тери торії Боровського та Охтирського лісництв 
виникла лісова пожежа на площі близько 50 гек
тарів.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але 
через поривчастий вітер та високу температуру 
повітря відбулося розповсюдження пожежі на 
село Смолянинове Новоайдарського району. 
Також триває ліквідація пожежі неподалік села 
Капітанове, площа якої становить близько 40 гек
тарів. Ліквідація загоряння ускладнюється близь
кістю лінії розмежування.

За попередньою інформацією Міністерства внут
рішніх справ, загинули сім осіб, евакуйовано 27 жите
лів, із них 22 дитини. За попередніми оцінками, виго
ріло близько 5,000 гектарів лісу. Внаслідок поже жі 
знищено вогнем 23 будинки, 59 пошкоджено.

Серед основних причин пожежі на Луганщині – 
погодні умови, необережне поводження з вогнем та 
умисний підпал. Про це голова Національної поліції 
Ігор Клименко розповів під час засідання оператив
ного штабу на місці ліквідації. Остаточну причину 
встановлять лише після комплексу експертиз.

До гасіння залучено 1,125 осіб та 201 одиниця 
техніки та авіяцію. „Особливість використання 
авіяції – це близькість лінії розмежування і відсут

ність розуміння зі сторони окупаційної влади”, – 
сказав Міністер внутрішніх справ Арсен Аваков на 
пресконференції на Луганщині. 

Президент Володимир Зеленський 8 липня при
був з робочою поїздкою до Луганської області у 
зв’язку з цими подіями. В. Зеленський пообіцяв 
кожній родині, яка втратила житло, виділити 300 
тис. грн.

Станом на 12 липня тривало гасіння лісової 
поже жі, що спалахнула 6 липня поблизу села 
Осколонівка. Відкритого вогню не було, спостері
галося тління окремих осередків лісової підстил
ки та деревини у кварталах Борівського та Охтир
ського лісництв.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 690 
осіб та 176 одиниць техніки. На місці пожежі роз
горнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпе
чення. 

13 липня маштабну лісову пожежу у Луганській 
області вдалося ліквідувати. 

Внаслідок надзвичайної ситуації постраждало 
223 особи, жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 
34 госпіталізували, повністю зруйновані або част
ково пошкоджені десятки будинків. Вигоріло 
близько 5,000 гектарів лісу, 10 відс. лісового маси
ву області. 

ВВС, „Укрінформ”, Радіо Свобода

АКТУАЛЬНЕ

Україна опинилась у енерґетичному зашморгу
Світлана Орел

Служба безпеки України повідомила про загро
зу енерґетичної безпеки країни та дестабілізацію 
Об’єднаної енерґетичної системи через неконтро
льоване зростання виробників зеленої енерґети
ки і недосконалість ціноутворення.

Зелені тарифи були введені в Україні у 2009 
році. Їх особливістю є те, що вони у кілька разів 
вищі, ніж звичайні тарифи і зафіксовані в евро. 
Введення їх пов’язували з братами Клюєвими, які 
першими побудували ряд великих сонячних стан
цій на півдні України. 

Всього в Україні зелені електростанції (вітрові, 
сонячні) виробляють близько 2 відс. електроенер
ґії, але коштують вони ринку 8 відс., або близько 
10 млрд. грн. за найвищими в Европі тарифами.

 Зелена енерґетика, з одного боку, дуже добра 
справа. Адже основна причина зміни клімату – це 
викиди парникових газів. В Україні за дві третини 
таких викидів відповідає сектор енерґетики. 

Вчені наголошують на необхідності повного 
припинення промислового видобутку та спалю
вання викопного палива протягом наступних 
2030 років. Це дасть змогу стримати зміну кліма
ту на рівні 1.52 градусів Цельсія відповідно до 
Паризької угоди, підписантом якої є й Україна. 

Тому провідні країни світу почали переходити на 
чисті технології – відновлювані джерела енерґії 
(ВДЕ). 

 Результат такої політики можна побачити на 
прикладі минулого року: потужності відновлюва
ної енерґії збільшилися втричі (з 2.3 до 6.8 ГВт), 
що є позитивною тенденцією на шляху боротьби 
зі зміною клімату. Але такий стрімкий розвиток 
галузі став причиною загрози, що через негнуч
кість електросистеми подальше будівництво 
нових потужностей ВДЕ призведе до потреби 
збільшити вугільну генерацію для балянсування 
всієї системи. Разом з тим в умовах карантини 
зменшується споживання електроенерґії і уряд 
скорочує її виробництво на АЕС. При цьому розви
ток чистої генерації може призвести до збільшен
ня викидів парникових газів. В українських реалі
ях цей парадокс вигідний саме олігархам.

 У результаті країна потрапляє в парадоксальну 
ситуацію: в умовах перевиробництва електрое
нерґії зростає ціна для споживачів, скорочується 
дешева атомна генерація, але наростають потуж
ності дорогої зеленої. 

Експерт у енерґетичній галузі Сергій Следзь 
пише: „Гроші не пахнуть – інвесторів та їхніх 

(Закінчення на стор. 11)
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КИЇВ. – 10 липня Вищий адміністративний суд 
Туреччини – Державна рада – скасував указ 1934 
року, який перетворив Собор св. Софії в музей, 
Постанова відкриває шлях для використання як 
мечеті Стамбульської культової св. Софії. 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 
видав указ, яким офіційно надав Собору св. Софії в 
Стамбулі статус мечеті. Р. Ердоган зробив це одра
зу після того, як вищий адміністративний суд 
Туреччини дозволив змінити статус собору, скасу
вавши рішення 1934 року про перетворення собо
ру на музей. 

Собор св. Софії, один з найважливіших в світі 
об’єктів історичної та культурної спадщини, був 
побудований за часів Візантії і служив резиденці

єю Грецької Православної Церкви. Будівництво 
собору розпочалося майже 1,500 років тому, а 
понад 1,000 років він був найбільшим храмом у 
християнському світі. 

Ще в 532 році візантійський імператор Юсти
ніян наказав збудувати на цьому місці нову церк
ву св. Софії, яка б стала прикрасою столиці імперії. 
Собор має і пряме відношення до християнства в 
Україні: саме там посланці князя Володимира 
Великого знайомилися з християнською вірою. 
Остання літургія в соборі відбулася в 1453 році. 
Після цього храм, як і Константинополь, захопили 
османи й перетворили на мечеть. У 1934 році в ній 
зробили музей. 

УНН, „Европейська правда”, 24 канал

Папа Римський Франциск 12 липня заявив, що 
ситуація із Собором св. Софії в Туреччині „завдає 
великої скорботи”, передає видання „Vatican News”. 
„Море відносить далеко мою думку, до Стамбула. 
Маю на увазі св. Софію. Це завдає мені великої 
скорботи”, – сказав Франциск.

10 липня Вищий адміністративний суд Туреч
чини дозволив перетворити Собор св. Софії у 
Стамбулі у мечеть. Того ж дня Президент Реджеп 
Таїп Ердоган підписав відповідний указ.

Вселенський Патріярх Варфоломій, духовний 
провідник Православної Церкви, виступав проти 
такого кроку. Він заявляв, що „перетворення св. 
Софії на мечеть розчарує мільйони християн у 
всьому світі”. Він вказував, що АйяСофія завдяки 
своїй сакральності є „життєво важливим центром, 
де Схід приймає Захід”, і зміна статусу на мечеть 
„розірве ці два світи”. 

Всесвітня рада церков просить Туреччину 
повернути св. Софії статус музею.

Голова Всесвітньої ради церков Іоанн Саук напи
сав листа Президентові Туреччини Р. Т.  Ердогану з 

проханням переглянути рішення про позбавлення 
АйяСофії статусу музею, висловивши смуток та 
занепокоєння з приводу рішення змінити статус 
знаменитої стамбульської св. Софії з музею на 
мечеть. 

Він наголосив, що як музей всесвітньої спадщи
ни „АйяСофія була місцем відкритости, зустрічей 
та надхнення для представників усіх націй” і зая
вив, що статус музею був потужним свідченням 
прихильности Туреччини до секуляризації сус
пільного життя. Він закликав Р. Т. Ердогана пере
глянути рішення в інтересах сприяння порозумін
ню, співпраці, аби уникнути відновлення старих 
розбіжностей та ворожнечі.

Раніше Державний департамент США заявив, 
що розчарований рішенням та з нетерпінням 
чекає, що Туреччина збереже пам’ятку відкритою 
для всіх.

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що 
думка інших країн не вплине на рішення про змі
ну статусу собору. 

Радіо  Свобода, „Укрінформ”

11 липня від Української Православної Церкви 
США до „Свободи” надійшла вміщена нижче заява 
Асамблеї канонічних православних єпископів щодо 
перетворення історичного Собору св. Софії в 
Константинополі на мечеть.

Ми, Виконавчий комітет Асамблеї канонічних 
православних єпископів Сполучених Штатів 
Америки, протестуємо проти рішення цивільних 
судів Туреччини, а також чіткого спрямування їх 
уряду щодо перетворення св. Софії в мечеть. Як 
громадяни Сполучених Штатів Америки, ми 
закликаємо наш уряд вжити відповідні засоби 

щодо скасування цього рішення. Крім того, ми 
закликаємо турецький уряд повернутися до 
статусукво, згідно з яким св. Софія залишається 
музеєм, поважаючи як її походження, так і історію.

Навпаки, ця одностороння дія заперечує загаль
не покликання цього святого і священного місця. 
Св. Софія належить до всього людства як об’єкт 
всесвітньої спадщини. Побудований у 537 році за 
часів правління імператора Юстиніяна, собор уже 
понад тисячоліття був місцем багатого культурно
го та духовного надхнення для всіх.

