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Верховна Рада обрала голову, утворила нову 
коаліцію і... розпочала бійки 

Провідник СПУ Олександер Мо
роз, обраний головою Верховної 
Ради України під час відпочинку. 

Фото УНІАН 

ПАРСИПАНІ, Н. Дж. - В Украї
ні стався фактичний провал „пома
ранчевої коаліції" - після того, як 
один з її провідників, голова Соція-
лістичної партії Олександер Мороз 
6 липня став головою Верховної 
Ради. О. Мороз висунув свою кан
дидатуру на посаду голови - всупе
реч попередній згоді між СПУ, 
БЮТ та „Нашою Україною" щодо 
підтримки на цій посаді Петра По-
рошенка. Представники Партії 
Регіонів, які після створення коалі
ції перебували в опозиції, а також 
комуністи під час таємного голосу
вання віддали 238 голосів за О. Мо-
роза. Після обрання О. Мороза го
ловою Верховної Ради представни
ки Партії Регіонів заявили про змі
ну формату коаліції. Провідник 
Партії Регіонів В. Янукович назвав 
О. Мороза най досвідченішим полі
тиком Верховної Ради, який здатен 
об'єднати Україну. Після обрання 
голови у ніч з 6 на 7 липня провід
ник фракції „Нашої України" Роман 
Безсмертний заявив про перехід цієї 

ПрОПреЗИДеНТСЬКОЇ сили в ОПОЗИЦІЮ. 
11 липня після відкриття вечір

нього засідання парляменту пред
ставники БЮТ і бльоку „Наша 
Україна" знову увімкнули гучно
мовці. У Верховній Раді розпоча
лася бійка між депутатами СПУ і 
БЮТ, бійки виникали пізніше у 
різних місцях Верховної Ради. 
Проте депутати усе ж прийняли рі
шення про створення 26 парля-
ментських комітетів і спеціяльних 
комісій, прийняття цього рішення 
супроводжувалось бійкою. Зокре
ма депутати від „Нашої України" і 
БЮТ увімкнули сирени, не давали 
можливости соціялістам голосу
вати і намагалися штурмом про
йти до парляментської трибуни. 
Варто було О. Морозові відкрити 
рота, як лунало таке завивання, 
що вуха глухнули. 

Проте О. Мороз оголосив роз
гляд питання про призначення пер
шого віце-спікера, і Адам Марти-
нюк, який претендує на цю посаду 
від КПУ, зміг зробити доповідь з 

парляментської трибуни, яку ото
чили депутати Партії Регіонів і 
КПУ. „Я комуніст, і цим я все ска
зав. Я є таким, як є, таким я і зали
шаюся", - сказав А. Мартинюк. 

У двох центральних проходах се
сійної зали депутати від Партії 
Регіонів і КПУ, а також депутати 
від БЮТ і „Нашої України" зійшли
ся „стінка на стінку". Багато депу
татів встигли переодягтися у спор
тивні сорочки, знявши піджаки і 
краватки. В. Янукович-молодший 
вже через півгодини після початку 
засідання зняв краватку, бо йому 
пояснили, що краватка в такій ситу
ації абсолютно непотрібна. 

Депутатам від БЮТ вдалося за
брати частину карток у соціялістів. 
Однак, коаліції вистачало голосів, і 
вони голосували за всі рішення 227 
голосами. Провідник „Нашої Украї
ни" Р. Безсмертний назвав Анти-
кризову коаліцію „сумішшю буль
дога, носорога і шакала" і зазначив: 
„Події, що відбувалися й відбудуть
ся з 7 до 17 липня, ми будемо вва
жати незаконними і неконституцій
ними. Ми робитимемо усе, аби при-

(Закінчення на стор. 3) 

Засудження комунізму оздоровить суспільство 
Останнім часом ми часто згадуємо, що україн

ська держава з'явилася пя'тнадцять років тому 
внаслідок компромісу - між демократами та кому
ністами, патріотами та „креолами", романтиками і 
прагматичними циніками. Тому подолання „цивілі-
заційної спадщини" комуністичної системи - дво-
ємислення, брехні, недовіри, корупції - в Україні 
йде надзвичайно драматично. Українське суспіль
ство сьогодні більше, ніж колись, виявляється роз
діленим стосовно розуміння своєї ідентичности, 
засадничих цінностей, та в ставленні до минулого. 
Хтось сьогодні сприймає „совкове минуле" з відра
зою, а для когось це - рятівний острівець стабіль-
ности у бурхливому навколишньому світі. При цьо
му країна в цілому страждає від невизначености 
щодо того, чим треба пишатися і чого соромитися у 
своїй найновішій історії. На такі запитання не має 
чітких та авторитетних відповідей сама українська 
держава. І не в останню чергу саме через це відбу
ваються безконечні колізії в її керівництві, гальму
ється її розвиток та просування вперед. 

Звичайно, проблема усвідомлення та оцінки 
отриманої від комуністичної системи спадщини -
не лише у вигляді ідеологем та історичних фактів, 
але й у засвоєних рисах поведінки - не є винятко

вою проблемою України. Вона властива, так чи 
інакше, всім посткомуністичним країнам. Особли
во цікавим для України може бути досвід Румунії 
- сусіда, який довгий час перебував в такому ж, 
як Україна, стані невизначености та суцільної ко-
румпованости. Як і в Україні, вчорашні комуністи 
на чолі з Іоном Ілієску понад десятиріччя залиша
лися тут при владі, а з перемогою на президент
ських виборах 2004 року Траяна Басеску (який, до 
речі, вибрав помаранчевий колір для своєї кам
панії) відбулося значне оновлення політичних орі
єнтирів країни. 

У квітні цього року Траян Басеску створив прези
дентську комісію для дослідження наслідків кому
ністичної диктатури в Румунії. її завдання - науко
во узагальнити відомості про злочини та шкоду, за
подіяну країні комуністичним режимом за весь час 
його існування (1945-1989 pp.). На посаду керівника 
комісії президент Румунії запросив Владіміра Тис-
меняну відомого історика та філософа, який за ча
сів комуністичного режиму емігрував з Румунії до 
США і тепер живе й працює у Вашінгтоні. 

На запитання коореспондента тижневика „Свобо
да" Петра Войцеховського відповідає професор 
Владімір Тисменяну 

- Чому питання осуду кому
ністичного режиму не порушува
лося в Румунії багато років, і що 
спонукало зробити це тепер? 

- Треба відзначити, що лише в 
Румунії повалення комуністич
ного режиму відбулося з про
литтям крови. Диктатор Чаушес-
ку намагався застосувати армію 
та службу безпеки, щоб приду
шити повстання спершу у Тим-
ішоарі, а згодом в Букарешті. 15 
та 21 грудня 1989 року загинуло 
понад 1000 осіб, і досі залиша
ється чимало таємниць навколо 
тих подій. 

Потрібно було розслідувати 
злочини режиму відразу. Але 
справа в тім, що люди, які при
йшли за Чаушеску, хотіли бути, 
подібно до Горбачова, реформа
торами в межах старої системи. 
Вони прагнули не створення бага-
топартійної демократії, а радше 
запозичення горбачовської моде
лі реформ згори. Безпосередньо 
провідником такої стратегії був 
перший посткомуністичний ппро-
відник країни Іон Ілієску - він за
галом понад 11 років керував 
країною. Він особисто не був за
цікавлений в такому розсліду

ванні - адже ВІН сам привів шах
тарів у червні 1990 р. до Букаре-
шту, щоб розчавити демократич
ну опозицію. 

Ілієску неодноразово казав, що 
немає потреби в суді над комуніз
мом, НІ в дискусії про комуніс
тичне минуле, тому що револю
ція 1989 року розв'язала своє за
вдання - комуністична партія 
скомпрометована та зникла. На
віть тепер, коли президент Басес
ку призначив свою комісію, Ілі
єску знову зробив заяву, висло
вивши сумнів, що це потрібно -
бо комунізм вмер, правда про 

Проф. Владімір Тисменяну 

нього відома, і немає причин три
вожити „демонів минулого". 

Був також чотирирічний період 
правління демократичного прези
дента Еміля Константінеску. Той у 
своїх зверненнях неодноразово за
суджував комунізм - наприклад, у 
знаменитому зверненні до асоція-
ції колишніх політв'язнів він від 
імені держави вибачився за репре
сії комуністичного режиму. Але у 
спадщині константінескового прав
ління бракує офіційного докуме
нту, який від керівництва держави 

(Закінчення на стор. 10) 
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^̂ ^̂ ^̂ Е УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ^ ̂ ^^^^ш 
у Римі обговорили 

проблеми УГКЦ 

РИМ. - Від 27 червня до 4 липня в 
Римі відбулася чергова сесія По
стійного Синоду Спископів УГКЦ, 
яку очолював Блаженнійший Лю
бомир Гузар, Архиєпископ Києво-
Галицький. Під час синодальних на
рад отці порушували чимало важ
ливих питань, що стосуються жит
тя Української Греко-Католицької 
Церкви та її вірних. Глава Україн
ської Греко-Католицької Церкви 
Любомир Кардинал Гузар 10 липня 
повідомив, що єпископи Постійного 
Синоду УГКЦ мали коротку зу
стріч з Папою Бенедиктом XVI. Під 
час з ним розмови вони обговорю
вали проблему надання патріярхату 
українським греко-католикам. Зу
стріч була плідною, бо показала, 
що Папа обізнаний з проблемою і 
прихильно ставиться до її вирішен
ня. Ішлося не лише про конкретні 
висліди для певної конфесії, але й 
про взаємини Ватикану з Східніми 
Церквами та їх ролею у католициз
мі. Відтак йшлося про те, щоб по
бачити справу надання патріярхату 
не лише з точки зору греко-католи
ків, але й усієї Католицької Церкви. 
Водночас він зауважив, що зараз це 
питання набагато ближче до вирі
шення, аніж сорок років тому, коли 
усередині духовенства УГКЦ не 
було згоди з цього приводу. А на 
сьогодні практично всі перепони по
долані, вважає Кардинал Л. Гузар, і 
йдеться скоріше про технологічні 
моменти, бо у церковному праві не
має чітко виписаного механізму на
дання патріярхату для східніх Цер
ков. Члени синоду також обговори
ли питання пришвидшення процесу 
канонізації Митрополита Андрея 
Шептіщького та влагодження спра
ви з канонізацією Патріярха Йосипа 
Сліпого. Перебуваючи в Римі, чле
ни Постійного Синоду відвідали 
Папську Раду пастирської опіки для 

мігрантів, де розмовляли про вирі
шення проблем українських заро
бітчан. Як розповів Блаженнійший, 
основною темою стали права укра
їнців в Італії, їх легалізація. 

