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У Києві всі цілуються ... покищо 
ПАРСИПАНІ, Н. Дж. - 20 червня Верховна 

Рада України мала розглянути документи про 
сторення коаліції фракцій, яка дасть можли
вість зформувати новий уряд України. Але 
член тимчасової президії ВР, головуюча на ве
чірньому засіданні Раїса Богатирьова відкрила і 
відразу ж закрила засідання ВР, пояснивши, що 
до ВР не надійшли документи або заяви щодо 
створення коаліції. 

Всупереч очікуванням, підписання коаліцій
ної угоди не відбулося й у середу, 21 червня. 
Депутати, не ухваливши жодного рішення, піш
ли на перерву до четверга, 22 червня Проте 
ледве 22 червня коаліція буде проголошена. 
(редакція „Свободи" передає тижневик до дру
ку 21 червня і може повідомити про дальші по
дії тільки у наступному числі). 

„Наша Україна" не хоче, щоб днем початку 
нової парляментської більшости стало 22 
червня, яке увійшло в історію як день нападу 
Німеччини на СССР. Варто запитати, чи має 
через 65 років після війни позначатися на 
державному житті дата її початку чи 
закінчення? 

21 червня в парляменті промовляла Юлія 
Тимошенко, яка заявила, що провідники трійки 
(„Наша Україна", БЮТ і СНУ) узгодили всі де
талі угоди, після чого не залишилося розбіж
ностей, які б стали на перешкоді створенню ко
аліції з трьох політичних сил Помаранчевої ре
волюції. „Наша Україна" попросила перерви в 
сесійному засіданні до четверга, 22 червня, 
оскільки неузгодженою залишається ціла низка 
кадрових питань. Проте ледве 22 червня коалі
ція буде проголошена . „Наша Україна" не хоче, 
щоб днем початку нової парляментської біль
шости стало 22 червня, яке увійшло в історію 
як день нападу Німеччини на СССР (редакція 
„Свободи" передає тижневик до друку 21 черв
ня і може повідомити про дальші події тільки 
у наступному числі). 

Кандидатом на голову Верховної Ради від 
„Нашої України" пропонується затвердити 
Петра Порошенка, вирішила 21 червня прези
дія „Нашої України". Інший претендент - Ро
ман Безсмертний зняв свою кандидатуру, 
після чого свою кандидатуру зняв також 
Юрій Єхануров. 

У свою чергу, депутат від БЮТ Святослав 
Олійник заявив, що фракції, котрі увійдуть до 
коаліції, мають підтримати будь-яку кандида
туру „Нашої України" на посаду голови ВР. 

Говорячи про термін створення Коаліції 
демократичних сил, С. Олійник зазначив, що 
фактично провідники фракцій БЮТ, „Наша 
Україна" та СНУ 21 червня на засіданні ВР 
оголосили про створення такої коаліції і те
пер відбувається її юридичне оформлення 
шляхом збору підписів народних депутатів 
під текстом коаліційної угоди. БЮТ та соція-
лісти вважають, що для підписання угоди 
все, за винятком деяких технічних моментів, 
готове вже зараз. Фракція Партії Регіонів у 
відповідь заявила, що не заважатиме появі 
того утворення, хоча поставила його під сум
нів, аргументуючи це неузгодженістю дій 
учасників коаліції в парляменті. 

Віктор Янукович 21 червня сказав: „Якщо 
хтось говорить, що Президент винен в затягу
ванні з формуванням парляментської більшос
ти, то я такої позиції не розділяю". Він заявив, 
що Партія Регіонів готова підтримати рішення 
про розпуск Верховної Ради України, якщо до 
кінця тижня не буде створено коаліцію і обрано 
керівництво парляменту. Представник фракції 
Партії Регіонів Микола Азаров заявив: „Я упо
вноважений заявити, що якщо 21 червня не 
буде визначений формат коаліції, фракція Пар
тії Регіонів разом з народними депутатами, які 
поділяють занепокоєння станом справ, залишає 
за собою право обрати керівництво Верховної 
Ради і приступити до роботи". 

На засіданні Верховної Ради України в середу, 21 червня. Фото УНІАН 

Керівник Головної служби правової політики 
Секретаріяту Президента України Микола По-
лудьонний зазначає, що заяви представників 
фракції Партії Регіонів про можливість обран
ня керівництва Верховної Ради без коаліції не 
суперечать нормам Конституції. Він вважає, що 
голова парляменту може бути обраний не коа
ліцією, а всім парляментом. 

Юлія Тимошенко, яка теж претендує на по
саду прем'єр-міністра, так пояснила труднощі 
створення коаліції: „Це важко приймалося, 
тому що саме створення цієї коаліції своєю 
суттю, наповненням, складом вже визначає 
курс України на багато-багато років вперед. 
Це дійсно подолання залишків клановости, це 
подолання ненормального явища корупції, це 
подолання незаконного лобізму, тіньовізації. І 
я переконана, що головний вектор, який ми 
визначили з вами, - це рух України до євро
пейської спільноти". 

Президент В. Ющенко 20 червня провів пере
говори з представниками помаранчевої „трій-

(Закінчення на стор. 3) 

У Відні відбулася 
зустріч ^Евросоюз - США' 

ВІДЕНБ, Австрія. - Офіційні представники 
США та Европи запевняють, що трансатлантич
ні взаємини залишаються тісними і міцними, 
але залишається кілька болючих тем. Протя
гом трьох годин 21 червня у віденському палаці 
„Гофбурґ" провідники та високопосадовці США 
та Європейського союзу обговорювали найбо
лючіші питання дня - енергетику, безпеку, так 
звану війну проти тероризму, ядерну програму 
Ірану та зовнішньополітичні цілі подальшої 
співпраці європейської та американської сторін. 
Для США - це нагода налагодити взаємини, які 
були затьмарені вторгненням в Ірак. Для EC -
це нагода обговорити найболючіші питання на 
найвищому рівні, серед яких - закриття в'язни
ці на американській базі Ґвантанамо. 

Австрійський канцлер Вольфґанґ Шусель, 
який є господарем зустрічі, та нинішній Голо
ва Ради Европи на зустрічі з Президентом 
США Джорджем Бушем та державним секре
тарем країни Кондолізою Райс порушив пи
тання американського табору Ґвантанамо на 
Кубі: США вже натякали на свою готовність 
закрити цю в'язницю, де без суду вже кілька 
років тримають сотні чужоземців, підозрюва
них у тероризмі. 

Представники Евросоюзу водночас добивали
ся звільнення від візового режиму США грома
дян усіх без винятку держав-членів EC. Крім 
того, між США і EC зберігаються розбіжності 
з питання про сільськогосподарські субсидії. 
Але сторони єдині у багатьох інших питаннях -
зокрема стурбовані іранською ядерною програ
мою та проблемами енерґопостачання у світі. 

У рамках зустрічі на найвищому рівні підпи
сано угоду про більш тісну співпрацю митних 
служб обох сторін з метою боротьби проти ви
пуску піратської продукції та захисту автор
ських прав. Після зустрічі з керівниками країн 
EC Президент США від'їде до Угорщини, де ві
зьме участь в заходах, присвячених 50-літтю 
придушення антикомуністичного повстання. 

ЗМІ 
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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ^ І 
Акція на підтримку 

україномовної преси 

КІРОВОГРАД. - Акція на підтрим
ку україномовної преси пройшла в 
Кіровограді. її ініціював громадян
ський рух „Не будь байдужим". 20 
червня на центральній площі міста 
- площі Кірова - зібралося близь
ко півсотні людей різного віку -
учасників акції. Кожен мав з со
бою Глянцевий російськомовний 
журнал. Як розповіли активісти 
громадянського руху „Не будь бай
дужим" Олексій Літвінов та Ольга 
Смірнова, мета дійства - не забо
рона російськомовних видань, а 
ствердження того факту, що укра
їнці заслуговують на україномовну 
пресу. Учасники руху сподіваються 
таким чином привернути увагу ві
тчизняних видавців до нагальної 
потреби українців читати пресу 
українською мовою. На сьогодніш
ній день у Кіровограді можна при
дбати близько сорока російсько
мовних журналів і лише три-чоти-
ри україномовних. 

МАТО виділяє фонди 
на знищення зброї в Україні 

КИЇВ. - Знищити півтора мільйона 
одиниць стрілецької зброї та кіль
касот тисяч тонн боєприпасів упро
довж 12 років - така мета підписа
ного 19 червня представниками 
НАТО та України проекту Цільово
го фонду в рамках програми 
альянсу „Партнерство заради 
миру". На це буде виділено 25 
мільйонів евро. Учасники церемо
нії підписання документів про по
чаток здійснення проекту відзначи
ли, що Північноатлантичний 
альянс вперше виділяє таку значну 
суму для знищення надлишкових 
озброєнь. Раніше за допомогою 
НАТО Україна вже знищила чоти
риста тисяч протипіхотних мін. Те
перішній проект, як повідомив 
представник Центру досліджень 
армії, конверсії та ринку озброєння 
Сергій Згурець, узгоджувався 
кілька років. 

Схвалено проект на захист 
національного книжкового 

ринку 

КИЇВ. - Міжвідомча комісія з пи
тань сприяння розвитку вітчизня
ного книговидання та книгорозпов-
сюдження, утворена рішенням 
Уряду, схвалила проекти норма
тивно-правових актів щодо сприян
ня розвитку книговидавничої спра
ви в Україні та регулювання імпор
ту видавничої продукції. Про це 20 
червня повідомив голова Комісії, 
віце-прем'єр-міністер України В'я-
чеслав Кириленко. „Комісія схва
лила проект постанови Кабінету 
міністрів України, який передбачає 
запровадження щорічних квот на 
ввезення в Україну чужоземної 
друкованої продукції", - зазначив 
В'ячеслав Кириленко. Ухвалення 
урядом постанови дозволить за
хистити українську книгу, оскіль
ки сьогодні в Україну різними шля
хами ввозиться 70 млн. примірни
ків чужоземних книг, а загальний 
тираж української книги становить 
лише 54 млн. примірників, з яких 
- 49 відсотків складають підручни
ки та посібники. „Це означає, що 
умови, створені для конкуренції 
української книги в Україні, є 
вкрай невигідними", - зазначив він. 

Пропонують зменшити 
транспортування газу 

через Україну 

МОСКВА. - Для безпеки поста
чань російського газу до Европи 
необхідно зменшити його тран
спортування по території України. 
Таку думку висловив 19 червня 
екс-канцлер Німеччини Ґергард 
Шродер в Москві на конференції 
інвесторів. „Ми продовжуватиме
мо збільшувати постачання 
енерґоносіїв з країн Ближнього і 
Середнього Сходу, а також з 
Нігерії, Лібії і Алжиру, проте ми 
не повинні вдавати, що вони є на
дійною альтернативою постачан
ням енерґоносіїв з РФ", - відзна
чив екс-канцлер. За його словами, 

У Львові відбулося свято пива 

ЛЬВІВ. -17 червня в місті відбувся фестиваль „Кухоль пива-2006". 
На фото: учасники святкового концерту. Фото УНІАН 

Европа в даний час знаходиться в 
стані конкуренції за енергоносії. Ґ. 
Шродер також нагадав, що Росія 
протягом ЗО років є надійним парт
нером Европи з постачань 
енерґоносіїв. „Впевнений, що такий 
стан збережеться і в майбутньо
му", - підкреслив він. Він закли
кав західні компанії не застосову
вати заборонних методів роботи з 
російськими компаніям. „Не мож
на закриватися від Росії. Не можна 
думати, що Росія повинна відчува
ти подяку Европі за можливість 
поставляти енерґоносії. Ми пови
нні пам'ятати про гордість росій
ських людей, про російську душу", 
- сказав він. Ґ. Шродер відзначив, 
що тільки на рівноправному рівні 
можна використовувати повною 
мірою потенціял співпраці Росії і 
Европи. 

Італія легалізує 
українських і мі гранті в 

ЛЬВЮ. - До осені уряд Італії пля-
нує надати право на працю 460 ти
сячам нелегальних іміґрантів з 
країн, що не входять в EC. Значну 
частину з них складають громадя
ни України, повідомив 19 червня 
представник Державної ради з пи
тань економіки і праці Італії Джор-
джіо Алесандріні на конференції 
„Українська іміграція в новому єв
ропейському контексті", що відбу
лася в Українському Католицько
му університеті у Львові. За слова
ми Дж. Алесандріні, біля півміль-
йона дозволів на легалізацію праці 
іміґрантів - це запити італійських 
працедавців. При цьому сам уряд 
плянував видати в три рази менше 
дозволів. Загальної легалізації, як 
це було в Італії в 2002 році, уже не 
буде, додав професор. У свою чер
гу, за твердженням соціолога На-
талії Шегда, серед усіх трудових 
мігрантів Італії українці - четверті 
за кількістю. „На початку 2006 
року, за даними Міністерства вну
трішніх справ Італії, зареєстровано 
117 тисяч українців, але самі укра
їнці стверджують, що їх там не 
менш 600-700 тисяч", - зазначила 
експерт. Переважна більшість тру
дових іміґрантів - вихідці з захід-
ніх областей України. 

EC поширить свій 
енергетичний ринок 

БРЮСЕЛЬ, Бельгія. - Европей-
ський Союз поширить свій 
енергетичний ринок на держави-су-
сіди, зокрема Україну та Молдову. 
Відповідне рішення ухвалили ке
рівники держав EC. Керівний ор
ган EC вирішив розвивати страте
гічне партнерство з державами -
головними виробниками, спожива
чами та країнами, що здійснюють 
транзит енерґоносіїв. При цьому 
першочерговими мають стати за
вершення переговорів щодо Прото
колу про транзит. Енергетичної 
хартії і забезпечення її ратифікації 
тими країнами, що документ вже 
підписали. Окрім цього, держави-
сусіди, зокрема Україна, мають 
приєднатися до енергетичної угоди, 
що EC 2005 року підписав з Хорва
тією, Боснією та Герцеговиною, 
Сербією та Чорногорією, Македо
нією, Албанією, Румунією, Болга
рією та Косовим. У документі 
йдеться про створення законодав
чої бази для входження цих дер

жав до інтегрованого енергетично
го ринку. Европейська комісія ре
комендувала Европейській Раді та
кож включити розділ з енергетики 
до майбутньої двосторонньої угоди 
з Україною. 

Америка дає 45 млн. долярів 
на боротьбу з корупцією 

КИЇВ. - Україна отримає від США 
45 млн. долярів на боротьбу з ко
рупцією в державних органах. 
Ґрант під відповідну програму, що 
триватиме два роки, затвердила 16 
червня „Millenium Challenge 
Corporation", організація, яка за
ймається в США програмами до
помоги країнам, що розвиваються. 
Представники організації заявили, 
що проблеми з корупцією заважа
ють повноцінній участі України в 
програмах МСС. Водночас було 
вказано на те, що Україна бере на 
себе зобов'язання провадити рішу
чу боротьбу з корупцією та працю
вати над залученням у свою еконо
міку міжнародних інвестицій. 

До Криму повернулись 
американські військові 

СИМФЕРОПІЛЬ. - До Криму 19 
червня прибули 35 американських 
технічних спеціялістів для віді-
слання військового вантажу з Фе
одосії. Американці мають відісла
ти з півострова військовий вантаж, 
що й досі перебуває у порту Фео
досія через акції протесту проти 
проведення військових навчань „Сі 
Бріз 2006". 20 червня американські 
фахівці почнуть завантажувати 
військову техніку й обладнання на 
українське торговельне судно 
„Анантолій Колесниченко". До 24 
червня вантаж має бути заванта
жено на борт, а 25 червня судно за 
графіком уже пройде протоку Бос
фор. Разом з вантажем Україну за
лишать і американські фахівці. 
Понад два тижні жителі Феодосії і 
представники політичних сил 
бльокували порт, куди зайшов 
американський корабель „Едван-
тидж". На борту корабля - спец-
техніка, устаткування, підготовле
не для модернізації тренувальної 
бази Старокримського полігону 
ВМС України, а також зброя для 
міжнародних військових навчань 
„Сі Бріз 2006" у Криму. 11 і 12 
червня 225 американських резер
вістів залишили Крим. 

Україна визнала незалежність 
Чорногорії 

КИЇВ. - Україна 15 червня визнала 
Чорногорію як суверенну та неза
лежну державу і висловлює готов
ність встановити з нею диплома
тичні взаємини. „Україна, яка по
в'язана з Чорногорією багатовіко
вими традиціями дружби та спів
робітництва, готова будувати з нею 
взаємовигідні взаємини на основі 
Статуту ООН, принципів міжна
родного права, засадах партнерства 
та взаєморозуміння", - йдеться у 
заяві. З червня 2006 року Парля-
мент Республіки Чорногорія за ви-
слідами референдуму від 21 трав
ня 2006 року ухвалив Рішення про 
проголошення незалежности та 
Деклярацію про незалежність Рес
публіки Чорногорія. 

За повідомленнями 
інформаційних агентств 
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Україна: новини культури 
На Херсонщині пройшов 

міжнародний театральний фестиваль 

ХЕРСОН. - В рамках Міжнародного театрально
го фестивалю „Мельпомена Таврії", на базі об
ласного академічного музично-драматичного теа
тру ім. М. Куліша, була проведена обласна творча 
лябораторія керівників театральних колективів. 
У лябораторії брали участь представники від 14 
районів области. Учасники лябораторії мали змо
гу послухати виступ лавреата 16 Всеукраїнського 
конкурсу читців, присвяченого пам'яті Т.Г.Шев
ченка, Юрія Єрмолова - студента II курсу учили
ща культури. Керівники аматорських театральних 
колективів обговорили працю учбового театру 
(викладачі та студенти) Херсонського училища 
культури „Маруся Чурай" за поезією Ліни Костен
ко та вистави професійних театрів, котрі брали 
участь у Міжнародному фестивалі „Мельпомена 
Таврії" Всі учасники творчої лябораторії взяли 
участь в карнавальній різнокольоровій казковій 
ході, Ґаля-концерті, „капуснику". Після обміну 
досвідом та аналізою праці театральних колекти
вів области учасники лябораторії заповнили анке
ти, в яких висловили свої пропозиції щодо наступ
ного лябораторного навчання. 

Визначено найкращу українську книгу 

КИЇВ. - Літературний конкурс Краща українська 
книга, який засновано журналом „Кореспондент", 
розпочався у березні 2006 року. Переможців ви
значило експертне журі шляхом голосування. 
Книги-конкурсанти брали участь у двох номінаці
ях - „Белетристика" і „Документалістика". У но
мінації „Белетристика" переможцями стали: 1-ше 
місце: Тарас Прохасько, „З цього можна зробити 
кілька оповідань". 2-ге місце: Сергій Жадан, 
„Anarchy in the Ukr". 3-тє місце: Любко Дереш, 
„Архе". У номінації „Документалістика" перемо
гли: 1-ше місце: Оксана Забужко, „Let Му People 
Go". 2-ге місце: Данило Яневський, „Хроніка По
маранчевої революції".3-тє місце: Сергій Кузін, 
„Донецька мафія. Антологія" і Костянтин Стог
ній, „Кримінал". Зазначимо, що оскільки книги 
Сергія Кузіна і Костянтина Стогнія набрали одна
кову кількість балів, автори поділяють 3-і місце і 
премію в номінації „Документалістика". Наступ
ний конкурс „Найраща українська книга" пройде 
на початку 2007 року. 

Українську мову вважає рідною 
велика кількість українців 

КИЇВ. - Українську мову вважають рідною 60 
відсотків українців, російську - 38 відсотків, 
свідчать висліди загальнонаціонального опиту
вання дорослого населення України, проведеного 
Фондом „Демократичні ініціятиви" та фірмою 
„Юкрейніан соціолоджі сервіс". Водночас спіл
куються у сім'ї лише українською - 37 відсо
тків, лише російською - 34 відсотки, обома мо
вами, залежно від обставин - 28 відсотків. Серед 
опитаних українців за національністю 18 водсот-
ків не вважають українську мову рідною. Своєю 
рідною мовою вони вважають російську. Опиту
вання проведено з 1 по 11 червня 2006 року у 
всіх областях України, Автономній Республіці 
Крим, містах Києві та Севастополі (всього в 95 
містах та селах України). Всього опитано 2011 
осіб віком від 18 років. 

У Києві... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ки" і висловив сподівання, що формування ко
аліції перебуває на завершальному етапі. Вод
ночас „Наша Україна" запропонувала створити 
так звану „стабілізаційну коаліцію" політич
них сил і депутатів, які мають спільні погляди 
на шляхи розвитку держави, Юлія Тимошен-
ко назвала цю заяву несподіваною і звинувати
ла пропрезидентську партію в грі одночасно з 
двома командами. 

Президент В. Ющенко має право на розпуск 
парляменту, якщо Кабінет міністрів протягом 2 
місяців від моменту складання повноважень ко
лишнім урядом не буде зформований, але може 
цим правом не скористатися. 

За матеріялами ЗМІ 

Провідник БЮТ Юлія Тимошенко після засі
дання в сесійній залі Верховної Ради 15 червня 
заявила, що БЮТ перейде в опозицію, якщо Провідник Партії Реґіонів Віктор Янукович 
Партія Реґіонів і „Паша Україна" створять 15 червня заявив, що до 20 червня буде ство-
коаліцію. рена коаліція на основі Партії Реґіонів. 