 � ФБР: Китай є „найбільшою загрозою”

ВАШІНҐТОН. — Директор Федеральнoгo Бюрa 
Розслідувань (FBI) Кристофер Врей сказав, що 
Китай є „найбільшою перспективною загрозою” 
для США. Виступаючи 7 липня в Гадсонському 
інституті у Вашінґтоні, він ствердив, що Китай 
снує таємні змови для викрадення держав-
них таємниць США і для примусової репатрі-
яції своїх громадян щоб заглушити критику 
Комуністичної Партії Китаю. К. Врей сказав, що 
Китай це робить впродовж двох десятиліть. 
(„Business Insider”)

 � Анджей Дуда залишається

ВАРШАВА. – Вибори 12 липня стали фінальним 
акордом президентської кампанії тривалістю 
майже у півроку. Чинний Президент Анджей 
Дуда випередив свого опонента – посадника 
Варшави Рафала Тшасковського – на 2 відс. 
6 серпня розпочнеться ще одна п’ятирічна 
каденція А. Дуди. А. Дуда став другим, після 
Александера Кваснєвського, президентом в 
історії демократичної Польщі, якого переобра-
ли на другий термін. (,,Укрінформ”)

 � У США стратили смертника

ВАШІНҐТОН. – 14 липня у США виконали першу 
за 17 років страту за рішенням Федерального 
суду. Стратили 47-річного американця Деніела 
Льюїса Лі, якого засудили до смерти за вбив-
ство трьох людей у 1996 році. З 2003 року 
смертна кара на федеральному рівні в США 
фактично не застосовувалася, існував неофі-
ційний мораторій. При цьому, на рівні окремих 
штатів цю міру покарання могли застосовувати. 
Тепер влада може виконати смертні вироки, 
призначені федеральними судами за останні 30 
років. Смертну кару застосують шляхом введен-
ня засудженим ін’єкції пентобарбіталу. Це пре-
парат, який поступово сповільнює роботу орга-
нізму, зокрема нервової системи, і зрештою 
призводить до смерти. Смертна кара й досі є 
законною мірою покарання у 28 штатах США, 
проте на практиці застосовується не всюди. 
(Радіо Свобода) 

 � Музей забере статую Теодора Рузвельта

НЮ-ЙОРК — Американський Музей Природ-
ньої Історії забере помітну статую Теодора 
Рузвельта від свого входу через протести, що 
вона символізує колоніяльне розширення й 
расову дискримінацію. Посадник Ню-Йорку 
Бил де Блазіо оголосив це 21 червня. Статуя з 
бронзи стояла при західньому вході до музею 
з Центрального Парку від 1940 року. Вона 
зображує Т. Рузвельта на коні, а коло нього 
є американський індіянин і африканський 
чоловік. Президент музею Елен Футер сказала 
газеті „Ню-Йорк Таймс”, що музейна „спільно-
та була глибоко зворушена чимраз ширшим 
рухом за расову справедливість, який виникнув 
після вбивства Джорджа Флойда”. Вона дода-
ла, що музей протестує проти статуї, але не 
проти Т. Рузвельта, котрого батько був одним 
із засновників музею, а сам Т. Рузвельт служив 
губернатором Ню-Йорку і відтак 26-им пре-
зидентом США. Президент Дональд Трамп 22 
червня висловив свою думку про усунення 
статуї короткою запискою на соціяльній мере-
жі Твітер: „Сміховинне, не робіть цього!”. („CBS 
News”)

 � Прінстон усунув ім’я Вудро Вільсона 

ПРІНСТОН. — Прінстонський університет вирі-
шив усунути ім’я колишнього Президента Вудро 
Вільсона зі своєї школи публічної політики. 
Президент університету Кристофер Айсґрубер 
27 червня видав листа, в якому пише, що рада 
директорів прийшла до висновку, що „Вільсона 
расистські погляди і політика роблять його 
невідповідним тезком” для Прінстонської Школи 
публічної політики й міжнародних справ. Чотири 
роки тому, університет розглянув цю спаву і 
рішив не міняти ім’я. В. Вільсон служив губерна-
тором Ню-Джерзі, а відтак 28-им президентом 
США. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ

Собор св. Софії в Стамбулі. (Фото: 24 канал)

Собор св. Софії в Стамбулі став мечеттю

Про ситуацію із Собором св. Софії

Заява Асамблеї канонічних православних єпископів

(Закінчення на стор. 6)
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ІСТОРІЯ

Фестиваль запалив іскру Незалежности
Георгій Лук’янчук

18 травня 1979 року, коли під 
Львовом знайшли тіло композитора 
Володимира Івасюка, більшість укра
їнців були переконані, що музиканта 
вбили за вказівкою КГБ. Попроща
тись із композитором на похорон 22 
травня приїхали тисячі людей. 

Про композиторапатріота пам’ята
ли. Через 10 років в Чернівцях 1724 
вересня 1989 року, відбувався пер
ший і найяскравіший фестиваль 
української сучасної пісні та попу
лярної музики „Червона рута”, при
свячений В. Івасюкові. Виступи учас
ників стали викликом усій радян
ській системі, яка нищила, руйнува
ла, вбивала тих, хто не підпадав під її 
„порядки”. Cвято української музики 
тривало під пильною контролею 
влади, але це не завадило розгортан
ню заборонених жовтoблакитних 
прапорів і першому публічному 
виконанню гимну України на цьому 
вже історичному святі пісні і свобо
ди. 

У Львові та інших обласних цен
трах в той час вирувало політичне 
життя, неформальні об’єднання на ро
джувались у Тернополі, Чер нівцях, 
ІваноФранківську, Луцьку, Рівному. 
Заявив про себе альтернативними 
концертами театрстудія „Не журись”. 
У 1988 році в Кіцмані, де народився і 
навчався у школі В. Івасюк, відбувся 
місцевий фестиваль „Червона рута”. 

Батько композитора Михайло 
Івасюк наполіг, щоб музичне свято у 
пам’ять його сина проходило саме в 
Чернівцях, щоб започаткувати фес
тивальну традицію української пісні. 
Відкриття фестивалю „Червона рута” 
у Чернівцях 17 вересня 1989 року 
відбулося під звуки трембіт, на стаді

оні запалили ватру. На фестиваль 
приїхали близько 50 вокальноінст
рументальних ансамблів, було понад 
500 виконавців з України, Канади, 
Арґентини, США, Польщі, тодішніх 
Югославії і Чехословаччини. 

У всіх учасників фестивалю була 
надія, що українська популярна 
музика почне розвиватись, відкри
ються нові імена, а справжню украї
номовну пісню почують не лише в 
Україні, але й світі, а сам фестиваль 
стане новим віянням в українській 
культурі. Так воно і сталось. 

„Червона рута” стала потужною 
культурною революцією, яка в усіх, 
хто там був, знищила комплекс наці
ональної неповноцінності” – так оці
нив цей фестиваль Кирило Стеценко, 
скрипаль і співорганізатор першого 
фестивалю „Червона рута”, а поет і 
видавець Іван Малкович підкреслив 
 „Фестиваль запалив іскру Неза
лежности”. 
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Україну!

„Моя людина“ в уряді
Так було завжди і скрізь‚ без різниці‚ яка країна – дуже демократична чи не 

дуже. Змінюється влада‚ приходить новий президент чи прем’єр і негайно почи-
нає формувати своє керівне оточення з найближчих йому людей. Ні дивуватися‚ 
ні обурюватися з цього не дозволяє вельми поважна мотивація: новий очільник 
держави дістає законне‚ через вибори‚ право втілювати свою політичну програ-
му‚ й саме задля її успіху він повинен мати можливість спертися на осіб‚ котрим 
повною мірою довіряє. 

Практика‚ одначе‚ набагато складніша‚ ніж ця логічна схема. Нерідко дається 
взнаки так званий „людський чинник“‚ коли навіть глибокої єдности політичних 
поглядів замало для продуктивної урядової співпраці‚ й найбільш запотребува-
ною виявляється не професійна придатність‚ а безумовна льояльність та осо-
биста відданість керівникові країни. Згадаймо‚ скільки високих чиновників за 
останні роки перейшло через Білий Дім‚ хоч кожен з них‚ як і президент‚ обсто-
ював ті самі республіканські цінності.

Або те‚ що трапилося з Петром Порошенком‚ коли він‚ ламаючи через коліно 
закон‚ домігся призначення на посаду генерального прокурора „своєї людини“. 
Саме це найбільше й зіпсувало його політичне майбутнє‚ хоч П. Порошенка 
можна не лише зрозуміти‚ але й виправдати: проросійські сили не залишили 
йому широкого поля для бездоганної кадрової політики.

Тому‚ властиво‚ так багато надій покладалося на Володимира Зеленського – 
людину з-поза системи‚ не обтяжену політичними зв’язками та гріхами‚ з нечу-
тим доти гаслом: „Відтепер кожен з вас є президентом“. Чудовий принцип! Кожен 
урядовець на своєму посту вже буде самостійним діячем в державі‚ учасником 
спільного стратегічного руху і розвитку. 

Знов таки: мав повне право зібрати довкола себе тих‚ кому найбільше дові-
ряв. Й от на відповідальні пости прийшли недавні партнери президента з теле-
візійної розважальної телестудії „Квартал 95“: Іван Баканов – головою Служби 
безпеки України‚ Сергій Шефір – президентським радником‚ Андрій Єрмак – 
головою Офісу Президента‚ Сергій Трофимов та Ігор Костюк – заступниками голо-
ви Офісу… За браком місця скажемо тільки‚ що список „кварталівців“ в урядових 
структурах налічує понад 20 осіб. 

Не варто було б нині повертатися до того неприємного факту‚ що „Квартал 95“ 
заслужив дуже сумнівної слави своїм упертим і далеким від естетичних смаків 
висміюванням усього українського. Не варто було б‚ якби В. Зеленський‚ ставши 
президентом України й відчувши особисту відповідальність за її майбутнє‚ рішу-
чим чином переорієнтував цю свою артистичну братію зі зневаги до України на 
вірне служіння їй. Ні‚ не переорієнтував. В такому разі – нащо йому особиста 
льояльність і вірність „слуг народу“? Не всі ж вони такі примітивні‚ що підуть за 
президентом‚ заплющивши очі. 

Коли В. Зеленський в розмові з Дональдом Трампом назвав генпрокурора 
Руслана Рябошапку „на 100 відс. моєю людиною“‚ той з гідністю відмовився від 
такої „чести“. І ще відмовиться багато хто‚ бо йдеться не просто про недосконалу 
кадрову політику‚ а про свідомий намір В. Зеленського повернути до впливу в 
Україні злощасних чинуш Януковича. Наприклад‚ голова Державного комітету 
телебачення і радіомовлення в часи „реґіоналів“ Олександер Курдинович очо-
лив Службу з питань інформаційної політки Офісу Президента. В Офісі опинив-
ся‚ як радник з питань митниці‚ колишній міністер економіки в уряді Віктора 
Януковича Валерій Хорошковський.

Особливо тривожний сиґнал – призначення виконуючим обов’язки Міністра 
Освіти і Науки Сергія Шкарлета – того самого‚ кого заклятий україножер Дмитро 
Табачник хвалив і нагороджував. Тобто йдеться про вивищенння діячів‚ байдужих 
– і це ще у кращому випадку – до України. Ця тенденція вже помітна зі сторони. 