Донеччина -
найбільш корумпована 

ДОНЕЦЬК. - У Донецькій об
ласті показники адміністративно-
кримінальної корупції є одними з 
найвищих в Україні. Донеччина 
далі не втрачає давно набутого 
статусу найбільш корумпованого 
регіону України, повідомив 10 
липня Ігор Гайдуков, начальник 
головного відділу боротьби з ко
рупцією й організованою злочин
ністю СБУ в Донецькій області. 
За підсумками чотирьох місяців 
цього року, управління СБУ в До
нецькій області під час застосу
вання адміністративних заходів 
щодо протидії корупції, відповід
но до закону України, склало 80 
адміністративних протоколів. Та
кож воно встановило 75 фактів 
корупційних дій держслужбовців. 
СІЛА мають намір виділити Укра
їні ґрант на суму 45 млн. дол. на 
боротьбу з корупцією в держав
них органах терміном на два 
роки. Україна натомість зобов'я
зується долати корупцію та залу
чати в економіку чужоземні ін
вестиції. Також у червні міністер 
юстиції Сергій Головатий назвав 
найкорумпованіші органи в Украї
ні. Це податкова служба, Держав-
тоінспекція, медичні установи, 
вищі навчальні заклади й особли
во суди. Парадокс - найкорумпо-
ванішими в нас є ті органи, які 
мали б вести боротьбу з корупці
єю. Окрім того, за словами С. Го
ловатого, 86 відсотків громадян 
України вважають явище корупції 
поширеним, а 63 відсотки готові 
давати хабарі. За таких умов вес
ти боротьбу з корупцією просто 

•Нова провокація проросійських 
сил проти татар в Криму 

БАХЧИСАРАЙ, Україна. - Вже кілька днів в колишній столиці Крим
ського ханства - Бахчисараї - триває акція протесту кримських та
тар, які вимагають від влади перенести в інше місце базар в Бахчиса
раї, який розташовано на території стародавнього мусульманського 
кладовища. Торговці не мають наміру звільняти базар. Коли кримські 
татари розпочали пікетування базару, проти них вирушили кримські 
росіяни, яких подекуди чемно називають „слов'янами", вельми аґре-
сивно налаштовані ufodo пікетувальників. 8 липня відбулася бійка між 
пікетувальниками і супротивниками перенесення ринку, в якій по
страждало декілька осіб. На фото: бійці спеціяльних підрозділів 
„Барс" і „Беркут" розділяють кримських татар і „слов'ян", між якими 
декілька днів продовжується протистояння в Бахчисараї. 

Фото УНІАН 

неможливо, а мшістер юстиції на
зиває корупцію в нашій державі 
„елементом культури". 

Брат міністра внутрішніх 
справ С. Луценко спалив 

квиток члена СПУ 

РІВНЕ. - Двоє активістів Рівнен
ської міської організації Соціяліс-
тичної партії України 10 липня на 
прес-конференції у Рівному заяви
ли про вихід з партії ї спалили свої 
партквитки. Серед них - рідний 
брат міністра внутрішніх справ 
Сергій Луценко, який кілька років 
тому очолював міську організацію 
СПУ, а нині працює помічником 
народного депутата України. Разом 
з ним партквиток спалив і Сергій 
Штурхецький - заступник головно
го редактора газети „Рівне вечір
нє", який був п'ятим у списку соці-
ялістів на виборах до міськради. 
Свій вчинок вони пояснили тим, 
що не схвалюють рішення голови 
партії Олександра Мороза про 
створення коаліції у парляменті 
разом із Партією Регіонів і кому
ністами. С. Луценко повідомив, що 
одна з обласних організацій СПУ 
уже схвалила рішення про само
розпуск. За його словами, якщо 
цей процес набере обертів і про са
морозпуск оголосять 14 обласних 
організацій, тоді постане питання 
про те, кого ж представляє фрак
ція СПУ у Верховній Раді, а відтак 
Президент України матиме підста
ви для розпуску парляменту. 

Передумова для подання 
кандидатури прем'єра 

КИЇВ. - Віктор Ющенко заявив, 
що подасть кандидатуру прем'єра 
до парляменту лише після віднов
лення праці Конституційного суду. 
На цьому Президент України наго
лосив 8 липня у своєму традицій
ному суботньому радіозверненні 
до українського народу, присвяче
ному останнім подіям в парлямен
ті. „Для формування уряду зали
шається три тижні. На розгляд 
Президента коаліція має подати 
кандидатуру прем'єр-міністра. Од
нак я подам її в парлямент лише 
тоді, коли буде відновлено діяль
ність Конституційного суду", - ска
зав глава держави. 

Україна поширює 
інформаційну присутність 

за кордоном 

КИЇВ. - 7 липня міністер закор
донних справ України Борис Тара-
сюк взяв участь в урочистій цере
монії започаткування спільного 
проєкту МЗС з телеканалом „Ін
тер", спрямованого на поширення 
інформаційної присутности Украї
ни за кордоном. У ході церемонії 
п'ятдесят комплектів супутнико-
вого телебачення були передані те
леканалом „Інтер" Міністерству 
для подальшого їх передання че
рез дипломатичні представництва 
України за кордоном українським 
громадським об'єднанням, на
вчальним закладам, культурним 
та професійним осередкам україн
ців, які постійно або тимчасово 
проживають поза межами своєї 
Батьківщини. Б.Тарасюк зазначив. 

що завдяки здійсненні цього про
екту тисячі українців на всіх кон
тинентах світу зможуть, незалеж
но від місця проживання, відчути 
себе неподільною сім'єю, членами 
великої української родини, яка не 
розділена кордонами. Міністер 
висловив подяку спільникам про
екту - телеканалові „Інтер" та 
компанії „Торсат". У церемонії та
кож взяли участь голова Націо
нальної ради з питань телебачення 
і радіомовлення України Віталій 
Шевченко, голова правління теле
каналу „Інтер" Сергій Старицький 
та директор компанії „Торсат" 
Анатолій Сальник. 

Дипломи УКУ 
заслужили визнання 

ЛБВІВ. - 7 липня випускники 
Українського Католицького універ
ситету вперше отримали дипломи 
державного зразка. Вручали їх у 
приміщенні Львівської духовної се
мінарії Святого Духа, що на Хуто-
рівці. На випускних урочистостях 
виступив почесний гість, усесвіт-
ньо відомий британський історик 
Норман Дейвіс. Урочистості розпо
чалися Архиєрейською Божествен
ною Літургією. Далі відбулася 
святкова академія в конференцій-
ній залі семінарії, яку розпочали 
своїми виступами ректор УКУ о. 
д-р Борис Ґудзяк і ректор Львів
ської Духовної семенарії (ЛДС) о. 
д-р Богдан Прах. Змінив їх Норман 
Дейвіс (автор монументального 
видання „Европа: історія", яке ста
ло „бестселером" і яке переклали 
більшістю світових мов, у тому 
числі українською). 

Польські політики дискутують 
щодо заробітчан з України 

ВАРШАВА, Польща. - У Польщі 
знову розгорілася дискусія про 
необхідність полегшити працевла
штування заробітчанам з України. 
Віце-прем'єр Анджей Лєпер закли
кав запросити на сезонну працю до 
Польщі саме українців. Триває тен
денція виїзду польських працівни
ків на Захід. Від 1 до 2 мільйонів 
здебільшого молодих людей зна
йшли собі більш прибуткову пра
цю в інших країнах. Внаслідок та
кого відтоку кадрів Польщі не ви
стачає робочої сили в сільському 
господарстві, будівництві, медици
ні, інформатиці, суднобудівництві. 
Анджей Лєпер навіть звернувся до 
міністра внутрішніх справ Людвіка 
Дорна, щоб не зловживати пере
вірками у господарствах. Глава 
польського уряду Казімєж Мар-
цінкєвич, реагуючи на такі заяви 
свого заступника, висловлюється 
обережніше. Адже рівень безробіт
тя в країні становить понад 16 від
сотків: „Треба таку проблему 
дуже чітко проаналізувати, не 
можна приймати поспішних рі
шень, але одночасно необхідно 
реагувати на діри у працевлашту
ванні", - сказав К. Марцінкевич. 
Представники опозиції, зокрема з 
„Громадянської плятформи" під
тримують відкриття для українців 
ринку праці в деяких галузях. 

За повідомленнями 
інформаційних агентств 
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Верховна... 
(Закінчення зі стор. 1) 

мусити цю „гримучу суміш" визна
ти положення Конституції і реґля-
менту. Якщо вони не йтимуть на це, 
ми будемо змушувати їх дотриму
ватися законів, в тому числі й у та
кий спосіб, як сьогодні. Вибір форм 
залишається за нами". 