Президент України Віктор Ющенко, провідник БЮТ Юлія Тимошенко, провідник СПУ Олексан-
дер Мороз, голова Ради „Нашої України" Роман Безсмертний, прем'єр-міністер України Юрій 
Єхануров і керівник Секретаріяту Президента Олег Рибачук на зустрічі з формування парля-
ментської коаліції в Києві 20 червня. Фото УНІАН 

Народний депутат фракції „Реґіони України" Раїса Богатирева, найперша помічниця Віктора 
Януковича, користується популярнустю у Верховній Раді. На фото праворуч: народний депу
тат, донецький маґнат Ринат Ахметов з Раїсою Богатиревою 7 червня, коли очікувалося 
ухвалення коаліції. Зліва : провідниця БЮТ Юлія Тимошенко вітає Раїсу Богатиреву після засі
дання в сесійній залі Верховної Ради 15 червня. Всі фото УНІАН 
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АМЕРИКАІСВІТ 
Вбито нового голову іракського 

відділення „Аль-Кайди" 

БАГДАД, Ірак. - Бойовики терорис
тичної організації „Аль-Кайда" стра
тили двох американських військови
ків. Цю інформацію підтвердив і 
штаб американського командування 
в Іраку. Як повідомив речник коман
дування, вояки, одному з яких було 
23, іншому - 25 років спершу зазна
ли тортур, а згодом були жорстоко 
вбиті. Водночас американським вій
ськам вдалося здобути ШІЄ одну пе
ремогу в боротьбі з бойовиками в 
Іраку. Під час атаки військово-пові
тряних сил СІЛА було вбито нового 
голову іракського відділення „Аль-
Каїди" Мансура аль Машгадані. На
гадаємо, що три тижні тому, поді
бним чином американським військо
викам вдалося знищити попередньо
го керівника організації - Абу Муса-
бу аль Заркаві. 

Росія вимагає звільнення 
своїх дипломатів в Іраку 

МОСКВА. - Росія закликає звільни
ти чотирьох російських дипломатів, 
яких викрали в Іраку З червня. За
клик російського міністерства закор
донних справ пролунав по тому, як 
група іракських повстанців заявила, 
що утримує їх, і висунула вимогу Мо
скві вивести війська з Чечні. Міністер 
закордонних справ Росії Сергій Лав-
ров 20 червня сказав: „Контакт під
тримується буквально щогодини, і 
провадяться усі можливі заходи для 
визначення місця знаходження і 
звільнення наших людей. Ми очікує
мо, що ці контакти принесуть резуль
тати". Третього червня у Багдаді 
було захоплено 4 росіян, і ще одного 
працівника було вбито. Відтоді про 
захоплених не було відомо жодної ін
формації. В мережі Інтернету з'яви
лося повідомлення від угруповання, 
яке називає себе підрозділом „Аль-
Кайди" в Іраку. Від російської влади 
вимагають, по-перше, вивести вій
ська з Чечні, де повстанці воюють 
вже понад 10 років. По-друге, звіль
нити усіх мусульман з російських 
в'язниць. В разі невиконання вимог 
угруповання погрожує помститися. 
МЗС Росії намагається встановити, 
наскільки серйозною може бути ця 
заява. На думку голови парлямент-
ського комітету зі зовнішньої політи
ки Константина Косачева, заява ви
кликає сумніви, оскільки містить ви
моги, які важко назвати серйозними 
для обговорення. 

Гора Святого Михайла 
знову буде островом 

ПАРИЖ. - У Франції 17 червня ого
лошено про проєкт відновлення ост
рова поблизу Нормандії, який відо
мий як Гора Святого Михайла (Mont 
Saint-Michel), що майже злився з ма
териком. Острів є історичною па
м'яткою ЮНЕСКО завдяки мальов
ничому розміщенню там монастиря 
Ордену бенедиктинців, які оселили
ся там в XI столітті. Історично від 
суші його відокремлювали 4 кіло
метри моря, але поступово гирло 
річки замулило дно протоки прак
тично цілком. Французькі фахівці 
розробили проєкт знищення старої 
дамби і побудови нового мосту, який 
дозволятиме воді вільно перелива
тися протокою, яку поглиблять і 
розчистять. Проєкт вартістю у 150 
мільйонів евро відкрив прем'єр-мі
ністр Франції Домінік де Вільпен. 

Закликають Північну Корею 
відмовитися від випробувань 

ВАШШҐТОН. - Японія та СІЛА 17 
червня закликали Північну Корею 
відмовитися від плянів випробуван
ня нової ракети далекого радіюсу 
дії. Північна Корея готується до за
пуску нової міжконтинентальної ба
лістичної ракети з радіюсом дії 6000 
кілометрів - цього досить, щоб сяг
нути СІЛА. Впливова південно-ко
рейська газета „Чосун Ілбо" повідо
мила, що частини ракети вже заван
тажені до пускового пристрою на 
північному сході країни, і що на міс
це доставлені цистерни з пальним. 
За словами дипломатів, ця процеду
ра нагадує події 1998 року, коли Пів
нічна Корея запустила ракету дале
кого радіюсу дії і спричинила стур
бованість міжнародної спільноти. 

Ювілей королеви святкували 
у Лондоні 

ЛОНДОН. - Тисячі людей 17 червня 
вітали королеву Єлисавету з ювіле
єм. Розкішна військова нарада відбу
лася у Лондоні на честь офіційного 
дня народження Королеви Єлізавети 
- її вісімдесятиріччя. Найславніші 
підрозділи британської армії взяли 
участь у параді, по закінченні якого 
відбувся салют з сорок одніа гарма
ти. Десятки тисяч людей зібралися 
біля Бакінґгемського палацу в Лон
доні, щоб привітати її величність і по
дивитися на переліт над британською 
столщею літаків Королівських пові
тряних сил. Серед тих літаків був і 
ветеран другої світової війни, „Спіт-
фаєрс", і один з найс)діасніших бойо
вих літаків Британії, „Тайфун". 

Словенія запроваджує евро 

ЛЮБЯНА, Словенія. - Провідники 
Евросоюзу підтримали прагнення 
Словенії долучитися до еврозони. 
Словенія стане 13-ою країною, яка 
від першого січня наступного року 
запровадить спільну грошову одини
цю. Міністер фінансів Словенії Ан-
дрей Баюк назвав долучення до ев
розони поверненням його країни до
дому, - до європейської родини. 
„Словенія є доволі відкритою, неве
ликою за розмірами, економікою. 
Ми експортуємо майже 62 відсотки 
нашої продукції до Европи. Відтак, 
для нас вкрай важливо позбутися 
будь-якої невизначености. Зокрема 
надто важить те, що з прийняттям 
до еврозони ми позбудемося ризику, 
пов'язаного з обмінним курсом ва
лют. Також важливою є фінансова 
дисципліна, пов'язана з запрова
дженням евро". 

Японія виводить своїх 
військових з Іраку 

БАГДАД, Ірак. - Слідом за Італією, 
Японія виводить своїх військових з 
Іраку. Як заявив 20 червня прем'єр-
міністр Японії Джунічіро Коідзумі, 
мета їхнього перебування в Іраку -
допомога у відбудові країни - досяг
нуто. 19 червня прем'єр-міністер 
Іраку Нурі Аль-Малікі заявив, що 
після того, як 600 японських вій
ськових залишать країну, контролю 
над провінцією Мутанна, розташова
ною 300 кілометрів на південь від 
Багдаду, переймуть іракські сили 
безпеки. Ця провінція вважається 
відносно спокійною. Тиждень тому 
виводити своїх військових з Іраку 
розпочала також Італія. 

Новий колега В. Путіна 

ШАНХАЙ, Китай. -. 15 червня мала 
початок ювілейна зустріч Шанхай
ської організації співробітництва 
(ШОС). За стіл перемовин сіли глави 
таких держав: Росії, Китаю, Казах
стану, Киргизії, Таджикистану та 
Узбекистану. Вони обговорили питан
ня енергозабезпечення, міжнародно
го тероризму, боротьби з наркотика
ми, ба навіть таку болючу тему, як 
ядерне питання Ірану. Сгатус спосте
рігачів на засіданні отримали цього 
разу Іран, Індія, Пакистан і Монголія. 
Виступаючи на відкритті зустрічі в 
Шанхаї, президент Росії Володимир 
Путін висунув ідею створення 
Енергетичного клюбу ШОС, у якому 
його з^асники могли б обмінюватися 
не лише корисними думками, а також 
цікавими енергетичними проєктами. 
Серед актуальних напрямів взаємодії 
країн ШОС російський керівник та
кож назвав викорінення бідности, 
безробіття, розширення доступу до 
освіти і культурних цінностей. Однак 
справжньою родзішкою зустрічі ста
ли переговори глави РФ із президен
том Ірану Махмудом Ахмадінеджа-
дом. Зустрівшись зі своїм колегою 
вперше, В. Путін запевнив, що Іран, 
як і будь-яка держава світу, має пра
во на високі технології. Президент 
Росії також нагадав іранському про
відникові, що має бажання створити 
спільне підприємство зі збагачення 
урану. РФ, „напевно, єдина країна, 
яка активно та відкрито співпрацює з 
Іраном у галузі мирного використан
ня ядерної енергії та повністю вико
нує свої зобов'язання", - наголосив 
він. „Близькими одні до одних" на
звав у відповідь позиції Ірану та Росії 
президент М. Ахмадінеджад. Західня 
преса дуже пильно стежила за реплі
ками, якими обмінювалися провідни
ки ядерних держав, адже недарма 
ШОС називають потужною протива
гою США. 

„Freedom House" перевела 
Росію до групи „невільних" 

МОСКВА. - Тиск на засоби масової 
інформації і концентрація повноти 
влади в її виконавчій гілці перевели 
Росію з групи „частково вільних" 
країн до групи „невільних". Так Гї 
клясифікувала за підсумками свого 
щорічного дослідження американ
ська неурядова організація „Freedom 
House". Керівники „Freedom House", 
представляючи в Москві 14 червня 
публіці свою доповідь за 2005 і поча
ток 2006 року, повідомили, що Росія 
увійшла до числа 45 „невільних" 
країн. У попередній доповіді, де оці
нювалася ситуація в 2004 році, Ро
сію ще було названо „частково віль
ною". „Ми стурбовані тенденціями в 
цій країні. Особливо нас турбує кон
центрація влади в руках виконавчої 
гілки, - пояснила виконавчий дирек
тор „Freedom House" Дженіфер Він-
дзор. - Ослаблення законодавчої і 
судової гілок призвело до того, що 
система стримувань і противаг пра
цює неефективно. Ми також стурбо
вані обмеженнями й тиском на неза
лежні засоби масової інформації і 
громадські організації. Це різко ско
ротило простір для дискусій на най
важливіші для Росії теми, включа
ючи тему корупції". Свободу преси 
експерти „Freedom House" оцінюють 
за окремою шкалою, і в цьому Ро
сія входить до числа невільних країн 
вже з 2002 року. 

Іран заборонив журнал 
„Economist" 

ТЕГРАН, Іран. - Влада Ірану заборо
нила продаж в країні британського 
журналу „Economist". Приводом 
для заборони стала публікація карти 
в останньому номері видання, на 
якій Перська затока позначалася 
просто як Затока. Це вже другий ви
падок заборони чужоземного видан
ня за перекручування географічної 
назви. У листопаді 2004 року Тегран 
заборонив журнал „National 
Geographic", що назвав Перську за
току Арабською. Іран рішуче напо
лягає на використанні історичної на
зви „Перська затока", вважаючи, що 
словосполучення „Арабська затока" 
вигадали арабські націоналісти. 

Провідники EC обговорювали 
майбутнє Европи 

БРЮСЕЛЬ, Бельгія. - Двадцять 
п'ять керівників країн-членів Евро-
пейського Союзу 15 червня зустріча
лися у Брюселі. Метою зустрічі 
було визначення напрямку EC на по
дальші роки. Обговорювалися пи
тання організації союзу, а також чи є 
потреба подальшого розширення. На 
зустрічі обговорювали важливі та 
суперечливі питання. Першим і по
тенційно найболючішим було питан
ня запропонованої конституції EC. 
Рік тому голяндці та французи на 
референдумах сказали „Ні" консти
туції. Тоді провідники EC домови
лись подумати рік над тим, що роби
ти далі. І ось рік по тому вони так і 
не дійшли згоди в цьому питанні. За 
лаштунками, британці, а також дея
кі інші члени, хочуть, аби до того 
довжелезного тексту вже ніколи не 
повертались. Але німецький уряд, 
який перебере головування в Евро-
союзі через півроку, впевнений в 
тому, що щось дуже близьке до тієї 
конституції можна врятувати. 

Канада припинила 
„антидемпінгове" 

розслідування проти України 

ОТАВА. -Канадський трибунал ви
знав недоцільним продовження „ан
тидемпінгових" заходів щодо україн
ського експорту сталевої арматури, 
повідомили 12 червня в прес-службі 
Міністерства економіки України. 
Згідно з повідомленням, ВАТ „Мі-
тал Стіл-Кривий Ріг" взяло активну 
участь у процедурі перегляду й ви
вчення Канадським трибуналом до
ці льности продовження „антидем
пінгових" заходів на даний вид про
дукції. За вислідами проведених до
сліджень. Канадський трибунал 
ухвалив рішення щодо недоцільнос-
ти продовження на 5 років „анти
демпінгових" заходів. „Враховуючи 
це, українські виробники сталевої 
арматури мають можливість вільно 
експортувати свою продукцію на ри
нок Канади", - зазначили в прес-
службі Міністерства економіки. 
„Антидемпінгове" розслідування 
щодо імпорту до Канади сталевої ар
матури проводилося в 2000 - 2001 
pp. За його вислідами, в червні 2001 
року Канада ввела „антидемпінгове" 
мито 15.7 відсотка на експорт стале
вої арматури з України терміном на 
5 років. 31 травня 2006 року „анти
демпінгові" заходи щодо експорту 
української сталевої арматури до 
Канади перестали діяти. 

За матеріялами ЗМІ 
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Сторінка історії української політичної культури 

Професор Франк Сисин (другий зліва) з групою учасників наукової се
сії - Анною Процик, Мирославою Знаєнко, гостями з України: Г.Ле-
міш-Еліяшевською, о. Федоруком, Г. Головатою. 

Доповідь професора Франка Си-
сина „Від Польсько-Литовської 
Держави до Козацької Гетьманщи
ни: еволюція української політич
ної культури" викликала великий 
інтерес численних слухачів, при
сутніх на травневих наукових збо
рах УВАН у Ню-Йорку. Знаний іс
торик, директор Фундації ім. Пе
тра Яцика при Канадському Інсти
туті Українських Студій (Універси
тет Альберти), розповідав про ре
зультати своїх найновіших дослі
джень у вельми актуальній як на 
сьогодні темі. 

Зокрема мова йшла про полі
тичний та емоціональний зміст, 
який вкладався в поняття „отчиз-
на" в перебігу історичних подій на 
українських землях Речі Посполи
тої, а відтак у Гетьманщині у XVII-
XVIII століттях. Докладно розгля
далося значення цього поняття для 
мотивації устремлінь тогочасних 
українських політичних провідни

ків, як також 1 його зв язок з укра
їнським національним відроджен
ням початку XIX століття. 

Важливим для висновків до
слідника є принципове розрізнення 
двох можливих засад, на яких ба
зується саме поняття вітчизни. 
Одна річ - поняття вітчизни як 
об'єкта політичної та конфесійної 
льояльности. Тут на передній план 
висувається неподільна належність 
підданців та вірників своєму воло
дареві, суверенові, предстоятеле-
ві, зрештою - урядові та втіленій у 
особі короля чи монарха державі. 
А в модерніших часах парлямен-
тарного устрою - легітимному за
конодавцеві. Аналізуючи таку кон
цепцію вітчизни, професор CD. Си
син вказав, що „в ранньомодерно-
му періоді, аж до часів після 
Хмельниччини, не існувало русь
кої чи української політичної оди
ниці, що могла б виконувати функ
цію політичної батьківщини". А у 

дискусії ПІСЛЯ доповіді він з ясу
вав, що визначені так хронологічні 
рамки залишають поза межами 
розгляду питання політичної спад
щини епохи Галицько-Волинського 
князівства, а рівно ж часів „от 
св[я]того и равноапосталного 
кн[я]зя Владимира". Одночасно 
зазначалося, що посиланням на 
цей „центр непохитного Правосла
в 'я" належить важливе місце у 
відтворюваному в Літописі Велич-
ка тексті „Білоцерківського уні
версалу" Б.Хмельницького, дже
релі, що прийнято датувати 1648 
p., - на зміст цього літопису допо
відач широко посилався. 

Натомість інше уявлення про ві
тчизну може спиратися на терито-
ріяльні та племінні ознаки: родина, 
рідний край, його мешканці, маєтні 
посілості, спадкові землі, панство. 
Кожна людина має вроджену лю
бов і потяг до своєї батьківщини, 
що її „яко магнесь камень желБзо 
так до себе потягаеть". Таким, за 
словами вченого, антропоморф
ним наповненням згаданого понят
тя породжувалися заклики до „си
нів вітчизни" бути їй вірними та 
боронити як у розумінні ціліснос-
ти, так і добробуту. 

Проблема, що постійно супрово
джувала українську еліту ранньо-
модерної доби, полягала у питанні, 
що ж має статися, коли інтереси 
суверена та інтереси батьківщини 
зайдуть у суперечність. І тоді „ін
тереси батьківщини" могли вико
ристовуватися для виправдання 
зміни суверенів. Визначальними 
ставали „моральний авторитет" та 
„голос традиції". Подібна концеп-
туалізація переважала в політич
ній культурі українців періоду 
Хмельниччини, передбачала ві
рність до батьківщини як спільно-

Три незабутніх місяці в Канаді 
У період із січня по квітень 2006 року перший віце-ректор Укра

їнського Католицького університету (УКУ) Мирослав Маринович 
перебував в Едмонтоні та Оттаві в Канаді на запрошення Канад
ського Інституту Українських Студій (КІУС). ПЛирослав Маринович 
прибув до Канади, щоб досліджувати історію екуменізму та його 
вплив на формування нової ідентичности. Перебування п. Мари-
новича в Канаді було оплачено з Меморіального Фонду Івана Ко
ляски при КІУС-і. 

Мирослав Маринович був співзасновником Української Гель-
сінкської Групи - правозахисної організації, створеної 1976 року. 
У квітні 1977 року його було заарештовано радянською владою за 
діяльність на захист прав людини і засуджено до семи років по
збавлення волі в таборах примусової праці (в Росії) та п'яти ро
ків заслання (у Казахстані). Звільнений у 1987 році, він повернув
ся в Україну, де, зокрема, з 1990 по 1994 роки викладав у Дрого
бицькому педагогічному університеті історію християнства в 
Україні. З 1997 року він пов'язав свою долю з Львівською Бого
словською академією (з 2002 року - Український Католицький 
університет) як директор її Інституту релігії та суспільства, а з 
2000 року - як віце-ректор з зовнішніх зв'язків. 

Мирослав Маринович є автором численних праць у ділянці ре
лігії, політики та прав людини. Його остання книга „Українська 
ідея та християнство" вийшла друком у 2003 році. 

Надавши мені стипендію ім. Альбертського Університету на 
Івана Коляски і запросивши на 
три місяці в Канаду, Канадський 
Інститут Українських Студій 
(КІУС) при при Альбертському 
університеті відкрив переді мною 
прекрасну можливість глибше 
дослідити дві визначальні для 
мене теми - екуменізму (зокре
ма екуменічних перспектив укра
їнських Церков київської тради
ції) та юдео-християнського ді-
ялогу. Моя праця зосередилася 
довкола двох інституцій: КІУСу й 

заході Канади та Канадського Ін
ституту Східньохристиянських 
Студій ім. Мирополита Шептиць-
кого й Університету св. Павла в 
Отаві, тобто на сході країни. У 
першому випадку для мене від
крився доступ до архівів проф. 
Богдана Боцюркова, чия візія 
церковної історії XX ст. сьогодні 
вважається щонайменше в гре-
ко-католицькому середовищі 
нормативною, а також до мате-
р іял ів самого КІУСу, в яких 

Мирослав Маринович 

акумульовані чималі здобутки 
його власних дослідників . У 
другому випадку я збагатився 
екуменічним досвідом отців-на-
уковців Інституту ім. Шептиць-
кого, які віддавна причетні до 
формулювання концептуальних 
основ екуменічної позиції 
УГКЦ, а також багатющими бо
гословськими джерелами біблі
отеки Університету св. Павла. 

Ще однією сторінкою мого пе
ребування в Канаді були мої на
укові доповіді перед академічни
ми спільнотами та ознайомчі ви
ступи перед українськими грома
дами п'яти міст Канади - Едмон
тону, Саскатуну, Отави, Торонто 

(Закінчення на стор. 23) 

го надбання мешканців і ставила 
його вище за вірність будь-якому 
правителеві чи урядові. 