„Ми стурбовані тим, що в Україну повернулися колишні співробітники уряду 
Януковича, які фабрикують справи з порушенням законів та Конституції України“, 
— йдеться у зверненні громад українців у Німеччині, Данії, Еспанії, Італії, Канаді, 
Латвії, Норвегії, Польщі, Франції та Чехії. Вони закликають припинити пересліду-
вання народного депутата Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій, лікаря Юлії 
Кузьменко, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, народних депутатів Тетяни Чорновол, 
Володимира В’ятровича та Андрія Парубія, генерала Дмитра Марченка, адмірала 
Ігоря Воронченка та українських моряків, майора Романа Ковальова, студента 
Івана Хоменка, народного депутата Гео Лероса та активіста Сергія Стерненка.

А тим часом урядові структури залишають‚ під уже неприхованим політичним 
тиском‚ авторитетні реформатори: Яків Смолій з Національного банку‚ Олексій 
Рябчин з Міністерства енерґетики та захисту довкілля‚ Єгор Фірсов з Державної 
екологічної інспекції‚ Максим Нефьодов з Державної митниці‚ Сергій Верланов з 
Державної податкової служби‚ Руслан Рябошапка та Віктор Чумак з Генеральної 
прокуратури.

На кого ж хоче спертися Президент В. Зеленський? Хто в нього – „свої“? Реґіонали? 
Антимайданівці? Антиукраїнці? „Людей, які взагалі не знаходяться в українському 
культурному полі‚ до влади допускати не можна категорично‚ це смертельно для 
країни“‚ – намагається отямити президента письменник Іван Семесюк.

І все ж ми не хочемо компрометувати поняття „моя людина у владі“. „Моя“ 
може означати також позитивну‚ шляхетну особистість. Є такі приклади в істо-
рії. Генерал Чан Кайші своїм наступником на посту очільника Тайваню залишив 
украй „свою“ людину – сина Цзян Цзінґо. Той за пару десятків літ перетворив 
проб лемний острів у квітучу державу‚ а коли помер‚ виявилося‚ що не мав ні 
рахунку в банку‚ ні навіть власної хати.

Володимир Івасюк, 1949-1979. (Фото: 
сімейний архів)
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Ми особливо стурбовані неґатив
ними наслідками, які така зміна 
матиме на релігійний плюралізм в 
Туреччині, а також на відносини між 
націями та між релігійними органі
заціями. Ми закликаємо міжнародне 

співтовариство запросити Турецьку 
владу переглянути своє рішення, 
надаючи всім людям можливість 
продовжувати насолоджуватися 
повною та багатою історією та кра
сою цієї видатної пам’ятки. Цей уні
кальний християнський пам’ятник 
повинен залишатися відкритим для 
всіх як знак співіснування та миру 
між усіма народами доброї волі.

(Закінчення зі стор. 5)

Заява Асамблеї...

зазначається в листі.
У Конґресі США позитивно оціни

ли залучення Секретаріяту Енерґе
тичного співтовариства до процесу 
посередництва з українськими 
суб’єктами з метою досягнення кон
сенсусу. „Ми радимо вам продовжу
вати цей консенсусний підхід у пере
говорах з інвесторами як вітрової, 

так і сонячної енерґетики, а також 
суб’єктами промисловости, в той час 
як ви прагнете реструктурувати 
законодавство, що стане основою 
для відповідних інвестицій”, – під
креслюється в листі.

Зауважується, що це посилило б 
авторитет України в залученні 
подальших прямих іноземних інвес
тицій в її енерґетичний сектор, а 
також в інші сектори національної 
економіки. 

„Укрінформ”

(Закінчення зі стор. 3)

З Конґресу США...
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УПЦ США створила фонд допомоги для потерпілих від повені в Україні

Постає загроза федералізації

Собор Єпископів Української Пра-
вославної Церкви США 7 липня   звер-
нувся з проханням про усердні молит-
ви та пожертви для тих, хто зазнав 
наслідків повені в західній Україні.

Бачити обличчя Христа в інших – 
це головна відповідальність усіх 
хрис тиян. Собор Єпископів Україн
ської Православної Церкви США 
звертається до вірних Церкви із про
ханням про молитви за людей – 
жителів західної України, які нещо
давно постраждали від великих 
повеней.

В Митрополії нашої Церкви ми 
добре знаємо силу великих повеней 
та шкоду, яку вони можуть завдати. У 

минулому, духовний осередок УПЦ 
США, а також кілька парафій Схід
ного узбережжя США зазнали вели
ких повеней через потужні бурі. Кіль
ка років тому майже кожна будів ля 
Центру Митрополії в Савт Бавнд Бру
ку, штат НюДжерзі, зазнала пошко
джень внаслідок стихійного лиха.

Ось чому різні парафії Церкви по 
всій країні вже розпочали збірку 
коштів та пропонують допомогу тим, 
хто постраждав від повеней в пра
батьківській Україні. Ми щиро вдячні 
членам Українського Православного 
Товариства св. Андрія Первозванного, 
однієї з центральних організацій 
УПЦ США, за пожертву в розмірі 25 
тис. дол. на допомогу жертвам пото

пу. Товариство закликає членство 
УПЦ США приєднатися до їхньої 
вступної пожертви, роблячи наші 
власні пожертви з наданням допомо
ги.

Як ієрархи нашої Святої Україн
ської Православної Церкви США, 
бажаючи взяти на себе відповідаль
ність за турботу про тих, хто потре
бує, ми закликаємо наше духовен
ство та вірних розглянути можли
вість надання негайної допомоги 
Спеціяльному Фонду Допомоги, 
який створила наша Церква для 
надання допомоги численним 
людям, які втратили свої будинки, 
майно, церковні будівлі та громад
ські центри – допомоги жертвам 

надзвичайно руйнівних повеней на 
західній Україні.

Будь ласка, допоможіть нам прине
сти мир, милосердя, справедливість і 
любов у пошкодженний світ. Будь 
ласка, зробіть щедрий внесок у Спе
ціяльний Фонд Допомоги – 2020 UA 
Flood Relief Fund, спонсором якого є 
Свята Українська Православна Церк
ва США. Ваш подарунок може зміни
ти світ!

Будь ласка, зробіть свій благодій
ний внесок через Інтернет (https://
uocofusa.org/) або надсилайти чеки, 
позначаючи ціль на яку жертвуєте 
(Memo: 2020 UA Flood Relief Fund) на 
адресу: UOC of the U.S.A., P.O. Box 495, 
South Bound Brook, NJ 08880.

Аскольд С. Лозинський

У ІваноФранківську, в міському 
парку ім. Тараса Шевченка, відбулося 
31 липня 2017 року відкриття пам’ят
ника угорському поетові, революціо
нерові Шандору Петефі. На офіційне 
відкриття завітав міський голова 
Руслан Марцінків з заступником 
Богданом Біликом, гості з Угорщини 
– заступник голови Державних зборів 
Угорщини Лежак Шандор з помічни
ком Гашпаром Роландом, Посол 
Угорщини Ерно Кешкень, Гене
ральний консул Угорщини в Ужгороді 
Бугайла Йожеф, Юрій Кравченко – 
президент Державного самовряду
вання українців Угорщини та Почес
ний консул Угорщини в ІваноФран
ківську Василь Вишиванюк.

За словами Р. Марцінківа, відкрит
тя пам’ятника свідчило про тісну 
співпрацю обох країн. Я мав нагоду 
бути учасником цього свята, а також 
гостем на зустрічі з делеґацією Угор
щини, з ректором Підкарпат ського 
університету та студентами – угор
цями з походження та їхніми учите
лями. Події у ІваноФранківську від
булися у товариській і приязній 
атмосфері та запевненням, що укра
їнськоугорські відносини на найкра
щому рівні, що Будапешт проклада
тиме Україні шлях до евроінтеґрації, 
бо це у взаємних інтересах обох дер
жав та націй. 

5 вересня 2017 року Верховна Рада 
підтримала реформу освіти в Україні, 
а 25 вересня закон про освіту підпи
сав Президент України Петро Поро
шенко. Відповідно до нового закону 
передбачається, що від середньої 
школи відбуватиметься плянове вве
дення навчання державною (україн
ською) мовою для учнівпредставни
ків національних меншин. Це зовсім 
нормальне і логічне для держави. 
Одначе це викликало певну неґатив
ну і навіть різку реакцію від держав
сусідів України. 

Своє невдоволення законом висло
вили міністерства закордонних справ 
Польщі, Румунії, Угорщини та Мол
дови. Зокрема, в Угорщині заявили 
своє обурення мовним розділом та з 
місця заявили, що не підтримувати
муть Україну в міжнародних орга
нізаціях. Також офіційний Будапешт 

заявив, що подав скарги до ООН, 
Европейського Союзу і Організації 
Безпеки і Співробітництва в Европі. 
Міністер закордонних справ Угорщи
ни навіть намагався грозити, що для 
України евроінтеґрація буде дуже 
болючою. 

27 квітня 2019 року було запляно
вана сесія НАТО в Брюселі. Плянува
лося, як звичайно, засідання Комісії 
УкраїнаНАТО на рівні міністрів закор
донних справ. Будапешт наклав вето. 
Це було уже третє бльокування засі
дання Комісії України з НАТО на мініс
терському рівні. Таким чином Буда
пешт висловив свої претензії щодо 
мовної статті українського закону про 
освіту і проголосив це цілому світу. 

У червні, на мою думку, Україна 
почала піддаватися шантажу Буда

пешта. Міністерство розвитку громад 
та територій України оприлюднило 
нові проєкти районування укра їнсь
ких областей. Наприклад, на Закар
патті таких укрупнених районів буде 
тепер п’ять (раніше було 13). Неспо ді
ванкою стала поява Берегів ського 
району, де масово проживають укра
їнці угорського походження, про ство
рення якого раніше не йшло ся. Виг
лядає, що створенням такої адміні
стративної одиниці українська влада 
пішла на перші поступки Угорщині. 

У Парижі в грудні минулого року 
на зустрічі голів держав Президент 
Володимир Зеленський кілька разів 
підкреслював унітарний характер 
України у відкиненні будьяких про
позицій федералізації Донбасу по 
лінії автономії. До Донбасу, де живе 
багато москалів, має претензії Моск
ва. До Одеської області має претензії 
Болгарія і вже їх висловлювала. До 
Буковини матимуть претензії Руму
нія і Молдова. Іронією хіба є те, що у 
1944 році почалась брутальна репа
тріяція і поляків вивезли з Льво ва. 
Тільки Україна не має претензій до 
нікого. А Лемківщина хіба польська 
територія? Запитайте у лемків! 