Переговори „Нашої України" 
та Партії Регіонів 

12 липня О. Мороз заявив, що 
„Наша Україна" та Партія Регіонів 
за участи Президента провели пере
говори щодо створення широкої ко
аліції у парляменті. Робоча група 
працює над підготуванням доку
менту про спільні дії, за основу 
якого може бути взятий вже існую
чий меморандум. На зустрічі у Пре
зидента не було Юлії Тимошенко. 
12 липня мали відбутися засідання 
політичних рад партій, що входять 
до бльоку „Наша Україна", для ви
значення їхньої позиції щодо участи 
в широкій коаліції, та засідання по-
літради Партії Регіонів. В. Януко-
вич заявив, що „Наша Україна" та 
Партія Регіонів мають спільне ба
жання створити „широку коалі
цію": „Переговори тривають, вони і 
сьогодні тривали. І бажання таке є. 
Про те, що вчора було заявлено про 
перехід в опозицію - це рішення 
вчорашнього дня. Ніяких перепон 
для створення такої коаліції не
має". Фракція Партії Регіонів ви
значила своїх уповноважених для 
участи в переговорах між учасни
ками Антикризової коаліції та „На
шою Україною" стосовно розши
рення існуючої парляментської коа
ліції. У переговорну групу увійшли 
Раїса Богатирьова, Микола Азаров, 
Володимир Рибак, Андрій Клюєв 
та Олена Лукаш. З боку „Нашої 
України" в зустрічі брали участь 
Роман Зварич, Микола Мартинен-
ко, Борис Тарасюк і Анатолій Кі-
нах. Зустріч проходить у секретно
му режимі, оскільки офіційно не 
оголошувалася ні „Нашою Украї
ною", ні Партією Регіонів. 

В. Януковича - у прем'єри! 

11 липня Голова Верховної Ради 
України О. Мороз офіційно наді
слав Президентові України В. 
Ющенкові пропозицію коаліції де
путатських фракцій у Верховній 
Раді України щодо призначення Ві
ктора Януковича на посаду пре

м'єр-міністра України. 10 липня 
член фракції „Наша Україна" Ро
ман Зварич заявляв, що у Секрета-
ріяті Президента України є подання 
на призначення прем'єр-міністром 
провідника БЮТ Юлії Тимошенко. 

П. Симоненко вилетів 
до в. Путіна 

12 липня провідник фракції ко
муністів Петро Симоненко вилетів 
з Борисполя до Москви на зустріч з 
президентом Росії в. Путіним та ке
рівництвом Росії щодо можливої ві
зити української парляментської 
делегації і переговорів з російськи
ми колегами. Переговори плянува-
лися з метою врегулювання про
блем, поглиблення взаємодії країн 
в сфері енергетичної безпеки та мі
німізації для українських спожива
чів ризиків, пов'язаних з підвищен
ням світових цін на енергоносії, зо
крема на газ. 

Преса про події у Києві 

12 липня у Великій Британії на 
ситуацію в Україні звернули увагу 
часописи „Файненшл Тайме" та 
„Тайме". „Файненшл Тайме" вміс
тив фото фізичного протистояння 
депутатів, графічне розташування 
політичних сил у Верховній Раді за 
фракціями і статтю під заголо
вком „Парляментські баталії 

Депутат з фракції „Партія Реґіонів" Олександер Стоян (в центрі) б'єть
ся з депутатами БЮТ в сесійній залі Верховної Ради 11 липня 2006 р. 

Фото УНІАН 

ПІСЛЯ того, як СОЦ1ЯЛ1СТИ на чолі з 
О. Морозом несподівано перейшли 
на бік Партії Регіонів. Часопис за
значає, що В. Ющенко у цій ситуа
ції „виглядає нерішучим і дедалі 
більш ізольованим". Він не нава
жується оголосити нові вибори і 
прагне вирішити політичне проти
стояння у парляменті через Кон-

•Новий голова Верховної Ради 
Олександер Мороз 

Олександер Мороз народився 29 лютого 1944 року в селі Буда, Тара-
щанського району. Київської об ласти, в селянській сім'ї, українець. 
Дружина Валентина - пенсіонер за інвалідністю. Дочки Іра і Руслана. 
Закінчив Українську сільськогосподарську академію і Вищу партійну 
школу при ЦК КПУ. Після Інституту - служба в армії. Потім - інже
нер об'єднання „Сільгосптехніка". З 1976 року працював в Київсько
му обласному комітеті КПУ. Після заборони КПУ - голова Організа
ційного комітету зі створення Соціялістичної партії України, яку й 
очолив. Кандидат у президенти України на виборах 1994 р. Автор книг 
„Куди йдемо?". (1993), „Тема для роздумів" (1996). 

ставлять Україну перед можливіс
тю нових виборів цього року". Ча
сопис зазначає, що в Україні відбу
вається найгірша криза від часу 
Помаранчевої революції, і про-
ющенківські фракції вимагають 
розпуску парляменту. Москов
ський кореспондент „Таймсу" про
голосив у заголовку: „Кінець По
маранчевої революції". Він зазна
чив, що колишній опонент В. 
Ющенка - В. Янукович має реаль
ні шанси повернутися на посаду 

ституційний суд, я к и й ДОСІ не ДІЄ. 
„Україна Молода" у статті „КПСС 
з яйцями" пише, що вчора у пар
ляменті почали відкриту бороть
бу нова синьо-червона більшість і 
коаліція БЮТ - „Наша Україна". 
Газета „Комерсант-Україна" роз
повідає про те, як б'ються в пар-
ляментах за кордоном. Це відбу
вається в Росії, Молдові, Шрі-
Ланці та Еквадорі^ де в хід ідуть 
не тільки кулаки, а й пляшки і на
віть стільці. 

Населення вийшло на площі 

12 липня у Києві розпочали ма
сові акції прихильники Антикризо
вої коаліції, Бльоку Юлії Тимошен
ко, активісти „Пори". На вулиці 
звучали бравурні співи „регіоналів" 
репертуару неосовєтського пісенно
го жанру. Слова були приблизно 
такі: „Росія, Білорусь, Молдова -
теж Батьківщина моя". 

Партія „Пора" розгорнула на Май
дані Незалежности в Києві наметове 
містечко під назвою „Громадянська 
Січ", що складається з 50 наметів, 
на знак протесту проти формування 
коаліції Партії Регіонів, Соціялістич
ної і Комуністичної партій. Прихиль
ники БЮТ проводять свої акції під 
стінами Верховної Ради. Учасники 
акції протесту вимагають припинен
ня існування коаліції ПР-СПУ-КПУ, 
оскільки вона, на їхню думку, спря
мована на розкол України і її зовніш
ньої політики. 

12 липня біля стін парляменту 
змонтований плазмовий екран, на 
якому демонструють відеокліпи з 
акцій, звучить музика. Територію 
навколо Верховної Ради охороня
ють посилені загони міліції. Близь
ко 1 тисячі прихильників молодіж
ної громадської організації „До
сить!" проводять акцію протесту 
біля будинку Секретаріату Прези
дента з вимогою стабілізувати по
літичну ситуацію в країні. 

За матеріялами ЗМІ 

юанЕпмчь! 
ЗАТО ТЬІ 

КРАСИВАЯ! 
^ *• 

f<d. 

Намети „Пори" на Майдані Незалежности в Києві 12 липня 2006 р. 
Фото УНІАН 

Прихильники Партії Реґіонів проводять віче на підтримку Антикризо
вої коаліції біля будівлі Верховної Ради 11 липня 2006 р. Пікетники при
були з різних реґіонів України і у Маріїнському парку встановили близь
ко 40 наметів. В цей час на загальних зборах депутатів трьох фракцій 
(КПУ, СНУ і Партії Реґіонів) Віктор Янукович був обраний координа
тором Антикризової парляментської коаліції. Фото УНІАН 
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АМЕРИКАІСВІТ 
У Бомбеї від вибухів загинули 

і поранені сотні осіб 

БОМБЕЙ, Індія. - У висліді низки 
влаштованих 11 липня вибухів в ін
дійському місті Бомбей під час 
найбільшого руху увечорі загинули 
і поранені сотні осіб. Згідно з 
останніми даними, число загиблих 
перевищує 170, і поранених - понад 
400. Сотні тисяч пасажирів не змо
гли дістатися кінцевого пункту по
дорожі після низки вибухів на за
лізниці. Усі вибухи відбулися у 
швидкісних потягах та у вагонах 
першої кляси. Саме тому швидкіс
ні колії тепер забльоковані, але су
міжні колії для місцевих електри
чок відкриті. Західня залізниця 
Бомбею перевозить шість мільйо
нів пасажирів щодня. Після вибу
хів праця залізниці була повністю 
паралізована. Сотні тисяч пасажи
рів залишилися на станціях. Досі 
ніхто не взяв на себе відповідаль
ність за здійснені вибухи. Поліція 
розпочала низку рейдів у провінції 
Магараштра, де столицею є Бом
бей. Поліція каже, що було 7 вибу
хів, і називає це скоординованим 
нападом. Уряд Індії не каже, кого 
підозрюють у вчиненні нападів, 
але, за словами міністра внутріш
ніх справ, інформація про можливі 
напади надходила. Індійський 
прем'єр-міністер Манмоган Сінг 
назвав вибухи боягузливою спро
бою поширити ненависть. Прези
дент Пакистану Первез Мушараф 
засудив напад у Бомбеї як ганеб
ний вияв тероризму. Президент 
Афганістану Гамід Карзай заявив, 
що був вражений і висловив спів
чуття. Прем'єр-міністер Великої 
Британії Тоні Блейр назвав напади 
брутальними, а держсекретар 
СІЛА Кондоліза Райс вважає, що 
вони можуть трапитися будь-де на 
плянеті. 

Ліван дорого заплатить 

ЄРУСАЛИМ. - Ізраїльський 
прем'єр-міністер Єгуд Ольмерт 12 
липня заявив, що Ліван дорого за
платить за, як він висловився, „акт 
війни" - захоплення двох ізраїль
ських вояків повстанцями „Гезбо-
ли" на півдні Лівану. Він сказав, 
що вважає офіційний Бейрут відпо
відальним за долю двох вояків, 
яких було захоплено під час при
кордонних сутичок. С. Ольмерт зі
брав термінове засідання уряду 
для обговорення подальших дій. 
Ізраїльська влада повідомляє, що 
видали наказ зібратися тисячам 
військових резервістів. Ізраїль роз
почав своє перше вторгнення до 
південного Лівану від часу виве
дення військ шість років тому. Су
тички почалися в прикордонному 
районі, щодо якого тривають тери-
торіяльні суперечки. Внаслідок су
тичок загинуло кілька людей, в 
тому числі принаймні двоє ліван
ських цивільних мешканців. По
встанці „Гезболли" також захопи
ли трьох ізраїльських вояків у 
2000 році; вони померли під час 
полону, але їхні тіла пізніше було 
обміняно на полонених. 