Саме цим, тобто конфліктом 
між різними поняттями отчизни, 
пояснюються часті згадки про 
батьківщину в українських дже
релах у контексті її захисту від 
зазіхання поляків і королівської 
влади, що є переконливим при
кладом політичного відчуження 
українців від Речі Посполитої, 
яке відбулося до та в перебігу 
Хмельниччини. Ця політична 
культура виникла в період неста-
більности та плинних кордонів, 
через що надзвичайно важливо 
уважно диференціювати кожне 
використання слова „отчизна", -
наголосив професор Ф. Сисин. 

Для наших днів особливо важ
ливого значення набирає те місце 
доповіді, де йшлося про „головний 
сигнал, який Величко скерував до 
всіх синів батьківщини". А саме 
про заклик дбати за її цілісність. 
Хмельниччина витворила нову 
леґітимність, що „вийшла з по
встання і опинилася під загрозою". 
Єдність батьківщини представлена 
найвищою цінністю, особливо в 
тих місцях Літопису Величка, де 
доходить до періоду паралельних 
гетьманств, а відтак розділу Украї
ни по Дніпру і виокремлення Січі в 
територію під подвійною польсько-
московською юрисдикцією, що 
було усталено на міжнародному 
рівні в Андрусівському мирному 
договорі 1667 року. 

Сказано бо: „Коли дім поділить
ся в собі, він не встоїться"... Наве
дений біблійний вислів адаптовано 
у текстах Самійла Величка не ви
падково. Адже, як зазначив допо
відач, у часи військових походів на 
Правобережжя Самійло Величко 
побачив руїну, яка й спонукала 
його до аналізи причин цього лиха. 
Потреба в такому аналізі й надалі 
залишається серед першочергових 
завдань наших сучасників. 

Сергій Панько 

Борги України 
КИЇВ. - Валовий зовнішній борг 

України в січні-березні 2006 року 
зріс на 2.97 відсотка - з 38,818 
млрд. дол. до 39,971 млрд. дол, 
повідомив Національний банк 
України. За даними Нацбанку, зо
внішній борг сектора державного 
управління до квітня 2006 року 
зменшився до 11,838 млрд. дол. (у 
тому числі довготривалі боргові 
цінні папери - 5,362 млрд. дол., 
довготривалі кредити - 6,476 
млрд. дол.) з 12,396 млрд. дол. на 
початок року. Зовнішній борг бан
ків за січень-березень 2006 року 
збільшився до 6,835 млрд. дол., 
інших секторів економіки - до 
19,271 млрд. дол. 

НБУ 
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Село в Україні - болюча тема 
в цьому числі „Свободи" читачі напевне звернуть увагу на заголо

вок листа, вміщеного у нашій постійній рубриці „З редакційної пошти" 
- „В селі жити сумно і страшно". Незважаючи на те, що йдеться про 
конкретне село Римарівку на Полтавщині, прочитане залишає вра
ження, що подібні проблеми переживають усі села України. Якусь на
дію дає нещодавно проголошена Президентом В. Ющенком держав
на програма оздоровлення села. Вона передбачає широкий комплекс 
заходів - соціяльних, культурних, агротехнічних, які, у випадку успіш
ного втілення, піднімуть престиж сільської праці, повернуть молодші 
покоління українців обличчям до села, до хліборобського ремесла. 

Проте ледве чи можуть настати позитивні зміни без закону про 
приватизацію землі, проти якого у Верховній Раді незмінно виступа
ють комуністи і соціялісти. Голова Соціялістичної партії О. І\/Іороз за 
свою п'ятнадцятирічну парляментську діяльність створив цілу анти-
приватизаційну „філософію": мовляв, приватизація землі означа
тиме скуповування її чужинцями, а оскільки йдеться про єдині в 
світі чорноземи, то невдовзі почнеться світова боротьба за них і 
буде загрожене саме існування незалежної України. Насправді при
ватна власність на землю є основою всіх інших форм ринкової еко
номіки, визначає рівень цивілізованости суспільства. Ліві політичні 
сили в цьому питанні обстоюють не європейський, а азійський спо
сіб життя, котрий грунтується саме на державній власності на зем
лю, удержавлює людину, робить її залежною, несвобідною, збері
гає можливіть повернення України у стару антидемократичну, анти-
гуманну систему суспільних відносин. 

Приватна власність на землю зовсім не суперечить колективним 
формам господарювання - це можуть бути, крім одноосібних фарм, 
різні артілі, об'єднання, коли власники спільними зусиллями купують 
сільськогосподарські машини і механізми, застосовують рекомендо
вані сучасною агронаукою методи. Однак у цих „колективних" формах 
не затрачається безпосереднє почуття господаря власної землі, по
чуття Відневідальности за результати праці. 

То до Европи чи до Азії? В листопаді цього року сповниться якраз 
100 років від часу знаменитого указу міністра внутрішніх справ Росії 
Петра Столипіна, який зрозумів, що сільська „община" гальмує еконо
мічний розвиток суспільство, звільнив від неї селянина, надав йому 
право вийти з неї і розпоряджатися власною землею на свій розсуд і 
на свою відповідальність. П. Столипін зрозумів, що саме „община" 
породжує соціялістичну психологію відкидання приватної власности і 
тому є найбільшою загрозою для держави. В листі до Лева Толстого 
великий реформатор писав: „Природа вклала в людину деякі вродже
ні інстинкти... й одне з найсильніших почуттів - почуття власности. 
Неможливо любити чуже нарівні зі своїм, не можна доглядати й по
ліпшувати землю, яка перебуває в тимчасовому користуванні, нарівні 
зі своєю власною землею. Насильне в цьому розумінні кастрування 
нашого селянина, знищення в ньому вродженого почуття власности 
веде до багатьох хиб і, головне, - до бідности. А бідність, на мою дум
ку, - це найгірше з рабств...". 

Як виявилося, П. Столипін з'явився в Росії запізно - там уже розпа-
ношувалися руїнники-соціялісти зі своєю божевільною ідеєю - щоб у 
країні не було багатих, а були самі лише бідні. І\УІіністра-реформатора 
вбили, „община" залишилася незреформованою - з тією лише різни
цею, що після так званої жовтневої революції 1917 року стала назива
тися колгоспом. На жаль, понад сімдесят років совєтська азійщина 
згубно впливала й на українську психологію - ось чому О. І\УІороз ще 
й тепер, на п'ятнадцятому році незалежности Української держави, 
все ще має на кого спертися у боротьбі проти приватизації землі. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

I 

I 

Про потребу в українських 
дитячих книжках 

Така потреба, а то й конечність, 
якщо думаємо про українське ви
ховання майбутнього нашого поко
ління, - це така самозрозуміла річ, 
що про неї навіть не годиться гово
рити чи писати. 

А все ж виявляється, що таки 
треба, бо щораз менше появляєть
ся таких книжок, а що ще гірше -
щораз менше й людей, які хочуть 
такі книжки читати, чи хоча б чи
тати їх своїм дітям чи онукам. 

Зайдіть тільки до наших тутеш
ніх крамниць з книжками, то пере
конаєтеся самі. А якщо живете в 
Україні, то можете також це саме 
ствердити. Ця болюча дійсність 
була, здається, причиною, що саме 
минулого місяця відбувся у Києві 
тиждень дитячої книжки і прода-
жа її на окрему ярмарку, що від
бувся з цієї нагоди. 

Проблема видань українських 
книжок в Україні, зокрема дитя
чих, особливо актуальна тепер, 
коли іде сильна пропаганда росій
ськомовних книжок в Україні, а 
особливо книжок для дітей. 

Як читаємо в пресі, у Донецьку 
політичні чинники подарували 
10,000 російських книжок до об
ласних читалень, заохочуючи до 
читання російською мовою в Укра
їні. Зенон Завада в „Українському 
Тижневику" інформує, що в остан
ньому році продано в Україні 70 
мільйонів російських книжок, у 
порівнянні з 54 мільйонами україн
ською мовою. 

Все це справді алярмуючі для нас 
інформації, які вказують на те, як 
іде натиск русифікації в Україні, та 
як мало справді активної протидії. 

А саме вона надзвичайно потріб
на в друкованому слові, яке б воно 
не було, а вже зокрема у книжко
вих виданнях, які, незважаючи на 
популярність радіо та телебачення, 
таки знаходять читачів. 

І тут саме знаємо, яким важли
вим чинником у вихованні дітей є 
їхнє зацікавлення у книжці та як 
потрібно їх привчати до постійного 
читання. Але... якою мовою? 

На це немає у нас іншої відпові
ді, як те, що найважливіше у дітей 
та молоді українського походжен
ня мусить бути завжди читання 
українських книжок, відповідних 
для їхнього віку та справжнє заці
кавлення ними, незважаючи на усі 
програми телебачення чи радіо, що 
тепер завжди стоять на першому 
місці. 

А у відповідь на це стверджен
ня погляньмо на полиці україн
ських книгарень чи читалень та 
перегляньмо, скільки знайдемо 
там сьогодні цінних та відповід
них для кожного молодечого 
віку книжок та скільки таких но
вих видань появляється на по
требу кожного року. 

Здається, що не буду песиміст
кою, як посмію сказати, що таких 
нових українських книжок для ді
тей і молоді появляється обмаль. 

Тоді чим ми маємо зацікавити 
наших дітей? Що дати їм у руки, 
щоб відірвати їх принаймні на ко
роткий час, від екрану телевізо
ра чи слухання чужих музичних 
,гітів 

О-КА 

Американські сенатори -
проти політики В. Путіна 

ВАШШҐТОН. - В середу, 21 
червня, чотири американських 
сенатори закликали Президента 
Джорджа Буша висловити росій
ському президентові Володими
рові Путінові протест у зв'язку з 
„обмеженням демократії". 

у своєму листі сенатори звер
нулися до Дж, Буша й інших ке
рівників країн Великої вісімки з 
пропозицією провести окрему зу
стріч за межами Росії до або піс
ля зустрічі в Санкт-Петербурзі. 

„Президент Путін повів Росію 
з демократичного шляху убік ав
торитаризму", - зазначено в лис
ті, підписаному демократами То
мом Лантосом і Джо Ліберма-
ном та республіканцями Девідом 
Дрейером і Джоном МакКейном. 

„Необхідно, щоб провідники 
країн Великої сімки вказали Ро
сії, що її дії несумісні з демокра
тичними нормами Великої вісім
ки", - пишуть сенатори. 

Вони також підкреслили, що 
Москва покищо не заслужила 
привілею бути складовою наймо-
гутнішого міжнародного об'єд
нання. „Він (Путін) збільшив 
тиск на опозиційні політичні пар
тії і громадянське суспільство, 
посилив державну контролю над 
національними засобами масової 
інформації, а також переслідував 
за допомогою судових органів не
байдужих до політики незалеж
них підприємців, академіків і 
усіх, хто критикував уряд", -
йдеться в листі. 

„Глави регіонів, що колись 
обиралися прямим голосуван
ням, тепер призначаються Крем
лем, а уряд вжив ряд заходів, 
щоб знизити кількість конкурен
тів на виборах", - подають амери
канські сенатори приклади обме
ження демократії за президента 
В. Путіна. 

За матеріялами ЗМІ 
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ 

Я радий, що вже не самітній В селі жити сумно і страшно 
Радію, що я не самітній перед про

блемою, бо деякі люди вже не хо
чуть вірити мені, коли пишу про не-
відрадне життя українців у Казах
стані. Аж тут наспіла поміч, бо у 
„Свободі" з 26 травня ц. p., з'явила
ся стаття Фелікса Хмельковського, 
який, відвідавши Казахстан, описує 
трагічну долю наших людей, які жи
вуть наче на іншій плянеті. Розпові
даючи про свою пригоду, як в без
крайому степу легко згубитись, бо 
часто ні дорожніх позначень, ні би
того шляху ще немає. Можна собі 
уявити його радість, коли побачив в 
степу бабусю біля будки, яка начеб
то чекала на нього. Напевно, запитав 
її російською, бо тут вона є розмов
ною, куди до Кустанаю? У відповідь, 
на його велике здивування, бабуся 
українською мовою попросила їсти. 
Після такої несподіванки зразу 
нав'язалась між ними дружня роз
мова. Фелікс поділився усім, що 
мав, тільки не було з ким поділитись 
болем і гіркотою, що сповняли його 
душу в часі розмови. Щоб хоч час
тинно увільнитись від цих пережи
вань, написав до „Свободі". 

Хотілося б підказати авторові, 
що той присмак гіркоти зазнає ко
жен відвідувач українських поселень 
в Казахстані. З вдячністю треба ви
словити йому пошану, що поділився 
з нами своїм досвідом, який також є 
і пригадкою українській спільноті в 
Америці, яка призабула про невинно 
покараних наших братів-патріотів. 
Стаття зворушила читачів, бо у від
повідь вже в перші дні прийшли лис
ти з чеками від жердводавців на 
суму 505 дол. на допомогу потребу
ючим людям в Казахстані. Обіцяю, 
що як в минулому, так і тепер після 
виконання доручень жертвлдавців, 
цілісний звіт про розподіл пожертв 
подам у пресі. 

Звісно, не всі українці в Казахстані 
живуть в такій убогості. Правда, бід
них є багато, деякі навіть ще живуть 
в землянках, в більшості це старші 
люди, які пережили тюрми і табори. 
Казахстанських українців можна поді
лити на три групи; перша - це коліші-
ні совєтські урядовці, яким і зараз 
біда не стукає до вікон. Друга - зали
шені добровольці і вислані до праці на 
цілину. Третя - найбільша патріотич
на група, це колишні каторжнки з різ
них таборів, яким дозволено після 

хрущовської амнестії оселитись в Ка
захстані. Вона найбідніша, бо з розва
лом Совєтського Союзу, всі їхні дріб
ні ощадності пропали. Живуть в біль
шості з приділених земельних діля
нок за містом, очевіщно, якщо погода 
дозволить на збір врожаю, або злодії 
не розкрадуть їхнє добро. Казахи 
більше побажають колишніх судже
них, бо і самі були судженими, зате 
росіяни трактують їх з погордою. 

16-мільйонне населення Казах
стану - це сукупність різних націо
нальностей, найбільша з яких і 
найбагатша - російська. Інші наці
ональності одержують допомогу 
від своїх держав. Україна, за ви
нятком кількох комп'ютерів для 
шкіл, не допомагає людям, що 
дуже неґативно впливає на гордих 
наших поселенців. Впродож остан
ніх 10 років я відвідую наші гро
мади і частинно допомагаю від 
РОДУ УККА нашим людям, яких 
є ще понад пів мільйона, що зареє
струвались українцями, а скільки 
ще є незареєстрованих... До цього 
часу, завдяки пожертвам нашої 
спільноти, ми поставили пам'ятни
ки жертвам в Кінґірі, жертвам та
бору смерти в Спаську, помордо
ваним дітям і блаженному о. За-
рицькому на цвинтарі „Мамочка" 
в селі Долинка, єдиній український 
газеті в Астані, вислали 230 пачок, 
2 контейнери, а два вислав ЗУАДК. 
Також збудовано церкви в Павло
дарі і Караганді, а цього року за 
кошти одного жертводавця буде 
закінчена ще одна церква в селі 
Джезказгані, де живуть уцілілі від 
Кінґірського злочину. Вже цього 
року надано понад тридцять 100-
долярових пенсій старшим і хво
рим. Головна управа Братства 
УПА цього року надала грошову 
допомогу колишнім членам ОУН-
УПА в Казахстані. Громада Ґлен 
Спею передплатила три газети для 
Казахстану. Від імені РОДУ УККА 
висловлюю щиросердечну подяку 
всім добродіям, які допомагали і 
допомагають морально і матері-
яльно людям, які заслуговують на 
допомогу. Пожертви прошу надси
лати на адресу: RODU, 185 
Pershing Rd., Clifton, NJ 07083. 

Іван Буртик, 
голова Управи РОДУ 

Фото з архіву: хор в 1953 році 

Прошу у „Свободі" помістити фото мого хору, який співав в Лінкол-
ні, Небраска, в 1953 році. Ми працювали для України не тільки нашим 
словом, але й нашим співом. 

о. Володимир Боровський, 
колишній дириґент хору, 

Мінеаполіс, Мін. 

Страшно тому, що поля не орані, 
заросли бур'яном. В людей при цві
тінні цього бур'яну дуже велика 
алергія. А на городах нас „добива
ють" жуки-шкідники. Ферми, токи, 
склади, гаражі - все знищене, роз
грабоване. Олійницю теж знищили 
місцеві вандали, бо відкрилось бага
то пунктів приймання металу - чор
ного і кольорового, то вони все ла
мають, щоб туди віддати. Закупі
вельні ціни на продукти з підсобного 
господарства значно нижчі, ніж ціни 
на продовольство. В нашому селі 
живуть люди різних національнос
тей - українці, росіяни, узбеки, тата
ри, молдавани, євреї. Усі говорять 
„українським суржиком". Чоловіки 
люблять випивку. П'яниць тепер 
дуже багато, бо праці в селі немає, а 
шинків відкрилося аж два, а в сусід
ньому селі - чотири. 

Петро Одарченко {довголітній 
дописувач до „Свободи", який в 
цьому році помер вдома біля 
Вашінґтону. - Ред.) давав гроші на 
реставрацію сільської церкви, яку 
освятили ще 1903 року. Ще в селі 
була земська школа, земська лікар
ня. І в ній працювали навіть лікарі-
хірурги. А тепер вже два роки як у 
нас закрили лікарню. Зробили амбу-
ляторію з денним стаціонаром. Те

пер хворі змушені звертатися по до
помогу аж в районний центр. Лікар-
ні-стаціонари позакривали майже в 
усіх селах, що поблизу. А в місті 
кількість місць у лікарні не збіль
шується, то там не чекають на бід
них селян. 

Петро Одарченко до війни працю
вав в сільській школі, а у війну - пе
рекладачем, а потім довелося виїха
ти, бо часи були лихі. За те що він 
виїхав, загинув його батько. Говори
ли в селі: „А старого Макаровича 
забрали і бо'зна де діли". В селян 
склалася думка, що гроші, передані 
для реставрації і допомоги школі, 
насправді залишились у сторонніх 
людей. Церква Покрови Божої Ма
тері - найстарша і найкрасивіша спо
руда в нашому селі. Але до церкви 
ходять дуже мало. Зате в нашому 
селі ходять люди і вкидають до по
штових скриньок цікаві книжки, де 
є розповіді про рослин і тварин, за
морські держави. Я ці розповіді 
дуже люблю читати. Ці книжечки 
називаються „Сторожова башта". Я 
ще чула, що видана „Велесова кни
га" і є люди, які сповідують РУНВі-
ру. Літератури їхньої не зустрічала. 

Віра Кравченко, 
с. Римарівка, Полтавської обл. 

Треба розвивати підприємництво 
Кожної неділі коло церкви мож

на почути нарікання, як там, в 
Україні є зле, бо ніхто не має по
стійної праці. Але далеко не всі ду
мають, як допомогти людям в 
Україні, хоча ми усі знаємо, що це 
справді біда. Український Народний 
Союз, „Провидіння", малі і великі 
кредитові установи можуть в США 
зробити корпорацію, яка продава
ла б акції і ці гроші вживала як по
зички в Україні для малого підпри
ємництва на сплати за нормальні 
процентри (5 відс). Це була б ко
ристь для людей в Україні і для ді-
яспори у США чи Канаді. Діяспора 
має добрих молодих фахівців, які 
знають, як можна купити в Захід
ній Европі чи в Україні машини до 
малих підприємств, сучасні техно
логії і продавати на сплату для 

розвитку малої індустрії. Місцеві 
італійці у Делаварі мають малень
кі поля - гектар чи менше, і виро
щують гриби у стайнях без вікон, і 
дуже є багаті. Це можна робити і в 
Україні. Щоб виростити гриби, 
лише треба землі, соломи і гною, а 
також стайню або пивницю. 

Кожний українець любить з'їсти 
куряче м'ясо, то чому не створити 
корпорацію, де люди вирощували 
б курей і продавали Україні чи сві
тові. Так, для цього треба засукати 
рукави і забруднити руки, але буде 
своя праця. Кожен мусить почина
ти з початку. Ми, українці, не мо
жемо лише нарікати, що не маємо 
праці і є бідні. 

Юрій Кравчук, 
Вільмінґтон, Делавер 
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Довідкове бюро УНСоюзу 
Добра нагода для ваших дітей! їГ 

Осип Гаврилюк, 
професійний продавець 
забезпечень УНСоюзу, 

штат Ню-Йорк 
Електронна адреса: 
osyp @ unamember.com 

Як люди коли-небудь бачать 
мене тут, у Бафало, то ховаються 
від мене, намагаються якнайдалі 
від мене сидіти при бенкеті, а коли 
я все ж стану з ними віч-на-віч -
перші говорять, „що вони не заці

кавлені"! Мовляв, їм уже набрид
ло слухати про забезпечення. 

Ну, але тепер УНСоюз має про
дукт, який платить 5.5 відс. від ва
шого першого цента, і це не є за
безпечення! Як ваша дитина це 
має, може сподіватися нагороди від 
УНС кожного року, якщо вчиться 
в університеті, може отримувати 
знижку на Союзівці та на перед
платах „Свободи" чи „The 
Ukrainian Weekly" (для себе, чи 
даром для інших). 