Назвати зміни федералізацією – це 
перебільшення. Встановлення Бере
гівського району на Закарпатті, де 
про живають українці угорського 
похо дження, це дуже далеко до феде
ралізації. Одначе все починається з 
малого. 

Ню-Йорк

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

ТОЧКА ЗОРУ

було отримати і без українців. А 
тепер, у новій статті В. Путіна „Реаль
ні уроки 75ої річниці Другої світової 
війни” від внеску українців у перемо
гу залишилося хіба що прізвище 
Степана Бандери, в’язня гітлерів
ського концтабору, яке В. Путін впев
нено ставить в один ряд з іменами 
справжніх коляборантів – Квіслінґа, 
Петена, Власова.

Стаття В. Путіна в журналі „Natio
nal Interest” підтвердила, що росій
ський президент продовжує дотри
муватися сталінського трактування 
історії Другої світової війни. Головне, 
що хоче довести В. Путін, так це те, 
що у війні винні всі, а не тільки аґре
сори.

В. Путін практично зрівнює спроби 
умиротворення аґресора, які робили
ся Великою Британією і Францією та 
призвели до ганебного розділу 
Чехословаччини, і співучасть в аґре
сії, після якого Гітлером і Сталінoм 
було розділено Польщу. Він зрівнює 
готовність Великої Британії і Франції 
виконати свої зобов’язання стосовно 
Польщі і готовність Радянського 
Союзу вдарити у тил польської армії. 
У тому, що після цього удару Польсь
ка держава перестала існувати, він 
звинувачує керівників цієї держави, 
а не аґресора.

В. Путін звично виправдовує оку
пацію Латвії, Литви та Естонії і зазна
чає: „Їхній вступ до СРСР був реалізо

ваний на договірних засадах, за зго
дою обраної влади. Це відповідало 
нормам міжнародного права і дер
жавного права того часу”.

Потрібно зрозуміти, що В. Путіна 
цікавить не лише історія. Історія для 
нього – лише основа для виправдан
ня власних завоювань і подальшої 
експансії.

У СРСР про ролю країнсоюзниць у 
Другій світовій війні намагалися не 
згадувати саме тому, що потрібно 
було пояснити сенс „Холодної війни”і 
„Залізної завіси”. В. Путін своїм паса
жем про країни Балтії виправдовує 
окупацію Криму, Абхазії, Південної 
Осетії, частини Донбасу, Придніст
ров’я. Адже і зараз, з путінської точ
ки зору, все відбувається „на договір
них засадах, за згодою обраної вла
ди” і „відповідає” міжнародному пра
ву.

Схоже, що В. Путінові хочеться 
повернутися у 1945 рік, у часи поділу 
світу між великими державами. Ось 
чому він з такою ностальгією згадує 
про Ялтинську конференцію і з такою 
надією закликає до саміту керівників 
країн – постійних членів Ради без
пеки ООН. Те, що з того часу все без
поворотно змінилося, схоже, В. Путіна 
не дуже цікавить – як і те, що зараз 
потрібно думати не про новий поділ 
світу, а про об’єднання зусиль перед 
коронавірусом і економічним крахом.

В. Путін немовби живе у минулому 
і намагається нав’язати це минуле 
іншим. Кому – з допомогою статей. А 
кому – як у випадку з Україною – з 
допомогою танків.

(Закінчення зі стор. 3)

Путін хоче...

внести корективи в правила адап
тивного карантину.

• Американська компанія ,,Moder
na” збирається почати фінальні 
випробування вакцини від COVID19 
на людях. 14 липня ,,Moderna” пові
домила, що попередні тести дали 
позитивні результати, експеримен
тальна вакцина була безпечною та 
спровокувала відповідь імунітету в 
усіх 45 волонтерів. Американський 
уряд підтримує вакцину від компанії 
,,Moderna”. Наприкінці липня її 
випробують 30 тис. людей. Наразі у 
світі триває розробка близько 20 
можливих вакцин від COVID19. Один 
з провідних американських інфекці
оністів Ентоні Фаучі висловлює ,,обе

режний оптимізм”, що у світі розро
блять принаймні одну вакцину до 
кінця 2020початку 2021 року.

• Кількість людей, які живуть у 
стані хронічного голоду, може зрости 
на 132 млн. через пандемію корона
вірусу, йдеться в звіті ООН, оприлюд
неному 13 липня і підготовленому 
п’ятьма аґенціями ООН на основі 
ґльобального економічного прогно
зу. За даними ООН, протягом 2019 
року кількість голодуючих зросла на 
10 млн. і на кінець року становила 
690 млн., або 9 відс. населення світу.

• 13 липня Всесвітня організація 
охорони здоров’я повідомила, що 
через неадекватну реакцію на панде
мію в багатьох країнах світ у най
ближчому майбутньому не повер
неться до нормального життя.

,,Укрінформ”, Радіо Свобода

(Закінчення зі стор. 2)

Коронавірус...
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ПАЛАТАЙН, Ілиной. – Громада 
завершує будівництво нової церкви 
Непорочного Зачаття Української 
Католицької Церкви у Палатайні. 

Як розповів 16 червня помічник 
при парафії о. Ярослав Мендюк, до 
цього віруючі мали невеличку 
капличку, яка прослугувала понад 55 
років. А тепер новозбудована церков
на заля разом із нижньою залею одно
часно може прийняти 400500 людей.

Це буде великий храм, де знаходити
муться мощі 24 святих новомучеників 
України. На нижньому рівні будівлі 
розмістяться кляси української шко
ли. Церква матиме легкий доступ 
для людей на інвалідних візках.

Настоятель храму о. Михайло 
Кузьма повідомив, що наразі триває 
збір фондів, аби завершити зведення 
церкви. 

„Укрінформ”

Товариство Української Мови надає стипендії
Віра Боднарук

ВЕНИС, Фльорида. – Товариство 
Української Мови (ТУМ) в США від 
2000 року висилало фінансову поміч 
для здібних студентів з незаможних 
родин в Україні, які навчалися в Києво
Могилянській та Острозьких академі
ях, Університеті ім. Петра Могили, уні
верситетах в Києві, Львові, Харкові, 
Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, 
Ялті. Від початку цього проєкту було 
надано стипендії 103 студентам з 15 
областей України. Багато з них після 
закінчення студій працюють в дер
жавних установах, учителюють, а дея
кі стали воїнами на сході України.

Останні чотири роки ТУМ фінансо
во підтримує проєкт навчання сту
дентів з Острозької академії в Наза
рет Коледжі в Рочестері, НюЙорк. 
Пер шим студентом Острозької ака
демії в програмі обміну в Назарет 
Коледжі в 2017 році був Дмитро 
Байда, який тепер працює вчителем і 
журналістом у Луцьку, бере активну 
участь у громадськокультурному 
житті міста. Він вдячний українській 
громаді Рочестеру, особливо Тамарі 

Дени сенко, за їхню допомогу у 
вивченні американського життя та 
життя української громади. 

Стипендіяткою в 2018 році була 
Катерина Басюк, яка мала змогу 
навчатися та поглибити свої знання 
з улюбленого предмету – літератури, 

а також пізнати нову культуру.
В 2019 році стипендіяткою була 

Анна Гринків, яка навчалася на гума
нітарному факультеті. Вона була зво
рушена тим, як українська громада в 
Рочестері береже пам’ять про бать
ківщину та національні традиції. 

Учасницею програми 2020 року 
була Дарина Іщук, яка навчається на 
факультеті політикоінформаційного 
менеджменту в Назарет Коледжі.

Всі чотири стипендіяти висловили 
щиру подяку усім, хто уможливив 
їхні студії в Назарет Коледжі.

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

Катерина Басюк Анна Гриньків Дарина Іщук 

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – Мешканці „Українського села” в містечку Сомерсет, 
Ню-Джерзі, 16 червня зустрічали гостей. Отець Василь Пасакас з студента-
ми Української Православної Семінарії св. Софії Української Православної 
Церкви США і добровольцями „SALT Foundation” привезли найнеобхідніше про-
довольство, щоб полегшити літнім людям життя під час пандемії. (Фото: 
Левко Хмельковський)

На будові нової церкви Непорочного Зачаття. (Фото: gofundme.com)

ВАШІНҐТОН. – 10 липня Посол 
України у США Володимир Єльченко 
вручив подарунки від авіоконцерну 
„Антонов” маленькому українцю 
Захару Лісковому, який знайшов 
помилку про російське походження 
українського літакагіганта „Мрія” в 
британській енциклопедії.

З. Лісковий, український хлопчик 
зі США, виправив помилку в енци
клопедії, вказавши, що Ан225 
„Мрія”є українським, а не російським 
літаком. Команда „Antonov Company” 
передала йому подарунки і Посол В. 
Єльченко запросив Захара і його тата 
Сергія у Посольство, щоб познайоми
тись, вручити подарунки та подяку
вати такому активному юному пред
ставникові української громади у 

США за його небайдужість і прагнен
ня відкривати Україну для світу.

З. Лісковий, який проживає у штаті 
Вірджинія, розмістив на каналі 
YouTube звернення й зазначив, що 
знайшов помилку в добірці відомого 
британського видавництва „Miles 
Kelly”, яке видає книги на 48 мовах по 
всьому світу. Зокрема, в енциклопедії 
„1,000+наукових фактів” у статті про 
літаки вказано, що найбільший літак 
у світі – це „російський” Ан225. 
Звернення маленького українця 
викликало бурхливу реакцію в соці
яльних мережах. 

Британське видавництво дитячих 
книжок „Miles Kelly” пообіцяло 
виправити помилку.

Посольство України в США

Привезли харчі в „Українське село”

Посол у США вручив хлопчикові подарунки від компанії „Антонов“

Посол України у США Володимир Єльченко вручає подарунки Захару Лісковому. 
(Фото: Посольство України в США)

Завершують будівництво  
нової церкви
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Микола Гоголь і наші часи
Володимир Сергійчук

На початку 1830их років Микола 
Гоголь активно засвідчував у Санкт
Петербурзі свою проукраїнську пози
цію, що виявлялося не тільки у підго
туванні ним такої праці, як „Погляд 
на формування України“, а й на 
акцентуванні того, що Русь – це укра
їнське явище: „Вишневые низенькие 
садики, и подсолнечники над плет
нями и рвами, и соломенный навес 
чисто вымаз анной хаты, и миловид
ное, красным обводом окруженное 
окошко. Ты древний корень Руси, где 
сердечней чувство и нежней славян
ская природа”. (Переклад: „Вишневі 
низенькі садочки‚ і соняшники над 
тинами та ровами‚ і солом’яний дах 
чисто побіленої хати‚ й гарненьке‚ 
червоною крайкою обведене вікон
це. Ти давній корінь Русі‚ де сердечні
ше почуття й ніжніша слов’янська 
природа.) 

