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КИЇВ. – Кілька тисяч людей 27 
лютого взяли участь в акції протесту 
з вимогою звільнення Сергія Стер
ненка, якого 23 лютого Приморський 
районний суд Одеси засудив у справі 
про викрадення людини до 7 років 
та 3 місяців позбавлення волі з кон
фіскацією половини майна. Також 
засуджено на такий же строк колиш
нього провідника „Правого сектора“ 
Лиманського району Руслана Демчу
ка. Заля зустріла вирок вигуками 
„Ганьба!“.

Понад 300 представників патріо
тичних сил пройшли центром 
Харкова від площі Конституції до 
будівлі Національної поліції. „Ми 
зібралися на знак протесту проти 
вироку Сергієві Стерненку, тому що 
його провина не доведена. Вважаємо 
цей вирок політичною помстою 
патріотові“, – зазначив співорганіза
тор ходи, лідер громадської організа
ції „Світанок“ Вадим Поздняков.

С. Стерненко заперечує причет
ність до інкримінованих злочинів, 
зазначивши в суді, що підставою для 
відкриття низки кримінальних справ 
стала бездоказова заява депутата 
районної ради від партії „Довіряй 
ділам“ Сергія Щербича про напад на 
нього і викрадення, а також знайде
на слідчим у помешканні підсудного 
зброя. Немає свідків, фотографій  чи 
авдіо, невідомо, чи взагалі хтось 
колись нападав на С. Щербича. 

Прокурори стверджують, що 
потерпілий у Лиманському районі 
Одеської области, сів на заднє сидін
ня автомобіля, до якого з двох боків 
підсіли інші особи та відвезли до 
Одеси, де утримували у підвальному 
приміщенні. Зрештою, згідно з мате
ріялами звинувачення, С. Щербича 
відпустили із погрозою, що якщо він 
все ж стане депутатом, „до нього й 
членів його сім’ї будуть застосовані 
більш жорстокі дії, спрямовані на 
заподіяння фізичних страждань і 
позбавлення життя“.

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 25 лютого, в день наро
дження Лесі Українки, Міністерство 
культури та інформаційної політики 
та Державне аґентство України з 
питань мистецтв та мистецької осві
ти, разом із аґенцією „Postmen“ та 
Національним центром „Український 
дім“ відкрили ґрандіозний мистець
кий проєкт „Леся Українка: 150 імен“, 

який включає: експозицію на трьох 
його поверхах. Над наповненням екс
позиційного простору в Українсько
му домі працював мистецтвознавець 
Павло Гудімов:  Культурномедійну 
подію можна відвідати до 8 березня. 

У цей же день в аґенції УНІАН з 
участю Міністра культури Олек санд
ра Ткаченка, народної депутатки 

Вийшли на захист Стерненка

У Києві вшанували Лесю Українку

КИЇВ. – Президент України Воло
димир Зеленський 25 лютого підпи
сав указ про призначення Оксани 
Маркарової Надзвичайним і Повно
важним Послом України у США.  

О. Маркарова з нагоди свого при
значення наголосила:  „У мене як у 
посла дуже багато ідей, як зробити 
нашу співпрацю ще цікавішою і 
результативнішою, і я розраховую на 
підтримку всіх американських укра
їнців та друзів України у цій справі. У 
нас спільні демократичні цінності та 
спільне прагнення зробити Україну 
сильною, захистити її від аґресора, 
відновити її цілісність і підтримати 
трансформацію в сучасну іноваційну 
країну. Тому що економічно потужна 
демократична Україна, з сильними 
інституціями та справедливим пра
восуддям, член НАТО та ЕС – це не 
тіль ки мрія і вимога наших грома
дян, але й ґарантія безпеки і розви
тку всього чорноморського реґіону і 
Европи“. 

Представники української грома

ди у США, серед яких Нік Біло гор
ський, Марта Фаріон, Любов Шипо
вич та інші, висловили сподівання на 
плідну співпрацю задля двосторон
ніх відносин між Україною та США

Голос Америки

Новий посол України у США

США ніколи не визнають анексію Криму
ВАШІНҐТОН. – 26 лютого Україна відзначала День спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим та Севастополя. „Сім років тому Росія пору
шила міжнародне право й норми, за якими сучасні країни взаємодіють 
одна з одною, а також суверенітет та територіяльну цілісність свого сусі
да – України, коли вона вторглася в Крим. Сполучені Штати продовжу
ють підтримувати Україну, її союзників та партнерів сьогодні, як і з само
го початку цього конфлікту. В цю похмуру річницю ми підтверджуємо 
просту істину: Крим – це Україна. США не визнають і ніколи не визнають 
російську спробу анексії півострова, і ми будемо виступати разом з 
Україною проти аґресивних дій Росії, – заявив Президент США Джо 
Байден. –  Ми продовжимо працювати над тим, щоб притягнути Росію до 
відповідальности за її зловживання та аґресію в Україні. Ми також про
довжимо вшановувати мужність і надію Революції Гідности, в ході якої 
український народ зіткнувся на Майдані зі снайперськими пострілами та 
силовиками, вимагаючи нового старту для своєї країни“. (Укрінформ)
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Акція протесту в Києві. (Фото: Укрінформ)

Громадськість на святкуванні 150-річчя Лесі Українки біля пам’ятника пое-
тесі в Києві 25 лютого. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Посол Оксана Маркарова. (Фото: 
Укр інформ)
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 � Судова система довела непридатність 

КИЇВ. – 25 лютого Президент України Володимир 
Зеленський провів нараду з Головою Верховної 
Ради Дмитром Разумковим, Прем’єр-міністром 
Денисом Шмигалем, керівниками парляментських 
комітетів та представниками уряду. На нараді 
обговорили законопроєкти, які Верховна Рада 
має розглянути наступного пленарного тижня в 
контексті виконання передвиборчої програми В. 
Зеленського. Зокрема, народні депутати готові 
розглянути законопроєкт щодо реформування 
судової системи України. Відповідні законодавчі 
ініціятиви були напрацьовані під час широкого 
обговорення за участи представників громад-
ськости. Наступного тижня питання реформу-
вання судової системи буде додатково всебічно 
обговорено на черговому Всеукраїнському фору-
мі „Україна 30“. „Судова система у тому форма-
ті, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою 
непридатність. Українці не довіряють судам, ця 
інституція є надто корумпованою та надто хиткою. 
Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій 
системі є запорукою сильної України, де захищені 
права кожного громадянина. Це також є кроком 
на шляху евроінтеґрації України“, – наголосив В. 
Зеленський. (Офіційне інтернет-представництво 
Президента України)

 � Діють снайпери з Росії

КИЇВ. – На Донбасі активно діють снайперські під-
розділи Росії, загальна чисельність яких становить 
близько 450 осіб. Окрім того, близько 50 снайперів 
постійно перебувають на підконтрольній Україні 
території. Про це повідомило 28 лютого Головне 
управління розвідки Міністерства оборони 
України. Снайперська група заходить із території 
Росії на Донбас на короткий період часу, виконує 
поставлене завдання та випробовує озброєння. 
Снайпери використовують найновітніші велико-
каліберні ґвинтівки випуску 2010-2012 років в п’яти 
модифікаціях. У грудні минулого року на території 
України, в окупованих районах були проведені 
збори снайперських підрозділів із залученням офі-
церів збройних сил Росії, які як інструктори прибу-
ли з території Ростовської области для проведення 
цих зборів, проведення окремих занять і контролі 
підготовки снайперських підрозділів першого та 
другого армійського корпусів. ( Радіо Свобода)

 � Оновили дирекцію „Центренерґо“

КИЇВ. – Фонд державного майна України 26 лютого 
повністю оновив склад дирекції „Центренерґо“, 
призначивши управителів компанії під голову-
ванням заслуженого енерґетика України Юрія 
Власенка, щоб забезпечити побудову на базі 
„Центренерґо“ голдинґу з перспективними дер-
жавними вугільними шахтами, подальше покра-
щення фінансових та виробничих показників, 
підтримку енерґетичної безпеки, а також підго-
товку до приватизації. Кабінет Міністрів призна-
чив нового виконуючого обов’язки генераль-
ного директора „Центренерґо“ Юрія Власенка, 
звільнивши від виконання обов’язків Олександра 
Корчинського, який був виконуючим обов’язки 
генерального директора „Центренерґо“ з 29 трав-
ня 2020 року. (Укрінформ)

 � Підвищують пенсії для українців

КИЇВ. – З 1 березня пенсії для 8 млн. громадян 
України зростуть на 11 відс. У середньому зростан-
ня становитиме 300 грн. Кабінет Міністрів також 
продовжує працювати над додатковими механіз-
мами підтримки. Минулого року особи віком від 
80 років почали отримувати 500 грн. щомісячної 
доплати, а цього року додаткові виплати в розмірі 
400 грн. почнуть отримувати й люди, старші за 75 
років.  (Укрінформ)

 � Борщ – серед  найсмачніших страв світу

 КИЇВ. – Українська національна страва борщ опи-
нилася у списку 20 найсмачніших у світі за версією 
американського видання СNN.  Українські куха-
рі ведуть кампанію за включення українського 
борщу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Окрім борщу, в списку представлено ще 19 супів 
з різних куточків світу, серед них – еспанський 
ґаспачо, суп ґамбо з Америки, харіро з Марокко та 
інші. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Закликаємо вірити у краще майбутнє

Визначені кандидати на премію 

Громадська організація „Україна2050“ долуча
ється до українського народу в Україні і в діяспорі 
та вшановує світлу пам’ять найвидатнішої і найві
домішої української письменниці Лесі Українки з 
нагоди 150річчя від її дня народження.

Не зважаючи на те, що Лариса КосачКвітка 
(всесвітньо відома під псевдонімом Леся Українка) 
народилася фізично слабкою, часто хворіла і 
померла у віці 42 років, її геніяльна творчість зро
била значний внесок у розвиток світової культури 
та популяризацію української літератури, який 
відчувається по сьогоднішній день.

Творче і життєве кредо Лесі Українки – „Contra 
spem spero“, що означає в латинській мові „Без 
надії сподіваюсь“ є надзвичайно актуальним для 

українців, які живуть у дуже складні часи пандемії 
коронавірусу, нещадної  російської мілітарної 
аґресії на Донбасі та окупації Криму, і безсоромної 
корупції олігархічних кланів в Україні – бо ці слова 
закликають український народ не тільки вірити у 
краще майбутнє, але й наполегливо працювати 
щоб його приблизити та досягнути.

Громадська організація „Україна2050“ закликає 
всіх українців до такої ж незламної віри в перемо
гу, самопосвяти, відданости та активности, щоб 
подолати пандемію коронавірусу, відновити та 
захистити територіяльну цілісність України і впо
вні забезпечити в ній верховенство права.

Евген Чолій
президент Громадської організації „Україна-2050“

КИЇВ. – Комітет із Національної премії України 
ім.і Тараса Шевченка визначився з кандидатурами 
на премію 2021 року. 22 лютого відбулася третя 
тура конкурсу на здобуття премії. 

На засіданні комітету обговорили „короткий“ 
список літературномистецьких творів за номіна

ціями: „Література“, „Публіцистика, журналістика“, 
„Музичне мистецтво“, „Візуальне мистецтво“, 
„Кіномистецтво“, „Театральне мистецтво“. 
Вручення дипломів і почесних знаків лавреатам 
запляновано на 9 березня, в день народження Т. 
Шевченка. (Укрінформ)

Ірини Костанкевич, письменниці Оксани Забужко, 
відомої філологині Віри Агеєвої,  керівника 
Книжкової палати України Олександри Коваль та 
керівництва Волинського університету ім. Лесі 
Українки в особі Анатолія Цьося і Юрія Громика 
відбулася презентація повного нецензурованого 
академічного 14томного зібрання творів Лесі 
Українки у 14 томах. 

2526 лютого  відбувся Диплома тичнонауковий 
маратон „Леся єднає світ!“, зокрема покладання 
квітів до пам’ятників Лесі Українки в різних краї
нах та читання її віршів в іншомовних перекладах 
у виконанні українських та закордонних студен
тів, дипломатів, науковців.

23 лютого у Музеї книги і друкарства відкрито 
виставку „Поет, що ішов сходами гігантів“, на якій 
експонуються автографи, прижиттєві та пізніші 
раритетні видання, біографічні та сценографічні 
фото і афіші вистав, графічні портрети Лесі 
Українки, а також ілюстрації до її творів відомих 
українських художників.

У Національному музеї Тараса Шевченка  до 
150річчя Лесі Українки відбулася виставка 
„Історія в костюмі“, на якій були представлені ори
ґінальні театральні костюми, створені для вистав 
за творами Лесі Українки з 1939 до 2002 року. 

В Музеї Марії Заньковецької відкрилась вистав
ка сценографії „Простори Лесі“ до вистав Лесі 
Українки, яка була вірною посестрою М. 
Заньковецької. 

До освітньої програми виставки долучилася 
„Lider Triennial of Scenography“ з виставкою „Леся 
Українка – лицарівна Belle Époque“, на якій пред
ставлені понад 20 експонатів епохи, в якій жила і 
творила Леся Українка.

Товариство зв’язків з українцями за межами 
України, Національний музей літератури України 
та Світова федерація українських жіночих органі
зацій запросили приєднатися до онлайнчитань 
поезії Лесі Українки 20 лютого. В рамках заходу 
відбулися читання поезії, виконання музичних 
творів на слова Лесі Українки, постановка уривків 
з театральних вистав та створення ілюстрацій до 
творів Лесі Українки.

24 лютого у читальній залі Публічної бібліотеки 
ім. Лесі Українки відбувся ювілейний літературно
мистецький вечір до 150річчя Лесі Українки 
„Свіча, запалена від Бога“. В програмі відбулася 
презентація бібліографічного довідника „Леся 
Українка на театральній сцені“ Леоніда  Криворуч
ка, виступили Народний артист України Анатолій 
Паламаренко, Народна артистка України Лариса 
Хоролець, бандуристка Юлія Григорук, фраґменти 
п’єси „Камінний господар“ виконали актори Теат
ральної майстерні Миколи Рушковського. На вечо
рі відбулася презентація роботи майстрині петри
ківського розпису Марини Саркісян за мотивами 
творчости Лесі Українки. 

25 лютого відбулася онлайндискусія до 150річ
чя Лесі Українки під назвою „Що сьогодні промов
ляє до нас Леся Українка і що б сказала Лариса 
КосачКвітка?“.