Музей Ґугенгайма в Арабських 
Еміратах 

НЮ-ЙОРК. - фундація Ґуґенгай-
ма вирішила побудувати приміщен
ня для найбільшого у світі музею 

сучасного та модерного мистецтва. 
Площа майбутнього музею у сто
лиці Арабських Еміратів Абу-Дабі 
- 30,000 метрів квадратних. Про-
єкт здійснюватиме всесвітньо відо
мий архітектор Франк О.Гері, який 
проєктував відому будівлю музею 
Ґуґенгайма в еспанському Більбао. 
Будівельні роботи плянують роз
почати вже незабаром, і вони три
ватимуть близько п'ять років. Та
ким чином Абу-Дабі плянує стати 
культурною столицею та перемог
ти в конкуренції Дубай. У новій 
ґалереї виставлятимуть праці з 
власних зібрань і з міжнародних 
колекцій. Музей має стати міжна
родним центром туризму. 

„Аль-Кайда" показала відео 
розправи над американцями 

БАГДАД, Ірак. - Один з підрозді
лів „Аль-Кайди" в Іраку 10 липня 
виклав на своєму сайті в Інтернеті 
п'ятихвилинний відеозапис, який 
демонструє спотворені тіла, як 
сказано, двох американських воя
ків, яким бойовики перерізали гор
ло. Бойовики стверджують, що 
американські вояки були страчені, 
щоб помститися за вбивство і 
зґвалтування американськими во
яками дівчинки в місті Махмудія, 
яке знаходиться на південь від Баг
даду. „У цьому фільмі показані 
останки вояків, захоплених біля 
міста Юсуфія. Ми показуємо, що 
мстимо за зґвалтування нашої се
стри, вояками з цього підрозділу", 
- йдеться у заяві „Ради моджахе
дів ІПури", воєнізованого суніт
ського угрупування „Аль-Кайди" в 
Іраку. 14-річна дівчина була зґвал
тована і убита у середині березня. 
Разом з нею було вбито ще трьох 
членів її сім'ї. У вбивстві й зґвал
туванні тепер звинувачуються в 
СІЛА четверо американських воя
ків. Ще один вояк звинувачений в 
недотриманні військового обов'яз
ку, оскільки вважається, що він 
знав про злочин і не доповів про 
нього. Раніше „Рада моджахедів 
ІПури" взяла на себе відповідаль
ність за викрадення чотирьох ро
сійських дипломатів в Іраку. Віде
озапис з їх вбивством був викладе
ний на сайті „Аль-Кайди". 

Парлямент Єгипту прийняв 
закон, який скасовує 

ув'язнення журналістів 

КАЇР, Єгипет. - Депутати Народ
них зборів (парляменту) Єгипту 10 
липня схвалили зміни до закону 
про друк, які у більшості випадків 
скасовують тюремне ув'язнення 
для журналістів за їхні публікації. 
Зокрема мова йде про скасування 
покарання у виді ув'язнення пред
ставників ЗМІ за публікацію мате-
ріялів про корупцію державних чи
новників. „Ми не хочемо, щоб 
журналісти боялися викривати ко
рупцію", - сказав голова парля
менту Фатхі Сурур. Він підкрес
лив, що парлямент Єгипту ввійде в 
історію як перший парлямент в 
арабському світі, який скасував 
тюремне ув'язнення для журна
лістів з більшости питань їх про
фесійної діяльности. Напередодні 
єгипетські журналісти з незалеж
них і опозиційних видань провели 
акцію протесту, вимагаючи скасу
вати всі положення закону про пре
су, що допускають тюремне ув'яз

нення як покарання для працівни
ків ЗМІ. Профспілка журналістів 
Єгипту послідовно домагається 
скасування покарання у виді тю
ремного ув'язнення для журналіс
тів у справах, пов'язаних з їх про
фесійною діяльністю. 

Ярослав Качинський -
новий прем'єр Польщі 

ВАРШАВА, Польща. - Прем'єр-
міністер Польщі Казімєж Марцин-
кєвіч зрезиґнував з цієї посади. 
Його замінить брат-близнюк поль
ського президента Леха Качин-
ського - Ярослав Качинський, 
який досі очолював партію „Закон 
та Справедливість", яка перемо
гла у парляментських виборах ми
нулого року. Сам Лех Качинський 
займав цю посаду до свого обрання 
президентом. Після цього призна
чення брати Качинські стали єди
ними близнюками в світі, які за
ймають дві найвищі посади в краї
ні. Преса повідомляє, що три інші 
польські партії, як нащадки руху 
„Солідарність", так і колишньої 
компартії, дали зрозуміти, що хо
чуть створити коаліцію, аби ней
тралізувати „небезпеку, що її ста
новлять два брати для стабільнос-
ти Польщі". 

Суперечності в ООН 
щодо Північної Кореї 

НЮ-ЙОРК. - Північна Корея дав
но натякала, що має ядерну зброю 
і буде випробовувати балістичні 
ракети. СІЛА, Франція та Британія 
відкинули спроби Китаю примен
шити значення резолюції Ради Без
пеки ООН стосовно ракетних ви
пробувань Північної Кореї. Проєкт 
резолюції ООН, складений китай
ським послом, не передбачав санк
цій, оскільки Пекін остерігається, 
що такі санкції можуть призвести 
до військових дій. проти санкцій 
виступає також Росія, а СІЛА, 
Франція та Британія наполягають 
на такій можливості. Наразі 15 
членів Ради Безпеки 10 липня 
ухвалили відкласти голосування 
до того часу, як китайська делега
ція спробує залагодити конфлікт у 
Пхеньяні дипломатичними засоба
ми. Поділ у Раді Безпеки дедалі 
поглиблюється. Китай та Росія, 
які мають право вето, вважають, 
що запровадження санкцій проти 
Північної Кореї на даному етапі 
буде непродуктивним і безвідпові
дальним. Посол Китаю в ООН ви
словив занепокоєння, що запрова
дження санкцій може прокласти 
шлях до військових акцій. Китай 
пропонує ООН закликати Пхеньян 
зупинити випробування балістич
них ракет. Китайський проект ре
золюції також містить заклик до 
країн-членів ООН не продавати у 
Північну Корею жодних техноло
гій, які можуть використовуватись 
у ракетному виробництві. СІЛА, 
Британія та Франція вважають та
кий проєкт надто поблажливим, 
оскільки він юридично ні до чого 
не зобов'язує, уряди тих країн роз
глядають ракетні випробування 
смертельною загрозою міжнарод
ній безпеці і вимагають санкцій. 
Наразі усі погоджуються відклас
ти голосування з цього приводу, 
аби дати час на працю дипломатич
ної місії Китаю, яка прибула у Пів
нічну Корею, аби переконати уряд 

тієї країни припинити випробуван
ня ракет і повернутися за стіл пе
реговорів. 

Сербські посадовці -
перед судом за Косово 

ГААҐА, Голяндія. - Шість чільних 
сербських урядовців, включно з 
колишнім президентом Міланом 
Мілютіновичем, постали перед 
Міжнародним трибуналом з воєн
них злочинів у Гаазі. Окрім колиш
нього президента Сербії, судити
муть колишнього прем'єр-міні
стра, міністра оборони, керівника 
сил безпеки та кількох генералів. 
Колишніх урядовців звинувачують 
у причетності до воєнних злочинів, 
скоєних сербськими вояками у Ко
сово у 1999 році. їх звинувачено у 
вбиствах, масових депортаціях та 
статевих злочинах проти цивільних 
албанців Косова, а також у руйну
ванні мечетей. Звинувачені відки
дають закиди у своїй причетності 
до вбивств і переслідувань у кон
флікті з етнічними албанцями Ко
сова. Шестеро підозрюваних також 
звинувачуються у створенні зло
чинного угруповання на чолі з Мі-
лошевічем. Оскільки суд над Мі-
лошевічем формально не був за
вершеним, то нове судове слідство 
буде важливим для з'ясування 
того, що трапилося у 1999 році. 

Авіокатастрофа в Іркутську 

ІРКУТСБК, Росія. - За останніми 
даними, в авіокатастрофі в Іркут
ську аеробуса А-310 авіокомпанії 
„Сибір" загинуло 122 особи, доля 
12 залишається невідомою. Серед 
пасажирів було щонайменше 14 ді
тей і 12 чужоземців. 10 липня в Ро
сії оголосили днем жалоби. Вижи
ли 70 осіб, 58 з них в лікарні, ЗО з 
них перебувають у тяжкому стані. 
11 осіб змогли самостійно покинути 
палаючий літак. Авіокатастрофа 
сталася в неділю, 9 липня. Літак 
авіокомпанії „Сибір" виконував лет 
Москва-Іркутськ. При приземленні 
літак виїхав за межі смуги призем
лення, зніс бетонний паркан і в'їхав 
у ґаражні споруди. Від удару кабіна 
деформувалася, стався вибух, усе
редині літака почалася пожежа. За 
даними авіокомпанії „Сибір", аеро
бус А-310 виконував рейс 778 із сто
личного летовища „Домодєдово", 
на літаку перебувало 204 особи. 
Посольство України у РФ з'ясовує 
наявність українських громадян се
ред пасажирів літака, що зазнав ка
тастрофи в Іркутську. За даними 
авіакомпанії „Сибір", в літаку пере
бувало 200 осіб - 192 пасажири і 8 
членів залоги. 

Мехіко має нового президента 

МЕХІКО. - Президентом Мехіко 
обрали консерватора Феліпе Каль-
дерона. Згідно з офіційними вислі-
дами, він набрав 36 відсотків голо
сів виборців. Суперник Ф. Кальде-
рона, колишній посадник Мехіко 
Андрес Мануель Обрадор, відстав 
лише на пів відсотка. М. Обрадор 
заявив, що оскаржуватиме висліди 
виборів у суді, посилаючись на по
рушення під час голосування. Рі
шення було прийнято після дво
тижневого підрахунку голосів і го
строї публічної суперечки. 