Він розуміє, що на берегах холод
ної Неви працює не для рідного 
народу, відтак усвідомлює необхід
ність віддати себе рідній землі. Тому 
одним з власних проєктів спокути 
перед нею Гоголь бачить написання 
правдивої історії України, про що 
повідомляє Михайла Максимовича 9 
листопада 1833 року: „Теперь я при
нялся за историю нашей единствен
ной, бедной Украины. Ничто так не 
успокаивает, как история. Мои мыс
ли начинают литься тише и строй
нее. Мне кажется, что я напишу ее, 
что я скажу много того, чего передо 
мной не говорили“. (Переклад: „Тепер 
я взявся за істoрію нашої єдиної‚ бід
ної України. Нічого так не заспокоює‚ 
як історія. Мої думки починають 
виливатися тихіше і стрункіше. Мені 
здається‚ що я напишу її‚ що скажу 
багато такого‚ чого переді мною не 
говорили“.)

За порадою Максимовича Гоголь 
навіть починає домагатися катедри 
всесвітньої історії в Київському уні
верситеті св. Володимира, готує про
бні лекції й читає їх у столичному 
університеті. У черговому листі до М. 
Максимовича від грудня 1833 року 
закарбуються й воістину сакральні 
означення києвоцентризму для 
укра їн ства: „Представь, я тоже думал. 
Туда, туда! в Киев! в древний, в 
прекрасный Киев! Он наш, он не их, 
не правда? Там, или вокруг него, дея
лись дела старины нашей“. (Перек
лад: „ Уяви‚ я також думав. Туди‚ туди! 
У Київ! У давній‚ у прекрасний Київ! 
Він наш‚ він не їх‚ не правда? Там‚ або 

довкола нього‚ чинились справи дав
нини нашої“).

Гоголь уже мріє про те, як вони з 
Максимовичем обіймуть київські 
катедри і „…ради всего нашего, ради 
нашей Украины, ради отцовских 
могил… соединившись вместе, мы 
такое удерем издание, какого еще 
никогда ни у кого не было“. (Пере
клад: „…заради всього нашого‚ зара
ди нашої України‚ заради батьків
ських могил… поєднавшись разом‚ 
ми таке утнемо видання‚ якого ще 
ніколи ні в кого не було“.)

Обласканий царською милістю 
поет Олександер Пушкін, що пробув 
у Гоголя кілька годин (переглядав 
його записи), вражено розповів тоді 
наближеній до родини монарха 
Олександрі Смирновій про те, як 
багато спостережень зробив Гоголь в 
дорозі від Полтави до Петербурґу; 
він записував навіть розмови, опису
вав міста, в яких зупинявся, різних 
людей і місцевості, відзначав різни
цю між жителями півночі й українця
ми. Пушкін зробив такий висновок: 
„Он будет российским Стерном; в 
него оригинальный талант; он все 
видит, он умеет смеяться… (Перек
лад: „Він буде російським Стерном; в 
нього – ориґінальний талант; він усе 
бачить‚ він уміє сміятися“.) 

Тобто, Пушкін бачив українця 
Миколу Гоголя таким великим росій
ським прозаїком, що Росія ще не 
мала. Треба лише, аби Гоголь зрозу
мів це й наполегливо рухався в 
потрібному для імперії напрямкові. І 
щоб якнайменше турбувася україн
ськими справами. Смирнова ж пообі
цяла Пушкінові сварити Гоголя, 
якщо той буде занадто сумувати в 
Північній Пальмирі, де сонце завжди 
має такий хворобливий вигляд. 

Тож царське самодержавство 
запро понувало Гоголеві викладати в 
Київському університеті не україн
ську‚ а російську історію, чого той не 
прийняв. І коли в Гоголя виникла 
гостра потреба лікуватися, то Пуш
кін, як особливо наближений до 
імператора, постарався відіслати 
нашого земляка за кордон, аби той 
не надумав поїхати в сонячну 
Україну, де міг би оздоровитися не 
лише тілесно, а й духовно, і з висоти 
своїх здобутків і всеросійської слави 
пройнятися національними пробле
мами рідного народу. 

Можна погодитися і з Володими
ром Дорошенком: „Гоголь виконував 
діло величезної ваги: своїми україн
ськими повістями пробуджував він 

серед нас національну свідомість, а 
своїми сатиричними писаннями – 
суспільнополітичну: демаскував усю 
гниль і моральний розклад царсько
го ладу, виказував усю нікчемність 
сучасного йому громадянства, всіх 
тих наших „рабівпідніжків, грязь 
Москви“, що проти них пізніше так 
гостро виступав Шевченко. Об’єк
тивно, Гоголеві твори виконували ту 
саму революційну ролю, що й гнівні 
пісні й єреміяди Шевченка“. 

Але і в Европі на початках Гоголь 
ще не покидає своїх роздумів про 
майбутнє України. Скажімо, у вересні 
1834 року він мав у Парижі‚ в присут
ності Адама Міцкевича й Броніслава 
Залєського‚ доповідь „Про потребу 
для України відділитися від Москви“. 

Про це в 1859 році Залєський зга
дував у листі до польського письмен
ника Франціска Духінського: „Розу
міється, ми говорили здебільшого 
про москалів, які викликали відразу і 
нам, і йому. Питання про їхнє фінське 
походження було безперервно пред
метом обговорення. Гоголь підтвер
джував його зі всією своєю україн
ською завзятістю. Він мав у себе під 
рукою чудові збірники народних 
пісень різними слов’янсь кими мова
ми. І ось так у питанні фінського 
походження москалів він писав і 
читав нам невеличку працю. В тій 
праці він доводив, на підставі порів
няння і докладного зіставлення 
пісень чеських, сербських, україн
ських і т. д. з московськими, разючі 
ріжниці в дусі, звичаях та в мораль
них поглядах москалів і в інших 
слов’янських народів. Для характе
ристики кожного людського почуття 
він підібрав особливу пісню: з одного 
боку нашу, слов’янську, приємну, ніж
ну‚ і поруч московську – понуру, дику, 
нерідко канібальську, отже, чисто 
фінську. Шановний земляче, ти легко 
можеш уявити, як ця праця щиро вті
шала Міцкевича і мене“.

Але‚ як згодом писав Павло Зайцев, 
„Гоголь уже невдовзі злякався 
наслід ків свого сміху і гірко каявся, 
бо москалі, побачивши свою Росію в 
кривому дзеркалі Гоголевої творчос
ти, жахнулись. Побачили безмежну 
країну… мертвих душ! А Шевченко, і 
тяжко покараний за свою пророць
кобичувальну творчість, не відмов
ляється від неї (знав, що без віршів 
не улежить!)“.

Не вистачило мужности

У Гоголя не вистачило мужности 
залишитися українцем. За це йому і 
подякував Вісаріон Бєлінський, який 
у 1842 році захоплено вигукнув: 
„Столь же важный шаг вперед со 
стороны таланта Гоголя видим мы и 
в том, что в „Мертвых душах“ он 
совершенно отрешился от малорос
сийского элемента и стал русским 
национальным поэтом во всем про
странстве этого слова. При каждом 
слове его поэмы читатель может 
говорить: „Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!“. Этот русский дух 
ощущается и в юморе, и в иронии, и 
в выражении автора, и в размашис
той силе чувств, и в лиризме отсту
плений, и в пафосе всей поэмы, и в 
характере действующих лиц…“. 
(Переклад: „У такій же мірі важливий 
крок вперед з боку таланту Гоголя 

бачимо ми і в тому‚ що в „Мертвых 
душах“ він цілком позбувся малоро
сійського елементу і став російським 
національним поетом в усьому вимі
рі цього слова. З кожним словом його 
поем читач може сказати: „Тут рускій 
дух‚ тут Руссю пахне!“. Цей русскій 
дух відчувається і в гуморі‚ і в іронії‚ і 
у вислові автора‚ і в размахові сили 
почуттів‚ і в ліризмі відступів‚ і в 
характері дійових осіб“.)

Водночас Гоголь переписав моно
лог Тараса Бульби перед смертю, що 
відтоді зазвучав як панегірик росій
ському самодержавству, чого не було 
й близько в першому виданні цієї 
повісти. Зрештою, російські велико
державники домоглися від Гоголя 
потрібного їм визнання: „ Я сам не 
знаю, яка в мене душа, хохлацька чи 
російська…“.  

Ця заява Гоголя про роздвоєння 
власної душі була вироком його 
українству, яке ще 10 років тому 
вирувало ідеями про самостійність 
свого народу. А саме й цього від ньо
го домагалися великодержавні шові
ністи – аби він сам перестав бути 
українцем й закликав інших до слу
жіння самодержавству. 

Про правдиву свою історію

Чому про самознищення Гоголем 
власної історичної пам’яті, як це він 
зробив у „Тарасі Бульбі“, змушені 
писати в ХХІ ст. в умовах незалежної 
України? Коли, здавалося, можемо 
нарешті написати правдиву свою 
історію для себе й для світу. 

Та тому, що саме за умов існування 
незалежної України наші сусіди залу
чають нас до написання історії під 
їхнє диктування, аби ми самі докла
лися до самознищення власної істо
ричної пам’яті, як це зробив Гоголь 
за царські гроші. 

Почалося з так званих спільних 
шкільних підручників з історії. 
Наприклад, така спільна освітня 
комісія з поляками була створена на 
початку 1990их років, коли україн
ські дослідники тількино одержали 
доступ до таємних архівів. Уже тоді 
стало зрозумілим, що наші західні 
сусіди хочуть, аби учні українських 
шкіл одержували знання про якусь 
особливу культурну місію поляків на 
наших землях з сивої давнини, про 
помилку Богдана Хмельницького, 
який очолив повстання проти гніту 
Речі Посполитої. Особливо ж наголо
шували історики з Варшави на зло
чинності ОУН і УПА щодо польського 
населення в роки Другої світової 
війни.