Протягом 2528 лютого відомі гуманітарії та 
публічні інтелектуали обговорювали творчість та 
життя поетеси в Українському домі, де  відбувала
ся інтелектуальнодискусійна програма „Косач 
Talks“. Серед запрошених гостей були  письменни
ця О. Забужко, канадський історик Сергій Єкель
чик, професор Гарвардського університету Григо
рій Грабович, перекладач та дослідник Максим 
Стріха, літературознавиця і критикиня Віра Агеєва 
та інші. 

Концерти та масові вшанування пам’яті Лесі 
Українки відбулися в Україні  за кордоном. 

(Закінчення зі стор. 1)

У Києві вшанували...

Видавці на презентації 14-томного повного видання творів Лесі Українки. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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 � Будуть вертольоти за ліцензією США

ОДЕСА. – На Одеському авіозаводі, що входить до 
складу „Укроборонпрому“, цьогоріч плянується 
запуск ліцензованого виробництва вертольотів 
кляси „Bell UH-1 Iroquois“. Про це сказав 26 лютого 
генеральний директор „Укроборонпрому“ Юрій 
Гусєв. Перший гелікоптер має бути виготовле-
ний влітку, до 30-річчя Незалежности України. 
Плянують створити спеціялізовану школу авіо-
конструкторів на базі Одеського політехнічного 
університету. „Bell UH-1 Iroquois“ – одна з найвідо-
міших і наймасовіших машин в історії вертольо-
тобудування. Серійно виробляється з 1960 року. 
Одеський авіяційний завод – одне з найстаріших 
авіяційних підприємств України та Европи, створе-
не у 1911 році.  (Укрінформ)

 � Присуджено премію „Women in Arts“ 

КИЇВ. – Журналістка та ветеранка Валерія Бурла-
кова 28 лютого стала першою володаркою 
Особливої відзнаки премії „Women in Arts-2021“ за 
книгу „Життя P.S.“, яка є своєрідним щоденником з 
листів до її загиблого нареченого. Після початку 
збройного конфлікту в Україні В. Бурлакова стала 
волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою 
Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час 
виконання бойового завдання загинув її нарече-
ний, вона передала біль від втрати у книжці „Життя 
P.S.“ – своєрідному щоденнику. У 2020 році книгу 
ветеранки драматизували: прем’єра п’єси за її спі-
вавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. 
Марії Заньковецької. (Укрінформ)

 � Уряд присудив премії ім. Лесі Українки 

КИЇВ. – Уряд 24 лютого присудив премії ім. Лесі 
Українки за літературно-мистецькі твори для дітей 
та юнацтва. У номінації „Літературні твори для 
дітей та юнацтва“ премія присуджена письмен-
ниці Мирославі Замойській за книжкову серію 
„Чарівні істоти українського міфу“. В номінації 
„Художнє оформлення книжок для дітей та юна-
цтва“ нагороду отримає художниця-ілюстраторка 
Катерина Рейда за художнє оформлення переказу 
Олександра Виженка „Байки Езопа“. У номінації 
„Театральні вистави для дітей та юнацтва“ переміг 
творчий колектив Національного академічного 
драматичного театру ім. Івана Франка за ство-
рення театральної вистави „Снігова королева“. У 
номінації „Кінотвори для дітей та юнацтва“ премію 
присудили акторові та телеведучому Олександру 
Власюкові за сценарій фільму „Пекельна хоруг ва 
або Різдво козацьке“. Премія Кабінету Міністрів 
України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі 
твори для дітей та юнацтва запроваджена з 2007 
року і присуджується в чотирьох номінаціях у роз-
мірі 20 тис. грн. кожна. (Укрінформ)

 � Корабель стане музеєм  

КИЇВ. – Навчальний корабель Військово-Мор сь ких 
сил „Вінниця“ перетвориться на музей. Рішення 
про це ухвалив 27 лютого Міністер оборони Андрій 
Таран. Опрацьовується питання передання корве-
та до Центрального військово-морського музею. 
Корабель, збудований 45 років тому, плянують роз-
містити у Миколаєві. Корвет „Вінниця“ стане пер-
шим об’єктом військово-морської спадщини. Він 
спущений на воду в 1976 році. Виконував завдання 
в акваторії Чорного моря. (Укрінформ)

 � У Криму пересохли водосховища 

СИМФЕРОПОЛЬ. – Окупаційна влада Криму оно-
вила дані про стан водоймищ на півострові. 
Станом на 26 лютого повністю виснажені запа-
си Симферопольського і Загорського водосхо-
вищ. За місяць, незважаючи на рясні снігові опади, 
води в них так і не додалося. На початку лютого 
найбільш близькими до „мертвого об’єму“ були 
Балановське, Тайганське і Партизанське водосхо-
вища. Симферопольське та Загірське водосховища 
на той момент вже пройшли цю позначку. В січні 
2021 року Український національний центр управ-
ління та випробувань космічних засобів також про-
вів супутниковий моніторинґ змін площі водних 
дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними дослі-
дження, площа кримських водосховищ за останній 
рік істотно зменшилася. Мертвим об’ємом водо-
сховища називають таку кількість води в ньому, яку 
в нормальних умовах експлуатації вже не можна 
використовувати. („Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Дипломати перевозили контрабанду
ЯГОДИН, Волинська область. – Контррозвідники Служби 

безпеки України 1 березня викрили і припинили проти
правну діяльність діючих та колишніх посадовців 
Міністерства закордонних справ України, які використову
вали офіційні документи міністерства для контрабанди під
акцизних товарів.

Правоохоронці затримали вантажний транспортний засіб 
з дипломатичними номерними знаками, на якому посадовці 
МЗС України намагалися перевезти до Европейського Союзу 
140 тис. дол. США, 67,200 евро, 11,600 польських злотих, 
майже 16 кілограмів виробів із золота, орієнтованою вартіс
тю 15 млн. грн., тютюнові вироби у кількості 8,826 бльоків 
на 1,5 млн. грн. за цінами чорного ринку.

Міністер закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав 
зза кордону двох співробітників Посольства України в 
Польщі, підозрюваних у корупції. Проти них розпочато дис
циплінарне розслідування. (Укрінформ)

У Києві вшанували героїв „Небесної сотні“ 
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Національний музей 
Революції Гідности разом із парт
нерами цьогоріч підготував 1821 
лютого до Дня героїв „Небесної 
сотні“ виставки, покази фільмів, 
екскурсії, презентації відеоматері
ялів і видань, поминальні заходи 
та провів всеукраїнську інформа
ційну кампанію. 

Музей презентував новий освіт
ній ролик „Люди створюють істо
рію“, виготовлений спільно з 
командою компанії „WhiteMovie 
Production“, який змальовує істо
рію, що допоможе зформувати 
цілісне уявлення про значення та 
цінності Революції Гідности. 

Студенти Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури склали 
мистецький проєкт „Майдан: простір творчости“.  
Світлана Терейковська презентувала  другий том 
видання „Небесна сотня. Життєписи“. Відбулася 
презентація серії видань зі збірки Національного 
музею Революції Гідности. 

Окрім науковомистецьких заходів відбулися 
Панахида біля каплиці на Алеї героїв „Небесної 
сотні“ у Києві, покладання квітів, запалення лам

падок, хода пам’яті від Михайлівського Золо
товерхого монастиря до каплиці, тиха акція на 
згадку про загиблих під час Революції Гідности  – 
„Ангели памяті“.  

Верховна Рада цього року на законодавчому рів
ні закріпила Революцію Гідности як один із клю
чових моментів державотворення України, а 
Кабінет Міністрів затвердив плян заходів з ушану
вання подвигу учасників Революції Гідности на 
20212025 роки. 

Викрали на три роки
BBC News Україна

КИЇВ. – 25 лютого прокуратура 
разом з СБУ розкрила викраден
ня колишнього керівника „Наф
тогазвидобування“, а нині депута
та Верховної Ради від фракції 
„Слуга народу“ Олега Семінського.

На початку 2012 року його вик
рали та більше трьох років утри
мували в нелюдських умовах, сис
тематично катували та вимагали 
від нього і його родичів сплатити 
неіснуючий борг у сумі 200 млн. 
дол.

Правоохоронні органи повідо
мили про підозру п’ятьом особам, 
у тому числі організаторові. За 
словами співрозмовника BBC 
News Україна, йдеться про колиш
нього міністра транспорту та 
зв’язку, депутата парляменту кіль
кох скликань Миколу Рудь ковсь
кого.

До скоєння злочинів він залучив декілька осіб, в 
тому числі представників криміналітету. 
Мотивами кримінальних правопорушень став 
перерозподіл прибутків від діяльности, а також 

акцій підприємства між його 
бенефіціярами. Щоб розкрити 
злочин дев’ятирічної давнини, на 
території України провели понад 
40 обшуків.

О. Семінський багато років пра
цював в українській енерґетиці. У 
20032013 роках він мав керівні 
посади в найбільшій приватній 
газовидобувній компанії України 
„Нафтогазвидобування“, співвлас
никами якої тоді були Микола 
Рудьковський та Нестор Шуфрич.

Зараз компанія належить до 
Ріната Ахметова.

У 2012 році О. Семінського вик
рали. Три роки про нього нічого 
не чули, а потім викрадачі відпус
тили його.  О. Семінський публіч
но звинуватив у викраденні М. 
Рудьковського, який у 20062007 
роках був міністром транспорту і 
зв’язку, у 20122014 роках  депу

татом Верховної Ради від фракції Партії реґіонів. 
З вересня 2018 року М. Рудьковський перебуває 

у Москві. Там його затримали за звинуваченням у 
нападі на російське посольство в Києві у 2014 році 
й засудили до двох років позбавлення волі.

Олег Семінський з дружиною.

На презентації кліпу та музичного альбому (зліва): композитор 
Роман Коляда, мисткиня Вікторія Романчук та режисерка 
Дарина Кульчицька. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Валюта та золото, вилучені в поса-
довців МЗС України.
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 � База США зазнала ракетного удару

АЙН-аль-АСАД. – 3 березня щонайменше 10 
ракет поцілили у військову базу в Іраку Айн 
аль-Асад, де розміщені військові США та сил 
коаліції.  Згідно із заявою збройних сил Іраку, 
напад не завдав значної шкоди і служба без-
пеки знайшла пускову плятформу, використану 
для запуску. Ця база вже зазнавала ракетного 
удару на початку минулого року. Тоді більше 
100 військових сил коаліції отримали пора-
нення. Минулого тижня США провели удар по 
інфраструктурі в Сирії у відповідь на нещо-
давні напади проти персоналу США та коаліції 
в Іраку. Об‘єкти використовували підтримувані 
Іраном бойовики в Сирії, повідомив речник 
Міністерства оборони США Джон Кірбі. (Голос 
Америки)

 � В ООН про отруєння Навального

НЮ-ЙОРК. – 1 березня експертки з прав людини 
в ООН Аґнес Калламар та Ірен Хан заклика-
ли до міжнародного розслідування отруєння 
російського опозиціонера Олексія Навального. 
У своєму звіті вони заявили, що отруєння О. 
Навального „мало на меті надіслати чіткий зло-
вмисний сиґнал, що таке станеться з кожним, 
хто критикуватиме уряд і виступатиме проти 
нього“. Росія відкидає звинувачення в отруєнні 
О. Навального. Минулого тижня міністри закор-
донних справ Европейського Союзу узгодили 
запровадження санкцій проти чотирьох росій-
ських посадовців. Очікується, що ЕС офіцій-
но затвердить запровадження цих санкцій на 
початку березня. (Голос Америки)

 � США нададуть допомогу Україні

ВАШІНҐТОН. – Пентагон оголосив 1 березня, що 
США нададуть 125 млн. дол. військової допо-
моги Україні на для стримання російської аґре-
сії. Представник Пентагону Джан Кирбі додав, 
що ця допомога не включає протитанкових 
ракет „Джавелін”, але включатиме два озбро-
єні патрульні човна „Mark IV”, щоб допомог-
ти Україні охороняти свої територіяльні води. 
(„Public Broadcasting Service”)

 � В Білорусі засудили журналістку

МІНСЬК. – Білоруський суд 2 березня засудив 
журналістку Катерину Борисевич до шести 
місяців ув’язнення за „виявлення медичних 
секретів”, бо вона заперечила офіційну заяву 
уряду про смерть 31-літнього протестуваль-
ника Романа Бондаренка. Уряд казав, що він 
зазнав смертельних поранень під час п’яної 
сутички у листопаді 2020 року. Але 36-літня К. 
Борисевич оголосила на незалежному інтер-
нет-порталі „Tut.By”, що в крові Р. Бондаренка не 
було жодного сліду алкоголю, і що він загинув з 
рук служб безпеки. Д-р Артем Сорока, котрий 
дав медичні дані журналістці, отримав умов-
ний вирок. Смерть Р. Бондаренка підсилила 
масові демонстрації проти режиму Олександра 
Лукашенка. („Reuters”)

 � Колишній президент Франції засуджений

ПАРИЖ. – Паризький суд 1 березня засудив 
колишнього Президента Ніколю Саркозі до 
одного року ув’язнення за корупцію. Він був 
президентом в 2007-2012 роках. 66-літній Н. 
Саркозі може просити дозволу відбути вирок 
вдома. Вн плянує оскаржити вирок і тому зали-
шається на волі, але проти нього ведуться ще 
дві інші справи. Його попередник Жак Шірак 
отримав дворічний умовний вирок у 2011 році 
за зловживання грошима (це не вважається 
корупцією) за час свого перебування посадни-
ком Парижу. Вперше в сучасній історії Франції, 
колишнього президента засуджено до позбав-
лення волі за корупцію. Співпідсудні Н. Саркозі 
– його адвокат і довголітній приятель 65-літній 
Тєррі Герцоґ, і (тепер на емеритурі) 74-літній 
суддя Ґільберт Азіберт – отримали такий самий 
вирок. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Люди добрі‚ на Донбасі – війна! Війна!
Олег К. Романчук 
cпеціяльно для „Свободи“

„Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас 
мертвими.  Це залишає не надто багато простору 
для компромісів“. 

Ґолда Меїр

Сьогодні давній „фронтир“‚ Дикий Степ, знову 
перетворився на бойовище, на територію з’ясову
вання стосунків, де панує право сильного, право 
озброєного, де відсутній Закон, де править бал 
Сатана...

В Україні вище керівництво держави досі не 
наважується назвати речі своїми іменами. І при в. 
о. Президента України Олександрові Турчинову, і 
при Президенті Петрові Порошенкові, і при 
Президенті Володимирові Зеленському війна не 
була названа війною. Спромоглися хіба на евфеміз
ми на кшталт АТО і ООС. 