Але важливою новиною для ро
дичів є те що всі гроші та заробіт
ки в цьому конті не підлягають 
оподаткуванню - так довго, як це 
конто уживається тільки на кошти 
освіти (наприклад, оплата за на
вчання, кімната/кошти їдальні на 
студіях, книжки, олівці/приладдя, 
комп'ютер, і т. п.) від садочка до 
університету (вік ЗО)! У віці ЗО (як 
ще залишаться гроші на конті), 
щоб не платити податків, треба пе
редати це конто дитині, що має 
менше, ніж 18 років. Це може бути 
брат, сестра, зведений брат/сестра, 
внук, похресник, або власна дитина 
ЗО-літньої особи, і т. п. 

Оселю готувала до літа Округа УНС 

ДІТРОЙТ. - 20 травня члени Дітройтської округи УНСоюзу та оселі 
„Діброва" провели на оселі „День Діброви", під час якого упорядкували 
та підготували оселю до літнього сезону. На фото: частина учасни
ків громадської праці на оселі 

Ол. Серафин 

Коли Президент Дж. Буш підпи
сав до закону „Tax Increase 
Prevention and Reconciliation Act 
of 2005" 17 травня 2006 року, він 
наказав, що родичі тепер мусять 
платити податки (на їхній вищій 
ставці заробітків) на заробітках 
дитини понад 1,700 долярів до 18 
року життя (а не лиш до 14 року 
життя, як було раніше). Це спри
чиняє труднощі родичам, котрі пе
реписували конта на імена дітей, 
щоб платити податки на нижчій 
ставці дитини. Але як Ви вкладе
те гроші в конто „Coverdell 
Education Savings Account", яке 
платить 5.5 в ідс . Ви не мусите 
платити жодних податків! 

На жаль, на це конто можна 
вкладати лиш до 2,000 долярів річ
но від дитини, що має менше, ніж 

18 років. То не зволікайте - почи
найте нині з завдатком 100 долярів! 
Але якщо б ви вкладали по 2,000 
долярів від народження дитини, то 
конто швидко заробляло б більше, 
ніж 2,000 долярів річно, кожного 
року, і без оподаткування! 

Тож не тримайте дарункові чеки 
з уродин, іменин, ґрадуацій і т. п. в 
хаті. Потелефонуйте сьогодні до 
свого секретаря або безпосередньо 
до канцелярії УНСоюзу на число 
1(800) 253-9862. Відкрийте конто 
УНС, що платить 5,5 в ідс , і на 
якому не треба платити податків. 
А всі дідусі, хресні батьки, тітки і 
т. п., котрі не бажають купувати 
забезпечення - додайте гроші та 
скористайте з нагоди заощадити на 
податках та послати хлопців і ді
вчат на вищі студії! 

Український переклад англомовного тексту Дарії Семеґен 

http://unamember.com
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З приводу публікацій в газеті ^Ню-Джерзі" 
Протягом декількох місяців, від лююго до травня цього року, в місце

вій російськомовній газеті „Ню-Джерзі" було надруковано п'ять сталей 
письменника Олександра Бураковського на загальну тему українсько-єв
рейських взаємин. По суті ті статті відповідали на порушуване в 
київському журналі „Критика" на весні 2005 року запитання: чому в 
країні вже майже нема євреїв? (Дивіться „Критику", ч. 4, 2005 p., 
заголовок - „ Євреї як слід "). При тому автор повернувся до історії євреїв 
в Україні за останніх сю років. Узагальненим висновком цих статтей є те, 
що незалежна Україна, зокрема уряд В. Ющенка, не виявляють відпові-
дальности на державному рівні, щоб припинити ріст антисемітизму в 
країні, передусім - ворожу щодо єврейства діяльність київської ПЛіж-
регіональної академії управління персоналом (МАУП). Не знаємо, з яких 
причин, але головний редакюр „Ню-Джерзі" наприкінці останньої статті 
О. Бураковського від 12 травня вилучив кінцеві думки автора і замінив їх 
власними, великою мірою спотворивши загальний висновок, на що О. 
Бураковський відповів лисюм протесту. Однак, в останній день травня 
редакція „Свободи" отримала відповідь на цю серію статтей О. 
Бураковського від колишнього політв'язня, одного зі співзасновників 
Української республіканської партії Миколи Пурбаля. Газету „Ню-Джерзі" 
читає мало хто з наших читачів, юму залишилося майже непоміченим, 
коли редакція цієї газети надрукувала спочатку згадані статті О. Бураков
ського, а потім - його лист-протест проти заміни тексту. Правило 
„Свободи" - не друкувати статтей-відповідей на публікації в інших видан
нях, тим більше в цьому випадку, коли майже ніхю з наших читачів стат
тей в „Ню-Джерзі" не читав і не знає, про що йде мова. Але Управа 
УНСоюзу вирішила подати лист М. Горбаля повністю. 

від М. Горбаля ... 
Російськомовна реклямна газета 

„Ню-Джерзі" уже в чотирьох {п'я
тьох - Ред.) числах друкує серію 
статтей Олександра Бураковського 
на тему українсько-єврейських 
стосунків. 

Якщо в перших публікаціях ще 
значиться: „В той же час є абсолют
но безпідставно стверджувати, що 
українці наскрізь просякнуті антисе
мітизмом", то четверта стаття закін
чується таким висновком: „... Укра
їнський антисемітизм уже, очевидно, 
нічим не витравити - він у крові. А 
це означає, що майбутнього в цій 
країні для євреїв немає" {дивіться 
поданий вище лист-протест О. 
Бураковського - Ред.). 

Моя теперішня візита до Америки 
не передбачала ніяких громадсько-
політичних жестів у цій країні - при
їхав з іншою метою, але названі 
вище публікації таки змусили взяти
ся за перо. Я щойно з України і добре 
знаю суспільні настрої в ній; вважаю 
добір і висвітлення матеріялів О. Бу
раковського на тему українсько-єв
рейських взаємин упереджено тен
денційними, що певною мірою при
нижують мене як громадянина Укра
їни і уіфаїнця. 

Щоправда, автор попереджає про 
свою упередженість: „Я, наприклад, 
- пише О. Бураковський, - не можу 
стояти осторонь, оскільки почуваю
ся євреєм не лише „за папшортом", а 
й усією свідомістю своєю, вихован
ням і світосприйняттям. Ба більше, 
не хочу і не можу бути ніким іншим 
- ні українцем, ні росіянином... І за
вжди (може, це далеко не всім до 
вподоби) дивлюся на все зі своєї єв
рейської „колокольні". 

Мені це якраз імпонує, що автор 
хоче бути самим собою; турбує 
інше,- що він виключає будь-яке 
право дивитися мені на ті самі речі і 
події зі своєї української „дзвіниці". 

Ось він пише: „Щойно минуло 60 
років після закінчення Другої сві
тової війни, а Европа (в тому числі 
й Україна) знову стає ареною ци
нічної політичної боротьби, що 
дуже нагадує 1933". Маєте на ува
зі, очевидно, прихід до влади в Ні
меччині націонал-соціялістів, що 
спричинило потім жахіття світової 
війни тощо. А з моєї „української 
дзвіниці" 1933 рік нагадує переду
сім про те, що цей рік забрав (не 
мільйон, не півтора) - сім з поло

виною мільйонів українців. Чи це 
не мало б теж жахати світ? 

В іншому місці автор натякає, що 
в Україні навіть ставлять пам'ятники 
тим, хто вбивав євреїв. І хоч я, кия
нин, не можу згадати, що це за па
м'ятники і де вони стоять, О. Бура
ковський зі своєї дзвіниці їх бачить. 
Я ж зі своєї дзвіниці бачу, що в Києві 
досі стоять пам'ятники Постишеву, 
Якіру та іншим більшовицьким вож
дям, особисто причетним до масово
го терору й голодомору, і що таких 
пам'ятників в Україні ще сотні в До
нецькій, Луганській, Харківській, За
порізькій та ін. областях. А скільки 
пам'ятників надхненникові й органі
заторові терору Ленінові? З цього 
приводу не видно обурення автора 
згаданих статтей... 

Гадаю, не завадило б прочитати 
книжку талановитої і чесної амери
канської журналістки Енн Еплбом 
„Історія ГУЛАҐу", де вона однознач
но ставить знак рівности між злочи
нами фашизму і більшовизму. 

По мільйонах жертв цих злочин
них режимів мав би бути один поми
нальний дзвін і одна дзвіниця. Але, 
на жаль, не так воно є... 

У статтях О. Бураковського не ви
дно жодного докору в бік москов
ського тоталітаризму. Автор цитує 
лише тих дослідників, які мали б по
казати, що в Україні для євреїв умо
ви нестерпніші, як у Росії. Напри
клад: „До речі, з Ущ)аїни емігрувало 
значно більше євреїв, ніж із Росії (з 
1970 до 1977 pp.) із Росії вішсало 308 
500 осіб, а з України - 420 000). {У 
статті в газеті „Ню-Джерзі" 
подано роки: 1970 - 1997 - Ред.). Ці
каво,- пише о. Бураковський, - що 
тільки 55% (євреїв) вважають Украї
ну своєю батьківщиною (Росію -
78%)". Що, за автором статтей, мало 
б означати: Росія - цяця, Україна -
б'яка? Але цього разу дитяча логіка 
явно підвела автора - він забув 
уточнити, що 1970 - 1977 pp. - роки 
найважчої стагнації совєтського то
талітарного режиму й розгулу КҐБ. 
У той час бути „отказніком", відмо
витися від совєтського громадянства 
і подати заяву на виїзд, вимагало пев
ної громадянської мужности, і це ро
бить честь євреям України - тут смі
ливих виявилося більше, як у Росії. 
А щодо визнання батьківщини, то О. 
Бураковський забув уточнити, що 
тоді „батьківщина" була одна - Co-

Лист до редакції ууНю-Джерзі'^ 
в останній публікації газети 

„До питання про українсько—єв
рейські стосунки" від 12 травня 
2006 (в повному обсязі весь мате-
ріял був висланий в редакцію в 
перших числах лютого одним 
бльоком), останній абзац (почина
ючи зі слів „Думаєте, щось зміни
лося.. .") цілком не відповідає 
тому, що я відіслав в газету. А 
слова „український антисемітизм 
вже, видно, нічим не витравити -
він в крові" - взагалі злочинні, бо 
звернуті до всього народу Украї
ни, бо поняття „в крові" - носить 
узагальнюючий характер. Як 
можна було таке вписати!? Тим 
більше, що ви, маю надію, розу
мієте: зростання антисемітизму в 
Україні в останні роки - справа 
маргіналів, на жаль - влади і не 
розуміючої суті проблеми - укра
їнської еліти, яка, в більшості, 
шкода, мовчить. Але зовсім не го
лос „крові"! 

Я дуже прошу вас в найближ
чому числі принести свої вибачен
ня не тільки мені, авторові, але. 

головним чином, тим українцям, 
„в крові" у яких немає жодного 
антисемітизму. А таких в Україні, 
і поза її межами, слава Богу, біль
шість. Маю надію, те, що трапи
лося - лише помилка редакції, а 
не бажання розпалити інтерес до 
газети неприпустимими для циві
лізованої журналістики засобами. 
Ви поставили мене і себе - осо
бливо, в надзвичайне дурне стано
вище, я не міг собі цього уявити в 
вашій газеті. 

Олександер Бураковський 

Поданий вище лист був надруко
ваний в газеті „Ню-Джерзі" від 9 
червня. Переклад з російської - ре
дакції „Свободи". Редактор газети 
„Ню-Джерзі" Анатолій Ґіршґорін, 
хоч і не вибачився, визнав, що він 
суттєво змінив кінцівку статті 
О. Бураковського, викресливши з 
неї декілька абзаців і додаючи за
мість викресленого тексту власну 
думку - цілком протилежну думці 
О. Бураковського. 

вєтський Союз. І що на Україні зна
йшлося менше таких, хто це імпер
ське утворення хотів називати своєю 
батьківщиною, також робить честь 
українським євреям. Бураковський 
цих нюансів не зауважує, і це дає під
стави думати, що на той час він був 
„іскреннє совєтскім гражданіном". 

Педалюючи тему „поганої Украї
ни", О. Бураковський вириває цитату 
в іншого історика: "... Адже єреїв, 
які жили в Уіфаїні 1000 років, май
же не залишилось". Отака погана, 
мовляв, Україна. 

Певна річ, в Україні, яка після сто
літь колоніяльного гніту щойно по
чинає підніматися з колін, яку, за 
Шевченком, "в огні, оіфаденую, збу
дять", і справді не все гаразд. І тут 
треба б усією громадою закасувати 
рукави та братися до роботи. І О. Бу
раковського ніхто не виганяв з неї, 
але в час економічної скрути (1994 
р.) Америка видалася йому лакомі-
шою. Виявляється, тут, в Америці, 
за невеликий гонорар і потоптатися 
по Україні можна в проросійських 
виданнях. Сказати щось проти Росії 
ще страшнувато - все-таки імперія! -
а Україна стерпить. Як на мене, сум
нівний то підзаробіток - лізти зі шкі
ри, аби обплюгавити країну і народ, 
серед якого ти вийшов у люди. Бою
ся, що це (шпетання України) стане 
тепер другим фахом Бураковського, 
де вже не буде ні Сталіна, ні Гітлера, 
а лише погані українці. 

Відстежуючи всі українські видан
ня, які порушують тему єврейства в 
Україні, О. Бураковський безоглядно 
зачисляє їх yd до розряду антисеміт
ських. Наприклад, він пише: „Навіть 
елітарний журнал „Сучасність" не 
обминув нагоди сполоскати ноги у 
„єврейській річці". Спершу на сто
рінках цього видання почав учити єв
реїв, як жити, Л. Шульман, відомий 
астроном і колишній активіст НРУ, 
назвавши свій матеріял „Стандартна 
помилка соціяльно-політичної орієн
тації євреїв" (№ 9, 2003). Він (Л. 
Шульман - Ред.) висуває повторю
ване тисячі разів звинувачення євре
їв у прислужництві владі, в недруж
ньому ставленні до українців, що, на 
його думку, й стало причиною всіх 
єврейських бід (самі, мовляв, винні). 
„Якщо зібралися емігрувати, - пише 
Л. Шульман, - не витрачайте часу на 
антиукраїнську діяльність. їдьте. 

Якщо залишаєтесь жити в Україні, 
то мусите відмовитися від інтернаці
оналізму і перейти на націоналістич
ну платформу. Упередженість укра
їнців щодо вас зароблена десятками 
попередіх Генерацій євреїв. Змініть 
свою поведінку, станьте українськи
ми патріотами". 

О. Бураковський не лише не збира
ється стати українським патріотом, а 
дорікає Л. ПІульманові за його укра
їнський патріотизм і загалом трактує 
його статтю як антисемітську. Що
правда, він забув уточнити, що Л. 
Шульман - єврей. 

Цей епізод найбільше вразив. 
За О. Бураковським виходить, що 
справжній єврей - це той, хто не
навидить Україну, а якщо украї
нець такого єврея не поважає, то 
він - антисеміт. 

Не хочу радити О. Бураковському, 
„члену Союза писателей СССР" (так 
значиться у довідках про автора пе-
ред кожною його статтею в газ. 
„Ню-Джерзі"), що йому писати і що 
досліджувати, але переконаний, що 
„к вопросу украинско-еврейских 
отношений", яким він так активно 
останнім часом переймається, було б 
корисніше дослідити, за що і яких єв
реїв в Україні не люблять, а яких і за 
що поважають і шанують. 

Мені завжди були дорогими при
ятельські стосунки з Романом Ко-
рогодським, я глибоко шанував цю 
людину. Пишаюся товариськими 
взаєминами з поетом Мойсеєм 
Фішбейном і правозахисником Єв
геном Захаровим. Завжди радий зу
стрічі з Леонідом Фінберґом, а те
пер із винятковою шаною ставлюся 
і до Леоніда Шульмана, якого доне
давна менше знав. 

Із киянином Семеном Ґлузма-
ном нас побратали совєтські конц
табори, як і з десятком інших 
славних і відважних хлопців - єв
реїв, що тепер в Ізраїлі. 

О. Бураковському цього не 
збагнути. 

Російська імперська пропаганда 
завжди воліла подавати Уіфаїну в не
привабливому світлі. Особливо коли 
йшлося про визвольні процеси. Вона 
не лиш фізично знищувала нашу елі
ту (так сталося з Коновальцем, Пет
люрою, Ребетом, Бандерою; москов-

(Закінчення на стор. 27) 
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

Новий Посол США в Україні зустрівся з Коаліцією 
за безпеку та демократію в Україні 

Новий Посол США в Україні В. Тейлор під час зустрічі з Коаліцією за 
ВАШШҐТОН. - Коаліція за без

пеку та демократію в Україні 6 черв
ня зустрічалася з новим Послом 
США в Україні Вільямом Б. Тейло-
ром для обговорення шляхів поси
лення партнерства США - Україна. 

Президент Фундації „Україна -
США" Надія МекКонел розпочала 
зустріч з огляду діяльности фунда
ції , після чого Посол В. Тейлор ви
ступив із вступними зауваженнями. 

Посол Вільям Грін Мілер, співго-
лова Коаліції за безпеку та демо
кратію в Україні, та Марк Левін, ви
конавчий директор Національної 
ради з радянського єврейства, роз
повіли про запляновану працю коа
ліції. На зустрічі, де були присутні 
понад ЗО представників організацій-
членів та потенційних членів коалі
ції, обговорювались питання розви
тку партнерства між Конгресом 
СІЛА та Верховною Радою України, 
підтримки інтеграції України до Ев-
роатлантичного співтовариства, під
тримки ринкової реформи та демо

кратичного розвитку в Україні, а та
кож заохочення енергетичної ефек-
тивности в Україні. 

Коаліція за безпеку та демокра
тію в Україні була створена для під
тримки кроків з посилення взаємин 
між США та Україною. Під співго-
ловуванням послів Стівена Пайфера 
та Вільяма Гріна Мілера, колишніх 
послів США в Україні, коаліція по
будована на успіху Коаліції скасу
вання поправки Джексона-Веніка. 

До числа організацій-членів Коа
ліції за безпеку та демократію в 
Україні належать Фундація „Украї-
на-США", Національна рада з радян
ського єврейства, компанія „Сігма-
Блейзер", У\КР, Українсько-амери
канська екологічна асоціяція, фун
дація „Блейзер" та Українська феде
рація Америки. Коаліція має намір 
прилучитися до широкого кола пи
тань. Серед найперших пріоритетів 
зазначено підтримку встановлення 
тісніших інституційних взаємин між 
Конгресом США та Верховною Ра-

безпеку та демократію в Україні 
дою України. Такий зв'язок допомо
же взаємодії та взаєморозумінню 
між двома законодавчими органа
ми. Коаліція також працюватиме у 
напрямку просування інтеграції де
мократичної, ринково орієнтованої 
України до Евроатлантичного спів
товариства. 

Коаліція скасування поправки 
Джексона-Веніка, ш;о була попере
дницею нової коаліції, сприяла усу

ненню України з положень поправ
ки Джексона-Веніка та поширенню 
постійного нормального торго
вельного статусу на Україну. До бе
резня 2006 року, коли Конгрес при
йняв відповідний законодавчий акт 
про скасування поправки. Коаліція 
скасування поправки Джексона-Ве
ніка надіслала факсом, електро
нною поштою та доставила близь
ко тисячі листів до Конгресу, зу
стрілася з членами Конгресу та 
ключовими співробітниками апара
ту Конгресу, провела прес-конфе
ренцію на Капітолійському Пагор
бі, написала численні статті до га
зет та мобілізувала велику кіль
кість виборців по всій території 
Сполучених Штатів з метою того, 
іцоб вони зв 'язалися зі своїми 
представниками в Конгресі. Коалі
ція скасування поправки Джексона-
Веніка представляла понад 250 ко
мерційних та українсько-американ
ських, єврейсько-американських та 
інших неурядових організацій. 

Коаліція за безпеку та демокра
тію в Україні очікує подальших дій 
для посилення двостороннього 
партнерства між США та Україною. 
Для набуття членства у Коаліції за 
безпеку та демократію в Україні 
звертайтеся до Марти Мацелюх за 
електронною адресою: 
martam@usukraine.org або за теле
фоном (202) 223-2228. Разом ми 
зможемо допомогти Україні здійсни
ти демократичні обіцянки Помаран
чевої революції та просунутися впе
ред на шляху до Евроатлантичної 
інтеграції. 

Марта Марцелюх 

Вшануймо 80-ліття 
Василя Герасименка! 

Наближається 80-ліття з дня народження видатного бандуриста, 
майстра-конструктора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 
професора Василя Герасименка. 

Звертаємось до учнів, випускників, друзів та шанувальників бандур
ного мистецтва, до всіх, хто має бажання взяти участь у створенні та 
виданні книги на пошану великого вчителя. 

Спогади, статті на тему „Внесок В. Я. Герасименка у розвиток бан
дурного мистецтва сучасности" (або за вибором авторів) та інші мате-
ріяли, а також ваш добровільний внесок на видання книги просимо 
надсилати до 1 липня 2006 року на адреси: в США - Ola Н. Оііупук, 
5253 Clancy Drive, Carmichael, СА 95608-5458. Тел./факс:(916) 482-
4706; в Україні - Оксана Герасименко, вул. Дорошенка, д. 23, кв. 25, 
Львів 79000 Ukraine. 