А далі – більше. З 1997 року за іні
ціятивою ветеранів Армії Крайової 
(АК), яка діяла в Галичині й на 
Волині, і яких після приходу „других 
совєтів“ відпустили додому‚ до пово
єнної комуністичної Польщі (учасни
ки українського підпілля опинилося 
в цей час у Сибіру неісходимому), 
організовуються 10 наукових семіна
рів у Луцьку й Варшаві, на яких ніби
то мають узгодити тяжкі питання 
українськопольського протистоян
ня в роки Другої світової війни. 
Насправді ж це виявилося підготу
ванням до пред’явлення українству 
несправедливих звинувачень, бо 

ЦІНА  ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

(Закінчення на стор. 15)

Газета української діяспори

нас на Фейсбук:
facebook.com/ 
SVOBODA.news/

ВПОДОБАЙТЕ 
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Роман Васьків

НЮЙОРК. – 29 червня відсвяткував своє 96літ
тя Микола Галів – довголітній приятель Україн
ського Католицького Університету (УКУ) та пер
ший голова Комітету Приятелів УКУ в НюЙорку. 
У колі найближчих друзів, які особисто та вірту
ально приєднались до святкувань його дня наро
дження, було урочисто проголошено про засну
вання Стипендійного фонду ім. Миколи Галіва, 
започаткованого його донькою Лесею Галів та 
братовою Оксаною Маланчук.

Від імени університетської спільноти та всіх 
студентів УКУ з відеопривітанням зі Львова до М. 
Галіва звернувся ректор УКУ о. др Богдан Прах, 
який подякував йому за довголітню підтримку 
університету.

До слів привітань та подяки приєднався також 
Президент УКУ, Митрополит Української Като
лиць кої Церкви у США, Архиєпископ Філядель
фійський для українців Борис Ґудзяк, який сказав 
до М. Галіва: „Ми дивимось на Вас як на патріярха, 
як на представника цілого покоління, яке перене
сло війну, переселення. Ви починали з нічого і Ви 
віддали нам усе. Радість Вашого дня народження, 
радість Вашого життя є нашою радістю”.

Після цих привітань М. Галів сказав: „Я є неви
мовно вдячний за Ваші теплі слова, за відмічення 
моєї скромної праці для добра і розвитку УКУ, для 
добра Української Католицької Церкви, та цілого 
українського народу”.

Якщо читачі бажають вшанувати ювіляра, про
симо складати пожертви на Стипендійний фонд 
ім. Микола Галіва через вебсторінку Української 
Католицької Освітньої Фундації (www.ucef.org/
donate/) або переслати чек з нотаткою „Mykola 
Haliv Scholarship Fund” на адресу: Ukrainian Catholic 
Education Foundation, 2247 W. Chicago Ave., Chicago, 
IL 60622. 

Кожна пожертва на цей Стипендійний фонд – 5 
дол., 500 дол. чи 5,000 дол. – матиме велике зна
чення для розвитку та підтримки талановитих 
студентів УКУ. 

Тамара Шевченко і Орест Кизик вітають 
Миколу Галіва (в центрі) з нагоди його 96-ліття 
від імені приятелів Українського Католицького 
Універ ситету.

Засновано Стипендійний фонд  
ім. Миколи Галіва для студентів УКУзахисників, судячи з усього, не хвилює якась там 

економічна криза в Україні, не тривожить і наша 
війна на сході, яку країна веде вже сьомий рік. 
Якщо вони й поступляться уряду, то крихтами 
(7.515 відс. зниження зеленого тарифу. Як бачи
мо, так і сталось – саме такий документ днями під
писав уряд), але за це захочуть ще п’ять15 років 
додатково вивозити звідси наддоходи”. 

Нова угода економитиме для держави 6 млрд. 
грн. на рік. Хоча це порівняно з прибутками най
більших інвесторів, небагато: 10 найбільших 
інвесторів у відновлювальні джерела енерґії заро
били за минулий рік понад 14 млрд. грн. Найбіль
ше заробила компанія „ДТЕК ВДЕ” Ахметова, яка 
отримала 4.7 млрд. грн. та зайняла 25.5 відс. рин
ку. До неї входять три вітровi і три сонячнi елек
тростанції.

Перспективний плян розвитку компанії перед
бачає будівництво нових зелених потужностей в 
Украї ні. Кожна нова сонячна і вітрова електро
станція, приєднана до енерґосистеми – це ще одна 
важлива віха у розвитку зеленої енерґетики 
України.

 Від того, що знижується кількість виробництва 
дешевшої електроенерґії АЕС прямо залежить ста
новище уранових шахт, які уже майже рік задиха
ються від величезних боргів і навіть опинились 
перед загрозою зупинки. І якщо справи так йти
муть і далі, переконаний експерт С. Следзь, Україна 
може навіть позбутися своєї дешевої атомної гене
рації. Як наслідок країна втратить промисловість. 

Уряд обіцяє не підвищувати тарифи на електро
енерґію для населення. Але є велика загроза, що з 
1 жовтня станеться скасування пільгового тарифу 
і це забезпечить додаткові надходження в розмірі 
11.6 млрд. грн. на рік від населення. Цих грошей 
достатньо, щоб покрити борги перед зеленою 
генерацією. 

То на чий бік стане уряд – олігархів чи простих 
українців?

Кропивницький 

(Закінчення зі стор. 4)

Україна опинилась...
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До 250-ліття Бетговена
Богдан Марків 

Музичний світ заплянував сотні 
концертів з творів найбільшого ком
позитора в історії людства, револю
ціонера, інноватора, що змінив 
понят тя музиканта робітника на 
незалежного вільного артиста музи
коворця, перед яким німецький цісар 
скидав капелюх, мовляв, королів є 
багато, а Бетговен один. Святкування 
250ліття Людвіґа ван Бетговена 
запляноване помпезними програма
ми та новими дослідженнями для 
публики нагло обірвалося. Причина: 
поява коронавірусу. 6 березня Уряд 
США оголосив загальну карантину. 
Школи, музеї, спортові залі, рестора
ни та все інші установи перестали 
процювати. Ніхто не може передба
чити дня, коли знову відчиняться 
театри, концертні залі.

Твори Бетговена з початком ХІХ ст. 
завоювали всеціло музичний світ, а 
згодом щораз більше приваблювали 
шанувальників з усіх шарів людства. 
Його музика зродила глибокий резо
нанс не тільки в німецькому світі, 
але і в країнах Заходу й Сходу, а даль
ше і по всій плянеті, своїми заклика
ми до свободи й братерства.

Дід композитора Людвіґ ван Бет
говен переїхав з Бельгії до Бонну, 
Німеччина, де став дириґентом 
Двірської капелі. Його син Йоган ван 
Бетговен (17391792) співав тено
ром в капелі. Він одружився з Марією 
Маґдаленою Кеверіх, з якою мав 
семеро дітей. Чотири померли в ран
ньому віці. Другий син, якого назва
ли в честь діда, народився 15 або 16 
грудня, а хрещений 17 грудня 770 
року. Він мав нужденне дитинство, 
страждав від побоїв батька алького
ліка, що пропивав платню та свій 
голос. Він намагався мати прибуток з 
синавундеркінда на взір Амадея 
Моцарта і в 1778 році малий Людвіґ 
дав свій перший самостійний кон
церт, в Кельні. 

12літній Людвіґ почав вчитися у 
педагога, органіста Крістіяна Нефе, 
що дав йому знання і любов до 
доброї музики, рекомендуючи двого
лосові фуґи Баха та сонати. Рік пізні
ше Бетговен став клявесиністом в 
театрі та, за прийнятим звичаєм, 

провадив оркестрою з клявесина. В 
наступному році став асистентом 
органіста. В 1787 році вислано 
Бетвовена до Відня на консультації 
до Моцарта, який захопився Бетго
веном й вигукнув: „Гляньте на цього 
молодця, він наробить багато клеко
ту в світі”. 

Важкий стан здоров’я матері зму
сив Бетговена повернутися по двох 
тижнях з Відня до Бонну, де він грав 
на альті в оркестрі, що дало йому 
потрібне розуміння інструментів та 
їх ужиток, але тих п’ять років все ж 
таки безповоротно пропали для його 
творчости. Не маючи спроможности 
вчитися в гімназії, Бетговен приват
но освоював матеріял для можливос
ти студій в університеті, заробляв на 
хліб органістом, а з 1783 року одер

жав річну платню 150 фльоринів. По 
звільненні батька Йогана з двірської 
служби у 1789 році Бетговен дістав 
половину його пенсії на отримання 
молодших братів. 

Це була добра нагода 1789 року 
записатися на філософський факуль
тет в Кельні. Тут на його світогляд 
вплинув професор грецької літерату
ри Еріх Шнайдер, який був палким 
прихильником французької револю
ції, автором віршів, сповнених духом 
свободи. З того часу Бетговен зачи
тувався творами старовинних пись
менників включно з Плю тархом, а 
також творами його сучасників.

Нарешті 1792 року, у віці 22 років, 
йому доля усміхнулася. Бетговен діс
тав відпустку зі стипендією, щоб 
остаточно „набути дух Моцарта з рук 
Гайдна”, та переїхав на стало до Від
ня. Тут він став славним своїми фор
тепіяновими концертами та музич
ними композиціями. Знайом ство з 
великим числом столичної аристо
кратії дало йому змогу вчити гри на 
клявесині та композиції, таким спо
собом заробляти на життя, бо 1794 

року стипендія закінчилася. Небавом 
приятелі з Бонну навістили Відень 
та відновили давні приязні відноси
ни зі славним земляком. 

Щоби не втратити незрівняного 
піяніста і геніяльного композитора 
та прив’язати його до Відня у 1800 
році князь Карль Алойс Ліх новський 
призначив Бет говенові річну платню 
600 ґульденів. Тепер він міг віддати
ся цілковито концертній та музичній 
творчості. Тоді 2 квітня прозвучала 
„Перша симфонія Ц дур” в Гофбурґ 
театрі, також виконав квартети опус 
18 квартет Шупанціґа в домі автора 
та домі Е. А. Фюрстера.

Тоді Бетговен почав відчувати хво
робу слуху, яка почала поглиблюва
тия. Про це він повідомив своїх бра
тів в своїм заповіті, написаному в 

Гайліґенштаті 10 жовтня 
1802 року. Не зважаючи на 
погане самопочуття, він 
інтенсивно працював над 
„Дру гою симфонією Д дур”, 
яку виконано 5 квітня 1803 
року враз з „Третім фортепія
новим коцертом Ц моль” та 
першою версією ораторії 

„Христос на Оливній Горі”. Тоді ком
позитор написав кілька фортепіяно
вих сонат для скрипки та варіяцій 
для фортепіяна. 

В 1803 і 1804 роках Бетговен був 
занятий Третьою симфонією „Ероі
кю”, перше публічне виконання якої 
відбулося 7 квітня 1805 року. Тоді ж 
поставлено оперу, яку для публіки 
названо „Леонора”, а потім надали їй 
остаточну назву „Фіделіо”. 