Патріоти кинулись захищати Українську держа
ву, не захищені законами воєнного часу щодо від
повідальности за участь в бойових діях. Тож вете
ранам так заної АТО можна інкримінувати вчинен
ня будьяких злочинів. Один з добровольців
волонтерів, на основі сумнівних доказів запідозре
ний в участі у замаху на 
життя білоруського жур
наліста Павла Шере мета, 
вже понад рік перебуває 
в ув’язнені, а затри
маному командирові 
розвідувальнодиверсій
ної групи російських 
бойовиків слідчий суддя 
Приморського районного суду Одеси призначив 
грошову заставу...

В Україні досі чинні закони мирного часу. Досі 
немає військових трибуналів і військової прокура
тури. Навіть на сході України, де велися і ведуться 
повноцінні бойові дії, працює цивільне право. 

„Гібридну війну“, розпочату Росією, одразу слід 
було назвати війною, а не ховатись за малозрозумі
лою абревіятурою „АТО“, а згодом „ООС“. Такі опе
рації не можуть тривати роками. 

Не забуваймо про дії в Україні „п’ятої колони“. 
Запровадження воєнного стану дозволяє припи
нити її антидержавну діяльність, здійснити ефек
тивну „зачищення“ тилу від ворожої аґентури.

У США напередодні вибуху Другої світової війни 
діяло майже 50 тисяч німецьких аґентів. „Домашня 
прислуга, продавці в бакалейних лавках, перукарі, 
сестри милосердя, шофери, оперні співачки, рахів
ники – всі вони надсилали свої щотижневі доповіді 
в реґіональні офіси“ (з книги Курта Рисса „Тотальне 
шпигунство“)… 

18 лютого у програмі „Право на владу“ на теле
каналі „1+1“ нарешті порушено тему боротьби з 
„п’ятою колоною“. Під час дискусії навіть гостро 
критикований останнім часом Леонід Кравчук 
спромігся на відвертість: „Я бачу в Україні дуже 
багато людей, які мають не просто так, а ворожі 
настрої до головної теми України – побудувати 
незалежну державу. І коли я сказав (на засіданні 
Тристоронньої контактної групи. – О. Р.), що якщо 
на Донбасі стріляють і убивають українських воя
ків, то це не можна назвати провокацією. Яка це в 
біса провокація? Це війна, це вбивство, це пору
шення прийнятих документів про всеосяжну тишу. 
Давайте називати речі своїми іменами“.

Далі, ведучи мову про санкції щодо Віктора 
Медведчука та його оточення, Леонід Кравчук зая
вив, що якщо той „живе в Україні, а служить Росії“ 
та є виразником інтересів Кремля в Україні, то „він 
повинен відповідати“. „Не тільки Медвед чук, а 
будьхто“, – уточнив перший Президент. Cлушна 
думка. Щоправда‚ дещо запізніла. Забо ронні заходи 
повинні застосовуватися до будького з міркувань 
безпеки країни. Тим паче в час війни. Але таке вра
ження, що до запеклих україножерів Вадима 
Новинського, Максима Бужанського, Андрія 
Деркача, Олександра Дубинського‚ Андрія 
Портнова і Ко у „слуг народу“ запитань немає...

У пункті „д“ статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) 
Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року 

„Визначення аґресії“ чітко зафіксовано, що „заси
лання державою або від імені держави озброєних 
банд, груп, ірреґулярних сил або найманців, які 
здійснюють акти застосування збройної сили про
ти іншої держави, мають кваліфікуватися‚ як акти 
аґресії“. Незалежно від того, чи було формальне 
оголошення війни, чи ні. 

У серпні 2014 року Генеральний секретар НАТО 
Андерс Фоґ Расмуссен у своїй заяві оцінив ролю 
Росії на українському Донбасі як аґресора та квалі
фікував вторгнення Збройних сил Російської 
Федерації через східній російськоукраїнський 
державний кордон‚ як „серйозну ескаляцію зброй
ної аґресії Росії проти України“. 

У листопаді 2014 року в позачерговому Посланні 
до Верховної Ради Президент України визнав, що 
„живемо в умовах війни“. А ще назвав війну 
„Вітчизняною війною 2014 року за незалежність 
України“. Слово „ворог“ у Посланні було вжито 
чотири рази. Як евфемізм. І жодного натяку, аби 
Верховна Рада унормувала невизначений статус 
ситуації в країні. 

У грудні 2014 року „в разі початку Росією насту
пальної операції на сході України“ Петро Порошенко 
обіцяв запровадити воєнний стан. І хоча наступ 
таки відбувся, і українська армія втратила Донець

к и й  а е р о п о рт,  Ву г 
легірськ та Дебальцеве, 
тридцятиденний воєн
ний стан був запрова
джений в десяти реґіо
нах України лише напри
кінці листопада 2018 
року. Як відомо, фор
мальним приводом для 

його введення став обстріл та захоплення в 
невтральних водах Чорного моря трьох військових 
кораблів України, які 25 листопада намагалися про
йти Керченською протокою до порту Маріюполя. 

Упродовж тридцяти днів на полігонах були про
ведені маштабні навчання військових і резервістів. 
Однак‚ чітких відповідей на запитання, яким 
чином надалі підтримуватиметься стан повної 
бойової готовности ЗСУ і хто відповідатиме за це 
не прозвучало...

Лише в січні 2015 року Україна офіційно визнала 
Росію державоюаґресором постановою Верховної 
Ради №1854 від 27.01.2015 р. 

У липні 2015 року Парляментська Асамблея 
ОБСЕ в резолюції „Продовження очевидних, грубих 
і невиправлених порушень Російською Федерацією 
міжнародних норм і принципів ОБСЕ“ визнала вій
ськову аґресію Росії проти України. 

„А у складі угруповання російськотерористич
них військ на Донбасі – майже 38,5 тисяч осіб …“ (з 
Послання Президента України до парляменту 2016 
року). 

13 жовтня 2016 року Петро Порошенко написав 
у Facebook: „ПАРЕ вперше визнала Росію країною
аґресором, закликала її вивести свої війська і при
пинити військову підтримку бойовиків…“. 

27 жовтня 2016 року Президент України заявив: 
„У нас немає ніякого АТО – у нас є аґресія Російської 
Федерації проти незалежної суверенної нашої дер
жави“. 

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, не остан
ня людина у владі, також визнав, що Україна воює: 
„Якби не було прямої аґресії Російської Федерації – 
війна на Донбасі закінчилась би якщо не за дні, то 
за тижні... Йде війна... кожного ранку мені на стіл 
кладуть зведення з фронту“; „В Україні немає вну
трішнього конфлікту, а є неоголошена брутальна 
війна, яку проти нашої незалежної демократичної 
країни веде Російська Федерація“. 

Разом з тим логіка секретаря РНБОУ (серпень 
2016го) не може не дивувати: „Воєнний стан може 
запроваджуватися винятково виходячи з загроз 
безпеці країни…“. Що‚ у нас такі загрози відсутні? 
Наприкінці листопада 2016го О. Турчинов повідо
мив, що „мобілізація залежить від ситуації на 
фронті“. Висловився однозначно: „Хочу сказати 
очевидну річ: у нас йде війна з Росією“. 

То чому ж не був запроваджений воєний стан?

За півтора місяця цього року на 
Донбасі загинули одинадцятеро 
українських військових. Що роби-
ти з перемир’ям, якого немає?

(Закінчення на стор. 12)
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 � Байден висловився про вакцини

ВАШІНҐТОН. – Президент США Джо Байден зая-
вив 2 березня, що до кінця травня у США буде 
досить вакцин для всіх дорослих осіб. Він ска-
зав, що компанія „ Merck & Co, Inc.” допоможе 
своєму конкурентові „Johnson & Johnson’s” виро-
бляти вакцину проти коронавірусу, яка вимага-
тиме тільки одноразового щеплення. („Reuters”)

 � Тенден зняла кандидатуру

ВАШІНҐТОН. – Висуванка Президента Байдена 
на посаду директора Бюра управління й бюдже-
ту (ОМВ) Ніра Тенден зняла свою кандидатуру 
2 березня, зважаючи на опозицію провідних 
демократичних і республіканських сенаторів за 
її контроверсійні писання проти політиків обох 
партій. Хоч номінантці потрібен лише 51 голос  
в Сенаті, де обидві партії мають по 50 членів, 
але тоді Віце-президент Камала Геріс мала б 
вирішальний голос, – втрата підтримки кількох 
поміркованих сенаторів провалила її шанси. 
Вона перша з номінантів Дж. Байдена, яка не 
була затверджена Сенатом. Досі 11 з його 23-ох 
номінантів до Кабінету були схвалені в більшості 
з двопартійною підтримкою. („Associated Press”)

 � Росію притягнуть до відповідальности

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден сказав, 
що США притягатимуть Росію до відповідаль-
ности за її аґресію в Криму. Заяву видано 26 
лютого в річницю анексії півострова Москвою 
в 2014 році. При кінці січня Джо Байден про-
вів телефонну розмову з Президентом Росії 
Володимиром Путіном, в якій однією з тем був 
суверенітет України. („Reuters”)

 � Китай випередив США 

ЛЮКСЕМБУРҐ. – Статистичне бюро Европейсь-
кого Союзу (ЕС) 17 лютого оприлюднило цифри, 
які вказують, що Китай  випередив США у тор-
гівлі з ЕС. У 2020 році торгівля між Китаєм ста-
новила 709 млрд. дол., а торгівля США-ЕС – 671 
млрд. дол. Аналітики сподіваються, що ґльо-
бальна торгівля зросте в 2021 році порівняно з 
2020 роком, коли вона зменшилася на 13,5 відс. 
до 16.4 трлн. дол. („BBC”)

 � Корпус миру діє 60 років

НЮ-ЙОРК. – 1 березня американській волон-
терській програмі Корпус миру виповнилося 60 
років. Корпус миру було створено указом пре-
зидента Джона Кеннеді 1 березня 1961 року. 
З того часу в рамках програми понад 240 тис. 
волонтерів служили в 141 країні. Метою про-
грами було просування миру та взаєморозу-
міння у світі. В рамках програми, здебільшого 
молоді американці з вищою освітою або досві-
дом, проводять по два роки у країнах, що роз-
виваються, щоб допомогти з освітніми ініціяти-
вами, у сфері охорони здоров‘я, громадського 
економічного розвитку, сільському господар-
стві, охороні навколишнього середовища та 
розвитку молоді. В Україні Корпус миру діє 29 
років, і за цей час тут пройшло службу 3,420 
волонтерів. (Голос Америки)

 � Видалили статтю про урядовця

НЮ-ЙОРК. – Телевізійна мережа „NBC” видали-
ла повідомлення про понад 500 тис. дол., які 
були подаровані родинною фундацією висо-
кого урядовця в адміністрації Президента Джо 
Байдена Американському ізраїльському коміте-
тові публічних справ (AIPAC). Цей комітет відо-
мий у Вашінґтоні зі своїх впливів на законодав-
ців і чиновників на користь Ізраїля. „NBC” пода-
ла повідомлення після того, як журнал лівого 
напряму „Mother Jones” описав, як родинна фун-
дація Директора кібербезпеки Національної 
аґенції безпеки (NSA) Ені Нойберґер та її чоло-
віка Єгуди дала понад 500 тис. дол. на AIPAC. Це 
викликало гострі протести читачів та кількох 
національних єврейських організацій, включ-
но з АІРАС, які казали, що стаття натякає, що Е. 
Нойберґер, котра є православною єврейкою, не 
є вповні льояльною США. „NBC” оприлюднила 
заяву 27 січня, що повідомлення „не відповіда-
ло нашим стандартам” і тому його видалено. 
(„Jewish Telegraphic Agency”)

АМЕРИКА І СВІТЗрадників позбавили генеральських звань

Журналісти створили нову телекомпанію

Коронавірус: в Україні триває вакцинація

26 лютого Рада національної безпеки і обoрони  
(РНБО) запровадила санкції щодо 10 колишніх 
високопоставлених військовослужбовців та сило
виків, які зрадили українській присязі під час 
анексії Росією Криму. Вони позбавлені всіх дер
жавних нагород та всіх звань. Обмежувальні захо
ди так само стосуються  їхніх активів.

Під санкції потрапили: Денис Березовський – 
колишній контрадмірал Військовоморських сил 
України, у 2014 році на посаді командувача ВМС 
України перейшов на бік росіян та отримав посаду 
заступника командувача Чорноморської фльоти 
Росії; Олександр Якименко – колишній генерал

майор та голова СБУ за часів Віктора Януковича, 
після Евромайдану втік до Росії; Віталій Захар
ченко – генерал внутрішньої служби України, 
колишній міністер внутрішніх справ за часів 
Віктора Януковича також втік до Росії; колишні 
генералмайори Володимир Тоцький,  Сергій 
Ганжа, Юрій Котовський, Станіслав Шапортов, 
Сергій Няньчур; Сергій Єлісєєв – колишній віце
адмірал; Дмитро Шакуро – колишній контр
адмірал.

Військову складову цього питання громадськос
ті не відкриють, а про решту буде повідомлено піс
ля наступного рішення РНБО за два тижні. (ВВС)

BBC

КИЇВ. – Журналісти телеканалів ZIK, Newsone та 
112, які вимкнули через запроваджені 2 лютого 
санкції, створили нову компанію і отримали конт
ролю над телеканалом „Перший незалежний“, на 
базі якого можуть відновити свою діяльність.

18 лютого співзасновниками нового товариства 
„Медіаголдинг Новини“ стали 100 осіб, кожен з 
яких зробив внесок по одній гривні. Уповнова
женим представником нової компанії вказаний 
генеральний директор телеканалу 112 Єгор 
Бенкен дорф, а керівником – Віктор Фролов.

24 лютого новий „Медіаголдинг Новини“ вста
новив контролю над компанієювласником кана
лу „Перший незалежний“. Створення нового това
риства прокоментував Міністер культури та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко: 
„Заборонена „Трійка Мед ведчука“, що називала 
себе „Медіаголдинг Новини“ натягнула нову маску 
й створила товариство з такою ж назвою. Напевно, 
щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали. 

Схоже на те, що Медведчук і компанія шукають 
юридичні способи, аби знову запустити трансля
цію кремлівської пропаґанди в наш інформацій
ний простір. Проте суть не змінюється, а отже й 
увага з боку держави до їхньої діяльности“.  

„Виявляється телебордель Медведчука переро
джується на частотах одного зі львівських телека
налів „Перший незалежний“, – повідомив колиш
ній журналіст та депутат Сергій Лещенко.