За матеріялами ЗМІ 
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Духовне відродження чи духовне виродження? 
о. Олег Гірник 

Терміном „геноцид" позначаєть
ся певна політика держави, уряду, 
певної країни з метою винищення 
народу, етнічної групи. Геноцид 
супроти українського народу 
триває і сьогодні, у більш замас
кованих та витончених формах -
головно як лінгвоцид. 

Менш відомим є термін лінгво
цид, який набув своєї гостроти в 
контексті передвиборних маніпуля
цій відносно статусу російської 
мови як другої державної. 

Мова є основним засобом поши
рення інформації, засобом комуні
кації, національної ідентичности, 
генетичним кодом нації. Мова без
посередньо стосується сфери люд
ського розуму, людської свідомос-
ти. Мова є своєрідним інформацій
ним фільтром, який допомагає в 
сучасному інформаційному про
сторі відрізнити корисну інформа
цію від некорисної, оскільки ми 
живемо в інформаційному сус
пільстві, де мова виступає найваж
ливішим чинником. Вилучення 
мови зі свідомости людини, заміна 
іншою мовою руйнує зв 'язок з 
історичною пам'яттю, руйнує здат
ність до критичної аналізи ситуа
ції, формується підвладний будь-
яким маніпуляціям споживацький 
менталітет, який позбавлений ви
соких духовних ідеалів. Таким чи
ном отримуємо лише заземлену 
істоту, слухняну на всі команди. 

Можна привести численні при
клади постатей з української істо
рії, які лише після свідомого по
вернення до свого коріння зажили 
повнотою життя і вершили великі 
справи. Можливо, найяскравіший з 
них є приклад Митрополита А. 
Шептицького. Вже кілька поко
лінь в його родині жили поль
ською свідомістю, помішані з 
польськими родами. Лише завдяки 
поверненню до свого коріння, до 
свого народу і мови своїх предків 
А. Шептицький став чи не найви-
датнішою духовною постаттю в іс
торії нашого народу, значення ко
трого ми не змогли досі оцінити. 

Отже, у випадку лінгвоциду ма
ємо справу зі свідомою держав
ною політикою, яка ставить собі 
за мету знищення національного 
інформаційного простору, що в 
кінцевому рахунку ставить собі за 
мету перетворення народу в по
збавлену ідеї, власної думки і кри
тичної свідомости інертну масу. 
Проявами лінгвоциду є оподатку
вання національного книговидан
ня, відсутність закону про захист 
національного інформаційного 
простору. 

Фідесцид (від „fides" лат., що 
означає віра) - це цілком нове по
няття і найскладніше з усіх доте
пер розглянутих, що означає - ни
щення віри народу. Всі геноциди 
розпочиналися із фідесциду як 
свідомої політики держави. Голо
домор 1932-1933 років розпочався 
з атеїстичної пропаганди, нищення 
церков, заборони християнства й 
інших релігій. Згодом це перерос
ло у лінгвоцид і досягнуло кульмі
нації у геноциді, тобто голодоморі. 
Говорячи простіше, спочатку в на
роді вбивають віру, згодом розум, 
а відтак - життя. 

Отець Олег Гірник - священик 
Української Греко-Католи-
цької Церкви в Хорватії 

Натепер не потрібно відкрито за
бороняти релігію, досить будувати 
якомога більше неякісних церков, 
розмальовувати їх нашвидкуруч 
дешевим мальовидлом, посадити 
там напівграмотного попа та напів
п'яного дяка - і справа зроблена! 
Зайшовши до такої церкви, де дя
чок щось „завивав" на кшталт ве
чірні, яка більше подобала на арію 
з колгоспної опери „не мучте худо
бу", один пан підсумував: атеїстам 
немає поля для діяльности, тут 
вже все зроблено. 

Кілька років тому у тижневику 
„Дзеркало тижня" була опубліко
вана стаття Генадія Апанасенка 
„Третій шлях?". Він звертає увагу 
на ріст смертности серед чоловіків 
в постсовєтських слов'янських 

Говорячи простіше, спочатку 
в народі вбивають віру, 
згодом розум, а відтак -
життя. 
державах, яка є настільки висо
кою, що світова організація охоро
ни здоров'я запровадила спеціяль-
ний термін „надсмертність сло
в'янських чоловіків". Різниця в 
тривалості життя між чоловіками 
і жінками в Україні 1 0 - 1 5 років. 
Україну можна назвати країною 
вдів. Найдраматичнішим є ріст 
кількости самогубств: з 1988 по 
1999 вона зросла в Україні на 58 
відсотків. 

Все можна списати на економічні 
негаразди. Але чи справді тут справа 
лише в економіці? Ситуація в США 
за часів Великої економічної депре
сії у 1932 році була досить подібна 
до нашої, проте рівень самогубств 
зріс лише на 5 - 8 відс! Геннадій 
Апанасенко подає й іншу статистику. 
Порівняно з 1991 роком релігійна 
мережа в Україні зросла практично 
вдвічі — з 13,2 тис. до 26,8 тис. ре
лігійних організацій, конфесій, те
чій. В Україні почали говорити про 
„духовне відродження". Однак, як 
пояснити зростання кількости само
губств? Адже самогубство вважа
ється найстрашнішим гріхом, який 
може вчинити людина, втративши 
віру, а разом з тим і сенс життя. Ло
гічно, з активізацією релігійного 
життя, збільшенням кількости па
рафій, єпархій, єпископів, слід було 
очікувати і зниження кількости са
могубств. 

А можливо, у нас і справді від
бувається не „духовне відроджен
ня", а „духовне виродження", тоб
то фідесцид? Останнім часом за 
межами України видається багато 
літератури, яка присвячена фено
менові людської віри (не обов'яз
ково релігійної), проводяться чис
ленні конференції та симпозіюми, 
на яких представники різних галу
зей науки розглядають феномен 
віри. Дуже багато говориться про 
значення віри в справі лікування 
недуг, які вважаються практично 
невиліковними. Минулого року по
дібна конференція відбулась і у 
Загребі (Хорватія), яку ініціювала 
Католицька Церква, зокрема оо. 
Єзуїти. Учасники конференції ви
дали збірник під назвою „Віра і 
здоров'я". В одній із статтей пода
но „характеристики, які спотворю
ють релігійність і роблять людей 
нездатним відповісти на проблеми 
життя". Одна з тих характеристик 
названа „Небезпека інституції". 
Автор цієї статті, монах-франціс-
канець, пише наступне: „Практич
но всі релігійні системи, особливо 

християнство, вимагають високого 
рівня духовности і безкомпроміс
ного практикування чеснот. Тим 
часом, на жаль, не вся історія ре
лігійних інституцій прямує шля
хом високого духовного досвіду та 
незаперечних цінностей. Психоло
ги наголошують, що індивідум 
лише у спільноті може віднайти 
своє справжнє задоволення і реа
лізацію основних потреб життя. 
Одночасно психологи, як і деякі 
містики, не замовчують про небез
пеку, що загрожує справжній релі
гійності з боку таки релігійних ін
ституцій та їхніх провідників. Крім 
цього вони додають, що релігійний 
досвід свідчить про те, що провід
никами релігійних спільнот часто 
стають особи, які не є передовсім 
людьми високого релігійного до
свіду (а саме так мало б бути), а 
радше, як і у кожній іншій бюро
кратичній структурі: 

- слухняно підтримують і пре
зентують саму організацію як таку 
(наприклад, беззастережна лояль
ність до ідей і плянів єпископа, на-
стоятельки і Т.Д.); 

- немає великого вибору квалі
фікованих церковних службовців; 

- низький духовний рівень деяких 
релігійних спільнот вимагає пере
довсім механістично та матеріяліс-
тично орієнтованих провідників, 
аніж таких, які поряд з тим мали б 
ще й високий духовний рівень; 

- сама релігійна структура як 
така часто надає перевагу власній 
міцності, всупереч автентичному 
духові засновника і високому духо
вному рівневі спільноти; 

- релігійні провідники, які б 
мали бути добрими та кваліфіко
ваними щодо способу і змісту в 

Відбулось „відродження" 
лише зовнішніх церковних 
структур, які не дали пози
тивного впливу на загальний 
духовний клімат в Україні 

справі реалізації духовних ціннос
тей засновника спільноти, частіше 
всього стають провідниками, не 
будучи до того здатними. 

При допомозі таких недорозви
нених і нездорових кадрових рі
шень створюється безнадійна ситу
ація, в якій люди без належного 
духовного досвіду стають відпові
дальними за інституцію, яка б 
мала плекати високий релігійний 
досвід і одночасно збагачувати світ 
і життя його плодами. 

В такому випадку більшість пси
хологів на основі досліджень за
стерігають супроти організованої 
релігії та інституції, які можуть 
стати справжнім ворогом для ав
тентичного та справжнього релі
гійного досвіду. Багато релігійних 
постатей з високим духовним до
свідом ще раніше попереджали нас 
про це. І Христос про це не мовчав. 
Відоме є його застереження щодо 
тих, що „ходять у довгих шатах...", 
які дбайливо виконують всі зако
ни, але позбавлені звичайної людя-
ности, не кажучи про духовність. 
Христос особливо наголошував 
першим провідникам християн
ства, що вони, зрештою як і всі ре
лігійні провідники, „сіль землі і 
світло світу". Тож нехай постійно 
чувають, адже, „коли сіль переста
не бути солоною, вона нінащо не 
придатна" і Гї викинуть геть під 
ноги і, якщо „світло не світить у 
темряві, темрява його огорне". 

Подана вище цитата дає відпо
відь на існуючу в Україні пробле
му: відбулось „відродження" лише 
зовнішніх церковних структур, які 
не дали позитивного впливу на за
гальний духовний клімат в Україні. 
Церковні структури заповнили 
„недорозвиненими і нездоровими 
кадрами", і тому не дивно, що 
вони тепер переживають глибоку 
кризу, яку всіляко маскують різ
ними заходами - наприклад, бо
ротьбою проти ідентифікаційних 
кодів, боротьбою за церковні кано
нічні території, привезенням копії 
Туринської плащаниці, перенесен
ням осідку глави УГКЦ до Києва, 
недавнім відзначенням річниці 
1946 року. 