18041810 роки стали найбільшим 
розквітом творчих сил композитора. 
Коло приятелів Бетговена збільши
лося такими знаменитостями, як 
Тереса Мальфані, Марія Ердиді, спі
вачка Амалія Себальд, та Бетіною 
Брентано, яка стала посередником у 
знайомстві з Йоганном Вольґанґом 
фон Ґете (17491832), письменником 
та політиком. 

1815 року помер його брат Карл, 
який йому передав на утримання 
вдову з сином Карлом. Це погано 
вплинуло на стан здоров’я компози
тора, яке стрімко погіршувалося. У 
1818 році др Йоган Мелцель вигото
вив Бетговенові спеціяльні рурки до 

вух. Восени 1826 року Бетговен з 
братанком відвідали маєток брата 
Йогана і в дорозі 2 грудня Бетговен 
захворів на запалення легенів. 3 січ
ня 1827 року він написав заповіт, а 
пополудні 26 березня 1827 року 
помep.

Людвіґ ван Бетговен залишив піз
нішим поколінням напрям до наслі
дування та дальшого розвитку музи
ки. Багато композиторів слідували 
його шляхом та розвивали ліризм як 
первень романтизму, який їм вказав 
Бетговен. 

Так у циклі „24 пісні різних наро
дів” (1816), є обробка для голосу і 
фортепіянного тріо пісні „Їхав козак 
за Дунай”. Є також варіяції на основі 
цієї пісні, а також варіяції на основі 
пісні „За городом качки пливуть” 
(1818).

Бетговен підтримував постійні 
стосунки з Андрієм Розумовським, 
який в АвстроУгорщині був дипло
матом. А. Розумовському присвячено 
три квартети (18061808), автор 
виступав у його салоні, знайомився з 
його бібліотекою, що зокрема місти
ла видання українських народних 
пісень, партитури і клявіри творів 
українських композиторів, слухав 
виступи хорової капелі графа, що 
складалась переважно з українських 
півчих. 

В Україні зпоміж відомих вико
навців музики Бетговена були Мико
ла Лисенко, Олександр Виног
радський та Микола Колесса.

Ню-Йорк

МИСТЕЦТВО  

Відомі звернення Людвіґа  
ван Бетговена у своїй 
творчості до української 
народної пісні.

Людвіґ ван Бетговен (1820 рік). 
(Фото: Вікіпедія)

Пошта України цього року випустила марку до 250-річчя Людвіга ван 
Бетговена (художник Василь Василенко).

Ціни на передплату „Свободи“

Відділ передплати:  973-292-9800 дод. 3040

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу

Рік  85 дол. Півроку  50 дол. Рік  95 дол. Півроку  55 дол.

Рік  80 дол. Півроку  45 дол. Рік  90 дол. Півроку  50 дол.

40 дол. на рік для всіх

+ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА

ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

ЕЛЕКТРОННА  (www.svoboda-news.com)
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Петрові Потічному виповнилося 90 років
Йосиф Сірка

ТОРОНТО. – Петро Йосиф Потічний 
після трирічного перебування в 
Німеччині еміґрував 1950 року до 
США, де вступив до елітної частини 
американського війська – Морської 
піхоти. Патріотичної енерґії, науко
вих і організаційних здібностей, від
даности справі справедливости та 
любови до рідного, чим жив П. 
Потічний, вистачило б і на десятьох. 
Вже 15літнім юнаком він добровіль
но вступив до лав УПА, що вплинуло 
на його майбутню долю. 

Протягом 75 років він свого рішен
ня ніколи не пошкодував, а плоди 
його юнацької відваги ми можемо 
подивляти сьогодні: понад 30 окре
мих книжок, десятки науковопопу
лярних та наукових статтей, десятки 
томів „Літопису УПА”, до появи яких 
він безпосередньо причинився як 
засновник та співредактор видавни
цтва „Літопис УПА” (19732000), від
повідальний редактор цього видав
ництва (20002017), голова видавни
цтва (20172018). 

Народився П. Потічний 2 червня 
1930 року в селі Павлокома, яке ста
ло першим місцем поза межами 
України, де пам’ятником вшанували 
траґедію українського народу. 
Трагедія українців Павлокоми стала 
джерелом багатьох розвідок, але чи 
не найґрунтовнішою залишається 

книжка П. Потічного „Павлокома. 
14411945: історія села” (Торонто, 
2001). Автор оприлюднив список 
366 замордованих односельчан, брав 
участь у відкритті меморіялу жерт
вам в надії, що це послужить прикла
дом для поляків і українців будувати 
спільне майбутнє на основі взаємо
поваги.

1944 року П. Потічний закінчив 
освіту у львівській гімназії, а в берез
ні 1945 добровільно вступив до УПА. 
Восени 1947 року 17річний П. 
Потічний з рештками сотні „Громен
ка” (Михайла Дуди) у складі 36 воя
ків прорвася до контрольованої аме
риканцями зони в Німеччині. В 
Німеччині він закінчив вчительську 
семінарію й виїхав до США, де всту
пив до морської піхоти та брав 
участь у корейській війні 19501953 
років. 

Після повернення з Кореї П. Потіч
ний в Темпел Університеті здобув 
ступінь бакалавра (1957), згодом 
маґістра (1961) та доктора (1964) з 
історії й політичних наук у Колюм
бійському Університеті, де отримав і 
диплом спеціяліста російських і схід
ньоевропейських студій. 

Опісля П. Потічний переїхав до 
Канади (1964), де отримав посаду 
професора політичних наук у Мeк
Мастерському Університеті в Гаміль
тоні, Онтаріо. Згодом став професо
ром політичних наук Українського 

Вільного Університету в Мюнхені та 
деканом факультету права і суспіль
ноекономічних наук цього універси
тету. Одночасно став старшим науко
вим співробітником Центру Росій
ських і Східньоевропейських Студій 
Університету Торонто. Його наукові 
праці є конкретним свідченням 
детального, методичнонаукового 
підходу П. Потічного до історичних 
подій.

П. Потічний ніколи не забував про 
УПА, участь в якій залишила вели
кий слід у пам’яті науковця, котрий 
вважав своїм обов’язком донести сві
тові правду про УПА, якої не знали й 
в самій Україні. 

П. Потічний присвятив більшу час
тину свого життя і діяльности УПА, 
бо вона була й залишилася для нього 
чимось святим, що не підлягає жод
ному сумніву – тому цю святість слід 
оберігати від нечисті, яку поширює 
імперська кремлівська пропаґанда. 
П. Потічний був одним із засновни
ків видавництва „Літопис УПА”, яке 
сьогодні гордиться своїм 130им 
томом. 

Про свій довгий життєвий і твор
чий шлях П. Потічний розповів 1992 
року англомовними спогадами „My 
Journey”. Українською мовою книга 
появилася у Львові під назвою „Моя 
подорож”. 

П. Потічний іменований професо
ромконсультантом Гейлюндзян сь

кого Університету в Гарбіні, Китай
ська Народна Республіка (КНР); 
обраний почесним професором Схід
ньо китайського Університету в 
Шанхаї, КНР; почесним професором 
Н а ц і о  н а л ь н о г о  Ун і в е р с и т е т у 
„Львівська політехніка”; виконував 
функції президента Канадської асо
ціяції славістів, став почесним прези
дентом Китайської асоціяції украї
ністів. Він член Об’єднання колишніх 
вояків УПА США і Канади, дійсний 
член НТШ, відзначений Президентом 
України Віктором Ющенком орде
ном „За заслуги”.

ПОСТАТІ  

Петро Потічний в УПА. (Фото: Вікі-
пе дія)
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Олександр Панченко

У спільній книзі з дром Іваном 
Буртиком „Друга Дивізія УНА“, яка 
вийшла друком у 2016 році, ми дово
лі детально описували біографії та 
бойовий шлях уродженців села 
Березова Лука тодішньої Полтавської 
губернії двох рідних братів Петра 
Дяченка (18951965) – українського 
військового діяча,  командира 
„Чорних запорожців“, а пізніше – 
командувача Другої дивізії УНА та 
протипанцерної бриґади „Вільна 
Україна“ та його брата Віктора 
Дяченка (18921971) – підполковни
ка Армії УНР, курінного 1го кінного 
полку „Чорних запорожців“, пізнішо
го члена Союзу гетьманцівдержав
ників (на еміґрації). 

Ш у к а ю ч и  з а  п о л т а в с ь к и м и 
Дяченками‚ я виявив запис у працях 
білоруського „Меморіялу“ про В. 
Дяченка‚ арештованого 1939 року й 
засудженого на 10 років таборів. Ця 
сторінка з життя В. Дяченка раніше 
була для мене невідомою. 

Натрапив я на слід Івана Дяченка, 
який народився неподалік Полтави, 
у невеликому селі Лозівка. 

Його донька‚ мистецтвознавчиня й 
художниця Олександра (Леся) 
ДяченкоКочман народилася 31 січ
ня 1934 року у місті Горлівка на 
Донбасі. Після Другої світової війни 
вона разом з родиною опинилася на 

ч у ж и н і ,  с п о ч а т к у  в  З а х і д н і й 
Німеччині, а згодом у США. У 1961 
році закінчила Інститут технології 
моди у НюЙорку, згодом жила у 
Чикаґо, у 1971 році закінчила там
тешній ПівнічноСхідний універси
тет. Читала лекції в різних універси
тетах та музеях, була директором й 
викладачем української історії, куль
тури та мистецтва в Школі україноз
навства при православній катедрі св. 
Володимира у Чикаґо, виявила себе 
як культосвітній референт Комісії 
зв’язку з Україною і членкиня това
риства „Полтавщина“, згодом була 
педагогічним дорадником Шкільної 
Ради при Українському Конґресовому 
Комітеті Америки у НюЙорку. 

Внучка І. Дяченка – Адріяна напи
сала мені з США: „Батько мого дідуся 
Івана, Андріян‚ помер на Соловках ще 
перед війною. Мама Івана, Ефросінія, 
також померла. Сестра Надія зали
шилася в Полтаві, коли ми виїхали 
1943 року, а молодший брат Павло 
вже жив, здається, в Кременчуці. Не 
знаємо, що з ними сталося‚ чи вижи
ли чи ні. Дідусь Іван і бабуня Тетяна 
(Дмитренко) мали двох дочок – 
Ларису і Олександру (моя мама). 
Лариса була одружена з Шарлом 
Бернґартом, у шлюбі вони народили 
трьох дітей. У Олександри є дві дочки 
– Адріянa і Світлана. В мене три донь
ки – Зоя, Олівія, Фіона. В Світлани 
дочка Франческа і син Юліян“. 