Оля Олійник 

mailto:martam@usukraine.org
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Допомога ФДРД Чернівецькому 
пологовому будинку 

ЧЕРНІВЦІ. - 23 травня цього 
року у Чернівецькому пологово
му будинку № 2 відбулося пе-
редання нового діягностичного 
обладнання, закупленого за фі
нансової підтримки від компанії 
иМС - провідника мобільних ко
мунікацій в Україні, яке допомо
же виходжувати недоношених ді
тей і надасть можливість обсте
жувати і проводити лікування 
жінок, які мають ускладнення 
під час вагітности і пологів. Су
часне діягностичне обладнання 
було куплене і встановлене Фон
дом Допомоги та Розвитку „Ді
тям Чорнобиля" (ФДРДЧ) за ко
шти, зібрані компанією UMC 
під час благодійної SMS - акції 
„Нас 10 мільйонів", що відбулася 
влітку 2005 року. 

Головний лікар Чернівецького 
пологового будинку Альберт 
Куріцин від імені медичного пер
соналу лікарні висловив щиру 
подяку компанії UMC і Фонду 
Допомоги та Розвитку „Дітям 
Чорнобиля" за якісне облад
нання, за допомогою якого 
вдасться врятувати сотні ново
народжених. Розташоване у Пів-
денно-Західній частині України, 
б іля п іднніжжя Карпатських 
гір, це мальовниче історичне 
містечко зазнало значного за
бруднення навколишнього серед
овища. У 80-ті роки багато ді
тей цього регіону з невідомих 
причин втрачало волосся, і хоча 
не було доведено, що ця хвороба 
якимось чином пов'язана з за
брудненням навколишнього се

редовища, лікарі не приховують 
занепокоєння з приводу здоров' 
я дітей, особливо якщо брати до 
уваги показники дитячої смерт-
ности. Новообраний голова міс
та Микола Федорук нещодавно 
відвідав Чернівецький пологовий 
будинок № 2 і був вражений су
часним обладнанням, встановле
ним Фондом. Він запропонував 
надати додаткові 100 000 доля-
рів СІЛА від міської адміністар-
ції на закупівлю подібного об
ладнання. Під час пресової кон
ференції 23 травня керівник об
ласного управління охорони здо-
ров ' я д-р Валентина Тарасюк 
звернулася до підприємців з за
кликом підтримати акцію ком
панії иМС і Фонду Допомоги 
та Розвитку „Дітям Чорнобиля" 
заради врятування дітей. 

Компанія иМС надала грант 
Фонду Допомоги та Розвитку „Ді
тям Чорнобиля" після проведен
ня телемаратону влітку минулого 
року, де завдяки абонентським 
внескам вдалося зібрати більш 
ніж 133 000 долярів. иМС подво
їла цю суму і надала додаткові 
150,000 долярів на впровадження 
медичних програм у дитячих лі
карнях в Ужгороді та Херсоні. 

По завершенню пресової кон
ференції Доктор Куріцин супро
водив журналістів і представни
ків компанії иМС до відділень 
пологового будинку і показав, 
як працює щойно встановлене 
обладнання, а також неонатоло
гічне обладнання, подароване 
лікарні родиною Андріюків з 

Конектикату. Пані Андріюк за
ймала посаду Віце-президента 
ФДРДЧ з 1990 року до 2002 
року. На честь свого чоловіка, 
який походив з Чернівецької об-
ласти, пані Андріюк та її сини 
Олександр, Андрій та Марко 
профінансували та встановили 
сучасний дихальний апарат та ін
кубатор для новонароджених як 
знак зародження партнерства 
між Фондом і пологовим будин
ком. ФДРДЧ також намагається 
допомогти купувати нове облад
нання для Чернівецької міської 
дитячої лікарні за фінансовою 
підтримкою представництва 
Фонду у штаті Мейн під керівни
цтвом д-ра Богдана Слабого. 

„Нам дуже приємно, що за 
пдтримки компанії UMC ми змогли 
надати допомогу у вигляді cj^iacnoro 
неонатологічного та діягностичного 
обладнання до цього пологового бу
динку, - говорить виконавчий дирек
тор Фонду О. Кузьма. - Ми маємо 
плідно співпрацювати з медичним 
персоналом лікарні, щоб досягти 
максимальних позитивних результа
тів і надати якомога більше допомо
ги завдяки новому обладнанню". 

Для підтримки медичних про
грам ФДРДЧ у Чернівцях або ін
ших містах, благодійні внески до 
ФДРДЧ можна вислати на адресу, 
CCRF 272 Old Short Hills Road, 
Short Hills, New Jersey 07078. 

ФДРДЧ 

Д-р Наталя Свістун показує журналістам, як працює ультразвукова 
система „Fukuda", яка дає можливість робити якісне обстеження у 
Чернівецькому пологовому будинку No. 2. 
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Ветерани відзначили День пам'яті 

Ветерани біля пам'ятника УАВ 

ІРВШҐТОН, Н. Дж. - Вже ста
ло традицією, що 6-та станиця 
Українсько-американських вете
ранів (У\В) на День пам'яті про
водить церемонію біля пам'ятни
ка на цвинтарі „Голівуд" в Юні-
он, Н. Дж. 28 травня, об 11 год. 
ранку, зібралися 12 ветеранів пе
реважно Другої світової війни -
Федірко, Павлов, Яцусь, Саміла, 
Ничай, Панько, Шлосер, Долай, 
Нечесний, Боднар, Кімак і Мар
чишин. Прибули жінки, вдови, 
діти і внуки ветеранів. 

Капелян Володимир Боднар за

читав спещяльну молитву за по
мерлих членів 6-ої станиці, а Да
нило Марчишин виголосив всі 
імена ветеранів, які є вирізьблені 
на пам'ятнику. 

Ендру Литвин вдаряв у дзвінок 
за кожним прочитаним іменем. 
Денис Шлосер заграв похоронну 
пісню „Ніч вже йде" на трубі. На 
кінець всі присутні заспівали 
„Боже, благослови Америку". 
Свято закінчили прийняттям у 
Народнім домі. 

Вожена Ольшанівська 

До 65-ліття події ЗО червня 1941 року 
з заяви Світового Конгресу Українців 

...Цього року ми відзначаємо 65-
ту річницю з часу проголошення у 
Львові ЗО червня 1941 року Акту 
незалежности України. Цей недво
значний чин Організації Україн
ських Націоналістів засвідчив зрі
лість нації. Незважаючи на те що 
сама деклярація була видана у 
Львові, в Західній Україні, у ній під
креслювалось, що столицею Украї
ни є Київ і незалежність буде про
голошена одразу ж після звільнен
ня Києва від радянських окупантів. 

Хоча новообраний уряд та сама 
незалежна держава без військової 
підтримки проіснували недовго, ва
гомості цій події дали наслідки. 
Спочатку - довга та тяжка бороть
ба з німецькими окупантами за 
утвердження незалежности, а по
тім, протягом тривалого періоду, -
з совєтськими гнобителями. Бо
ротьба Української Повстанської 
Армії, зформованої ОУН у 1942 
році для захисту української дер
жави, тривала аж до 1950-их років. 
Крім того, члени ОУН, кинуті в 

тюрми та гулаги, були ініціяторами 
повстань та надихали на дисидент
ський рух, який привів Україну до 
незалежности пізніше, у 1991 році, -
через п'ятдесят років. 

Питання важливості дій ОУН-
УПА та подій ЗО червня 1941 року 
може дискутуватись та аналізува
тись. Проте, можливо, якби не ста
лося цієї події, сучасна Україна мо
гла б уподібнитись до сьогодніш
ньої Білорусі. 26 березня 2006 
року в Україні відбулися вибори. У 
Білорусі - на тиждень раніше. На
віть враховуючи невизначність в 
Україні в результаті виборів (демо
кратія часто викликає замішання), 
ці дві події надзвично яскраво від
мінні. Ми вважаємо, що ОУН-УПА 
та події ЗО червня 1941 року тісно з 
цим пов'язані. 

За Світовий Конгрес Українців: 
Аскольд С. Лозинський, 

президент, 
Віктор Педенко, 

генеральний секретар 

У 2007 РОЦІ УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ В НЮАРКУ, Н.ДЖ 

С В Я Т К У В А Т И М Е С В О Є С Т О Л І Т Т Я . 
Плямується видання книжечки спогадів парафіян. 

Якщо хтось хотів би написати спомин про якусь особу, якусь подію, 
чи розповісти яку роль ця парафія відіграла у їхньому житті 

просимо дзвонити на число (973) 371-1356 

Просимо, щоб дописи були готові до 15-го серпня 2006 р. 

Українська Євангельська церква 
закликає: 

Вивчайте Біблію, 
живіть за Словом Божим 

На пожертви нашої громади щотижня на цьому місці ми 
стисло розповідаємо про кожну з 66 книг Біблії. 
На час літнього відпочинку, до вересня, наша громада призупиняє 
ознайомлення читачів „Свободи" з Святим Письмом, але перед 
цією перервою ми подаємо дві добірки порад щодо християн
ського життя - за Посланнями апостола Павла. 

11. Про подружнє життя 
(1 Кор. 7: 3-5, 10; 13:4-7) 

Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само 
й чоловікові дружина. Не ухиляйтеся одне від одного, хібащо до
часно за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову 
докупи, що вас сатана не спокушував вашим неотриманням. А 
тим, що побралися, наказую не я, а П)сподь: нехай не розлучаєть
ся дружина з своїм чоловіком! Любов довготерпить, любов мило-
сердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, 
не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гні
ву, не радіє з неправдою, але тішиться правдою, усе зносить, ві
рить в усе, сподівається всього, все терпить! 

Запрошуємо Вас до Української Євангельської церкви в місті Юні-
оні, Н. Дж. У нашій церкві проводяться Божі служби щонеділі - о 
10:30 ранку і о 6-ій вечора, а також щосереди - о 7-ій годині вечора. 
Кожної неділі, о 9:30, діють школи з вивчення Біблії - для дорослих 

і дітей. Щосереди, о 5-ій вечора, 
проводиться роздавання харчів 
для потребуючих. Наша адреса: 
2200 Stanley Terrace, Union, NJ 
07083. На цю адресу можна надси
лати запитання з приводу прочи
таних переказів Біблії. Телефон: 
(908) 686-8171. Електронна пошта: 
ueag @ verizon.net 

Пастор Володимир Цебуля 
Тел. (908) 591-0800. 

http://verizon.net
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У Дітройті промовляв про Чорнобиль Засідання управи Могилянського 
конгресмен Сендер Левін Академічного товариства 

В ч. 24 „Свободи" було вміщено інформаційне повідомлення Ніни Ва-
силькевич з Дітройту про відзначення місцевою громадою 20-ліття 
Чорнобильської катастрофи. На цій зустрічі головним доповідем був 
д-р Дейвид Марпелс з Університету Альберти в Канаді, промовляв 
також конґресмен Сендер Левін. До редакції надійилли фотографії 
обох промовців, але через певні непорозуміння з підписами було подано 
фотографію конґресмена Сендера Левіна (фото вгорі), а в підписі вка
зано д-ра Д. Марпелса. Перепрошуємо! 

ПРШСТОН, Н. Дж. - Моги-
лянське академічне товариство 
(МАТ) утворилось в 1990 році. В 
1988 році д-ра Вячеслава Брюхо-
вецького, тепер - президента На
ціонального університету „Києво-
Могилянська академія", було за
прошено, за старанням проф. Іва
на Фізера, прочитати спецкурс з 
української літератури в Ратґер-
ському університеті. В Ню-Бранз-
віку д-р В. Брюховецький почав 
пильно вивчати адміністративну 
та академічну структуру цього 
престижного університету і вирі
шив зайнятись відродженням Ки-
єво-Могилянської академії, ство
рити університет західнього типу. 

Проф. І. Фізер та його дружина 
Маруся створили організацію 
„Приятелі університету „Києво-
Могилянська академія", яка, під 
патронатом Фундації ім. Ольжи-
ча, очолюваної Михайлом Гере-
цем, розпочала збирання по
жертв. До „Приятелів" долучи-

лись д-р Лариса Онишкевич та 
Роман Городиський. 

Відгук української діяспори на 
їхній заклик був подиву гідним. 
Впродовж трьох років „прияте
лі" зібрали, як на той час, чималі 
фонди. В 1994 році товариство 
змінило назву на „Могилянське 
академічне товариство". До його 
управи увійшли Всеволод Ониш
кевич (президент), Лариса Ониш
кевич, Лідія Цайнінгер, Іван Фі
зер, Марія Фізер, Володимир 
Бандера, Володимир Стойко, 
Юрій Фаріон. В скорому часі 
МАТ отримало право на звільнен
ня від федеральних податків. В 
1998 році, в зв'язку з тривалим 
перебуванням президента МАТ в 
Европі, проф. І. Фізер перебрав 
його обов'язки. До управи МАТ 
було залучено Івана Даниленка, 
як виконавчого директора, Богда
на та Наталію Коваль, Ярослава 
Дужого та Ігоря Вислоцького. У 
2002 році І. Вислоцький створив в 
Чикаґо „Києво-Могилянську 
Фундацію Америки". 

З червня ц. р. в Прінстоні відбуло
ся підсумкове засідання управи 
МАТ. Скарбник Лідія Цайнінгер 
представила підсумок пожертв за 
весь період існування МАТ. За її під
рахунком, МАТ зібрало 2,759,073 
дол. Всі члени управи працювали 
виключно на громадських умовах. 

Годилося б згадати всіх людей 
доброї волі, які внесли свої по
жертви на відродження україн
ської історичної „Alma Mater". Це, 
однак, був би надто довгий список, 
і тому згадаємо тільки тих доно
рів, які внесли до фонду МАТ по
жертви понад 2,000 дол. Це Надія 
Анімоф, Остап і Урсуля Балабан, 
Володимир Безсонів, Богдан Голо-
від, Роксоляна Горбова, Ірена Гри-
невич, Марія Городецька, Яків і 
Валентина Рурські, ЗУ\ДК, Іван і 
Наталка Даниленки, Пилип Демус, 
Ярослав Дужий, Степан Дудяк, 
Павло Джуль, Іван Заковоротний, 
Мирослава Іванців, Іван Кіндрат, 
Богдан і Наталія Ковалі, Ада Ку
лик, Дарія Кузик, Юрій Кузів, Ми-
хало Лукавський, Левко і Галина 
Майстренки,Ярослав Мігайчук, 
Гері Малиновський, Микола і Ді-
онізія Ненадкевичі, Лідія Одежин-
ська, Любомир і Лариса Онишке-
вичі. Релігійний і культурний центр 
Св. Андрія в Порт Порті, Фльори-
да, Володимир Петришин, Андрій 
Пащук, Ніна Синявська, Богдан 
Сосницький, Михайло Семенець, 
Український Народний Союз, УН-
Союз в місті Лорейн, Огайо, Бог
дан Футей, Іван і Маруся Фізери, 
Богдан Цилевич. 

Управа МАТ сердечно дякує всім 
донорам, які у доленосний час ста
новлення української держави зро
зуміли історичну, політичну та 
академічну вагомість відродження 
Києво-Могилянської академії. 

Могилянське академічне то
вариство звертається до всіх 
колишніх донорів і до всіх сучас
них українських патріотів з за
кликом: будьте щедрими і внось
те ваші пожертви на такі адре
си: „Mohyla Academic Society", 
do John Fizer, 26 Bedford Rd., 
Somerset, NJ 08873 ma 
„Mohyla Academic Society", do 
Ivan Danylenko, 121 Harvard Ave., 
Somerdale, N.J. 08083 

І . Ф . 
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Закінчення навчального року в Школах українознавства 
ПАСЕИК, Н. Дж. - В Школі 

українознавства 10 червня україн
ська громада влаштувала свято 
останнього дзвоника. О 9-ій год. 
ранку святково одягнені вчителі, 
учні та батьки прийшли до церкви 
св, Миколая, де о, Ігор провів уро
чистий Молебень, присвячений за
кінченню навчального року. Після 
цього учні розійшлись до кляс, де 
вчителі підвели підсумки навчання 
за рік, роздали посвідчення про 
успішність, провели останні приго
тування до художнього виступу. 

Свято почалось в шкільній залі, 
де зібралися батьки і гості. З ре
зультатами роботи школи за рік 
всі присутні могли дізнатися, 
ознайомившись з підготовленим 
„Вісником школи". Свято від
крив директор школи в. кривоніс. 
з успішним закінченням навчаль
ного року колектив школи поздо
ровили о. Ігор, о. Віталій, голова 
батьківського комітету В. Табака, 
колишня багатолітня президент 
УНСоюзу У. Дячук. Директор в 
своєму виступі коротко проінфор
мував присутніх про роботу шко
ли за рік. В цьому навчальному 
році в школі працювали 14 вчите
лів, навчалось 115 дітей. Протя
гом року успішно працювало пе-
редшкілля, де дітей до першої 
кляси готували Н. Блаватська та 
М. Вовк. 

В цьому році школу закінчили 
сім одинядцятиклясників, п'ять з 
них - Леся Атаманчук, Таня Джей-
кенс, Юстин Пиз, Юля Семенович 
і Данило Шпигульський - склали 
кінцеві іспити і одержали дипломи, 
М. Блаженко та X. Гира одержали 
свідоцтва. Чимало зусиль для їх 

Ші!^!і^§^ШіЩ>МіЩт!Ш LLb A ^ V 

ЧИКАҐО. На святкування закінчення Катедральної школи св. о. Миколая завітало багато друзів та гос
тей. Не оминули цієї події і представники Українсько-американської федеральної кредитової спідки „Само
поміч", котрі разом з віце-президентом фінансової установи Юрієм Бозьом прийшли на свято. Випускники 
назавжди прощалися зі школою та вчителями, котрі навчили їх любити рідну мову і культуру, поважати 
людські цінності та прагнути до прекрасного. На фото: випускники Катедральної школи св. о. Миколая 

Володимир Павелчак 

підготування доклали вчителі Г. 
Шкірпан, Ю. Яцикевич. Від імені 
вчителів школи директор подяку
вав всім випускникам за їхню на
полегливість і працю, подякував 
також батькам, які виховали в сво
їх дітей любов до української 

мови, її історії і культури. Україн
ська громада одержала гідне попо
внення. 

Завдяки наполегливій праці вчи
телів Н. Біляковської, І. Стеценко, 
Г. Івоняк, В. Кривоніс, Г. Когут, Г. 
Жукевич, Г. Семеняк, Н. Найди 

учні засвоїли програмний матері-
ял. Про це свідчать контрольні 
диктанти і читання, проведені в 
кінці навчального року. Про це 
свідчить і нагородження великої 

(Закінчення на стор. 20) 

ЧИКАҐО. - Випускники Школи українознавства товариства „Рідна 
школа" 10 червня урочисто відсвяткували випускний вечір. Юнки і юнаки 
під звуки „Козацького маршу" Адамцевича входили до великої залі Укра
їнського культурного осередку. Стоячи, оплесками і спалахами відеоа-
паратури їх вітали батьки, представники колективу школи і почесні гос
ті. Цього дня 16 молодих американців українського походження отрима
ли дипломи про закінчення 10-ої кляси школи українознавства Товари
ства освіти „Рідна школа". За традицією всі юнаки були у вишиваних со
рочках, а дівчата - у білих сукнях, прикрашених вишивкою. Випускники, 
підтримані всіма присутніми, заспівали латиною гимн студентів, тоді 
українською мовою - гимн України. 

Провадила випускний вечір Марта Козицька, голова управи Товари
ства „Рідна школа". Першою напутнє слово мала директор школи На-
дія-Людмила Хойнацька. Привітала випускників від Товариства „Рідна 
школа" Марта Козицька, а від учнів слово подяки виголосили Оріяна 
Павлик та Тамара Козицька. Ще одна чудова традиція - передання сві
чок знань із напутнім словом тим учням, що будуть випусниками на
ступного року. Виступили Христина Дзюк від Батьківського комітету, 
Ліда Возна, опікун кляси Неля Варениця, консул Укарїни Олег Шевченко, 
о. Ярослав Мендюк, один з директорів кредитівки „Самопоміч" Роман 
Яцківський, який передав в дар „Рідній школі" від „Самопомочі" 5000 до-

лярів і подарунковий сертифікат кожному випускникові на 50 долярів. 
Вчителі отримали квіти і дарунки від учнів і їх батьків. 

Приємний спогад залишив відеофільм „ Черемош" опікунки випускної 
кляси Нелі Варениці. За її ініціятивою кожен з учнів приніс декілька ігра
шок і склав їх до великої скриньки, додаючи усно теплі новорічні і Різдвя
ні вітання для дітей в Україні. Н. Варениця особисто допильнувала вру
чення цих даруночків дітям в місті Шумську на Тернопільщині в часі 
своєї поїздки в Україну. Приємно було дивитися також прозірки про ви
пускників, де вони почергово виникали на екрані малюками і крок за кро
ком „доростали" до нинішніх вже дорослих молодих українців. Залунали 
звуки „Київського вальсу" у виконанні гурту „Зорепад", і дівчата запросили 
до першого танцю своїх татусів, а хлопці - мамусь. Оскільки більшість 
учнів кляси належать до „Громовиці", а в балетній школі вчить шкільна 
„мама" Ляля Козицька, то на забаві було багато друзів випускників, які 
втішили вчителів, батьків, дідусів і численну родину майстерно виконани
ми українськими танцями. Забава тривала довго, настрій панував родин
ний, спогади залишаться світлі. 