Новий телеканал за участи співробітників ZIK, 
112 та NewsOne на базі „Першого незалежного“ 
запрацює з квітня 2021 року.

• Зараження коронавірусом станом на 3 берез
ня: у світі захворіли 115,410,412 особи, померли 
2,562,730 осіб, одужали 91,208,006 осіб; в  Україні 
захворіли 1,364,705 осіб, померли 26,397 осіб, оду
жали 1,182,036 осіб; у США захворіли 29,370,705 
осіб, померли 529,214 особи, одужали 19,905,322 
особи.

• Люди, які перехворіли на коронавірус, набува
ють імунітет на термін до дев’яти або десяти міся
ців. Згідно з дослідженням у шведському госпіталі 
в комуні Дандерид, повторне інфікування 
COVID19 можливе зокрема у тих випадках, якщо у 
людини ослаблений імунітет. У результаті другого 
інфікування хвороба найчастіше має легшу форму. 
Згідно з нинішніми даними, як щеплені, так і ті, 
хто перехворів на коронавірус, набувають імунітет 
також від британського штаму. Проте можливо, 

що південноафриканський і бразильський штами 
стійкі до вакцин і раніше набутого імунітету.

• Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. 
Як повідомляв, Президент Володимир Зеленський 
2 березня отримав щеплення від коронавірусу 
вакциною Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, 
у військовому госпіталі в Сєвєродонецьку. Він зая
вив, що в Україні є вакцина проти коронавірусної 
хвороби, і висловив бажання, аби в Україні було 
більше людей, котрі б хотіли вакцинуватися, і 
нагадав про електронну плятформу на порталі 
„Дія“, де можна записатися на щеплення проти 
коронавірусної хвороби.

• В Україну прибули 500 тис. доз вакцин проти 
коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) 
виробника Serum Institute India.

Укрінформ

Навальний ув’язнений у Покрові
Російський опозиційний політик Олексій 

Наваль ний відбуватиме тюремний термін у 
виправній колонії ч. 2 в місті Покров Володи
мирської області. За даними російської державної 
інформаґенції ТАСС, О. Навального доставили у 
Володимирську область 26 лютого. Йому нале
жить пройти карантин. 

У Покровської колонії відбував покарання засу
джений у так званій „московській справі“ активіст 
Костянтин Котов. Його звинувачу
вали в „неодноразовому порушенні 
правил проведення мітинґів“.

О. Навальний був заарештований 
18 січня  на летовищі Шереметьєво. 
Туди він прилетів із Німеччини, де 
мав лікування і реабілітацію після 
отруєння нервовопаралітичною 
бойовою речовиною „Новичок“. 
Европейський суд з прав людини 
(ЕСПЛ) у середині лютого ухвалив 
рішення, яким вимагає від влади 
Росії звільнити О. Навального, вка
завши у своєму рішенні, що життю 

політика загрожує небезпека.
Росія вимогу ЕСПЛ не виконала. Директор 

Федеральної служби виконання покарань 
Олександр Калашников заявив, що „ніякої загрози 
здоров’ю та життю Навального не існує“. 

Колонія розрахована на 794 в’язнів, має 11 заго
нів звичайних умов утримання і один загін суво
рих умов. 

Радіо Свобода

Покровська колонія, до котрої відправили Олексія Навального.
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Стежками Лесі Українки на Гуцульщині

Аделя Григорук

Лариса КосачКвітка народилася 
1871 року в НовоградіВолинському. 
Леся Українка займалася фолкльо
ристичними студіями, збирала перли 
народної словесности, з її голосу 
записано понад 220 народних мельо
дій.

Сердечні почуття плекала Леся 
Українка до Гуцульщини. Про цей 
дивовижний край дізналася вона від 
свого дядька Михайла Драгоманова, 
якого дуже поважала. Драгоманов 
мав тісні зв’язки з багатьма громад
ськими і культурними діячами 
Галичини, багато літ (аж до своєї 
смерти в 1895 році) дружив з 
Михайлом Павликом, що народився 
в Косові, і тому його розмови про 
Карпатський край з племінницею, 
яку він цінував як майбутню визна
чну літераторку, були сповнені ціка
вих етнографічних подробиць, пере
казів про гуцульські народні віруван
ня, мистецькі традиції. 

Леся Українка мала змогу переко
натися в чарівності гуцульських 
вишивок, коли її мати Олена Пчілка 
отримала від станіславського фолк
льориста Мелітона Бучинського 
незвичайний і дорогий подарунок — 
гуцульські вишиття з описом 42 узо
рів і схемами їх виконання та описом 
крою жіночих і чоловічих сорочок. 

Олена Пчілка 1876 року випустила 
альбом української  вишивки 
(„Альбом систематично впорядкова
них узорів малоруської орнаменти
ки“), де використала матеріяли 
Бучинського. У домі Косачів висів на 
стіні дуже своєрідний килим, укладе
ний М. Бучинським із цих вишивок. У 
центрі килима — вишиті ним слова:

Там, де Карпат сині гори,
Там зібрані тії взори,
Де зелена Буковина,
Шила руська їх дівчина.

Олена Пчілка не змогла в той час 
скористатися із запрошення Меліто
на Бучинського і відвідати Гуцуль
щи ну. А от її брат Михайло Драго
манов улітку 1875 року таки приїхав 
у Карпати, побував у багатьох місцях, 
а в Микуличині придбав для сестри і 
племінниць розкішні гуцульські 
сувеніри, в тому числі шийні прикра
сисилянки. В цих тонкої роботи 
намистах ми бачимо на світлинах і 
Олену Пчілку, і Лесю Українку з сест
рами, і дружину Михайла Драгома
нова. Саме вони й поширили по всій 

Україні моду на ці народні гуцульські 
аксесуари. 

Виїжджаючи в Крим на лікування 
1897 року, Леся Українка взяла із 
собою улюблені ґердани і силянки 
(про що свідчить фото письменниці, 
зроблене в Чукурларі). Не розлучала
ся з ними поетеса, і виїжджаючи за 
кордон.

На Гуцульщині Леся Українка 
побувала влітку 1901 року. Приїхала 
з Чернівець у Вижницю, зупинилася 
1321 липня разом з Климентом 
Квіткою (своїм майбутнім чолові
ком) у гостинному домі Анни Моск
ви, а потім через Кути і Косів дібра
лася до Яворова. Тут їх прийняла 
родина Окуневських, з якою Косачі 
були знайомі ще з Відня і Києва. З 
Теофілом й Ольгою Окуневськими та 
їхньою родичкою Наталею Кобрин
ською, яка підтримувала дружні 
зв’язки з Оленою Пчілкою, Леся 
Українка була у приязних стосунках. 
Тому відпочивалося їм у Яворові 
дуже мило, про що Леся пише у листі 
до Ольги Кобилянської.

У Криворівні зупинилися в будин
ку о. Волянського. Він дав їм до 
Буркута цілу пачку українських кни
жок. У підросійській  Україні, де дія
ла сувора заборона на українську 
літературу, такого не могло бути й 
близько, тому, як згадує Леся Україн
ка, „п. Квітка розпалився великою 
жадністю і все просив, що бачив“. 
Тут, у Криворівні, зустрілися з 
Франками і Гнатюками. Франко був 
якийсь пригнічений, і це відразу 
зауважила поетеса. Він мало гово
рив, а почавши про щось розмову, 
тут же швидко уривав її „або закін
чував таксяк почату фразу“, як 
висловилася Леся.

Вибираючись із Криворівні до 
Буркута, відпустили фіакр (бо вийш
ло б дуже дорого) і поїхали звичай
ною фірою. Дуже трясло, Леся 
Україн ка вставала і йшла пішки, 
порвала черевики, так що прийшло
ся залишити їх лагодити у корчмі, де 
зупинялися на ночівлю. Гірські пей
зажі тішили зір, вносили в душу 
неймовірні почуття, тому незручнос
ті дороги і дрібний дощик, що трохи 
покропив їх, анітрохи не докучали. 
Приїхали у Буркут 24 липня і пробу
ли там до 30 серпня.

У листі від 1 серпня 1901 року Леся 
Українка написала Ользі Кобилян
ській, що в Буркуті вони освоїлися 

Зеленський пішов у наступ
Глухий кут у переговорах щодо Донбасу, зміна влади у США і 

падіння рейтинґів змусили Президента Володимира Зеленського 
піти у відкритий наступ на проросійські сили в Україні.

11 лютого під час чергової поїздки на Донбас він пояснив жур-
налістам, чому припинено мовлення трьох телеканалів народного 
депутата Тараса Козака, близького соратника Віктора Медведчука: 
„Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні телеканали!“, 
даючи зрозуміти, що 112 Україна, Newsone і ZIK, які опинилися під 
санкціями, працювали в інтересах Росії.

Через п’ять днів до атаки долучилася СБУ, яка оголосила підозру 
в зраді блоґерові Анатолієві Шарію, який, починаючи з 2012 року, 
сприяв державним і неурядовим структурам Росії у проведенні 
спеціяльних інформаційних операцій. Минуло ще кілька днів, і 
19 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) наклала 
санкції вже безпосередньо на В. Медведчука, а також на його дру-
жину Оксану Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, 
що СБУ веде провадження у фінансуванні тероризму, в якому фіґу-
рують куми Володимира Путіна. Також він анонсував нові санкції 
проти низки українських депутатів.

Політична аналітикиня фонду „Демократичні ініціятиви“ Марія 
Золкіна  каже, що в 2019-му і на початку 2020 року складно було 
навіть уявити, що В. Зеленський настільки рішуче діятиме проти 
прокремлівських українських політиків, тим самим вступаючи в 
очевидну конфронтацію з Москвою. 

Притиснути команду В. Медведчука варто було й тому, що пар-
тійний союз Юрія Бойка з В. Медведчуком за популярністю майже 
наздогнав президентську силу „Слуга народу“. Це вже не просто 
загроза національній безпеці, а загроза для стабільности політич-
ного режиму.

26 лютого РНБО запровадила санкції щодо 10 колишніх висо-
копоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили 
українській присязі під час анексії Росією Криму. 

Вони позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. У них є 
активи, які потраплять під санкції.

Порушено питання подвійного громадянства.
Україна рухається до цивілізованих країн, які дозволяють 

подвійне громадянство, але треба врахувати виклики, пов’язані з 
Росією та деякими іншими країнами. РНБО доручило урядові про-
тягом двох місяців підготувати законопроєкт, який визначить, які 
особи і на яких умовах зможуть мати подвійне громадянство.

Буде заслухано звіт Генерального прокурора, СБУ та Міністерства 
внутрішніх справ щодо резонансних справ щодо тих, хто свого 
часу вчинив державну зраду, дезертирував або порушив присягу.

Президент почав відчутне протистояння з Росією та обмеження 
її впливу.
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„Україна-2050“ запрошує до місії

Важко жити пенсіонерові

Громадськa організація „Украї
на2050“ продовжує термін для зго
лошення до Постійної міжнародної 
місії дослідження щодо дезінформа
ції відносно України до 12 березня 
2021 року.

 „Україна2050“ щиро дякує всім, 
хто вже зголосився до міжнародної 
місії, що здійснюватиме дослідження 
засобів масової інформації,  соціяль
них мереж та інших інформаційних 
ресурсів у різних країнах світу щодо 
дезінформації відносно України, ана
лізуватиме результати цього дослі
дження та вживатиме ефективні 

заходи для сприяння протидії такій 
дезінформації.

Станом на сьогодні є 109 спостері
гачів із 41 країни, які здійснювати
муть дослідження 31 мовою.

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб 
зголошуватися на електронну адре
су: ngo@ukraine2050.org.

Інформація про цю місію є на 
інтернетсторінці www.ukraine2050.
org у розділі „Медіа“.

Евген Чолій,
президент Громадської організації 

„Україна-2050“

Дякую за підтримку, за примірник 
газети „Свобода“, який Ви мені наді
слали. Я читаю газету „Свобода“ в 
Інтернеті. Мої статті друкуються в 
газеті „Свобода“ вже 19 років.

Сьогодні я з електронною поштою 
висилаю примірник книги С. Ананіє
вої „Таємниці ракетного заводу“. Це її 
щоденники.

Софія Ананієва – моя двоюрідна 
сестра, вона протестувала проти 
будівництва російських ракет на 
Україні. Уривки цієї книги вже були 
надруковані в газеті „Свобода“ 28 
липня 2006 року.

Сам я українець. Важка доля була у 
мене в місті Дніпрі. Все моє життя 
мене і мою родину грабувала крем
лівська „п’ята колона“ в Дніпрі. Після 
захисту кандидатської дисертації 13 
років мене ніхто не брав на роботу. 
Грошей не було зовсім, я збирав 
пляшки на бульварі, щоб було на що 
поїсти.   

Потім назбирав грошей і зареє
стрував своє приватне підприємство 
– Університет „Наша Україна“. Але 
Міністерство освіти Украіни вже 18 
років не дає нам ліцензії. Ми випла
чуємо зарплату, податки державі, 

реґулярно звітуємося у Податковій 
інспекції, але набрати студентів і 
одержувати дохід не можемо – немає 
ліцензії. Одні тільки витрати.

Коли прийшов час, і я прийшов 
оформляти пенсію, мені показали 
листа уряду, щоб не оформляти мені 
мою законну пенсію.

Працівники пенсійного фонду 
порадили звернутися до суду. Майже 
рік тягнулася судова тяганина. 
Нарешті суд став на мій бік і прису
див залишити без розгляду урядо
вий лист. За рік судової тяганини 
пенсію мені так і не виплатили.

А нещодавно я виявив, що протя
гом всіх років виплати мені пенсії 
пенсійний фонд не враховував закон
ної доплати до пенсії за мій педаго
гічний стаж, що складає понад 20 
років. Я звернувся до пенсійного 
фонду з проханням виконати закон і 
враховувати мені доплату за педаго
гічний стаж, але отримав тільки від
писку.

З мене знущаються антиукраїнські 
угруповання в Дніпрі. Захисту немає.

Юрій Тисенко, 
Дніпро

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Школа українознавства  
виховує патріотів

Кожна українська дитина має одер
жати достатній обсяг знань з гумані
тарної освіти, що забезпечить пізнан
ня закономірностей історичного 
розвитку, ширше вивчати україноз
навство, етнічну історію українців.

Саме місією виховання молодих 
українців і переймається „Рідна шко
ла“ у США і в інших країнах світу.