Таким чином, ініціятором фі
десциду може бути не лише дер
жава, але й певна релігійна струк
тура. Якщо погортати українську 
церковну пресу, то там дуже мало 
зустрінемо статтей на тему віри, 
статтей, які б будили в людях 
оптимізм, які б давали свідчення 
людей, котрі вірою перемогли 
найскрутніші обставини свого 
життя, одужали з невиліковних 
хворіб (з огляду на стан нашої ме
дицини це було б дуже бажаним). 
Переважно читаємо статті на тему 
святкування ювілеїв того чи іншо
го єпископа, про церковні празни-
ки в тій чи іншій парафії з обо
в'язковою статистикою присут-
ности на празнику священиків, де
канів, монахів і монахинь, вірних. 
(І саме це часто називають „відро
дженням духовного життя"). 

Щонайбільше можуть подати 
якесь тлумачення догми, церков
ного свята, заповіді, обряду. Все 
це робиться в нудній формі, яка 
мало має спільного з феноменом 
віри і духовним життям сьогоден
ня. Коли я запитався у крамниці 
видавництва „Свічадо", що вони 
можуть запропонувати прочитати 
сучасній людині, яка займається 
пошуками справжньої, живої віри, 
мені подали православний кате-
хизм і пояснення М. Гоголя до Бо
жественної літургії, обидві книги 
перекладені з російської мови. 

з усіх структур, яка переживає 
найбільшу кризу віри в Україні -
це Українська Православна Церква 
Московського патріярхату (тобто 
Російська Православна Церква). 
Позаминулого року ми були свід
ками відкритої участи представни
ків Московського патріярхату в 
агітації за Януковича. На жаль, 
„духовні пастирі" цієї Церкви не 
зробили жодних висновків, бо вже 
цього року „святі отці" вишикува
лись за депутатськими мандатами 
(серед них є навіть матушка-ігуме-
ня). Вони кажуть, що це вони ро
блять з метою покращення ситуа
ції в державі, не розуміючи, що 
таке їхнє твердження є ознакою 
того, що вони вже більше не ві
рять в те, що цю ситуацію може 
покращити лише жива, автентична 
віра. Бог. з другого боку, правди 
ради, необхідно визнати, що ще на 
початку минулого століття саме 
представник російського правосла-
вія о. П. Флоренський заговорив 
не лише про кризу православної 
віри, але й світового християнства. 
Ось що він пише у своїх „Записках 
о православии": „Якщо людина 
тримається своєї конфесії і своєї 
релігії, то причина є швидше зо
внішня - історична звичка, вихо
вання, навколишнє середовище, 
звичайна інертність думки і ліни-
вість свідомости, що оберігає від 

(Закінчення на стор. 19) 
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Поразка Помаранчевої революції 
Щойно утворена у Верховній Раді України коаліція „помаран

чевих сил" через відступництво її ключового члена О. Мороза 
зазнала поразки, котра відкрила шлях до влади проросійським 
силам - так завній Антикризисовій коаліції. Соціялісти об'єдна
лися з проросійською „Партією Регіонів" та її союзником - ко
муністами. Такий союз залишить дві головні прозахідні партії -
„Нашу Україну" та бльок Юлії Тимошенко - поза новим урядом. 
Це, імовірно, також зруйнує плян В. Ющенка привести Україну 
до членства в Европейському союзі й НАТО. 

Українські політики продемонстрували свою крайню непередба-
чуваність: вони думають передусім про себе й про владу, а не про 
Україну і її політичну програму. Події у Києві викликали чергове 
розчарування населення. Багатьом не зрозумілий чин перекинчика 
О. Мороза, який ще так недавно показував свій підпис під угодою 
„помаранчевої коаліції", і раптом перебіг в інший табір. Проте на
справді нічого несподіваного не сталося: соціялісти, соціял-демо-
крати і комуністи в Україні походять з того самого кореня, вчилися 
поруч у тій же Вищій партійній школі КПСС і тільки ненадовго „пе
рефарбувалися" на „демократів". їх усе ще тягне до Москви. 

Політичні аналітики передбачають три шляхи розвитку подій. 
Перший варіянт: може утворитися так звана „широка коаліція" у 
складі Партії Регіонів", „Нашої України", соціялістів і комуністів. 
Бльок Ю. Тимошенко буде в опозиції. Інтеграція до НАТО уповіль
ниться, інтеграція до EC триватиме. Друга можливість: Партія 
Регіонів, соціялісти та комуністи формують нову правлячу біль
шість, „Наша Україна" та БЮТ - в опозиції. Західня інтеграція зна
чно уповільнюється. Третій варіянт- „помаранчева" коаліція зали
шається непорушною, Партія Регіонів дістає ключові посади в 
парляменті й кілька міністерських портфелів. Західня інтеграція 
залишається, уповільнюється інтеграція до НАТО. Деякі аналітики 
також передбачають, щоб тепер може повторитися історія, що ста
лася в Росії в 1993 році. В. Ющенко розпускає (якщо рішучости ви
стачить) парлямент (Конституційного суду нема, тому нема де й 
опротестовувати таке рішення), але О. Мороз не виконує цього на
казу. Оскільки в руках В. Ющенко є силові міністерства, то він 
може використати їх для розгону Верховної Ради. 

В. Янукович сказав, що Партія Регіонів не здасть інтересів своїх 
виборців. ІДе позиція щодо НАТО, російської мови, економічних і 
соціяльних питань, зовнішньоекономічної діяльности, це Єдиний 
економічний простір з Росією. Утворення коаліції „Нашої України" 
з „регіонами" означатиме кінець „НУ" як політичної сили. Але вод
ночас це сприятиме зміцненню позиції Бльоку Юлії Тимошенко, 
яка стане успішним опозиційним політиком. 

Першими на політичну кризу в Україні відреагували фондові 
ринки. Як повідомила в п'ятницю німецька газета „Франкфуртер 
Альгемайне Цайтунг", саме українським державним цінним папе
рам нині доводиться найскрутніше. Останні події в парляменті 
серйозно зашкодили образові України на Заході. Чи тепер з Украї
ною можна робити політику, яка базується на домовленостях, що 
сягають у майбутнє? 

Проте розпад „помаранчевої коаліції" ще не означає загибелі 
демократичної України. Не слід боятися, що Україна задихнеться 
під авторитарним режимом лукашенківського зразка.Опозиція 
має можливості для свого розвитку. О. Мороз не зможе тривалий 
час тримати ситуацію під контролею. 

Позитивом є те, що населення не забуло подій на Майдані і зно
ву виходить на вулиці і площі. Молодь не хоче повернення в мину
ле, і в цьому є велика надія для України в цей нелегкий час. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

I 
Про зміну досі прийнятих понять 

Справді здається, що не завжди 
здаємо собі справу та з'ясовуємо 
оці зміни прийнятих досі нами по
нять та окреслень, зокрема коли 
йдеться про наше політичне чи за
галом національне життя. А 
може, тільки нам не завжди мож
ливе прийняття за справжні оці 
дивні метармофози нашого полі
тичного чи національного буття? 

Такі думки та питання насуну
лися мені, коли перечитала у на
шій пресі справжню, не прикраше
ну характеристику сьогоднішніх 
„провідників" державного, а пере
дусім національного табору, що 
стоять зараз у кермі українського 
життя, а може, й у кермі політич
ного життя України? 

Ось у нашому „братньому" 
органі „Українському Тижневи
ку" читаємо точну та безумовно 
правдиву характеристику сьогод
нішнього „провідника" україн
ських націоналістів Олексія Ів-
ченка та не можемо вийти з дива 
і зрозуміти, як це можливе, що 
саме він провадить організацією, 
яку колись вели Коновалець чи 
Бандера. . . Коли пишу „як це 
можливе" , то маю велике ба
жання поставити після цього ве
ликий знак запитання. 

Можливо, що я вже надто дов
го вживаю журналістичне перо, 
можливо, що мій вік вже не при
ймає таких різких змін характе
ристик та поглядів - але оця так 
велика різниця між постаттю та 
дією теперішнього „провідника" 
українських націоналістів, а його 

попередниками таки дає багато 
причин до застанови, а то і незро-
зуміння. 

Чи так раніше ми оцінювали на
ших провідників-націоналістів, чи 
так змінилися загальні поняття 
оцінки та вимог? А може, тепер і 
це поняття набрало іншого харак
теру та іншої форми? На кожний 
випадок, читаю ще раз і ще раз 
життєпис та оцінку оцього сьогод
нішнього „провідника" та ніяк не 
умію поставити його в один ряд з 
його славними попередниками. 

Не буду їх тут вичислювати не 
тільки тому, що вони усім добре 
знайомі, але також тому, що 
якось ніяк не хочеться мені поста
вити їх на рівні з цими, що сьогод
ні уважають себе „вождями" на
ціоналістичної організації. Мож
ливо, що поняття цілої організації 
змінилося, як змінилися її завдан
ня та цілі - але чомусь мені зда
ється, що воно не так, як було „з 
начала", і що треба щось змінити. 
Може, у назві, а може у цілях? А 
може, тільки треба змінити вже 
зовсім оцих нечисленних, що це 
пам'ятають „інакші часи" і мо
жуть поставити для порівняння 
тих, що „були колись" із цими 
„сьогоднішніми"? 

Ясно, що час і поняття мусять 
змінюватися - бо таке правило 
життя - але чи мусять вони так 
сильно змінятися і так цілком 
перекреслювати все, що „було 
колись"? 

О-КА 
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Олександер Мороз був і залишився 
послідовним ленінцем 

Дитячих книжок не бракує 
Вістка про те, що О. Мороза 

обрали після довгих торгів голо
вою Верховної Ради України ніко
го особливо не здивувала, бо вже 
кожний бажав кінця торгам, які 
провадили т. зв. коаліціонери. 
Усіх заморозила вістка, що люди
на, яку вважали принциповою, 
раптом пішла у табір, який вва
жала ще кілька днів тому за аб
солютно неприйнятний! 