У часописі „Свобода“ за 6 
вересня 1967 року читаємо: 

„В серпні 1965 pоку відійшов 
вічність великий український 
патріот і активний суспільно
громадський діяч Іван Дячен
ко. Майже весь рід Дяченків 
був вимордований на Соловках 
і в сибірській тайзі, а І. Дяченко 
мусів залишити Полтаву та 
замітати за собою сліди. Він 
переїхав до Харкова, пізніше – 
у Горлівку і Юзівку. У 1938 році 
повернувся до Полтави й 
перед відступом гітлерівців 
був арештований за зв’язок з 
українським підпіллям. І тіль
ки через турботи друзів його 
звільнено з в’язниці. 

В 1943 році І. Дяченко переї
хав до Львова, працюючи там 
на суспільногромадській ниві‚ 
а у 1944 році – на Словаччину‚ 
де його захопила словацька 
жандармерія і передала парти
занам разом з багатьма україн
ськими втікачами з СРСР. Йому 
вдалося втекти від партизанів і 
розшукати свою родину. 

І. Дяченко з родиною переї

хав до Німеччини, де активно працю
вав в Українському Комітеті‚ був 
активним членом Української 
РеволюційноДемократичної Партії і 
входив у склад її Центрального комі
тету. Він організував у Новому Ульмі 
дитячий садок‚ який провадила 
Ірина Хмільовська‚ і українську шко
лу, яку очолював Іван Рябчуненко“. 

Ось розповідь І. Дяченка про його 
життя: 15 листопада 1926 року одру
жився з Тетяною Дмитренко з 
Абазівки, яка після весілля жила з 
ним в Лозівці. Село Абазівка заснова
не у 1840их роках на місці хутора 
Курилехівка. Перша назва – Єліза
ветине на честь Єлізавети Абази – 
дружини поміщика Михайла Абази. 
Тут вони збудували палац, Успенську 
церкву, цегельний завод, вовноо
бробну фабрику, ґуральню, кінно
поштову станцію, дві корчми. Абази 
мали кріпацький театр, оркестру з 
італійських музикантів, а також 
художників. Щорічно в селі відбував
ся ярмарок. У 1917 році село було 
окуповане більшовиками. 

І. Дяченко 1927 року був призва
ний на обов’язкову військову службу 
і зачислений до військової школи 
73го стрілецького полку в Полтаві. В 
той час командиром був Григорій 
Замілацькій, розстріляний 26 серпня 
1938 року.

В кінці 1928 року І. Дяченко закін
чив військову школу і став команди
ром взводу. У жовтні 1929 року його 
заарештували за те, що він сказав: 
при наявности великої кількости 
зерна в Україні, не можна годувати 
чорним хлібом, як це було передба
чено в пляні першої „п’ятирічки“. 
Його звільнили з армії‚ а саме поча
лися арешти, були заарештовані 
батьки його і дружини. І. Дяченко з 
Полтави мусів виїздити і працював у 
Харкові та Горлівці‚ де народилася 
друга дочка Александра. Він посту
пив до Харківського фінансовоеко
номічного інституту, де вчився у 
19311934 роках.

 До початку війни він працював у 
Полтаві‚ а коли прийшли німці‚ пере
їхав з сім’єю до Львова, де працював 
референтом в Окружному Союзі коо
перативів‚  потім вирушив до 
Словаччини‚ де його заарештували і 
відправили до партизанського сло
вацького отряду в Детві. Звідти він 
втік до Угорщини‚ де його посадили 
до в’язниці, а 1944 року відпустили. 
Настало життя в українських табо
рах переміщених осіб. 

Лохвиця‚ Полтавська область 

ПЕРЕЖИТЕ  І НЕЗАБУТЕ

ROSELLE, NJ
645 W 1st Ave.
Tel.: 908-241-2190
          888-336-4776

CLIFTON, NJ
565 Clifton Ave.
Tel.: 973-916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: 215-969-4986
          215-728-6040

Туристичні послуги: авіяквитки в Україну та інші країни • Пересилка 
пакунків, автомобілів та контейнерів в Україну та інші країни світу • 
Українські та европейські компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ 
ТА КОНТЕЙНЕРИ 

В УКРАЇНУ

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

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

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

Іван Дяченко зі своїми донечками Олександрою (зліва) та Ларисою – світлина 
1930-их років, Полтава.

Іван Дяченко (зліва внизу, фото 1940-их 
років), дружина Тетяна (праворуч внизу, 
фoто 1920-их років), батьки Тані – подруж-
жя Дмитренків (вгорі).

Історія Івана Дяченка та його родини
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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

Ділимося сумною вісткою, що в неділю, 
12-го липня 2020 року в East Brunswick, NJ, 

відійшла у вічність на 96-му році життя 
наша найдорожча Мама, Бабця і Прабабця

св. п. 
Ірена (Орися) Ярослава Жила

 з дому Баґан
народжена 4-го жовтня 1924 року в Тернополі, Україна. 

Св. п. Орися одружилася з Володимиром Жилою. Світова ман-
дрівка взяла їх з Австрії до Бразилії, Канади і Тексасу. Орися жила 
з любов‘ю до України і відданністю до своєї родини.

У глибокому смутку залишилися:
сестра  -  Ольга з чоловіком Василем Гайовським 
доньки -  Святослава з чоловіком Стефаном Качараєм
      Романна з чоловіком Michael Frye
син -  Любомир з дружиною Dwanna
онуки -  Адріяна з чоловіком Harold Malone III
      Таля Качарай з чоловіком Barry Kirkman
      Таля Frye
      Ляриса Frye з нареченим Hooman Radfar
      Іван Жила з дружиною Michele
      Тарас Жила з дружиною Catie Oldenberg 
правнуки -  Алекса, Григорій, Austin, Natalie і Елла
і також родина в Канаді й Україні

Похоронні відправи відбулися в п’ятницю, 17-го липня, в церкві 
св. Івана Хрестителя, Whippany, NJ, і на цвинтарі св. Андрія, South 
Bound Brook, NJ.

 ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ!
Замість квітів на могилу запрошуємо зложити пожертви на:

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

Ukrainian National Foundation 
for the Benefit of UNA Publication Endowment Fund
2200 Route 10, PO Box 280, Parsippany, NJ 07054

польські науковці на цих семінарах 
перебували під наглядом ветеранів 
АК. Відповідно‚ тема волинської тра
гедії подавалася вкрай необ’єктивно.

А що ж українська сторона? Її пред
ставники‚ принаймні більшість з них‚ 
намагалися не загострювати дискусії 
з поляками, хоч реальні документи, 
які свідчили про справжню ситуацію 
на тій же Волині, зберігалися в 
Україні, а поляки послуговувалися 
хібащо дуже оприблизними звітами 
еміґраційного варшавського уряду, 
який сидів у Лондоні, чи свідомо 
пофальшованими спогадами. Як не 
прикро, але одним з мотивів у такій 
ситуації від окремих наших професо
рів, як це сталося восени 2001 року у 
Варшаві, було виправдання на 
кшталт: „Та нащо щось там доводити. 
Дивіться, в якому готелі поляки нас 
поселили, який бенкет підготува
ли…“.

Таким чином, протягом 10 семіна
рів польська сторона вивчила погля
ди кожного з українських науковців, 
а відтак прямо диктувала україн
ській стороні‚ кого запрошувати на 
різні конференції – і не тільки в 
Польщі, а й в Україні. Як „доказово“ 
звучав голос цих наших представни
ків свідчить результат – позаторік 
Сейм Польщі, як відомо, ухвалив 
постанову про геноцид поляків на 
Волині.

Та поляки не зупиняються на 
досягнутому. З позаминулого року в 
Польщі на офіційному рівні почали 
звинувачувати українців у знищенні 
своїх співвітчизників у Гуті Пеняць

кій 28 лютого 1944 року, хоч загаль
новідомо, що це зроблено руками 
спеціяльної гітлерівської каральної 
групи. Але де голос на захист істо
ричної пам’яті від наших науковців? 
Тим паче, що діяспорний дослідник 
Петро Терещук ще 1975 року розвін
чував цю брехню польських авторів.

Чомусь і влада, і офіційна наука не 
бачать у цьому проблеми, яка може 
призвести до нового загострення в 
польськоукраїнських взаєминах. 
Хіба що краєзнавець з Бродів на 
Львівщині Дмитро Чобіт пробує 
обґрунтувати, що українці тут зовсім 
ні при чому.

Дослідження Голодомору

На жаль, ми готові поступитися 
правдою ще на одному вкрай важли
вому для українства науковому 
напрямку – дослідженні кількості 
втрат від Голодоморугеноциду 
19321933 років. Десятки років укра
їнська діяспора вслід за німецькими 
дипломатами стверджувала, що 
жертви сягали від 7 млн. до 10 млн. 
2015 року, коли у Вашінґтоні готува
лися відкривати Меморіял Голо
домору 19321933 років в Україні, 
раптом керівники українських нау
кових інституцій Північної Америки, 
зокрема директор Українського нау
кового інституту Гарвардського уні
верситету Сергій Плохій, підписують 
привезений з Києва проєкт звернен
ня про недоцільність нагадувати ці 
цифри, а краще говорити про 3.5 
млн.

Про мінімальну цифру втрат у 7 
млн. під час Голодоморугеноциду 
вказувалося і у виступах урядовців, і 
окремих науковців на спеціяльному 
міжнародному форумі в Києві в лис

(Закінчення зі стор. 10)

Микола Гоголь... топаді 2018 року. Але ж Український 
інститут національної пам’яті й досі 
не опублікував збірника матеріялів 
цього форуму.

А треба було бачити рейвах, зді
йнятий групою академічних істори
ків, коли вони дізналися, що декіль
ка українських дослідників були 
запрошені до Фінляндії, де виклали 
свої позиції щодо актуальних про
блем історії України. Як у соціяльних 
мережах ці люди з докторськими 
ступенями захищали своїх друзів з 
Росії, а всіляко таврували нас, що ми 
посміли, очевидно, заявити про окре
мішність українського народу, про 
геноцид під час Голодомору 1932
1933 років, про правомірність пере

дання Криму і Севастополя УРСР у 
1954 році тощо.

Львівський професор Ярослав Гри
цак нещодавно слушно зауважив: 
„Щоб не про нас писали історію, щоб 
не про нас робили історію, а щоб ми 
писали історію і самі робили історію“. 

Ми зобов’язані відповідально ста
витися до минулого і не піти слідами 
Миколи Гоголя, який за чужі гроші 
переписував історію власного наро
ду.

Володимир Сергійчук – завідувач 
катедри історії світового україн-
ства Київського національного уні-
верситету ім. Тараса Шевченка, док-
тор історичних наук, професор.

НАШ АРХІВ:
www.svoboda-news.com
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