Так діє Школа українознавства 
Товариства „Рідна школа“ у Пармі, 
Огайо. Кермує виховним закладом 
талановитий педагог Галина Клебан, 
яка розповідає: „Шкільний колектив 
працьовитий і дружний – крім дирек
тора є ще 15 педагогів, адміністратор 
і голова товариства. Навчання прово
диться рідною українською мовою 
від першої до 11ої кляси. В єдиному 
навчальному комплексі маємо при 
школі садочок для діток віком 35 
років. А ще підготовчу клясу та дра
матичний гурток для старшоклясни
ків. Молодшим школярам надаються 
уроки читання, письма, розвитку 
мовлення, співів. Старшим – україн
ської мови, літератури, культури, 
географії та історії“. 

Маю з глибокою пошаною схилити 
чоло перед великою організатор
ською і педагогічною діяльністю 
педагогів „Рідної школи“. Про їхню 
працю та значимість з гордістю від
гукувався мій приятель і один з про
відних українських педагогів сучас
ности св. п. Євген Федоренко:

„Вчителі „Рідної школи“ – люди з 
пломінким українським серцем, які 
дуже багато часу і здоров’я кладуть 
на вівтар просвітництва і національ
ного виховання. Мені мріється, що 
колись в чужині вдячні нащадки зве
дуть пам’ятник учителеві „Рідної 
школи“. 

У стінах школи, педагоги спільно з 
Благодійним фондом „Слава Украї
ні!“, діяльність якого провадить 
Галина Кавка, організували розпро
даж вишиванок, надісланих май
стринями з України. Виручені гроші 
будуть переслані на потреби україн
ських сиротинців. Таких спільних 
благодійних проєктів багато, і таку 
співпрацю важко переоцінити.

Анатолій Сазанський, 
Миргород, Полтавська область

У літописах сучасної української 
історії молодіжна організація Пласт, 
формування колишніх військових 
під прапором Української військової 
організації (УВО), її наступника, що 
складалася з двох поколінь з Пласту 
та УВО, ОУН та УПА залишили незгла
димий слід в українському суспіль
стві, який віддзеркалюється і сьогод
ні. Свідками цього були два найви
датніші її керівники Роман Шухевич 
та Степан Бандера, за винятком того, 
що замість УПА Бандера був політич
ним в’язнем у нацистському концта
борі. Зокрема, ці структури відіграли 
найвизначнішу ролю у визвольній 
боротьбі українського народу протя
гом ХХ ст., що було свідком кількох 
спроб проголошення української 
державности з останньою, безумов
но, найбільш успішною.

Ці рухи діяли у дуже важкі та неви
значені часи та використовували 
дуже різні, але доповнюючі один 
одного методи. Ранній Пласт став 
місцем набору молодих українських 
націоналістів. Коли польський уряд 
визначив, що Пласт небезпечний і 
офіційно припинив його існування, 
ОУН взяла на себе посаду підпільної 
структури Пласту. Всі, крім Пласту, 
який, по суті, явно функціонував як 
скавтська організація, понесли свою 
частку нагород та критики. Пласт, на 
щастя, залишився над сутичкою.

Що стосується визнання, достат
ньо сказати, що без УВО, ОУН, УПА 
сучасна Україна була б більше схо
жою на Білорусь, ніж країну, яка 

породила принаймні дві революції, 
одну, яка скасувала вкрадені вибори, 
а іншу, яка скинула президентарене
гата. Я визнаю, що я не цілком об’єк
тивний щодо цього, але нація без 
власного громадянства, яка протя
гом багатьох століть занурюється у 
переслідування та утиски, не могла б 
стати справжньою нацією без націо
налістичного впливу. Націоналізм, 
що суперечить тому, що пропаґуєть
ся навіть так званими демократами, 
не є будьяким кольоровим верхо
венством чи шовінізмом. Націона
лізм – це патріотизм, ні більше, ні 
менше.

Критика більшості недоброзич
ливців полягає в тому, що УВО, ОУН 
та УПА якимось чином були нацист
ськими, вихваляючи переваги однієї 
партійної системи, схожої на кому
ністичну версію чи націоналсоція
лізму. Критики досі конкретно не 
вказують на нацистську мову в будь
яких документах УВО, ОУН чи УПА. 
Серед інших помилкових висловлю
вань вони намагаються стверджува
ти, що ОУН якось пропонувала одно
партійну однорідну українську дер
жаву, і, отже, це була нацистською 
групою.

Річ у тім, що в перші роки, коли 
українська незалежність була лише 
мрією, члени УВО, ОУН або УПА ніко
ли не думали, якою буде вільна 
Україна просто тому, що це було 
занадто віддалено від реальности. 

Незабутні відвідини музею

Думки про геніяльну Лесю Україн
ку наводять спогади про відвідини у 
2005 році Музею Лесі Українки в 
НовоградіВолинському (Зв’ягелі), де 
народилася і виростала Леся Україн
ка. Щоб відвідати музей, ми виїхали з 
Києва у товаристві секретаря Цент
рального правління Всеукраїнського 
Товариства ім. Шевченка „Просвіта“ 
Миколи Нестерчука, заслуженої спі
вачки Тані Негрій та кінорежисера 
Дмитра Ломанчука. 

Заки їхати до музею Лесі Українки 
ми зустрілися в Житомирі з головою 
обласної „Просвіти“ Святославом 
Васильчуком, який долучився до 

наших відвідин музею.
Перед входом до музею нас приві

тали його керівники і подарували 
нам пам’ятки про Лесю Українку на 
вишиваному рушнику. Дуже цікаво 
було оглядати дім родини Косачів, де 
родилася і провела своє дитинство 
Леся Українка. Ми також мали наго
ду побачити криницю „цілющої“ 
води біля хати і напитися з неї. А 
галявина і природа коло домумузею 
нагадувала поезію Лесі.

Ці надзвичайно цікаві відвідини 
надовго залишилися у пам’яті. 

Віра Боднарук, 
Порт Шарлот, Фльорида

Учасники зустрічі в Музеї Лесі Українки у Новоград Волинському. (Фото з 
архіву Боднаруків)

(Закінчення на стор. 12)

Українські націоналісти  
та українська державність
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УНСоюз оголошУє приділ
стипендій та нагород

для студентів на 2021-2022 навчальний рік

Ukrainian National Association, Inc.
2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3035

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:

l  Бути активними членами УНСоюзу щонайменше два роки  
до 1-го червня 2021 року;
l  під час останніх двох років, мати полісу мінімальної вартості 
$5,000 (не включає поліс Термінового страхування);
l   Бути прийнятими на студії до університету в СшА або в 
Канаді.

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу мусить бути 
вислана до 1-го червня 2021 року.

за точними інформаціями телефонуйте до головної Канцелярії 
УНСоюзу або відвідайте сторінку “Наші Пільги” на інтернетній 
мережі УНСоюзу:

www.UNAInc.org

ВІЛЬМІНҐТОН, Делавер. – 20 лютого численні члени 173-го відділу 
Українсько го Народного Союзу і парафіяни Української католицької церкви 
св. Мико лая прийшли в дім Катерини Гусак, щоб привітати її з 101-им 
роком народження. Їй принесли квіти, традиційний український коровай і 
заспівали „Многая літа“.  (Фото: Євген Щерба)

Катерині Гусак – 101 рік

Виходить з друку альманах
Виходить з друку „Альманах Українського Народного Союзу на 2021 

рік“, присвячений 30річчю Незалежної України. Видання має розділи 
„Судилась нам гірка година“, „Vae Victis!“, „Історія: незабутні події“, 
„Історія: незабутні особистості“, „Україна воскресла!“, „Відгомін далеких 
років“, „Література: автори і долі“,  „Цікаво знати? Ні, важливо знати!“.

Купуйте і читайте 106ий випуск альманаху УНСоюзу!
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ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Поставили драму Лесі Українки

Відтворили події Революції Гідности

Леся Українка в музеї „Кобзаря“

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. –  В обласному 
академічному музичнодраматично
му театрі саме в день народження 
Лесі Українки, 25 лютого, відбулася 
прем’єра її драми „На полі крови“.

Як зауважив перед виставою голо
вний режисер театру Євген Курман, 
драми Лесі Українки, крім славноз

вісної „Лісової пісні“, не дуже попу
лярні серед глядачів. Вони інтелек
туально наснажені, багатошарові, 
відсилають до християнської чи 
античної мітології. Останніми рока
ми інтерес до цих текстів починає 
зростати.  Є. Курман підкреслив, що 
ця вистава – тільки перший крок до 

Тетяна Будар

Б Е Р Е Ж А Н И ,  Те р н о п і л ь с ь к а 
область. – 20 лютого разом з усією 
Україною в місті вшанували річницю 
трагічних подій в Києві під час 
Революції Гідности. Пам’ятна хода 
об’єднала жителів міста Бережани, 
родини героїв, військовослужбовців, 
духовенство, представників влади й 
громадськости. Міську площу Ринок 
і прилеглі вулиці заповнили намети, 
бочки, шини, звуки барабанів, відбу

лися літературномузичні компози
ції, виступи запрошених волонтерів 
та учасників російськоукраїнської 
війни. Колона пройшла від площі 
Ринок до пам’ятника героям „Небес
ної сотні“ в парку Устима Голоднюка. 
Педагоги, школярі, студенти взяли 
участь у всеукраїнській тихій акції 
„Ангели пам’яті“, почепивши білих 
ангелів на гілках дерев. Незабутнім 
став виступ піяніста з Майдану, який 
просто неба зіграв для бережанців 
твори, написані на Майдані.

Олександр Костирко

ЧЕРКАСИ. – До 150– річчя від дня 
народження Лесі Українки в музеї 
„Кобзаря“ відкрилась виставка 
„Хотілась б я піснею стати“, на якій 
показано видання творів письменни
ці за останні 110 років. Перлиною 

експозиції є прижиттєве видання 
творів Лесі Українки 1911 року київ
ського видавництва „Дзвін“, окремі 
твори початку ХХ ст., що друкувалися 
у Ляйпціґу, діяспорні видання   
„Бояриня“ та „Біда навчить“ (США), 
які до музею привіз зі США у подару
нок журналіст Лев Хмельковський. 
На виставці показано книги, що пре
зентують Лесю Українку як перекла
дачку і етнографа. Ваблять глядача 
розкішні сучасні видання з ілюстра
ціями С. КараффиКорбут, переклади 
творів різними мовами світу, яскраві 
книги для дітей, мініятюрна книжеч
ка розміром сірникової коробочки. 
Окрім книг, на виставці показано 
філателію, медалі, значки, сувеніри, 
грошові знаки. Окрема вітрина при
свячена промоції анімаційного муль
тфільму „Mavka“, прем’єру якого очі
кують дорослі і діти у цьому році.

Зза короновіруса на відкриття 
виставки не запрошувались відвіду
вачі. В той день все ж читала твори 
української поетеси чотирирічна 
Зоряна Вівчарик, постійна відвіду
вачка музею.  

Українські ветерани вірні державі

ЧЕРКАСИ. – 26 січня відбулася звіт
новиборча конференція обласної 
організації Всеукраїнського об’єд
нання ветеранів (ВОВ). Нага даємо, 
що це ветеранське об’єднання ство
рено у 1996 році з ініціятиви Народ
ного Руху України на чолі з видатним 
громадськополітичним діячем, дов
голітнім політичним в’язнем, Героєм 
України В’ячеславом Чорноволом. 
Метою цієї організації було об’єднати 
ветеранів війни та праці, які мали 
державницькі, патріотичні переко
нання. З того часу до назви ВОВ поча
ли додавати „державників“, щоб чіт
ко відрізняти від прорадянських, 
прокомуністичних ветеранських 
структур.

Тоді ж осередки ВОВ були створені 
і на Черкащині. Багаторічним провід
ником обласної організації ветера
нівдержавників був Петро Кривдик. 

22 роки свого життя він присвятив 
організації ветеранського патріотич
нодержавницького руху в нашій 
області. За цей час він зі своїми 
побратимами провели величезну 
роботу з відстоювання національних 
державницьких цінностей, часто ста
вали ініціяторами проведення 
публічних акцій на підтримку укра
їнської мови, культури, армії. Саме 
члени цієї ветеранської організації 
були чи не найактивнішими учасни
ками Помаранчевого Майдану та 
Революції Гідности. Без їхньої участи 
не проходив жоден мітинґ, жодна 
акція у боротьбі з антиукраїнським, 
антинародним режимом януковичів
тулубів в обласному та районних 
центрах. За цей час облорганізація 
ВОВ на чолі з П. Кривдиком провела 

Представники ветеранської організації. Петро Кривдик у центрі.

(Закінчення на стор. 13)

(Закінчення на стор. 15)

Сцена з вистави „На полі крови“. (Фото: інтернет сторінка театру)

Виступає піяніст з Майдану.

На виставці в музеї „Кобзаря“. (Фото: Олександр Костирко)

Зоряна Вівчарик читає вірші Лесі 
Українки.
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У світі відзначили 150-річчя Лесі Українки
Інформаційна аґенція Укрінформ 

за участи дипломатичних представ-
ництв України підготувала добірку 
новин про відзначення 150-річчя Лесі 
Українки в різних державах світу.

ІНДІЯ

ЛІВАН

ЧЕХІЯ
У  П р а з і  б і л я  п р и м і щ е н н я 

Посольства України до ювілею Лесі 
Українки відкрили чеськомовну 
інформаційну виставку „ Лесі 
Українці – 150“, яка знайомить з 
основними фактами біографії пись

менниці. У ній використано фото
знімки, надані Музеєм видатних дія
чів української культури в Києві, та 
розвідки дослідників Світлани 
Кочерги та Богдана Зілинського про 
празькі моменти з життя письменни
ці та її родини. У травні 1903 року по 
дорозі в Україну з італійського Сан
Ремо, де письменниця лікувалася, 
Леся Українка разом з молодшою 
сестрою Оксаною Косач, у заміжжі 
Шимановською, зупинилася на кіль
ка днів у чоловіка ще однієї своєї 
сестри – Ольги КосачКривинюк – 
Михайла Кривинюка.  

РОСІЯ

НІМЕЧЧИНА

Представники української грома
ди та Посольства України в ФРН від
значили 150річчя Лесі Українки біля 
дому, де вона зупинялась у берлін
ський період свого життя у 1899 
році. На будівлі встановлено меморі
яльну дошку полтавського художни
каскульптора Вадима Голобородова. 
У німецькій столиці в приватній клі
ніці професорахірурга Ернста фон 
Берґмана дівчині було зроблено 
складну та коштовну операцію на 
нозі через ускладнення від туберку
льозу кісток. 