О. Мороз довів, що він і далі -
послідовний ленінець, коли йдеть
ся про стратегію і тактику. Ще 
вчора він стверджував, що між со-
ціялістами-комуністами та капіта
лістами не може бути ніякої коалі
ції, а сьогодні пішов на переговори 
з тими ж капіталістами. 

Звичайно, що у цивілізованому 
світі відбуваються різні коаліції, 
коли йдеться про добро країни і її 
народу, але ж „ добро" комуніс
тів люди знали протягом 70 ро
ків, а „добро" олігархів відчува
ють ще й сьогодні. Тому так всіх 
„заморозило"! І саме це викли
кало підозри, мовляв, депутати 
СПУ за свою „зраду" отримали 

від Партії Регіонів 300 мільйонів 
„зелених". Чи це правда, то ще 
з'ясується пізніше, але до цього 
підозріння причинилася саме 
„принциповість" червоних щодо 
капіталістів-олігархів. 

Найбільше потерпіла довіра до 
політиків. Коли людина ставить 
під якийсь документ свій підпис, 
то це вважається запорукою того, 
що угода документу буде дотрима
на. О. Мороз запровадив в Україні 
нові „стандарти" угоди - він при
вселюдно демонстрував підписану 
ним же угоду про коаліцію, а два 
дні пізніше, навіть без вибачення 
перед виборцями, каже - я інакше 
вирішив! Потрібно лише підшукати 
відповідні гасла, щоб краще людей 
дурити. В цьому випадку він від
став від справжніх ленінців, бо 
вони спочатку кидали людям гас
ла (земля селянам, вся влада ра
дам і т. п), а потів їх вводили в 
оману, а перший соціяліст України 
зробив це навпаки! 

Й. Сірка, 
Торонто 

У „Свободі" з 23 червня на стор. 
6 О-КА пише: „Погляньмо на поли
ці українських книгарень чи чита
лень та перегляньмо, скільки зна
йдемо там сьогодні цінних та від
повідних для кожного молодечого 
віку книжок та скільки таких но
вих видань появляється на потребу 
кожного року. Здається, що не 
буду песимісткою, як посмію ска
зати, що таких нових українських 
книжок для дітей і молоді появля
ється обмаль". 

Не знаю, які читальні чи книгарні 
Ню-Йорку має на увазі О-КА. Але 
якби вона приїхала до Філядельфії, 
то в Українському освітньо-культур
ному центрі, в Українській бібліоте
ці, що налічує вже майже 20 тисяч 
книжок українознавчої колекції, 
знайшла б приємний дитячий куто
чок, з окремим відділом прекрасних 
нових кольорових видань з України, 
а від керівника бібліотеки довідала
ся б про те, якою популярністю ко
ристуються українські переклади 
„Гарі Потера" і українські дитячі 
журнали з України „Пізнайко" і 
„Барвінок". Якби О-КА поїхала в 
Торонто і відвідала українські кни
гарні, яких там є кілька, то побачи
ла б величезний вибір найновіших 

видань для дітей - великоформат
них, кольорових, оригінальних і пе
рекладів світової дитячої літерату
ри, в прегарних мистецьких оформ
леннях. С в Торонто і спеціялізована 
книгарня дитячих українських книг, 
що має дивну і тяжку для за
пам'ятання назву „Koota Ooma", де 
я, на свій великий подив і захоплен
ня, бачила на полицях не десятки, а 
сотні нових прегарних українських 
видань для дітей. 

Біда наша не в тому, що немає 
книжок, а в тому, що немає достат
ньої кількости читачів і покупців. У 
висліді дитячі українські книжки 
дорогі і не можуть успішно конкуру
вати з дешевшими чужомовними ви
даннями на вільному книгарському 
ринку. 

Наша преса, замість знеохочувати 
читачів песимістичними і непоін-
формованими заявами, повинна б 
більше уваги присвячувати регуляр
ній і послідовній інформації про нові 
видання, щоб і батьки малих чита
чів, та й самі журналісти, знали, які 
саме появляються українські книж
ки і де їх можна придбати. 

Марта Тарнавська, 
Філядельфія 

Чемпіонат з футболу став приниженням для жінок 
з нагоди Чемпіонату світу з 

футболу, який відбувся в Німеч
чині, зважаючи на велике число 
туристів, уряд Німеччини дав до
звіл на проституцію. Організація 
„Американці в обороні людських 
прав в Україні" (АГРУ) з цієї наго
ди написала листи протесту до ні
мецького уряду (5 листів),членів 
Міжнародної федерації з футболу 
(26 листів), уряду України (5 лис

тів), членів уряду і конгресу США 
(46 листів) і до спонзорів чемпіо
нату (10 листів). 

В цих листах АГРУ закликала 
учасників турніру схаменутися і в 
майбутньому не дозволяти поді
бної ситуації. У листі до Анджели 
Меркель, федерального канцлера 
Німеччини, ми зокрема писали, що 
увесь світ з захопленням стежив за 
змаганнями дружин з футболу 

У нашому Севастополі... 
У Севастополі від початків дер-

жавности України діє невелика, 
але особливо активна українська 
група, з відділами Руху, „Просві
ти", Пласту, Союзу Українок, не
дільною Школою українознавства, 
старші випускники якої вже кінча
ють сьогодні студії у Львівському 
університеті. Перед ведуть у цій 
групі здібна організаторка майже 
всіх севастопільських українських 
починів Богданна Процак та адмі
рал Чорноморської фльоти Ігор 
Тенюк, активний учасник револю
ційного київського Майдану. До 
речі, Б. Процак нагороджена мину
лого року за свою діяльність орде
ном Княгині Ольги ІІІ-го ступеня, і 
цю нагороду вручив їй особисто 
Президент Віктор Ющенко. 

Як дальший етап розвитку 
українства створено у Севастопо
лі парафію Української Греко-Ка-
толицької церкви Успення Пречи
стої Діви Марії, яка підлягає 
Одесько-Кримському Екзархатові 
УГКЦ, Владиці Василеві Івасю-
кові. Бо це ж характерне для 
української духовности (як було 
воно і на поселеннях по всіх чу-
жинах): перша громадська будів
ля - це церква... 

Усі відправи цієї парафії відбува
ються покищо у приватному при
міщенні Б, Процак. Севастопіль-
ська парафія під проводом о. Ми

коли Квича розпочала будову своєї 
церкви. Всі адміністративні труд
нощі вже перероблені, управа міс
та виділила земельну ділянку у 
гарній околиці, затверджений плян 
будинку церкви й необхідного при 
ній культурно-катехитичного цен
тру в українському стилі. 

Ключова проблема: кошти... І 
розв'язка проблеми - звернення 
до діяспори. Багато таких звернень 
зустрічали вже наші діяспоряни у 
своїй пресі. Немало нових церков 
вростає органічно в сьогоднішні 
українські краєвиди завдяки ще
дрим „спонзорам" з-за моря, бага
то заплачених поза Україною дзво
нів скликає до цих церков вірних. 

До кого ж звертатися, як не до 
однонаціональних одновірців, тих, 
які десятиліттями клялися: „Хай 
буде тільки Україна, нічого не по
жалуємо для її розбудови!.." 

Якщо маємо встоятися проти 
всіх ворожих, хоч яких могутніх 
зазіхань, кордони держави, як по
літичні, так і духовні - мусять 
бути непорушні! Докажімо ділом, 
що ми розуміємо це! Адреса 
церкви: о. Микола Квич, вул. 
Хрустальна 161/50, м. Севастопіль, 
99055 Ukraine. Тел.-факс (380-692) 
452-924. Електронна адреса: sv. 
ugecc@gala.net 

Леся Храплива-Щур, 
Канада 

світової ФІФА. Це було свято май-
стерности найкращих футболістів 
світу. На змагання приїхали чис
ленні туристи, вболівальники фут
болу - переважно чоловіки. Це 
було суспільне свято чоловіків. А 
де були жінки? 

Багато з них, приблизно 40 ти
сяч, були зайняті в найстарішій 
професії світу - проституції, щоб 
вдовольнити чоловічі пристрасті. 
Коли б усі ці „королеви ночі" до
бровільно займалися проституці
єю, то це можна було б назвати 
тільки неморальністю. На жаль, 
велике число цих жінок є жертва
ми примусового невільництва -
торгівлі „живим товаром". Наби
рають нещасних жінок зі Східньої 

Европи, заманюючи їх обіцянкою 
праці і заробітків. Дівчата їдуть у 
неволю, бо в своїх країнах не ма
ють можливости заробити на 
життя. 

Торгівля „живим товаром" посі
дає третє місце за обсягом „тіньо
вих" заробітків в світі, після тор
гівлі зброєю і наркотиками. 

Таким чином фестиваль спорту 
також став фестивалем розпусти і 
сучасної невільницької праці. І це 
сталося в центрі „культурної" Ев
ропи. Дозволивши таку ганьбу, ор
ганізатори чемпіонату кинули тінь 
на добре ім'я спорту. Ми маємо 
надію, що таке ставлення до мора
лі не повториться в майбутньому. 

Вожена Ольшанівська, 
президент АГРУ, 

Нюарк, Н. Дж. 
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Нові члени УНСоюзу 

Лара-Олена Стецевич, доня Ган
ни і Йосифа Стецевичів з Босто
ну, Масачусетс, - нова членка 
234-го Відділу УНСоюзу. Свою 
внучку забезпечили бабуся Олена і 
дідусь Едвард Мельничуки. 

Ксеня Левицька, доня д-ра Гані і 
д-ра Мирона Левицьких з Вест 
Лафаєт, в Індіяні, - нова членка 
472-го Відділу УНСоюзу. Свою 
внучку забезпечили бабуся і дідусь 
Ія та Рудольф Клими. 

„СВОБОДА" запрошує 
до праці продавців 

реклями 

Ви можете прислужитися гро
маді й українській пресі, зби
раючи реклямні оголошення та 
передплатників для „Свобо
ди", а також продавати газету у 
Вашій місцевості, отримуючи 
при тому винагороду. За де
тальними інформаціями 
прсимо звертатися до Марійки 
Осціславської на 

тел.: (973) 292-9800, 
д о д . 3 0 4 0 

Меланія-Надія Якубович, доня 
Марти та Олександра Якубови-
чів з Бродвю Гайте в Огайо, -
нова членка 358-го Відділу УНСо
юзу. Свою внучку забезпечили ба
буся Дарія та дідусь д-р Олексан-
дер Якубовичі. 