На фото зліва: опікун кляси Неля Варениця і директор Надія-Л. 
Хойнацька; праворуч: випускники школи українознавства 

Віра Журавська 
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„ДІРЕКТВ^ (DIREC-TV) пропонує круглодобові 
програми українського телеканалу в США 

Зліва: зірки Українського телебачення Анна Безулюк, Анатолій 
Ярема і старший управитель Стефан Рок. 

НЮ-ЙОРК. - „DIRECTV" і 
Міжнародна студія „1+1", міжна
родна версія українського телека
налу „1+1", 5 червня святкували 
відкриття першого українського 
телеканалу прямого доступу -
Міжнародна студія „1+1". Зірки 
українського телебачення, провід
ники українсько-американської 
громади, засоби масової інформа
ції і представники Українських 

Церков зібралися в нюйоркському 
Українському Інституті Америки 
на пресову конференцію та окреме 
гостювання з приводу події, на ко
тру довго очікувала українська 
громада в США. 

„У час такої історичної події для 
України, Міжнародна студія „1+1" 
буде важливим джерелом інфор
мації для понад 800,000 українців, 
в США, та допоможе їм мати зв'я

зок з країною їхнього походжен
ня", - сказав Стефан Рок, старший 
керівник торгівлі Міжнародного 
телебачення прямого доступу 
(DIREC-TV International). 

Міжнародна студія „1+1" пропо
нує популярні програми, включно 
з „Іду на ви" - розмовної програ
ми, спрямованої на вразливі питан
ня новітньо-модерної доби в Украї
ні; „Смачна країна", куховарську 
програму Олександра Пономарео-
ва; програму найновіших вісток 
про Україну та зі світу; а також по
відомлення найкращих спортових 
коресподентів в країні від понеділ

ка до п ЯТНИЦ1 про найновіші спор
тові події. 

Міжнародна студія „1+1" є між
народним українськомовним теле
каналом, провідним у виготовлен
ні українських оригінальних про
грам, а також одним з найпопуляр-
ніших телеканалів для україн
ських глядачів. Телеканал, який є 
доступним на каналі Телебачення 
прямого доступу (DIREC-TV) 2148 
з міцячною оплатою 14.99 дол., 
пропонує найновіші вістки з Украї
ни, розвагові та політичні програ
ми для українців, які проживають 
у США, як і для тих, що зацікав
лені культурою України. 

За докладнішими інформаціями 
телефонуйте до Аліси на ч. 
212-964-0030, дод.: 121. 

Пам'ятник Голодоморові на Черкащині 
пики Звенигородського району на 
Черкащині. У цьому селі в 1932-33 
роках померли з голоду 314 меш
канців, в районі - 16 тисяч осіб, а 
на терені области - понад сто ти
сяч. Ці дані подів на вічу біля 
пам'ятника черкаський губернатор 
Олександер Черевко, який засте
ріг, що насправді число жертв 
було більшим. 

Понад 35 тисяч мешканців об
ласті були розстріляні в роки ста
лінських репресій. На відкритті 
пам'ятника була присутня 
делегація з Сванетії в Грузії. 

Андрій Лубенський 

ВОДЯНИКИ, Україна. - Пам'я
тник жертвам Голодомору урочис
то відкрито 7 червня в селі Водя-

П Р Е С О В И Й Ф О Н Д „СВОБОДИ", травень 2006 р. 
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В центрі уваги науковців - українська діяспора Українські вечори 

В Національному університеті „Острозька академія" 22-23 травня відбулася Друга Міжнародна наукова 
конференція „Українська діяспора: проблеми дослідження". В ній взяли участь понад 70 учасників з України, 
Німеччини, Словаччини, Італії, Польщі, Естонії, Латвії, СІЛА, Канади, Англії та інших країн. Конференцію 
організували і спонзорували Інститут дослідження української діяспори Національного університету 
„Острозька академія". Українське Історичне Товариство, Світова Наукова Рада при СКУ, Українська Аме
риканська Асоціяція Університетських Професорів. На фото: група учасників конференції. 

Віктор Павлюк 

Виставка політичної карикатури в Києві 

КИЇВ. - б червня в столиці України відбулася виставка політичної карикатури. Подаємо світлини кількох 
експонатів виставки: малюнки Костянтина Казанчева, Олексія Кустовського, Дмитра Скаженика 

Закінчення... 
(Закінчення зі стор. 17) 

групи учнів грамотами. Серед на
городжених є О. Голуб, В. Кози
нець, Т. Куцап, О. Бігуняк. О. Риб-
чук, Н. Коростіль, П. Кравчук, X. 
Орос, Л. Павловська, Н. Чучвара, 
брати Віктор і Павло Тимківи, Ві
ктор і Михайло Міклоші, сестри 
Марійка і Софійка Сороки, брат і 
сестра Ліна і Павло Гольдфельди 
та інші. Багато хто з них відмінно 

вчиться протягом багатьох років. 
В цьому році вчи„Нью Джерси" 

NQ 372 14 Ияр 5766 г.телі разом з 
учнями підготували три художні 
програми, з якими під керівництвом 
вчителя співів о . гривнак виступи
ли перед громадою. Школа займає 
поважне місце в житті громади. 
Тому кредитівка „Самопоміч" що
річно виділяє для школи 1000 доля-
рів, асоціяція „Самопоміч" - 200 
долярів, СУМ - 100 долярів. Ко
лектив школи дякує Я. Федунові, 
М. Целюху, М. Бакалець, 3. Бетлею 

за підтримку школи. 
Постійну, значну допомогу шко

лі надавав батьківський комітет. 
Дирекція школи дякує В. Табаці 
(голова), І. Гунько, В. Федорчук, 
П. Багранівській, Л. Мигалко, Б. 
Домарадському, Р. Пиндусу та ін
шим за надану допомогу, директо
рові школи при церкві св. Миколая 
сестрі Барніті та пароху церкви о. 
Ігорю за створення школі відповід
них умов для навчання. 

В. Висоцький 

МОСКВА. - У Культурному 
центрі України в Москві 12 червня 
відбувся концерт відомих україн
ських співачок Наталі та Галини 
Дацько. Відкрив концерт заступник 
генерального директора центру 
Юрій Василенко. Талант Наталії 
Дацько розкрився ще в роки на
вчання. Як одна з найкращих ви
пускниць вищої музичної школи 
України, вона була запрошена на 
стажування до Італії, багато га
стролювала Европою, працювала в 
Оперному театрі Єкатеринбургу, а 
нині повернулася до рідного Льво
ва. Чудове, прекрасного тембру со
прано, блискуче володіння, бездо
ганна інтерпретація музичного ма-
теріялу та композиторського заду
му висувають Наталю та Галину 
Дацько в ряд найкращих україн
ських виконавиць. У концерті про
звучали твори української та світо
вої клясики. На фортепіяні грав 
професор Ігор Котляревський. 

За проєктом „Повернення забу
тих імен" в Культурному центрі 
відбувся літературно-музичний ве
чір, присвячений життю і творчос
ті відомого тенора з України Иозе-
фа Шмідта, якого сучасні мисте
цтвознавці називають „буковин
ським Карузо". Відкриваючи ве
чір, заступник генерального дирек
тора центру Юрій Василенко ска
зав: „Україна дала світові багато 
видатних імен, багато талантів, які 
прославили її в усьому світі. Вче
ний та дослідник Леонід Флейдер-
ман сьогодні відкриє ще одну забу
ту сторінку в історії української та 
світової культури, ознайомить із 
життям і творчістю видатного спі
вака, лірико-драматичного тенора 
Йозефа Шмідта". 

Леонід Флейдерман розповів 
про життя і творчість співака, по
пулярність і трагічну загибель. 
Протягом вечора демонструвалися 
фрагменти музичних кінофільмів 
за його участи, авдіо та відеозапи-
си з концертними виступами Йозе
фа Шмідта в Карнеґі-гол (Ню-
Йорк, 1937), в Біркговені (Голян-
дія), У його виконанні прозвучали 
арії з опер Моцарта, Доніцеті, Вер-
ді, Мейєрбера, Чайковського, а та
кож твори Бетховена, Шуберта, Ро-
сіні, неаполітанські пісні. Леонід 
Флейдерман розповів і про рідне 
місто Й. Шмідта - Чернівці. 

На сцені Культурного центру від
бувся також показ вистави Київ
ського театру „Колесо" - „Гра на 
клавесині або „love story" на ві
тчизняному ґрунті" за твором 
Ярослава Стельмаха. Музику до 
п'єси написав Народний артист 
України Михайло Чембержі, 

У виставі, в основі якої - склад
на любовна історія, її учасниками 
стають люди різного віку, способу 
життя, різних моральних принци
пів, ролі виконують молоді та вже 
досить відомі українські актори 
В'ячеслав Стасенко, Марія Груні-
чєва, Денис Драчевський, Наталя 
Надірадзе, Віктор Шестаков, Юрій 
Шульган та Ольга Лопатіна. Біль
ше року тому в репертуарі театру 
„Колесо" з'явилася ця вистава і за 
рік її побачила майже вся Україна. 

Інформаційна служба 
Культурного центру України 
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Дизайнер П'єр Іра: ̂ Я ні про що не жалкую... \\ 
Останнім часом в Україні від

кривають школи мод, влашто
вують покази, запрошують ди
зайнерів зі світовими іменами. 
Одним з них є П'єр Іра, на ви
творах якого виросло не одне 
покол іння творців високої 
моди, у нього вчилися япон
ські, французькі, австрійські, 
українські та польські дизайне
ри. На основі його проєктів ви
кладає професура паризьких 
академій моди. 

Оперова співачка Анна Нетребко 

Масимо Каґіяно, провідник іта
лійської асоціяції „Іл Політіко" 

Жан Поль Ґерлен, 
французький парфумер 

У 2000 році на „Millenium Ball" 
Віденської філярмонії всім при
сутнім на ньому жінкам було по
даровано 2400 хусток, створених 
за дизайном П'єра Іри. Незаба
ром вийде в світ його фотоаль
бом високопрофесійної клясич-
ної чорно-білої фотографії під 
назвою „Я ні про що не ж а л 
кую..." В ньому - портрети лю
дей, яких він зустрів на своєму 
творчому шляху, представників 
різних професій та націй, в тому 
числі й українців. 

П'єр Іра виріс в австрійській 
сім'ї з французьким корінням. В 
1900-их роках його прадід був 
власником в той час єдиного засо
бу пересування в Відні: він володів 
підприємством фіякрів. Батько 
був талановитим скрипалем і ... 
боксером. Смерть батька застала 
малого П'єра зненацька, коли 
йому виповнилось дев'ять років. 
Доля не пощадила і його юність: 
мати помирає, коли він, 18-річний 
хлопець, служив в армії. 

Після закінчення Віденської 
академії мистецтв П'єр Іра посту
пає в Коледж дизайну моди й од
ночасно продовжує працювати мо
деллю для відомих дизайнерів, де 
набуває навичок фотографії, зна
ння моди і текстильної галузі. 

Перші презентації створених 
П'єром колекцій в Парижі, Канах 
і Ню-Йорку принесли визнання, 
особливо його колекція пуловерів 
з шовку, в 1998 роціу 14 найвідо-
міших дизайнерів світу, серед них 
Ганае Морі, Тед Ляпідус, Пако Ра-
бане, Енріко Ковері, Соня Рікіель, 
Піко ля Трусарді і П'єр Іра, отри
мали замовлення створити одяг 
високої моди для колекції Сальва-
дора Далі. Ця колекція протягом 
трьох років була показувана в най-
престижніших музеях світу. 

Я мала розмову з мистцем. 
- Чи багато людей може до

зволити собі сьогодні купити 
моделі високої моди? Чи висока 
мода має шанс вижити в май
бутньому? 

- Висока мода буде завжди іс
нувати, тому що будуть люди, 
які можуть дозволити собі купи
ти коштовний одяг. Висока мода 
- це мистецтво. Творці високої 
моди - не кравці, як, може, дехто 
думає, вони - мистці. 

- Чи помічаєте Ви різницю у 
ставленні американців, сло
в'ян та інших європейців до 
моди? 

- Слов'янки більш сміливі в 
цьому пляні, вони готові експе
риментувати. Мені подобається 
їх екстравагантність. Я помітив, 
що, наприклад, українські жін
ки самі собі шиють і створюють 
свої власні моделі. У них творчі 
душі і до того ж вони - красиві. 
Американці, з одного боку, вмі
ють одягатися елегантно, але в 
будні у них досить практичний і 
спортивний стиль. Треба сказа
ти, що Европа сьогодні вже не 
може обійтися без американ
ських стилістів чи дизайнерів. 

- Мода зосереджена, пере
важно, в Італії, Франції, Ан
глії, Японії та Америці. Чому 
саме у цих країнах? 

- Париж і Мілян 
завжди були серцем 
моди. Держави по
винні відкривати 
школи моди, запро
шувати до себе про
фесіоналів, фінансу
вати інтернаціональ
ні програми обміну з 
такими країнами 
моди, як Франція чи 
Італія. 

- Чи плянуєте Ви 
написати спогади? 

- Ні, я ніколи не 
плянував охопити 
все мною прожите в 
словах. Незабаром я 
випускаю в світ кни-
гу -фотоальбом з 
портретами людей, 
яких я зустрів протя
гом своєї довгої ка
р'єри і які мене чи
мось особливим захо
пили. Це - мистці, лі
карі , дипломати, 
спортсмени й підпри
ємці, молоді таланти 
і просто цікаві люди. 
Всього книга вміщає 
130 представників 
більш ніж ЗО різних 
націй. Кожен з них 
підписав свій фото
портрет своїм життє
вим кредом чи улю
бленим висловом. 

- Чиєу Вашій кни
зі представники 
України? 

- Я люблю Украї
ну, її людей і мисте
цтво, пригадую, коли 
я відкрив д л я себе 
українського поета 
Тараса Шевченка, то 
був вражений, що він 
такий геніяльний ху
дожник. Його творчий спадок по
трібно вивчати в академіях мис
тецтв. У книзі є фотопортрет 
українського тенора Мар'яна Та-
лаби, що співає в Віденській опе
рі, є брат українського президен
та Петро Ющенко. Окрім того, я 
обов'язково зфотографую Воло
димира та Віталія Кличків, яких 
вважаю видатними спортсмена
ми. Фотографія говорить біль
ше, ніж слово. Обличчя та гра 
світла й тіні відкривають суть 
людини, а їхні слова під портре
том доповнюють його. 

Автопортрет П'єра Іри 

Модель П'єра Іри з колекції Сальвадора Далі 
Фото: Вольфґанґ Брінґмеєр 

- Чому Ваша книга назива
ється „Я ні про що не жал
кую..,"? 

- Це назва пісні французької 
співачки 1950-их років Едіт 
Піяф, шанувальником якої я є. 
Відтоді це стало моїм життєвим 
кредом. Жалкувати - означало 
би ставити під сумнів все прожи
те і свої власні дії, але я цього ні
коли не роблю, бо люблю жит
тя, в згадках залишається лише 
найприємніше, так що ні, я ні про 
що не жалкую... 

Леся Івасюк 
Світлини з альбому П'єра Іри 
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„Українська ніч'' мистців в кав'ярні 
НЮ-ЙОРК. - 29 квітня у богем

ній дільниці Ґринич Вилидж, в 
„Cornelia Street Cafe", відбулася не
звичайна мистецька акція „Україн
ська ніч", котру організували Ірена 
Забитко та Олександер Мотиль. 
Ідея цієї акції вельми похвальна: 
представити в американському про
сторі українських мистців, не за
лежно від того, якою мовою вони 
пишуть, де продукують свої філь
ми чи яку музику вони виконують. 
„Cornelia Street Cafe" - одне з тих 
місць, в яких твориться сучасне 
мистецьке обличчя Ню-Йорку. 

Від 6-ої до 11-ої години вечора 
тривало мистецьке дійство, яке 
складалося з двох частин: прозу 
читали Ірена Забитко та Олексан
дер Мотиль, вірші - Василь Мах-

но, а власні англійські переклади 
віршів В. Махна - д-р Орест По
пович. 

Дем'ян Колодій показав фільм 
про Помаранчеву революцію в 
Україні, Юрій Шевчук (Україн
ський кіноклюб) демонстрував 
найновіше українське кіно та муль
типлікацію. Також звучала україн
ська музика у виконанні Юліяна 
Китастого та гурту „Черес" (Ан
дрій Милявський та Галина Реме
зова). Про успіх акції свідчить хоча 
б те, що протягом кількох годин 
зала була виповнена вщерть. 

Наступна зустріч з учасниками 
„Української ночі" відбудеться 24 
вересня у „Bowery Poetry Club". 

Пресова служба НТШ 

Учасники „Української ночі" біля кав'ярні 

Д-ра Зенона Когута вшановано 
у Харківському університеті 

Д-р Зенон Когут 
ХАРКІВ. - 26 травня відбулася 

урочиста церемонія з нагоди вру
чення директорові Канадського ін
ституту українських студій, д-рові 
Зенонові Є. Когуту диплома почес
ного доктора Харківського націо
нального університету імені В. Ка-
разіна. Таким чином відзначено ве
ликий науковий доробок Зенона 
Когута в галузі вивчення історії 
України, українсько-російських вза
ємин ранньомодерної доби, а також 
його видатні заслуги в галузі орга
нізації українських студій, розви
тку сучасного українознавства на 
Заході та в Україні, зокрема в Хар
ківському університеті. 

У 1999 р. Зенон Когут ініціював 
відкриття Програми імені Коваль
ських, спрямованої на підтримку та 
розвиток сучасного українознавства 
на сході України. Організаційним 
осередком програми було обрано 

Харківський університет, а її коор
динатором став завідувач катедри 
українознавства проф. Володимир 
Кравченко. Наслідком цього стало 
створення при Харківському універ
ситеті в 2000 р. Східнього інституту 
українознавства імені Ковальських, 
який почав розробку та втілення в 
життя низки науково-організаційних 
проектів, що мають довготривалий 
характер. Серед них - створення За
порізького осередку Інституту на 
чолі з проф. Анатолієм Бойком, ви
дання наукового щорічника „Схід-
Захід", що вважається нині одним з 
найкращих наукових видань в Украї
ні, низки щорічних міжнародних 
конференцій, семінарів. 

Вшанування Зенона Когута ди
пломом почесного доктора Харків
ського університету можна вважа
ти одним із свідчень успіху Програ
ми імені Ковальських. Принаймні, 
саме так оцінив цю подію доктор 
Зенон Когут у своїй промові. Спи
сок відомих істориків, почесних 
членів Харківського університету 
включає імена А.-Л. Шлецера, М. 
Карамзіна, ПІ. Левека, Й.-Х. Енге-
ля; почесними докторами свого 
часу було обрано М. Грушевського, 
І. Франка, О. Сфіменко. 

Вчена рада університету прийняла 
рішення про створення в університе
ті нового структурного підрозділу -
Науково-дослідного центру україн
ських студій ім. Дмитра Багалія. Та
ким чином напередодні 150-річного 
ювілею Дмитра Багалія в 2007 р. 
відроджується одна з кращих сторі
нок історії української науки, пов'я
заної з діяльністю академічного Ін
ституту історії української культури 
ім. Дмитра Багалія в 20-их роках 
минулого століття. 

Володимир Кравченко 
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Три незабутніх... 
(Закінчення зі стор. 5) 

й Вінніпеу. До першої категорії 
можна віднести Меморіяльну 
лекцію пам'яті проф. Богдана Бо-
цюркова в КІУСі, доповідь у Де
партаменті Сучасних Мов та 
Культурних Студій Альбертського 
Університету, доповідь у Центрі 
Дослідження Української Спадщи
ни при Коледжі св. Томаса Мура 
Саскатчеванського Університету 
(Саскатун) та доповідь в Інституті 
ім. Шептицького в Отаві. До дру
гої категорії відносяться виступи 
в Едмонтоні - перед членами 
Клюбу Сеньйорів у Домі Україн
ської Молоді, перед парафіянами 
в едмонтонській Українській като
лицькій катедрі св. Йосафата, пе
ред членами Товариства Україн
ських Професіоналістів та Під
приємців, перед членами Товари
ства Католицьких Жінок Канади 
та Братства Українців-Католиків 
Канади св. Йосафата; в Отаві - пе
ред духівниками та семінаристами 
Української Католицької семінарії 
Святого Духа й на завершення ка-
пелянської літургії в Отавському 
університеті; у Торонто - на Збо

рах Дорадчої Ради Української Ка
толицької Фундації та симпатиків 
Українського Католицького уні
верситету у приміщенні Канад
ської Української Мистецької 
Фундації; у Вініпезі - перед укра
їнською громадою на запрошення 
Української Вільної Академії 
Наук у Канаді та Відділу герма
ністики й славістики при Манітоб-
ському університеті у приміщенні 
Осередку Української Культури й 
Освіти. На всіх цих зустрічах по
чергово звучали головні теми 
моїх виступів - міжцерковна си
туація в Україні в умовах релігій
ної свободи, екуменічні перспек
тиви Київської Церкви та духо
вний досвід ҐУЛаґу. 