КИЇВ

Звучали вірші  
Лесі Українки

Українці діяспори записали пое
тичні вітання до 150річчя Лесі 
Українки.  У Гамбурзі троє малень
ких україночок Марта, Маргарита та 
Маріанна в рамках поетичного 
флешмобу розповіли вірш „Літо 
краснеє минуло“. До них приєдналася 
українська акторка Соломія Кушнір, 
яка мешкає у Гамбурзі. В її виконанні 
німецькою мовою прозвучав твір 

„Contra Spem Spero!“.
В Угорщині учні Освітньомис

тець кого центру Української асоція
ції „Єдність“ підготували вірш „Мамо, 
іде вже зима“.

Учень Школи української спадщи
ни ім. Юрія Липи, що в Торонто п’яти
річний Миколка прочитав поезію 
„Тішся, дитино, поки ще маленька“. 

Пластуни Латвії виконали вірш 
„Де тії струни, де голос потужний“ на 
музику „Мелодія“ Мирослава Ско
рика.

Вшанували 150річчя Лесі Україн
ки й українці Конґресу українців 
Естонії, Сімейного гуртка з плекання 
української культури і мови „Збіжжя“ 
в Омську (Росія), Громади українців 
Вільнюса (Литва) та Товариства під
тримки України (Латвія).

Юні українці з Данії розповіли 
цікаві факти з життя письменниці.

Посол України в Республіці Пів
нічна Македонія Наталія Задорож
нюк та учасники дитячого клюбу 
„Веселка“ при Посольстві України в 
Скоп’є приєдналися до свята. Твори 
Лесі Українки читала Віра Чорний
Мешкова – відома поетеса, перекла
дачка, промотор української культу
ри в Македонії. 

В Туреччині студенти та виклада
чі української мови в Українській 
спілці в Анкарі продеклямували вірш 
„Без надії сподіваюсь“.

Світовий конґрес українців (СКУ) 
підготував до 150річчя з дня наро
дження Лесі Українки відеомандрів
ку країнами і місцями, де зупинялася 
видатна українська письменниця. 

Спілка українських освітян діяспо
ри оголосила переможців Між
народного конкурсу дитячої твор
чости „Лесин день“ для учнів закор
донних українських шкіл до 150річ
чя з дня народження Лесі Українки, 
який об’єднав понад 200 учасників із 
15 країн. Привітання переможцям 
написав голова жюрі конкурсу, 
директор Науководослідного інсти
туту Лесі Українки Волинського наці
онального університету Сергій 
Романов. Творче змагання „Лесин 
день“ для школярів віком від 6 до 17 
років тривало з 7 жовтня 2020 до 25 
лютого 2021 року.

УКРАЇНСТВО  У СВІТІ

Активісти української громади Індії 
зняли відеофільм за мотивами 
твору Лесі Українки „Лісова пісня“ 
мовою гінді та представили його до 
відзначення у світі 150-річчя з дня 
народження поетеси. Презентація 
відбулася в Посольстві України з 
участю представників української 
громади Індії, працівників диплома-
тичної установи та членів їхніх 
сімей. Головні ролі у фільмі виконали 
Аріана Бандопадяя, Аян Акрам, Афія 
і Максим Мазумдери та Арман 
Хусейн. Переклав „Лісову пісню“ на 
мову гінді директор Центру мови 
гінді й індійської літератури Юрій 
Ботвінкін.  (Фото: Посольство 
України в Республіці Індія)

Посол Канади в Україні Лариса Ґала-
дза з нагоди ювілею Лесі Українки 
прочитала вірш видатної поетеси 
„Contra spem spero!“ українською, 
англійською і французькою мовами. 
Вона написала цей вірш у 1890 році, 
коли їй було 19 років. Л. Ґаладза є 
українкою за походженням, працює 
послом у Києві з 2019 року.  (Фото: 
Укрінформ)

Посольство України в Лівані та 
українці в Лівані до відзначення 150-
річчя Лесі Українки видали перший 
том перекладу її прозових творів 
арабською мовою „Леся Українка. 
Прозові твори“. Презентація відбу-
лася в рамках відеоконференції, в 
якій  взяли участь Посол України в 
Лівані Ігор Осташ, голова організа-
ції „Громада українців Лівану“ Ірина 
Жарамані, членкиня екзекутивного 
комітету СКУ Ярослава Хортяні, 
директор Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діяс-
порою Ірина Ключковська, викладач 
української мови в Лівані Ірина 
Тимофіїва та її учні. Провідна ліван-
ська газета „Ан-Нагар“ опублікувала 
до 150-річчя Лесі Українки статтю 
Посла І. Осташа. (Фото: Посольство 
України в Лівані)

Голова Центральної спілки українців 
Німеччини Людмила Млош. (Фото: 
Укрінформ)

Присвятили вечір Лесі Українці
Світлана Глаз

РІШОН леЦІОН, Ізраїль.  В місті 
Рішон відбувся вечір, присвячений 
150річчю від дня народження Лесі 
Українки. Вечір організувало Това
риство української культури в Ізраїлі, 
яке займається поширенням україн
ської мови, традицій, пісень, музики і  
поезії серед вихідців з України, які 
живуть в єврейській державі. Орга
нізацією вечора переймалися члени 
товариства Ольга Ткач та Уляна 
Дрючкова. Учасники вечора читали 
свої улюблені твори Лесі Українки, 
які знали з дитинства, чи познайо
милися нещодавно.

Активний учасник товариства 
Роман Рябоненко читав листи Лесі 
Українки до матері, співав пісні.  Дім 
Амор, режисер і голова театральних 
спілок Ізраїлю переклав на іврит „Дав

ню весну“ – вірш, сповнений туги, 
печалі і надії, написаний в 1894 році.

На вечір прийшли родинами з 
дітьми, для яких влаштували ще й 
свято української книги. 

Виступає Роман Рябоненко. 

У Москві українські активісти та 
дипломатичні працівники Посоль-
ства України вшанували 150-річчя 
Лесі Українки, поклавши квіти до 
пам’ятника їй на Українському буль-
варі. (Фото: Посольство України в 
Росії)

Виставка у Празі біля приміщення 
Посольства України. (Фото: czechia.
mfa.gov.ua)
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О. Турчинов давав доручення 
зв’язатися з усіма стратегічними 
партнерами України та ґарантами її 
безпеки і вимагати виконання 
Будапештського меморандуму. У від
повідь йому, мовляв, сказали таке: 
„Будапештський меморандум –  це 
політична деклярація. Наші вояки не 
воюватимуть на вашому боці“.

Ще пояснення від Турчинова: „Я 
просив хоча б допомогти нам з 
озброєнням. Адже тоді нам катастро
фічно не вистачало зброї та військо
вої техніки. А мені сказали: „Вибачте, 
ми вам будемо допомагати тільки на 
дипломатичному рівні, тільки міжна
родна дипломатична допомога. Тому 
що військове постачання провокува
тиме Росію на посилення аґресії“. 
Коли мені телефонували та просили 
скасувати мобілізацію, тому що ми 
„провокуємо Росію“, я відповідав, що 
у нас немає інших можливостей захи
щати країну. Головний висновок, 
який я зробив під час тих страшних 
подій, –  це те, що кожна країна має 
розраховувати тільки сама на себе“. 

У Посланні президента України до 
Верховної Ради 4 червня 2015 року 
сказано, що „під час війни ми збере
гли її [Україну. – О. Р.] демократич
ною, хоча на обмеження прав і сво
бод мали повне моральне і, до речі, 
юридичне право у вигляді закону 
про воєнний стан“. 

Але з цього випливає, що Петро 
Порошенко конституційний обов’я
зок таки не виконав... 21 листопада 
2016 року він геть непереконливо 
пояснював, чому не запровадив воєн
ний стан – „в умовах зовнішньої аґре
сії я не поступився тиску (?) і не пішов 
на впровадження військового стану 
<...> я думав не про себе, а про країну“.

А як же з захистом Конституції? У 
Розділі V (стаття 106) Конституції 
України чітко виписані посадові 
інструкції для головнокомандувача 
на випадок зовнішньої аґресії – „… у 
разі збройної аґресії проти України 
приймає рішення про використання 
Збройних Сил України та інших утво
рених відповідно до законів України 
військових формувань; приймає від
повідно до закону рішення про 
загальну або часткову мобілізацію та 
введення воєнного стану в Україні 

або в окремих її місцевостях у разі 
загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України“. 

28 березня 2017 року на своїй сто
рінці в Facebook Петро Порошенко 
наголосив, що посправжньому 
винним у загибелі українських вій
ськових [на Луганському летовищі – 
О. Р.] є „ворог, який віроломно вдерся 
на нашу землю“.

Що ж це за ворог такийсякий? 
Звідкіля узявся? 

20 березня 2017 року під час 
п’ятого засідання Ради реґіонально
го розвитку в Києві, Порошенко зре
зюмував: „У країні є висока терорис
тична загроза, а ми – в воюючій краї
ні…“. 

Де логіка? Про яку „високу теро
ристичну загрозу“ йдеться? З ким 
воюємо? У нас громадянська війна, 
чи зовнішній ворог учинив напад? 

У квітні 2019 року колишній гене
ральний секретар альянсу Андерс 
Фоґ Расмуссен підтвердив свою пози
цію: „У 2014 році – після нападу Росії 
на Україну – ми зрозуміли, що Росія 
не наш стратегічний партнер, а наш 
стратегічний супротивник. Конфлікт 
на Донбасі – це і є гаряча війна“. 

2019 року співавтор виборчої про
грами Володимира Зеленського, 
співвласник „Кварталу 95 Борис 
Шефір в інтерв’ю для „Детектора 
медіа“ засвідчив більш ніж супереч
ливий погляд на війну: „Якщо сильно 
захочемо, то ми з ними [з владою 
Росій ської Федерації. – О. Р.] домови
мося. Їм що‚ подобається воювати? 
Ви думаєте, Путін – маніяк, який 
любить постріляти в людей? Він що‚ 
псих? Він – розумна людина. Так, у 
нього імперські амбіції. Але можна ж 
домовитися. А якщо ні, то оголошу
ватимемо справжню війну“. 

Як це зрозуміти – „то оголошува
тимемо справжню війну“?.. 

Під час урочистостей з нагоди Дня 
Незалежности 24 серпня 2019 року 
Володимир Зеленський у своєму 
виступі згадав про якусь загадкову 
війну, яку невідомо з ким вимушена 
вести Українська держава: „А згодом 
на нашу землю прийшла війна. Яку 
ми зустріли всією країною“…

7 вересня на летовищі „Бориспіль“ 
Президент Володимир Зеленський 
заявив, що „далі ми будемо просува
тися до звільнення всіх полонених, а 
також просуватися до кінця війни в 
Донбасі“. Тобто, Україна воює. Хоча 

воєнний стан так і не запровадже
ний… 

У промові Президента України на 
Генеральній асамблеї ООН в Нью
Йорку 24 вересня суб’єкт звинува
чення в аґресії також не був назва
ний. Прозвучала лише констатація 
факту: „П’ять років триває війна на 
Донбасі“. 

З ким воюють українці?
25 грудня 2020 року в інтерв’ю для 

видання „Фокус“ на запитання жур
наліста, чи замислювався Володимир 
Зеленський над тим, що Росія знову 
може напасти на Україну, наприклад, 
з боку Криму, Презилент відповів: 
„Це жахлива ситуація, я навіть не 
хочу її уявляти. Я проти цього. 
Будемо сподіватися, що це неможли
во. Інакше буде велика війна. Ми 
нікуди не підемо, ми всі будемо вою
вати, всі будуть мобілізовані – і чоло
віки, і жінки. Це буде погано для 
населення України. І я думаю, що 
Росія це прекрасно розуміє“.

Відповідь Верховного Головно
командувача алогічна, інфантильна, 
наївна. Дуже прикро, але розуміння 
ситуації примітивне. 

Тим часом, як відзначає OBOZRE
VATEL, проґноза експертів і членів 
української делеґації в Тристоронній 
контактній групі щодо Донбасу 
невтіш на: Росія продовжуватиме 
наступ і ймовірно, що ситуація дійде 
аж до прориву лінії розмежування. За 
словами членів української делеґації в 
ТКГ Сергія Гармаша і Дениса Казан
ського, Росія не збирається виконува
ти Мінські угоди і не збирається повер
тати Україні окупований Донбас. Мета 
Кремля – повнісю захопити Донецьку 
та Луганську області, а також відібра
ти південний схід України.

Одна з погроз, які оголосив колиш
ній депутат Держдуми, а зараз член 
Ради із зовнішньої і оборонної полі
тики Сергій Марков: „Росія може 
посилити позицію щодо русофоб
ського режиму в Україні та почати 
роботу з його ліквідації і заміни про
російським урядом“.

Треба думати, що в такий спосіб 
прозвучав голос Кремля. В унісон 
про звучала заява міністра закордон
них справ РФ Сергія Лаврова: „Ми не 
хочемо ізолюватися від світового 
життя, але треба бути готовим до 
цього. Хочеш миру – готуйся до війни“.

13 лютого 2021 року в зв’язку з 
останніми заявами МЗС РФ щодо 

конфлікту на Донбасі з’явився 
коментар МЗС України: „Майже сім 
років тому Російська Федерація роз
почала неоголошену війну проти 
України. <...> Російські військові під
розділи разом з важкою технікою й 
іншими засобами здійснювали вій
ськове вторгнення і брали безпосе
редню участь у бойових діях на тери
торії України. Немало російських вій
ськовослужбовців було взято в полон 
у ході цих бойових дій“.

Мала слушність Ірина Веригіна, 
колишня тимчасовий виконувач 
обов’язків голови Луганської облдер
жадміністрації, яка заявила: „Якби 
президент у 2014 році назвав не АТО, 
а війна, оголосив воєнний стан на 
території Луганської та Донецької 
областей, а українські дипломати 
нагадали світу про Будапештський 
меморандум, зразу вимагали обгово
рювати ситуацію в нашій державі у 
Женевському форматі, то війна б уже 
закінчилася“.

Як уже мовилось, воєнний стан 
передбачає обмеження антидержав
ної діяльности аґентів впливу, воро
жих пропаґандистів, замаскованих 
під журналістів, ліквідацію розвідни
ків і диверсантів.

Через загострення внутрішньопо
літичної ситуації в Україні тема 
доцільности запровадження воєнно
го стану в державі або в окремих її 
реґіонах мала б актуалізуватися. Та 
чи готові „слуги народу“ до цієї над
складної місії, чи мають заздалегідь 
випрацьовані пляни першочергових 
заходів? Є аж забагато підстав сумні
ватися в цьому.