Почесними і приємними для 
мене були авдієнція у Митропо
лита Української Католицької 
Церкви усієї Канади Високопре-
освященного Лаврентія (Гуцуля-
ка), зустріч (спільно з екзархом 
Одеси й Криму Преосвященним 
Василем Івасюком) з послом до 
Канадійського парляменту Бори
сом Вжесневським та з ректором 
Університету св. Павла о. Дей-
лом Шмідтом. 

Складаю щиру подяку журна
лістам католицького радіо Ед-

V 

монтону Роману Кравцеві та ет
нічного радіо Отави Галині Ко-
рян за можливість поділитися 
своїми пережиттями з мого 10-
літнього перебування у брежнєв-
ських таборах й на засланні, а 
також спостереженнями щодо 
нинішнього церковного й полі
тичного життя України. 

Не можу не згадати вдячним 
словом тих, чиї оселі стали для 
мене рідними домівками під час 
побуту в Канаді, Це моя рідня в 
Едмонтоні й Калґарі - родини 
Дощаків та Гладишевських; 
спільнота Української Католиць
кої Семінарії Святого Духа в 
Оттаві, родина Винницьких у То
ронто, моя посестра з дисидент
ських часів Раїса Мороз у Віні-
пеґу. Крім того, ціла низка моїх 
давніх чи нових приятелів твори
ли довкола мене атмосферу сер-
дечности та культурної різнома-
нітности. До них належать по
дружжя Когутів, Клідів, Плохі-
їв, Мирослав Юркевич та інші 
співробітники КІУСу, подружжя 
Наталі Пилип'юк та Олега Іль-
ницького, подружжя Химків, 
Дацьківих і Левицьких з Едмон
тону, родина Боцюркових; Ната
ля ІПостак і Олена Гузар з Саска-
туну; родина Даревичів та інші 
члени Дорадчої Ради УКОФу, а 
також мої приятелі ще з України 
Надія Мацялко та Леся Ковален
ко з чоловіком Тарасом з Торон
то; організатори моїх виступів у 
Вінніпезі Віктор Денека та Ми
рослав Шкандрій. Окремим по
дячним словом згадаю духовен
ство, яке в різний спосіб заопіку
валося мною: 00. Михайло План-
чак, Михайло Ковальчик та Гав-

риїл Габер в Едмонтоні, оо. Кен 
Новаківський і Юрій Лазурко з 
семінарії Святого Духа в Отаві, 
о. Андрій Онуферко з їмостю 
Марією, о. Петро Ґаладза і вся 
його родина, о. Андрій Чиров-
ський, о. Боб Андерсон і Роман 
Рицар з їмостю Лілею, що об'єд
нані довкола Інституту ім. Шеп
тицького в Отаві. 

Якщо йдеться про інституції 
(передусім про Канадський Інсти
тут Українських Студій - мого 
головного спонсора, а також про 
Українську Католицьку Семіна
рію Св. Духа та Інститут Східно-
християнських Студій ім. Митро
полита Шептицького), то хай їхні 
бюджети наповнюються щедрими 
датками жертводавців, їхні по
кликання - Божими благодатя
ми, а їхні академічні теки - нови
ми творчими здобутками. Якщо 
йдеться про окремих осіб та їхні 
родини, то хай над ними завжди 
буде правиця Господня. 

Я повертаюся в Україну щедро 
обдарований і духовно збагаче
ний, щоб тепер вплітати новоздо-
буті дари у канву своєї праці в 
Українському Католицькому уні
верситеті. Праця в цій особливій 
інституції є для мене водночас і 
благословенням, і щедрою ком
пенсацією за роки, проведені в 
тюремних казематах. 

Своєрідним благословенням 
стало для мене і моє тримісячне 
intermezzo на вашій прекрасній 
землі. До побачення, Канадо, -
краю, напоєний любов'ю до 
України і жертовністю, милою 
Богові! 

Мирослав Маринович 
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НОВИНИ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Фолкльорний фестиваль в Сієтлі 
СІЄТЛ, Ваш. - Величний 

фолкльорний фестиваль відбувся 
вже в 35-ий раз, з 26 по 29 травня. 
Оскільки число бажаючих висту
пити на фестивалі вдвічі переви
щує можливості, організаторам 
доводиться відмовляти деяким ба
жаючим або ставити їх в чергу на 
наступні роки. Але українські ар
тисти з року в рік зарекомендову
ють себе як високопрофесійні 
мистці, і цього року велика україн
ська програма почалася 26 травня 

об 11-ій ранку в „Bradley Theatre" і 
тривала до 2-ої год. дня. Програма 
почалася з виступу дитячого коле
ктиву „Барвінок" (керівник Марта 
Кордуба), який представляє Украї
нсько-американське товариство 
Сієтлу, за ним виступив вокально-
інструментальний ансамбль „До
ля" з солісткою Юлією Шади-
рею. Наступною точкою програми 
були наймолодші діточки з тан
цювального ансамблю „Євшан" 
(керівник Джуан Ветерс), які 

приїхали з Аботсфорду, Канада. 
Молодий скрипаль Зак Коноваль-
чук з Нюпорту, Ореґон, у супро
воді гітари свого батька та знайо
мого музиканта, який грав на 
контрабасі (ансамбль „Вісім час
тинок"), виконав низку українсь
ких запальних мелодій. У програмі 
виступив також збірний ансамбль 
бандуристів, учасники якого вже 
не раз зустрічаються на сценах: 
Оля Герасименко з Сакраменто, 
Каліфорнія, Юрій Кулій з Салему, 
Ореґон, Джон Патрік та Олексан-
дер Криницький з Сієтлу, штат 

Вашінґтон, і Рой Торлей з Юджі-
ну, Ореґон. Вони виконали тради
ційні для бандуристів „Взяв би я 
бандуру", „Гомін степів" Г. Кита-
стого та веселі танцювальні 
українські мелодії. Дует у складі 
О. Герасименко та Ю. Кулія на цей 
раз продовжив програму бандури
стів. За ними з запальними україн
ськими танцями вийшли на сцену 
найстарші участники танцюваль
ного ансамблю „Тропак" з Річмон-
ду, Канада (керівник Христина 

(Закінчення на стор. 26) 

Виступають українські діти На сцені - гурт „Тропак" 
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ВІН був з нами в Ріміні... 
з нагоди 95-річчя проф. Валеріяна Ревуцького 

Валеріям Ревуцький 
Фото з енциклопедії 

Здається, зовсім недавно укра
їнська громада Торонто й околи
ці відзначала ювілейним концер
том 75-літття відомого театроз
навця професора Валеріяна Ре
вуцького, а цього року минає 
вже 20 років від того часу. 
Отже, Господь Бог благословив 
його труд довголіттям і тепер 
ось, у червні, він відзначатиме 95-
річчя свого трудолюбного життя, 
з цієї нагоди вітаємо проф. Ре
вуцького і щиро бажаємо, щоб у 
міцному здоров'ї він дочекався 
позитивних зрушень у відроджен
ні української культури і духо-
вности на рідних земях. Все своє 
життя він віддав українській 

справі, жив Україною, намагався 
сказати західньому світові якнай
більше про свій рідний край і 
його культуру, зокрема про 
український харківський театр 
„Березіль" та його талановитого 
режисера, розстріляного біль
шовиками Леся Курбаса. 

Про діяльність проф. Ревуць
кого писали багато авторів. Я ж 
хотів би пригадати, що на цей рік 
припадає ще одна гідна уваги річ
ниця - 60-ліття його добровіль
ного прибуття до табору інтерно
ваних вояків української дивізії 
„Галичина", тоді вже 1-ої Дивізії 
Української Національної Армії. 

Кінець Другої світової війни 
захопив проф. В. Ревуцького в 
Австрії, де більшовики чулися, 
як у себе вдома. Там вони викра
ли австрійського громадянина А. 
Бізанца і завезли до Москви, щоб 
знищити. Відразу по другій Сві
товій війні більшовицькі afенти 
в західньоевропейських країнах 
схоплювали визначних діячів 
українського визвольного руху і 
вивозили до е с е р або вбивали, 
як це сталося з д-ром Левом Ре-
бетом та Степаном Бандерою. 

Так і проф. Ревуцький, опинив
шись під кінець війни в Австрії, 
не мав там певности і тому діс
тався до Риму, де вже діяв наш 
Комітет допомоги втікачам з 
України. Але й Італія тоді була 
переповнена агентами з СССР та 

и своїми власними комуністами, 
готовими служити Москві. В 
українському Комітеті допомо
ги йому радили дістатися до та
бору біженців, але проф. Ре
вуцький вибрав табір інтернова
них дивізійників у Ріміні, які 
присягали на боротьбу з більшо
визмом. 

10 липня 1946 р. о. д-р Михай
ло Ваврик поїхав до Ріміні і від
провадив професора Ревуцького 
до табору інтернованих, де при
йняли його на місце іншого ди-
візійника і, як колись на Січі, 
йому дали нове прізвище того ж 
дивізійника. Так проф. Ревуць
кий став полоненим. В тому часі 
у таборі був уже один найстар
ший віком дивізійник - Олексій 
Девлад, який приєднався до Ди
візії, коли вона відступала з 
фронту, - колишній помічник 
славного історика Дмитра Явор-
ницького у Дніпропетровську. 

Проф. Ревуцький скоро пока
зався дуже корисним таборяни
ном: театральний гурток під ке-
рівництввом Степана Столяр
чука запросив його викладати у 
театральній школі і бути ін
структором у підготуванні вистав 
для таборян. 

Крім того, проф. Ревуцький 
писав театрознавчі статті до табо
рових газет, зокрема до тижне
вика „Батьківщина". Його 
редагував хор. Семен Федюк, а 
коли він лікувався, редакцію пе
ребирав підхор. Василь Верига. 

Па сторінках „Батьківщини" в 
1946-47 роках побачили світ 18 

статтей проф. В. Ревуцького, які 
глибоко інформували нас, моло
дих тоді людей, про театр і його 
значення у розвитку української 
культури. 

Два роки тому Головна Управа 
Братства колишніх вояків 1 УД 
УПА звернулася до проф. Ре
вуцького з проханням взятися за 
редакцію другої частини збірника 
про побут дивізійників у таборі, 
Ріміні, Італія. (Першу частину 
зредагував і видав покійний Все
волод Будний у Пю-Йорку в 1979 
p.). Коли ж він погодився. Брат
ство передало йому зібраний ма-
теріял, а згодом виписало йому 
чек на 500 дол. за редакційну 
працю і за кошти поштової пере
силки. Але проф. Ревуцький чека 
повернув, кажучи, що він робить 
це в подяку дивізійникам - за 
те, що вони поставилися до нього 
так прихильно, коли він прийшов 
до табору полонених. 

Пригадуючи ті часи, мені зда
ється, що і 60-річчя прибуття 
проф. Ревуцького до табору по
лонених українців, які присяга
лись воювати з більшовизмом за 
суверенну і самостійну Україну, є 
також датою, яка варта уваги і 
поваги. Мрії дивізійників здій
снилася, ми всі з честю витрима
ли до кінця. І з нами до кінця 
був проф. Валеріян Ревуцький, 
якого ми сьогодні вітаємо з наго
ди його 95-ліття. Многая Літа, 
дорогий ювіляте! 

Василь Верига, 
Торонто, Канада 
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Чемпіонат світу з футболу-2006 

Україна вирівняла рахунок: 
Україна - Еспанія 0:4 
Україна - Савдійська Арабія 4:0 

У небі - двадцять сміливих дівчат 

19 червня збірна України, яка га
небно програла в стартовому турі 
Еспанії - 0:4, обновивши склад і 
гру, реабілітувалася за той роз
гром перемогою над командою 
Савдійської Арабії з таким же ра
хунком: 4:0. 

Тренер Олег Блохін після ката
строфи з Еспанією визначив хворо
бу своєї збірної в тій зустрічі - без
характерність. За годину до нової 
грибули оприлюднені склади ко
манд. В українському виявилися 
Сергій Ребров і Максим Калини-
ченко, які в грі з еспанцями зали
шались на лаві запасних. 

Чекати, як проявить себе нова 
схема Блохіна і нові її складові, до
велося недовго. До першого куто
вого. Подавав Калиниченко, нама
гався бити Ребров. Аравійці йому 
перешкодили - ціною ш;е одного 
кутового, після якого Калиничен
ко став автором гольової передачі, 
яку закінчив Андрій Русол. Від ко
ліна футболіста м 'яч пролетів 
між ногами воротаря Мабрука За-
йєда. Нова схема Блохіна - з Ре
бровим і Шевченком та Калини-
ченком на лівому фланзі справді 
працювала. Центр поля, який 
Україна Еспанії програла повністю, 
тепер був за нею. До оборони, не
хай у ній були відсутні дискваліфі
кований за червону картку Владис-

лав Ващук і травмований Володи
мир Єзерський, у Блохіна теж не 
могло бути жодних претензій. 
Україна знову забила - і забила 
ефектно. Ребров стояв у трьох де
сятках метрів від воріт під кутом 
до них і стріляти з такої позиції 
було нелогічно. Аравійські захис
ники не звернули на півзахисника 
жодної уваги. І даремно. Ребров 
вдарив - і м'яч влетів у дальній 
кут воріт. Третій ґоль відбувся 
відразу після перерви - після пода
чі Калиниченка і стрибка Шевчен
ка. Потім Калиниченко, ввійшов
ши в карний майданчик, був близь
кий до того, щоб до своїх двох 
ґольових передач додати забитий 
м'яч - траєкторія його удару заче
пила поперечину, але зверху. У 
підсумку він таки забив чесно за
роблений ґоль. Не забити його 
було неможливо: перед Калини-
ченком були порожні ворота. Те
пер для того, щоб вийти в дальші 
змагання, збірній України треба 23 
червня в заключному груповому 
турі зіграти внічию з Тунісом. 

Головний тренер збірної Тунісу 
француз Роже Лемер заявив 20 
червня, що його команда повинна 
перемогти збірну України. 

„Якщо ми переможемо, то впер
ше в історії вийдемо в 1/8 фіналу", 
- сказав він. 

99 Тризуб" закінчив футбольний сезон 
ФІЛЯДЕЛБФІЯ. - Недавно за

кінчений футбольний сезон 2006 
року, був для команди „Тризуб" 
одним з найбільш успішних за 
останні кілька років. Чоловіча ко
манда під проводом Михайла Юр-
чака і Петра Борецького перемогла 
в чемпіонаті мейджор-дивізії 
„United Soccer League", Пенсильва-
нії з рекордовим вислідом: змагань 
було 16, виграних 16, здобутих то
чок було 48, забитих Голів 49, а 
пропущених - 13. Команда „Три
зуба" також здобула першість схід-
ньої Пенсильванії у змаганнях за 
аматорську та професійну чаші. У 
дальших змаганнях у півфіналі 
першого регіону, „Тризуб" посту
пився лише командам з Вірджінії і 
з Мериленду. Це були єдині дві по
разки в сезоні 2005-2006 року. 

У весняному сезоні брали участь 
та успішно закінчили змагання -

ліґові та за чашу 22 молодіжні ко
манди (14 хлоп'ячих та 8 дівочих). 

26-29 травня відбувся п'ятий 
тризубівський відкритий турнір, 
який має вже високу оцінку у фут
больному світі Америки, у ньому 
взяло участь рекордове число зма-
гунів - 80 хлоп'ячих та дівочих 
дружин у віці від 8 до 18 років. В 
тому числі змагалися 18 тризубів-
ських дружин у своїх групах за ві
ком, шість з яких здобули перше 
місце, а три - друге місце. Дружи
ни, котрі посіли перші три місця, 
як рівнож і поодинокі змагуни тих 
дружин, які виграли перше місце у 
своїй групі за віком (було 10 по
одиноких груп), одержали тради
ційні на тім турнірі чаші у формі 
тризуба. Головним провідником 
турніру був Данило Ниш. 

Ярко Козак 

Фолкльорний... 

(Закінчення зі стор. 24) 
Брандал). Цей колектив завершив 
українську програму в суботу. 
Незмінним ведучим української 
програми був, як і в попередні 
роки, відомий громадський украї
нський діяч в Сієтлі Олесь Кри-
ницький. 

в цей же ж день Зак Коноваль-
чук та його друзі виступили з 
окремою лекцією і показом скри
пок в „Nestholm Family Hall" - залі 
для лекцій. В неділю відбувся ви

ступ вищезгаданого українського 
дуету бандуристів у „Rainier-залі", 
де їхній виступ транслювався по 
радіо. А в понеділок відбувся ви
ступ дуету Роя Торлея і його дру
жини Джоан Ґаустад, які вико
нують українські пісні вперемішку 
з американськими, причому Рой 
грає на бандурі вже багато років, 
хоч сам не має ніяких українців в 
роду. Цього року водночас висту
пали артисти на 20 великих сце
нах, працювало понад 35 столів з 
різноманітними стравами і 
напоями. 

Оля Олійник 

КИЇВ. -17 червня спортсменки-парашутистки, члени першої україн
ської жіночої команди „Альфа-фокс", встановили рекорд України в кля-
сі „Великі формації': в першому стрибку на висоті 4.5 км дівчата побу
дували фігуру з 15 осіб, в третій спробі їм вдалося збільшити фігуру 
до 20 осіб. Фото УНІАН 

„Чорноморська Січ" - віце-чемпіон 
змагань за Чашу Ню-Джерзі 

Кінцевий показник табелі ігор 
еліт-дивізії сезону - 2005-06 pp. 

1.ТКС„Трентон", СК -41 точка 
2. Ґ. А. „Кікерс", СК - 3 5 
3. „Дж. Шор Бока", СК -32 
4. „Шор Гарікейнс" - 2 9 
5. УСВТ „Ч. Січ", Юніон - 2 9 
6. „ПОЛІПІ Фальконс", СК - 2 2 
7. „Стяуе", Крембері -17 
8. „Татри", Словаччина -15 
9. „Панамеріка", СК -14 
10. „Спутнік", СК - 8 

6 червня відбулися фінальні 
змагання з копаного м ' яча за 
Чашу штату Ню-Джерзі, до яких 
з 32 клюбів, що започаткували 
змагання в цій серії, дійшли дру
жини УСВТ „Ч. Січ" і „Стяуе" з 
Крембері. По
єдинок прой
шов в швидко
му темпі, в 
якому обидва 
суперники ви
явили багато 
емоцій та за
взяття. 

З а в д я к и 
пильній увазі 
суддів не було 
серйозних по
рушень пра
вил гри. Обидва напади протягом 
цих змагань створили ряд кри
тичних моментів біля воріт су
перників, але завдяки енергійним 
оборонцям та воротарям вислід 
залишився нічийним аж до 85-ої 
хвилини. 

Потім „Стяуе" провела атаку в 
підворіття „січовиків", воротар 
вибіг назустріч нападникові, ко
трого збив з ніг. Суддя не тільки 
призначив карний стріл у ворота 
„Ч. Січі", але червоною карткою 
видалив з гри воротаря. 

В останніх чотирьох хвилинах 
„січовики" провели ще дві атаки 
на ворота суперників, одначе 
успіху не осягнули і змагання за
кінчилися перемогою клюбу 
„Стяуе" - 1:0, який став чемпіо
ном і здобув Чашу Ню-Джерзі. 

Дружина „Ч. Січі" стала віце-
чемпіоном, що треба уважати за 
успіх наших молодих футболіс
тів, які під проводом Миколи 
Гординського, молодого граючо
го тренера Андрія Панаса і його 
помічника Гриця Сергієва прове

ли досить вдалий сезон. 
Відбулись змагання Ліґи: 

„Ч. Січ" - ТКС „Трентон" - 0:0 
„Ч. Січ" - „Фальконс", СК -1:3 
„Ч. Січ" - „Татри, Словаччина - 2:0 

Цими змаганнями чемпіонату 
еліт-диві-
зії „Ґарден 
Стейт Са-
кер Ліґи", 
д р у ж и н а 
„Ч. Січі" 
закінчила 
сезон. 24 
травня „Ч. 
Січ" про
вела зу
стріч з лі
дером ди
візії ТКС в 

Трентоні з вислідом - 0:0. 
4 червня „Ч. Січ" зазнала пораз

ки на виїзді з клюбом „Фальконс" 
- 1:3, хоча протягом змагань напад 
„січовиків" створив численні наго
ди до здобуття Голів. 

Не везло цим разом провідним 
снайперам, які не змогли належно 
використати можливості і навіть 
прогайнували карний стріл. Єди
ного, почесного ґоля здобув Да
нило Левицький. 11 червня „Ч. 
Січ" завершила сезон перемогою 
- 2:0, обидва ґолі цим разом здо
був К. Вільбур. Ці змагання з 
клюбом „Татри-Словаччина" „сі
човики" провели на виїзді. 

Протягом сезону в складі „Ч. 
Січі" виступали: П. Сампепос, 
А. Панас, С. Koлo^^iй, М. Гордин-
ський, К. Магер, И. Отінґер, А. 
Кудрик, М. Витвицький, Р. Хо-
мик, П. Будняк, Д. Левицький, Г. 
Сергі їв, П. Ґлен, Р. Головін-
ський, К. Вільбур, А. Олесниць-
кий, М. Гудзій, К. Пардо, Л. 
Миськів. 