3 березня російські окупанти 
дозволили мілітаризованим форму
ванням так званої „народної міліції” 
так званої „ДНР“ вести попереджу
вальний вогонь на придушення і 
знищення підрозділів Збройних сил 
України. Це означає, що обмежень 
для ескаляції бойових дій противни
ка відтепер немає. Всі мирні домов
леності по суті уневажені й розтопта
ні. Президент Володимир Зеленський 
зобов’язаний провести нараду 
РНБОУ з метою підвищення боєздат
ности українського війська й ухва
лення конче потрібних для захисту 
держави безпекових рішень.

Олег К. Романчук – політичний ана-
літик‚ публіцист‚ головний редактор 
журналу „Універсум“‚ Львів.

(Закінчення зі стор. 4)

Люди добрі...

Вони були втягнуті в запеклу бороть
бу за свободу. Однак у соціяльному 
відношенні вони вірили як у права 
людини, так і в громадянські права, а 
також у невід’ємні права всіх націй та 
окремих людей. Лише коли бачення 
незалежної України стало дещо реа
лістичнішим, вони почали висловлю
вати свої позиції щодо того, як би 
виглядала така Україна.

У вересні 1939 року Німеччина та 
Радянський Союз  розділили Східню 
Европу. Те, що війна між ними була 
неминучою, стало очевидним вже 
наприкінці 1940 року. Відчуваючи 
новий світовий порядок, ОУН у груд
ні 1940 року видала маніфест, в яко
му вперше розглядала питання, за 
які людські та соціяльні свободи 
виступає і стверджуючи, що бореть
ся  за гідність і свободу людини, за 
право вільно і явно озвучувати свої 
переконання, за свободу всіх релігій
них конфесій і за повну свободу своєї 

совісті. У ньому також розглядалися 
потреби інших держав, забезпечую
чи безпеку для всіх країн, пригнобле
них Москвою.

Це був лише початок. Другий 
Великий збір ОУН (бандерівська 
фракція) відбувся у квітні 1941 року. 
Вже тоді було цілком очевидно, що 
нацистськорадянський конфлікт 
був неминучим, і в цій політичній 
ситуації українська незалежність 
була дуже реальною. Резолюції сто
сувалися питання незалежної укра
їнської держави, і хоча ОУН розгляда
ла себе в основі як провідну револю
ційну політичну силу, вона почала 
серйозніше аналізувати економічні 
та соціяльні проблеми; „Рівність усіх 
українців у правах та обов’язках 
супроти нації та держави; поділ на 
рівні зайняття й фахи та відповідно 
до цього виробничі та професійні 
організації побудовані на засаді про
дукційного солідаризму і рівноправ
ности всіх працюючих; встановлення 
рівних умов та обов’язків для профе
сій, а також галузей, заснованих на 
виробничій солідарності та рівності 

для всіх робітників“. Далі мова про 
те, що українська земля – для україн
ських фармерів, фабрики та промис
лові комплекси – для українських 
робітників, український хліб – для 
українського народу, про безкоштов
ну медичну допомогу, допомогу бага
тодітним сім’ям, догляд та безпеку 
для матерів та дітей тощо.

Оскільки вторгнення нацистів на 
українську територію стало немину
чим у травні 1941 року, ОУН видала 
політичну директиву, в якій одно
значно і чітко було зазначено, що з 
першою можливістю настане прого
лошення незалежної української 
держави, та що ця держава буде ство
рена за організованою волею всього 
українського народу у формі загаль
них виборів глави держави.

А потім прийшов остаточний іспит. 
Нацистська Німеччина напала на 
українську територію. Був політич
ний вакуум і можливість. ОУН прого
лосила незалежну Українську держа
ву 30 червня 1941 року у Львові, 
виконуючи директиву до своїх чле
нів. Яким би був тип держави і хто 

керував би? Відповідь на запитання 
отримали негайно на самому прого
лошенні. ОУН не просто самостійно 
взяла на себе владу. У будівлі 
„Просвіти“ Ярослав Стецько в імені С. 
Бандери скликав Національні збори 
та обрав Тимчасове правління, що 
складалося з членів та нечленів ОУН. 

Значення цієї події було подвій
ним. ОУН не була нацистським лаке
єм, а насправді її лютим ворогом, про 
що попереджав раніше в листі 
Адольфові Гітлеру С. Бандера, якщо 
нацисти виступлять проти незалеж
ної України. ОУН публічно і чітко зая
вила, що своєю метою є створення 
незалежної української держави, 
схваленої нацистами чи ні. Подруге, 
ОУН оприлюднила свою концепцію, 
хоч і може не зовсім ще вдосконале
ну, державного будівництва та 
устрою як продукту волі народу, 
вираженої на загальних виборах. 
ОУН ініціювала процес, але остаточ
не правило належало народові.

Аскольд С. Лозинський, 
Ню-Йорк

(Закінчення зі стор. 7)

Українські націоналісти...
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(Закінчення зі стор. 6)

Стежками Лесі...

швидко і „зразу перестали себе чужи
ми почувати“. Душею товариства був 
доктор Володимир Кобрин ський, 
який дав Лесі кілька лікарських 
порад і заборонив їй перший тиж
день купатися.

Іван Франко вирішує знову зустрі
тися з Лесею Українкою та Климен
том Квіткою і приїжджає у Буркут 
разом з Миколою Міхновським та 
Лесем Кульчицьким.

Франко вже мав зовсім інший 
настрій. Він багато розмовляв, ловив 
пстругів (форель) і приносив їх Лесі, 
а вечорами своїм приємним барито
ном співав народні пісні. Климент 
Квітка записав тоді з його голосу 32 
твори — „Ой, ходить Іван понад 
Дунай“, „Ой, гук, мати, гук“, „Сеї ночі із 
півночі, ще й кури не піли...“, „Жалі 
мої, жалі...“. Поетеса записала від 
Франка пісню „Чому, сину, не п’єш, 
чому не гуляєш“, яка її дуже вразила.

Леся Українка також зачарувала 
товариство своїм співом: вона охоче 
виконувала волинські пісні, які знала 
змалечку. Студент другого курсу 
Чернівецького університету Микола 
Харжевський записав одну з них — 
„Ой, не шуми буйним листом“, навчив 
її своїх друзів, і у такий спосіб пісня 
поширилася в Галичині й на Буко
вині.

Косівський адвокат Лесь Куль
чицький справив на письменницю 
дуже приємне враження своєю осві
ченістю і шляхетністю. А от з Мико
лою Міхновським вона спілкувалася 
мало: він під час подорожі до Буркута 
скупався у гірській воді, застудився і 
схопив пропасницю. Геть розбитий 
хворобою, майже всі п’ять днів пере
бування пролежав хворий у будиноч
ку, де жив разом з К. Квіткою.

Відомий прикарпатський історик і 
краєзнавець Петро Арсенич за авто
графами на листівці з видом Буркута 
із сімейного архіву Стефанії Стефано

вичЛитвинович зумів установити 
життєвий шлях усіх, хто тоді, в липні
серпні 1901 року, відпочивали в цій 
карпатській оздоровниці. 12літня 
Стефанія була тут  разом з мамою 
Ольгою Стефанович, дружиною гро
мадського діяча з Кут Володимира 
Стефановича, яка на цій листівці 
поставила дату 5/8901, підписала 
„Спомин з Буркута“ і попросила всіх, 
хто там тоді перебував, підписатися 
на пам’ять. На лицевій стороні під 
зображенням відпочинкового комп
лексу підписалися: „Др Іван Франко“, 
„Леся Українка“. На звороті постави
ла автографи ще 21 особа. Це були 
відомі люди в культурному й громад
ському житті Галичини, діяльність 
яких з приходом радянської влади 
оцінювалася як „ворожа“, „націона
лістична“, і тому  замовчувалася. А всі 
ж вони були знайомими чи прияте
лями Лесі Українки, і в їхньому ото
ченні вона почувалася затишно і 
мило! Як пізніше написав Климент 
Квітка, „перебування Лесі Українки в 
Карпатах було одним із найщасливі
ших моментів у її житті“. 

Коли Леся була в Буркуті, прийшов 
лист від Анни Москви з Вижниці, 
привітної власниці затишного пансі
онату, де перед поїздкою „на залізні 
води“ мешкала поетеса. Вона повідо
мляла, що організовує літературний 
вечір в Лесину честь і просить бути 
на ньому присутньою. Пані Анна 
дуже серйозно готувалася і навіть 
зверталася за допомогою до Михайла 
Павлика, щоб той допоміг із підго
товкою реферату про Лесю Українку.

Однак Леся не змогла взяти участь 
у цьому заході, позаяк лист прийшов 
із запізненням, а дорога була дале
кою, і вона, хоч як би й хотіла, не 
встигла б дібратися до Вижниці на 
25 серпня за один день. Тому вечір 
відбувся без неї. І, як пише директор 
Чернівецького музею Ольги Коби
лян ської Володимир Вознюк, „пізні
ше поетеса була навіть задоволена, 
що не потрапила на нього“, бо слуха
ти хвалебні слова у свій бік їй було б 

сотні зустрічей у шкільних та сту
дентських авдиторіях, трудових 
колективах області.

Особливого розголосу свого часу 
набув відкритий листзвернення П. 
Кривдика Президентові  Росі ї 
Володимирові Путіну та главам дер
жав, які підписали Будапештський 
меморандум. Йшов 2014 рік, розпо
чалася російськоукраїнська війна. 
Сивочолий ветеран писав: „Як і міль
йони українських громадян, я віддав 
свою молодість і здоров’я для оборо
ни та піднесення економічної могут
ності тодішньої держави СРСР. Нам і 
не думалося, що Росія піде війною у 
XXI столітті на український народ і 
буде гамселити з усіх видів зброї по 
житлових будинках, школах, дитячих 
садочках. Неспроможні українські 
інваліди та пенсіонери місяцями 
існують без світла, тепла, без коштів 
для існування, під постійним обстрі
лом бойовиків.  Хто понесе відпові
дальність, як моральну, так і матері
альну?“ – запитував черкаський 
ветеран, називаючи війну проти 
України продовженням геноциду 
українців з боку Росії.

Але роки невблаганно беруть своє. 
Тож на останній звітновиборчій кон

ференції колеґи щиро подякували П. 
Кривдикові за його багаторічну 
самовіддану роботу. 

Новим головою обласної ветеран
ської організації обрано Михайла 
Вакуленка. Він добре знаний на 
Черкащині, як один із активних учас
ників національновизвольних зма
гань на зламі 19801990 років. Він 
був співорганізатором та співзаснов
ником товариства „Заповіт“ та 
Народного Руху України. Брав актив
ну участь в українських революціях 
2004 та 20132014 років. 

На початку нашої діяльности 27 
липня 1990 року

Ми отримали через Сергія Касья
ненка подарунок від Україн ської 
Автокефальної Православної Церкви 
з Бельгії (від інженера В. Дерев’янка):  
друкарську машинку „Олімпія“, маг
нітофонні касети,  стрічку друкар
ську, клей, 10 кулькових ручок, дві 
пачки паперу. Тепер ми теж потребу
ємо такої допомоги. Ворог залишив
ся і його треба долати.

Адреса ветеранської організації: 
18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 
170 ,  Ч е р к а с и  18002  U k ra i n e .  
Електронна адреса: skulk@ukr.net 

Михайло Вакуленко,  
Ольга Шарапа, Михайло Гедз, 

Василь Чорновіл
Черкаси

(Закінчення зі стор. 10)

Українські ветерани...

якось не вельми зручно.
На курорті Леся Українка дістала 

нові сили для творчости, про що 
пише у своїх листах рідним. Вона 
працює над драматичними творами 
„Одержима“, „В пущі“.  Поезії „В інші 
гори я полину...“, „Ой, піду я в бір тем
ненький...“, „Гей, піду я в ті зелені 
гори...“, „Мрія далекая, мрія минулая“, 
„Темна хмарка, а веселка ясна“, „О, як 
то тяжко тим, шляхом ходити“, 
„Хочеш знати, чим справді було...“, 
„Ой, здається — не журюся...“, „Чом я 
не можу злинути угору...“ — це відго
мін про перебування у Карпатах в її 
поетичному доробку. Вони увійшли 
до збірки „Відгуки“, виданої 1902 
року у Чернівцях. А от поезії „В інші 
гори я полину“ та „Мрія далекая, 
мрія минулая“ були опубліковані аж 
у 1940их роках. Перша – в „Літе
ратурній газеті“ (тепер „Літературна 
Україна“) 16 серпня 1940 року за 
записом із альбому Анни Москви, 
про яку уже згадувалося і в чиєму 
вижницькому привітному будиночку 
„під зеленим ліхтарем“ Леся гостю
вала більше тижня.

Друга поезія – „Мрія далекая, мрія 
минулая“ надрукована уже після 
Другої світової війни в другому числі 
журналу „Вітчизна“ на сторінках 
2122.

Відпочинковий сезон у Буркуті 
закінчувався, і Леся Українка з 
Климентом Квіткою вирішили 
повертатися до Чернівців, а звідти 
додому в Київ. Але перед тим захоті
ли побувати ще в кількох гірських 
місцинах. Леся була наче окрилена, 
літування в Буркуті пішло їй на 
користь, вона зміцніла фізично і 
навіть змогла піднятися на гору 
Луковець, що знаходиться на висоті 
1,500 метрів над рівнем моря.

30 серпня майбутнє подружжя 
виїжджає до села Гриняви, а звідти 
— в Довгополе. Проблем із мандрів
кою  не було — за ними своїми кінь
ми приїхав довгопільський парох 

Іван Попель (до речі, дядько майбут
ньої письменниці Марійки Підгі
рянки — Марії Ленерт). Священик 
Попель був людиною дуже освіче
ною, мав велику бібліотеку, його 
поважали мешканці гірських сіл і 
дуже хотіли бачити послом (тобто, 
депутатом) австрійського парлямен
ту, куди о. Попель в той час саме 
бальотувався.

Почалися дощі, гори затягнуло 
сивою мрякою, тому перебування в 
гостинному домі священика затягну
лося аж на 10 днів. Однак ні Леся, ні 
Квітка не сумували: в товаристві 
інтеліґентного й розумного співбе
сідника, яким був о. Іван Попель, їм 
було приємно і цікаво. Тим більше, 
що в його домі не раз гостювали їхні 
спільні знайомі – Ольга Кобилянська, 
Осип Маковей, Іван Франко, Марко 
Черемшина, Василь Стефаник. Тому 
темами розмов був і їхній творчий 
доробок. Сюди, в Довгопілля, на 
зустріч із Лесею та Квіткою, вдруге 
приїхав з Криворівні Іван Франко, 
про що вона написала в листі до О. 
Кобилянської. 