Омелян Твардовський 
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ВІД М. Горбаля... 
(Закінчення зі стор. 9) 

ські аґенти знаходили їх на краю сві
та і вбивали), вони всіляко намагала
ся дискредитувати національних лі
дерів - різуни, погромники і т. ін. 

Україна вже незалежна, а імпер
ські стереотипи продовжують жити. 
Прикро за деяку писучу братію. У 
народі кажуть: „Якщо собака звик 
бігти за возом, то він і за саньми по
біжить". Давно відомо, що Петлюру 
вбив аґент ЧеКа, але світові подано 
це вбивство як афектну помсту єв
рея за погроми. І світ це проковтнув. 
Нібито не було білої гвардії Колча-
ка, а є хороша Росія і погана Україна. 

Хоча в уряді УНР було створене 
спеціяльне міністерство з єврейських 
питань, хоча Петлюра в часи розру
хи і бандитизму в Україні видав де
кілька наказів про суворе покарання 
за найменшу наругу над єврейським 
населенням, хоча Петлюра був відо
мий як гуманіст і юдофіл, хоча Во
лодимир Жаботинський (засновник 
сіонізму) як сучасник Петлюри ви
словив бажання: „Коли я помру, я 
хочу, щоб на моєму пам'ятнику було 
написано таке: „Tjn лежить людина, 
яка приятелювала з Петлюрою...". 

Але стереотип живе інший. Бою
ся, що О. Бураковський належить 
не до тих, хто готовий ламати ім
перські стереотипи. Він далі бі

жить за імперським возом. 
Уже на декількох українських ін

формаційних сайтах пройшла аргу
ментована інформація, що „ідейне 
подвижництво" Георгія Щокіна 
(ректора МАУП), інспіроване ро
сійськими спецслужбами, але цієї 
інформації Бураковський ну, ніяк 
не хоче бачити зі своєї дзвіниці. Чи 
російськомовній газеті про таке не 
личить писати? 

Так, Щокін як лідер УКП (Україн
ська консервативна партія), що по
стійно педалює єврейське питання в 
Україні, був зі своєю партією суб'єк
том виборчого процесу до парлямен-
ту. І що ж? Скільки ж він набрав го
лосів? Здається, не нашкріб навіть 
одного відсотка прихильників. Отут 
би Бураковському й крикнути на весь 
світ: „Ось де справжній рівень юдо-
фобіїв Україні!" 

Але цієї статистики він воліє не 
зауважити, бо це не вписується в 
його „літературний" стиль „страш
ної України". Ще б пак, коли у тек
стах О. Бураковського значиться: 
„Серед євреїв домінує думка, що 
Україна - оплот антисемітизму", 
то не писати ж йому, що таку дум
ку формує сам О. Бураковський! 

Зате про Верховну Раду він напи
ше: „їм не вистачило 17 голосів, 
щоб, по суті, санкціонувати в Україні 
погроми, прикриваючись гаслом про 
„свободу слова". Бачите, як страш
но? Хоч, як на мене, за такі цинічні 

„літературні" вихиляси „члену Со-
юза писателей СССР" треба було б 
„держать ответ" перед українським 
парляментом. 

Для читача уточню, що йшлося 
там про правомірність закриття су
дом газети „Сільські вісті". Я ніколи 
не передплачував цієї газети - не 
тому, що вже давно не селянин, а 
тому, що вважав її „колгоспно (чи
тай - рабсько)-комуністичною". І 
раптом Вадим Рабінович (здається. 
Голова єврейських організацій в 
Україні) піднімає галас на весь світ: 
„Сільські вісті" - антисемітська га
зета!". Газета надрукувала статтю, 
потрактовану як антисемітська. 

Очевидно, є речі і теми, від яких 
редакторам газет варто було б затри
муватися. І напевно, мав рацію Ми
рослав Маринович, виступивши з 
осудом тієї статті. Можна зрозуміти і 
його закид: „Мовчанню української 
інтелігенції з цього приводу я не зна
ходжу пояснень". 

За всю інтелігенцію не беруся ска
зати, відповім за себе. Направду, 
мені також хотілося з цього приводу 
щось написати, але відчуття, що тим 
самим стаю на бік Рабіновича, не до
зволило взятися за перо. 

Ніколи не міг змусити себе става
ти в один ряд із пройдисвітами чи 
шахраями. Солідаризуватися ж із 
Рабіновичем як із колишнім аре
штантом не дозволив статус: коли 
нас, дисидентів, арештовували за 

правозахист або художню творчість 
(антирадянську), то Рабіновича - за 
„розкрадання в особливо великих 
розмірах". І ще одна відмінність - я 
ніколи не був стукачем. 

Так, він сьогодні олігарх. Став 
фантастично багатим у той час, 
коли більша частина населення 
України опинилася на межі край
ньої бідности. 

Але є вартості, які не вимірюють
ся грішми. Я висловив свою думку 
щодо цього пана, але хто має очолю
вати єврейські громади, є справою 
самих громад. 

Гадаю, що з тією газетою більше 
шкоди наробив сам Рабінович. Народ 
мудріший, ніж про нього думають, і 
сам розібрався б, де правда, а де -
навпаки. Прочитав би, викинув би. А 
тут такий галас. Дійшло аж до Вер
ховної Ради. Кажуть, після того ти
раж газети зріс. 

Наголошу - вживані в моєму 
тексті означення „шахрай", „про
йдисвіт" не мають жодного етніч
ного забарвлення, ці поняття ін
тернаціональні. 

І ще: не вважаю, що антиукрашізм 
чимось іфаший від антисемітизму. 

Микола Горбаль 

Від редакції: Запрошуємо О. 
Бураковського висловити свою 
думку з приводу листа Миколи. 
Горбаля. 

В столиці Україні 
Дні ізраїльського 

київ. - протягом чотирьох днів 
в столиці України продемонстру
ють 5 стрічок відомих кіно режи
серів та початківців Ізраїлю. Оці-
новувачі кіномистецтва констату
ють: Ізраїль - це не лише війни, 
країна може пишатися своїми до
сягненнями у створенні сучасних 
фільмів. Біль, радість та трохи ін
тиму. Переживання дорослої лю
дини та підлітка, що пізнає світ. 
Усе це захоплює та змушує гляда
чів співпереживати історію разом з 
акторами. 

Ще минулого року під час Днів 
ізраїльського кіно переважала 
тема терроризму та війни. Тепер 
режисери зробили ставку на війну 

почалися 
кіиа 
людини з її внутрішнім світом та 
на її емоції. Наомі Бен Амі, Посол 
Ізраїлю в Україні, сказав: „Там 
стало більше емоцій". Ізраїльське 
кіно подорослішало, переконані і 
українські кінокритики. 

Стрічка „Трагедія Ніни", що від
кривала перший день фестивалю, 
отримала 11 нагород у Ізраїлі. А 
також, зібрала у кінозалях країни 
рекордну кількість глядачів. Кіно
критики прогнозують її успіх і се
ред українців. П'ять стрічок - 5 
різних режисерів. Утім, усі фільми 
об'єднує одна ідея - сприймати 
життя таким яким воно є. 

УНІАН 

Книжки, надіслані до бібліотеки 
тижневика „Свобода'' 

Галина Могильницька, „Літос" 
(або Камінь з пращі правди на роз
биття митрополичого блудосло-
вія) - яскравий зразок сучасної по
лемічної літератури. У книжці, з 
посиланням на історичні, релігійні 
та релігієзнавчі джерела, обґрун
товується необхідність створення в 
Україні єдиної Помісної Україн
ської Православної Церкви як 
Гаранта повноцінного духовного й 
національного відродження нашого 
народу. Видавництво „Українська 
ідея", Бровари, 2006 рік. 

Ніна Бай, „Українка, збережена 
Господом" - це хроніка життя гли-
боковіруючої, мужньої, нескореної 
жінки родом з степової України. 
Видавництво „Азимут-Україна", 
Київ, 2003 рік. 

Ланселот Лавтон, „Українське 
питання". У книзі публікуються до
повіді про Україну британського 
журналіста Л. Лавтона - одного з 
засновників та активних членів 
створеного в 1935 році у Великій 
Британії Англо-українського комі
тету - „Українські питання" та 
„Україна - найбільша проблема Ев-
ропи". Видання здійснили Націо
нальна Академія Наук України, Ін
ститут історії України, Посольство 
Великої Британії в Україні, Фунда
ція ім. О. Ольжича. Видавництво 
„Спадщина", Київ-Лондон 2006 рік. 

Даринка Сухоніс, „Світ моїх 
мрій" - нариси. Це перша спроба 
пера молоденької випускниці се
редньої школи. У неї цікаві нариси 
про її дитинство, довколишній світ 
- про тварин, яких вона просто 
обожнює, і, звісно, про таке світле 
почуття, як кохання. 

Редакційна колегія, „Верхови
на" - літературна мозаїка. Орган 
дружньої ланки прихильників 
ідейної літератури, ч. 37, Вікторія, 
Кензас, 2006 рік. 

Літопис УПА, „Волинь, Поліс
ся, Поділля: УПА та запілля 1944 
- 1946. Документи і матеріяли. 
Наукове видання. Нова серія, том 
8. Київ - Торонто, 2006 рік. 

Іван Котляревський, „Аепеі-
da" - німецькою мовою. Видання 
Українського Вільного Універси
тету в Мюнхені та Інституту сла-
вянської філології Мюнхенського 
університету ім. Людвіка-Макси-
міліяна. Мюнхен, 2003 рік. 

Михайло Брайчевський, 
„ К 1 є і -
пег Abriss einer Geschichte der Uk 
raine Vom Palaolithikum zur Peres 
troika". Видання Українського 
Вільного Університету, Мюнхен, 
2001 рік. 

Іммануїл Кант, „Пролегомени 
до кожної майбутньої метафізи
ки, яка зможе виступати як на
ука". Переклад українською мо
вою під редакцією проф. д-ра Іва
на Мірчука. Ювілейний рік Імма-
нуїла Канта. Видання Українсько
го Вільного Університету, Мюн
хен, 2004 рік. 

Матильда Шарнаґль-Саюк, 
„У мерехтливому сяйві часу". Пе
реклади українських поетів XIX -
XX століть німецькою мовою. 
Видання Українського Вільного 
Університету, Мюнхен, 2005 рік. 

Іван Мірчук, „Естетика". За 
редакцією та з передмовою Ми
коли Шафовала. Серія: Моногра
фії ч. 60. Видання Українського 
Вільного Університету, Мюнхен, 
2003 рік. 

„Напрямки української культу
ри". Серія: Varia Nr. 50. Видання 
Українського Вільного Універси
тету, Мюнхен, 2003 рік. 

„Вступ до філософії". Серія: 
Підручники ч. 17. Видання Україн
ського Вільного Університету, 
Мюнхен, 2006 рік 
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До 25-ліття смерти 
св. п. д-ра Миколи Кузьмовича 

(1914-1981) 
Минуло цілих 25 літ відтоді, 

як відійшов від нас у вічність св. 
п. д-р Микола Кузьмович. Була 
це надзвичайно скромна і працьо
вита людина, добрий лікар і па
тріот та великий шанувальник 
української літератури і мисте
цтва, а особливо - українського 
екслібрісу.При цій сумній річниці 
годиться згадати про його життє
вий шлях і діяльність. 

Народився він 9 серпня 1914 
року у Стрию, в родині д-ра Воло
димира Кузьмовича, знаного пу
бліциста і педагога, директора 
гімназії (1920-30 pp.) та посла до 
польського Сейму (1935-38 pp.). 

Микола закінчив гімназію у 
Львові, а медичні студії - у Львів
ському університеті в 1938 р. Під 
час студій був активним членом 
Медичної Громади і Пласту та 
часто дописував до журналу плас
тової молоді „Вогні". 

У 1938 p., як лікар, в ранзі капі
тана, був мобілізований до поль
ського війська та служив у Вар
шаві, де його захопила Друга сві
това війна. Потрапив у німецький 
полон біля Кутна. Завдяки успіш
ному клопотанню його нареченої 
- журналістки Ольги Шепарович, 
був звільнений з німецького поло
ну та переїхав до Кракова, де 
одружився з нею та почав працю
вати хірургом в університетській 
клініці. 

Влітку 1941 р. повернувся до 

Львова і працював у хіроргічному 
відділі „Народної лічниці", де був 
асистентом д-ра Бориса Филипчака. 
У 1941 році виїхав з дружиною до 
Кракова, відтак - до Лінца, а звідти 
- до Бад Ішлю, де завдяки допомозі 
свого приятеля д-ра Б. Филипчака 
отримав посаду лікаря-ординатора. 

В 1949 р. емігрував з родиною 
до США, де відбув резадентуру 
в лікарні і підтвердив свій лікар
ський диплом та відкрив свою 
приватну лікарську практику в 
Бабилоні, Лонґ Айленд. Одно
часно працював хірургом у двох 
місцевих лікарнях, а наприкінці 
життя був директором лікар
ської клініки для старших осіб 
та важко хворих. 

Крім своєї професійної праці, 
цікавився українською літерату
рою і мистецтвом та мав цінну 
бібліотеку, яку подарував Укра
їнському Інститутові в Гарварді. 

Також захоплювався творами 
модерного мистецтва, в 1960-их 
роках відвідував курси модерно
го мистецтва у Метрополітен-
музеї в Ню-Йорку. Він був ще
дрим меценатом на літературні 
цілі, як видання „Нової поезії" та 
здійснення театральної вистави 
„Кам'яний господар". 

В домі Ольги і Миколи Кузьмо
вичів відбувалися літературно-
мистецькі вечори, де читали ще 
недруковані твори Богдан Кравців, 
Іван Керницький, Емма Андієв-

ська, Юрій Тарнав-
ський, Богдан Бойчук, 
Патриція Килина та 
інші. 

Д-р М. Кузьмович 
зібрав найбільшу ко
лекцію українських 
книжкових знаків -
екслібрисів, яку, по 
його смерті, дружина 
Ольга (О-КА) пода
рувала Українському 
Національному музе
єві у Львові. 

Також ще в 1973 р. 
організував свою ви
ставку екслібрисів, під 
час якої зробив цікаву 
доповідь „Генеза екс
лібрису та його розви
ток в Україні". З 1956 
року д-р М. Кузьмо
вич постійно допису
вав на мистецькі теми 
до „Свободи", а з 1962 
р. до „Сучасности". 

На жаль, він перед
часно помер після ко
роткої, але тяжкої 
хвороби (рак підшлункової зало
зи) 11 червня 1981 p., не завер
шивши усіх можливостей і зді
бностей свого великого ума і сер
ця. М. Кузьмович залишив в 
смутку свою родину і приятелів, 
які його любили і шанували. 

Автор цих рядків мав щастя 
тільки раз його побачити при опе
рації в „Народній Лічниці" (в 1943), 
коли як студент медицини приходив 
до лікарні. Покійний д-р Василь 
Кархут вчив мене і, мабуть, від них 
обох я „заразився" історією україн
ської медицини і збирання медич-

Св. п. д-р Микола Кузьмович 
них марок і екслібрисів. 

Недавно я передав свою скромну 
збірку екслібрисів своякові Миколі 
Савицькому, внукові св. п. Миколи 
Кузьмовича, який, як його славний 
дід, цікавиться українським мисте
цтвом і в пам'ять діда організ)гвав 
товариські сходини з виставкою 
українських екслібрисів. 

В суботу, 10 червня, була відправ
лена поминальна Служба Божа і Па
нахида д-ра Миколи Кузьмовича. Ві
чна і славна Йому Пам'ять! 

Д-р Павло Пундій 

акадеиік, професор 

МИКОЛА КОЛЕССА 
(1903-2006) 
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В пам'ять Мирослава Лепкалюка 
12 червня минула перша річниця 

від смерти Мирослава Лепкалюка, 
який у перші роки після Другої сві
тової війни ініціював, формував і 
здійснював організоване життя 
української діяспори на терені 
США, а зокрема в Ню-Йорку. Слі
ди його інженерної творчости за
лишились по цілій Америці у ви
гляді мостів і далекобіжних шля
хів. Він був ініціятором і першим 
головою Товариства українських 
інженерів. 

У 1953 році придбання для по
треб української громади Україн
ського народного дому у Ню-Иорк 
сталось за його почином і великим 
фінансовим вкладом. Він був пер
шим головою дирекції дому, у яко
му почало пульсувати і розвиватись 
українське громадське, культурне і 
політичне життя. Тут примістились 
театр Йосипа Гірняка і Олімпії До-
бровольської, школа мистецького 
слова Олімпії Добровольської, яку 
згодом продовжувала Лідія Кру-
шельницька, хор „Думка", Об'єд
нання Прихильників Визвольної Бо
ротьби України, О'єднання Держав
ного Відродження України, велика 
театральна заля, український ресто
ран і відома бара під назвою „Лис 
Микита". Варто переглянути того
часний шіоденник „Свобода" і поба
чити, що у тому ж УНДомі діялось 
і як творив свої фейлетони відо
мий письменник-фейлетоніст Ікер -
Іван Керницький, якого героями 
часто були Й. Гірняк, М. Лепка-
люк і багато інших. Тут також 
була кравецька майстерня „Ді-
ядем" Заклинського. Народний дім 
став справжнім осередком україн
ського організованого життя. 

М. Лепкалюк заснував волей
больну дружину „Плай", яка бра
ла участь в американських турні
рах, здобуваючи перші місця. Вод
ночас був великим любителем те
нісу - його можна було бачити на 
тенісових кортах Союзівки. Також 
був активним членом Карпатсько
го Лещетарського Клюбу. 

Мирослав народився на Гуцуль-
щині, у селі Старий Косів, що на 
Івано-Франківщині, у родині Івана і 
Марії Лепкалюків. Батьки дали 
йому родинне і релігійне виховання 
та належну освіту. На жаль. Друга 
світова війна перебила його студії, 
і щойно після її закінчення він за-
кічив студії інженерії у 1946 р. в 
університеті будівельного відділу 
у Штутгарті, одержавши диплом 
інженера-будівельника. 

В 1947 році, М. Лепкалюкові з 
дружиною Іриною (з дому Сахно) 
пощастило прибути до СІЛА. Ми
рослав спершу влаштувався інже
нерній фірмі „Senderson & Porter" 
у Ню-Йорку, як кресляр-дизайнер, 
а дружина здобула провідне місце, 
в одній з нюйоркських компаній. 
Як здібний інженер, М. Лепка
люк у фірмі „F.R. Harris, 
Construction Engineers" став голо
вним інженером з будови мостів, 
співвласником фірми. Головним 
інженером був пластовий діяч, 
Ярослав Іладкий, у фірмі працю
вали українці Зенон Баб'юк, Воло
димир Винників, Вячеслав Ви-
шневський, Володимир Демчук, 
Олег Лисяк, Іван Мартинець, Зе
нон Матла, Богдан Певний, Орест 
Радиш, Євген Саламаха, Орест 
Слубчинський, Смогаржевський, 
Михайло Сосяк, Свген Стахів, Зе
нон Чайківський, Мирон ІПарко, 
Василь Якимчук й інші. Автор 
цих рядків теж робив перші кроки 
в США у фірмі Ловрі-Лепкалюка. 

У 1958 році М. Лепкалюк став 
співласником фірми „Е. Pichel, 
Inc." і власником „Borsari Corp.", 
де провідним інженером був Ев-
стахій Ярош, працювали Я. Бурбе-
ло, Семен Заброцький, Ігор Греч-
нів, Юрій Матушевський, Роман 
Микита, Петро П'ясецький, Орест 
Семчишин, Ігор Сохан, Я. Ткач, 
Галя Хамула. 

М. Лепкалюк належав до прак
тичних і відважних осіб, які не зу
пиняються на досягнутому. Вре
шті він став головою однієї з най-
престижніших інженерних фірм з 
будови мостів „Frankland & 
Lienhard Consulting Engineers" у 
Ню-Йорку, яка побудувала низку 
мостів і доріг у Каліфорнії, Кента-
кі, Конектикаті, Люїзіяні, Масачу-
сетсі, Мишиґені, Ню-Йорку, Ню-
Джерзі, Огайо, Пенсильванії... 

На жаль, Мирослав М. Лепка
люк, який був щедрий для україн
ської громади, відходив у великій 
бідності, перебуваючи довгий час 
паралізований в одному з домів 
для хворих. Тлінні останки М. 
Лепкалюка спочивають без па
м'ятника на цвинтарі св. Андрія у 
Бавнд Бруку. На мою скромну 
думку, українська громада, а зо
крема Український народний дім у 
Ню-Йорку і Товариство україн
ських інженерів повинні поставити 
йому пам'ятник. 

Микола Галів 

В О Л О Д И М И Р СМАГА 

МАРІЇ-КАЛИНИ 
КУЛЬЧИЦЬКОЇ 
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ОЛЬГА смородсЬКА 
(з дому НАГЛЯКІВ) 

ВОЛОДИМИР СЕМЕНЮК 

РОМАН ПАЧОВСЬКИЙ 

МИХАЙЛО ДРОГОБИЦЬКИЙ 

ОЛЬГА с м о р о д е Ь К А 
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