Крім Довгополя, гості з Києва 
побували ще в Яблуниці, Конятині — 
селах, які Леся Українка знала за 
творчістю Ю. Федьковича. Саме тому 
в листі до сестри О. Косач, датовано
му 15 вересня 1901 року, вона пише: 
„Се ті гори, що я через них з Буркута 
їхала — сама федьковичівщина“.

Згасав день 10 вересня, коли Леся, 
надзвичайно  втомлена важкою і 
довгою дорогою, дібралася до 
Вижниці й зупинилася там, де рані
ше, в А. Москви. Відпочивши кілька 
днів ( довелося навіть лежати в ліж
ку — так погано почувалася), пись
менниця залізницею вирушила до 
Чернівців, а вже звідти — 29 вересня 
— до Києва.

Гуцульщина залишила помітний 
слід у житті і творчості видатної 
дочки нашого народу Лесі Українки, 
яка заслужила собі щиру любов і 
вдячну пам’ять на багато років напе
ред своєю геніальністю і відданістю 
рідній українській землі.

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

Поштова картка з Буркута.
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Помер Богдан Качор КУК висловлює співчуття 
Михайло Романюк

У США 22 лютого 2021 року, на 
97му році життя, відійшов у вічність 
український суспільнокультурний 
та політичний діяч, голова Світової 
ліґи українських політичних в’язнів 
Богдан Качор. Він народився 14 лис
топада 1924 року в селі Лешнів 
Бродівського повіту (тепер – Золо
чівського району Львівської облас
ти) у сім’ї місцевих селян. У часи 
німецької окупації навчався у Бродів
ській торговельній школі, належав 
до Юнацтва ОУН та виконував функ
ції зв’язкового. Влітку 1943 року за 
підпільну націоналістичну діяль
ність був заарештований ґестапо, 
перебував у тюрмах Бродів, Золочева 
та Лонцького у Львові. У жовтні 1943 
року етапований до німецького кон
центраційного табору Авшвіц. З 
наближенням фронту переведений 
до концтабору Мавт гаузен в Австрії, 
а у квітні – до табору Ебензе в тій же 
Австрії. У травні того самого року 
був звільнений американською армі
єю. Потім три роки перебував у табо
рах для переміщених осіб у Німеч
чині.

Після звільнення здобув освіту 
інженераекономіста та у 1948 році 
переїхав до Арґентини, де на той час 
мешкали його батько, брат і сестра. 
Здобув освіту маґістра економіки в 
університеті в БуеносАйресі. Був 
одним із співзасновників Спілки 
української молоді в Арґентині, голо
вою Центрального товариства „Прос
віта“ в БуеносАйресі, активним чле
ном Товариства української студіюю
чої молоді ім. М. Міхнов ського, спів
з а с н о в н и к о м  і  с к а р б н и к о м 
Українського інформативновидав
ничого інституту, який видавав жур
нал „Вільна Україна“ та книжки 
еспанською мовою про виз вольну 
боротьбу в Україні. Активно долу

чився до роботи Закордонних частин 
ОУН.

У 1975 році Б. Качор з сім’єю переї
хав до США, де понад 20 років очолю
вав відділ Організації оборони чоти
рьох свобод України в НюЙорку, 
довший час був секретарем її Голов
ної управи. Від часу прибуття у США 
він належав до Управи Фундації 
Українського Вільного Університету 
в НюЙорку, де виконував функції 
фінансового секретаря. Також був 
секретарем Союзу українських полі
тичних в’язнів у США та членом 
Управи Світової ліґи українських 
політичних в’язнів, яку очолив 1998 
року. 

Також Б. Качор відомий своєю 
меценатською діяльністю. Брав 
участь у побудові пам’ятників Тарасу 
Шевченкові в БуеносАйресі та в 
Енкарнасіоні (Парагвай), воїнам ОУН 
і УПА на цвинтарі Св. Духа в Гемтон
бурзі (США), виданні книжок, зокре
ма, двох томів праць провідного ідео
лога збройного підпілля ОУН П. 
Федуна та багатьох інших проєктах.

ВІННІПЕҐ, Манітоба. – Конґрес 
Українців Канади (КУК) висловлює 
глибокі співчуття з приводу смерти 
св.п. дра БориславаНиколи Білаша, 
який упокоївся 25 лютого у віці 91 
року. 

Відданість дра Б. Білаша – шано
ваного громадського провідника та 
відомого педагога – українсько
канадській громаді, освіті та вихо
ванню нашої молоді стала прикла
дом для нас усіх. 

„Від імені Конґресу Українців 
Канади, висловлюю глибокі співчут
тя родині св. п. дра Білаша та його 
численним друзям та колеґам у 
Канаді та в усьому світі, – заявила 
Президент КУК  Олександра Хичій.  – 
Так само як і його попередники, що 
розбудовували українські інституції 
в Канаді, др Білаш став справжнім 
новатором в галузях освіти та педа
гогії. Він присвятив своє життя роз
витку нашої мови, культури, та істо
рії, а його спадок залишатиметься 
зразком самовідданого служіння 
громаді. Його нам дуже не вистача
тиме. Вічная пам’ять!“. 

За понад 60 років громадської 
діяльности др  Білаш був президен
том Крaйового центру українських 
шкільних рад Канади, співзасновни
ком та першим президентом Світової 
координаційної виховноосвітньої 
ради. Він відіграв провідну ролю в 
розробці презентації українсько
канадської громади в рамках огляду 
політики двомовности та двокуль

турности, що передувала політиці 
багатокультурности Канади. 

У своїй професійній діяльності  др 
Білаш зробив вагомий внесок в укра
їнську освіту в Канаді та світі. 
Впродовж понад 25  років як член, а 
згодом як голова Українського про
грамного комітету при Міністерстві 
освіти Манітоби, він був автором 
численних освітніх програм, матерія
лів з вивчення української мови та 
педагогічних праць, які мали важли
вий вплив на розвиток української 
освіти та шкільництва.  

Др Б. Білаш був членом Дорадчої 

СПОМИНИ     

Св. п. Богдан Качор Св. п. д-р Борислав-Никола Білаш

KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

• Служить українській громаді понад 60 років
• Понад 40 кольорів граніту до вибору
• Гравюри на замовлення
• Консультації вдома за домовленням
• Обслуговує клієнтів у трьох штатах (NJ, NY, PA)
• 5 хвилин від Українського цвинтаря св. Андрія 
   у С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Tel. 800-458-5467  •  908-722-3130  •  Fax 908-253-0027
KulinskiMemorials@msn.com  •  KulinskiMemorials.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

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

У тридцять сьому та тридцять першу річницю
відходу у вічність наших родичів

св п. 

НІНИ І ГРИГОРА ЛУЖНИЦЬКИХ
будуть відправлені Сорокоусти, 

і Божествені Літургії
в Українських католицьких церквах.

В часі Світлого Великоднього Посту
просимо пом’янути Їх у своїх молитвах.

Родини:  Кульчицьких, Лужницьких і Рудницьких

НІНА (1902-1984) ГРИГОР (1903-1990) 

(Закінчення на стор. 15)
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ради Міністра освіти Манітоби та 
викладав на факультеті освіти 
Манітобського університету, де вів 
курси з питань методології викла
дання української мови та розробки 
українських навчальних програм. 
Він був співзасновником Канадської 
асоціяції двомовних вчителів, пер
шим президентом Канадської асоція
ції вчителів української мови.  

За вагомі досягнення та внески в 
розвиток нашої громади дра Б. 
Білаша нагороджено Шевченків
ською медалею – найвищим визна
нням КУК, та нагородою „Булава“ 

Манітобської провінційної ради 
Конґресу. Др Б. Білаш – лавреат чис
ленних нагород, в тому числі „Queen’s 
Diamond Jubilee Medal, Prix Manitoba 
Award“.  

Просимо Бога пам’ятати родину 
дра Б. Білаша – дружину Доротею 
Білаш, чотирьох дітей, вісьмох онуків 
та внучок, трьох правнуків та брата 
дра Івана Білаша з родиною, у цей 
важкий час. Просимо Бога дарувати 
покійному дру Б. Білашу вічне жит
тя в Його Небесному Царстві. 

Вічная пам’ять!
Родина просить пожертви в 

пам’ять дра Б. Білаша складати на:  
National Ukrainian Education Council 
Osvita Foundation  Manitoba Parents 
for Ukrainian Education. 

З великим жалем повідомляємо родину 
і друзів, що 17 січня 2021 року відійшов 

у Божу вічність на 86-му році життя 

св. п. 
Орест Гарасимович

Орест народився 29 травня 1934 року в с. Крив-
че, Тернопільська обл., Україна. До Америки 
приїхав з родиною в 1947 році. Родина оселила-
ся у Філядельфії, де покійний належав до Плас-
ту, Тризуба, хору „Кобзар“ та був одним з членів комітету купівлі 
Культурного Центру в Дженкінтавні, ПА. Покійний служив у Амери-
канскому війську в Німеччині під час Корейської війни. Працював 
в компанії RСА та ІТТ в Ню Джерзі. Пенсійне життя прожив у Бетле-
гем, ПА, де включився до 42-ої Станиці Українсько-Американських 
Ветеранів. Орест був довголітнім членом ОДВУ і дирекції Оселі ім. 
Ольжича у Лігайтоні, ПА. Крім його діяльности в громаді, Орест 
любив співати і танцювати. Був завзятим прихильником команди 
„Philadelphia Eagles”. На жаль, останні роки боровся з багатьма не-
дугами до неділі, 17 січня 2021 року, коли Господь забрав його до 
себе. Церковні похоронні відправи відбулися 20 січня 2021 року 
в Українській католицькій церкві св. Духа в Істон, ПА., а військові 
відправи відбулися на церковному цвинтарі.

У болючому смутку залишив:
дружину      - Славу
сина      - Марка   
доню      - Арету з родиною 
прибрану доню     - Олесю з чоловіком Павлом Матійцьом
онуків      - Юстина з дружиною Настею і донечкою 

         Ніною Матійцьо
      - Тиміша з  дружиною Ларисою Матійцьо
двоюрідну сестру  - Аню Гарасимович 
родини Гарасимовичів, Семенюків, Ульницких, тут і в Україні, 
та дальшу родину і приятелів у США.  

Вічна Йому пам’ять!
Пожертви в пам’ять покійного можна складати на:  

Ukrainian American Veterans
National Monument Committee
PO BOX 172, Holmdel NJ 07733

Plast USO
144 2nd Avenue
New York NY 10003

ODWU Ukrainian Homestead
1230 Beaver Run Drive
Lehighton PA 18235

Шановні читачі!  Жалібні повідомлення  
з приводу відходу своїх близьких і друзів просимо висилати  

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 

advertising@ukrweekly.com

Великий вибір граніту • Індивідуальний дизайн 
Гравірування на граніті • Керамічні фотографії на пам’ятники

Замовлення, виготовлення і встановлення в штатах NJ/NY/PA

1152 Route 10 West, Suite N, Randolph, NJ 07869
862-219-5344

св. п.
НАДІЯ з КВАСНИЦЬ ЦЬОЛКО

дочка св. п. Ольги з Полюг та св. п. сотника УНР Дмитра Квасниці,
дружина покійного чоловіка св. п. Маріяна Цьолка, 

колишнього старшини Дивізії «Галичина».

Надія Цьолко народилася 24 вересня 1929 року у Львові. 
Була парафіянкою Української греко-католицької церкви 

св. Миколая в м. Пасейк, Н. Дж.

Похорон відбувся в суботу, 20 лютого 2021 року. Тлінні останки 
помершої були поховані на цвинтарі св. Андрія Первозваного 

в Саут Баунд-Бруку, поруч могили чоловіка св. п. Маріяна Цьолка.

Залишилися у смутку:
діти:  Наталка з чоловіком Тарасом Гринюком
   Володимир-Ярема з дружиною Кеті
внуки:    Микола Цьолко
   Дамян Цьолко
сестри:  Христина Певна з сім’єю
   Софія Геврик з сім’єю
швагерка:  Іванка Цьолко
похресники:   Маркіян Титла, Тарас Певний, Роман Геврик
племінники:  Цьолки, Титли, Певні і Геврики
ближча і дальша родина в США, Канаді й Україні

Вічний упокій подай Господи в Царстві Небесному.

Вічна Їй пам‘ять!

Замість квітів на могилу покійної можна скласти пожертву на  
St. Nicholas Ukrainian Catholic School та переслати на адресу: 
Natalie Hryniuk, 602 5th Street, Carlstadt, N.J., 07072, 
aбo на St. Nicholas Ukrainian Church, 60 Holdsworth Court, Passaic, 
NJ 07055-6305, in memory of Nadia Ciolko.

З глибокою скорботою ділимося
 сумною вісткою з друзями та 

знайомими, що в неділю рано, 
14 лютого 2021 року, несподівано 

та мирно відійшла у Вічність на 92 році 
життя наша найдорожча та улюблена 

Мама, Бабуня, Сестра, Тета 
та Хресна Мама

(Закінчення зі стор. 14)

КУК висловлює...

осягнення театром драматургії Лесі 
Українки.

Це був режисерський дебют відо
мого актора і виконавця однієї з 
головних ролей Євгена Скрипника. 
Але молодий мистець знайшов  від
повідний хід і символіку, які на рівні 
з акторами грають кожну хвилину 
вистави. 

Антонові Адаменку досі не дово
дилося виконувати такої потужної, зі 
значним смисловим і технічним 
навантаженням, головної ролі. Ця 

роля, схоже, стане значним кроком у 
його творчому зростанні. 

Настільки глибокої внутрішньої 
драматургії давно не доводилось 
бачити на сцені театру. В центрі – 
проблема зради. І не важливо кого 
зрадили – друга, близьку людину, 
свою країну, вчителя. Такому вчинку  
зрадник завжди шукає виправдання. 
Чи виправдана зрада, якщо ти втра
тив усе і мусиш якось рятувати себе? 
Ти повірив і безоглядно пішов за іде
єю, а вона не виправдала сподівань? 
Запитань багато, і відповіді у кожно
го свої. У кожного в душі – своє поле 
крови. Але від цього зрада не пере
стає бути зрадою. 

(Закінчення зі стор. 10)

Поставили драму...
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