Роксоляна-Надя Білик, доня Пе
трусі Гованської-Білик і Андрія Бі-
лика з Фініксу, в Арізоні, - нова 
членка 16-го Відділу УНСоюзу. 
Свою внучку забезпечили бабуся 
Надя і дідусь Петро Гованські. 

Еліяс А. Матіяш, син Джоді та 
Миколи Матіяшів з Оилкаилу у 
Вискансин, - новий член 120-го 
Відділу УНСоюзу. Свого правну
ка забезпечила прабабуся Анна 
Матіяш. 
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Мрія, народжена життям 
Першого червня 2005 р. прибу

ла до Америки мама з малень
ким, 4-річним хлопчиком Івасем 
на дуже складну операцію серця, 
яка мала відбутися в шпиталі 
міста Дебора, Н. Дж. 

Ми з дружиною допомагали в 
шпиталі з мовами,(бо жінка з 
України не розуміла англійської 
мови). Операція пройшла дуже 
успішно і всі були дуже раді. 

Мама з малим Івасиком повер
нулася в Україну 10 липня 2005 
року - до родини, батька і двох 
старших братів. На превеликий 
жаль, вони недовго утішались. 

Через два з половиною місяця. 

Ми полюбили нашого наймен
шого братика з перших днів його 
життя. Та раптом, як грім з-посе
ред ясного неба: в Івасика вада 
сердечка, потрібна операція. 

Сонечко заховалося за хмару. 
Сум охопив усю нашу сім'ю. Та 
наша мама вірила, що прийде той 
день, коли Івасик, як усі діти, 
буде здоровий. 

Ми з братом Петром не залиша
ли свого меншого братика ні на 
хвилину, гралися з ним і догляда
ли. Бувало, часом гралися наші то
вариші на вулиці, а ми не йшли до 
них, бо у нас був братик. А коли 
було тепло надворі, то одягали 
його гарненько, садили у візочок і 
тоді разом з ним ішли на вулицю. 

Коли підріс наш братик, то було 
йому важко бігати. Він ріс весе-

3 перестуди і браку лікарської 
опіки, Івасик помер. 

Ми з дружиною були в Україні 
і відвідали цю сім'ю 1 червня 
цього року. Старший брат Ми
хась, якому 14 років, написав 
листа в місцеву газету, копію 
якого посилаємо Вам з надією 
що знайдете час і місце поміс
тити в „Свободі". 

Іван і Анна Дзери, 
Томе Рівер, Н. Дж. 

Від редакції: розповідь Ми
хайла Попадюка з „Городенків-
ської газети" подаємо зі скоро
ченнями. 
лим, розумним хлопчиком. Біль
ше від усіх любив нашу маму. 
Вона була його берегинею. Ми ба
чили, як часто мама його голуби
ла, гралася з ним і нас, старших 
синочків, навчала бути з Івасиком 
стриманими і лагідними. Проте я 
бачив, що мама ховає від нас свою 
тривогу, свій сум. Я знав, що вона 
переживає за долю Івасика і потай 
від усіх плаче. 

Ось уже Івасикові чотири роч
ки. Він знав багато віршиків, спі
вав пісні, пробував навіть танцю
вати. Ми всі були щасливі. Я ду
мав, що всі наші біди вже у ми
нулому. Та несподівано після 
огляду лікарів прийшла нова 
біда: Івасикові потрібна операція. 
На цей раз вони з мамою поїдуть 
до Америки. 

Зліва: Михась, Івась 
Ми з татом залишилися вдома 

і з нетерпінням чекали телефон
ного дзвінка. На превелику ра
дість, мама зателефонувала 
дуже швидко і повідомила: „У 
нас все добре. Операція пройшла 
успішно". І ось 10 липня Івасик з 
мамою приїхали додому. Було 
так багато радости, щастя, сміху. 
Наша мрія збулася - Івась здоро
вий, мама щаслива. Як добре, що 
він до нас посміхається, йому 
легко дихати, він пробує грати у 
футбол. 

Та недовго ми раділи. Через 
два з половиною місяці Івасико
ві стало чомусь гірше. Вони з 
мамою знову опинилися в лікар
ні. Тато майже кожен день від
відував хворого. А потім був 
дзвінок, який змінив наше жит
тя: „Івасик помер...". 

У хаті сумно. Залишилися само
тніми його іграшки, залишився 
його одяг. Тяжке горе охопило 
нашу сім'ю. 

і Петрусь Попадюки 
Нещодавно ми отримали листа з 

Америки - від о. Івана Турика, в 
якому він співчуває нашому горю і 
просить: „Сумна родино Попадю-
ків! Я хотів би, щоб ви сприйняли 
смерть вашого синочка і братчика 
очима душі - тоді стане легше ва
шому серцю і смуток буде маліти, 
бо ваша дитинка, ваш Івасик у 
Бога щасливий, він став Ангелом". 

Із втратою наймолодшого братика 
Івася я став частіше задумуватися 
над змістом людського життя. Як 
зробити так, щоб більше ніхто і ніко
ли не переживав такого горя, як наша 
сім'я? Я зрозумів, що вже зі шкіль
ної парти повинен набратися якнай
більше знань, щоб здобути професію 
лікаря, щоб рятувати життя дітей. Не 
треба мені високої посади чи якихось 
нагород, тільки хочу маги умілі руки, 
добре серце, щире співчуття, хочу 
стати мудрою людиною. 

Михайло Попадюк, 
с. Кунисівці 

Як протистояти нафтовій кризі? 
Тижневик „Свобода" постійно 

інформує читачів про погрози 
Росії підвищити ціну на ґаз і на
фту, щоб викликати енергетичну 
кризу в Україні. Хочу висловити 
кілька порад щодо того, як мож
на заощадити пальне. 

Таке заощаджування можна 
почати з відмови надмірної їзди 
автом. Варто відродити звичай 
ходити пішки. Це не тільки за
ощадить енергоносії, але й добре 
вплине на людське здоров ' я , 
їзду автом можна значно об
межити, домовившись з сусіда
ми про спільні поїздки, коли за
мість двох авт можна вжити 
тільки одне. 

Не возіть в авті непотрібних 
тягарів, які можна залишити 
вдома. Не тримайте на даху авта 
човнів, роверів та інших предме
тів, які гальмують рух авта і 
збільшують споживання пально
го. Не зривайтесь автом після зу
пинки раптово, бо такі „зриви" 
підвищують споживання бензини. 

Намагайтеся в русі триматись 
постійної швидкости, бо часті 
зміни також підвищують витрати 
бензини. Якщо доводиться зупи
нятися в дорозі, як це буває, на
приклад, на залізничних пере
хрестях - вимикайте мотор, бо за 
кілька хвилин зупинки він спа
лить чимало пального. 

Охолодження влітку треба ви
ключати і, якщо можна, тримати 
вікна відчинені. Двигун й усе 
авто треба тримати в доброму 

стані, бо механічні несправності 
не заощаджують бензину. Вжи
вайте громадський транспорт -
трамваї, автобуси, потяги, під
земки, пароплави. Не вживайте 
моторових човнів - веслуйте, їз
діть вітрильниками. 

Уряд України повинен би за
кликати весь технічний актив до 
використання значних покладів 
нафти і ґазу в чорноморському 
регіоні України. Ці поклади ма
ють перевищувати потреби 
України на довгі роки, якщо не 
на століття, але дотепер їх ніхто 
не розробляє. 

Сонячна енергія, якою так 
багата Україна, теж не викорис
товується. Геотермічні стрижні 
- це технологія майже чудот
ворного характеру, для вико
ристання якої потрібно метале
вого стрижня, вертикально вве
деного в землю. 

Такий стрижень, зроблений з 
двох або трьох металів, продукує 
енергію, якої вистачить для кіль
кох сільських або навіть міських 
поселень чи підприємств. Ця тех
нологія полягає на електростру
мі, який утворюється при підзем
ному нагріванні багато металево
го стрижня. Нагрівання відбува
ється на різних прошарках земної 
кори. Технологій є багато, але їх 
треба впроваджувати, щоб не за
лежати від північного сусіда. 

Д-р Василь Рождественський, 
Вудгевен, Миш 

Scope Travel -
the Ukraine Specialists!! 

KYIV o n SALE 
Special round trip rates for June, Ju!y & August 

Tax not included approx $165 
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Засудження... 
(Закінчення зі стор. 1) 

дав би оцінку всьому періоду 1944-
1989 років, критично оцінив та за
судив нелеґітимні інституції та ме
тоди держави. 

- В якій мірі в румунському 
суспільстві вже відбувся розрив 
з комуністичним режмом ? 

- Таке запитання викликає зане
покоєння у громадянському сус
пільстві, і дискусія, яка відбуваєть
ся особливо активно від середини 
2005 року, підкреслює актуальність 
цієї проблеми. З одного боку, зви
чайно, це пов'язано з суперництвом 
всередині політичної верхівки -
адже всім відомо, що між теперіш
нім президентом та прем'єр-міні
стром, а також їхніми партіями то
читься суперництво (що, до речі, 
також нагадує українську ситуацію 
минулого року). Але окрім того, 
власне громадянське суспільство, 
широке коло різних організацій -
дуже наполегливо підштовхували 

президента Басеску до офіційного 
та категоричного засудження кому
ністичного минулого. 

Влітку 2005 року в одному з ін
терв'ю Басеску відзначив, що для 
такого засудження потрібна наяв
ність офіційного звіту - подібного 
до звіту комісії Елі Візеля. До 
речі, передвиборча кампанія Ба
сеску восени 2004 року не наголо
шувала на декомунізації та засу
дженні комуністичного режиму як 
першорядному питанні. Воно ви
йшло на перший плян у 2005 році, 
через низку політичних, інтелек
туальних та моральних чинників. 

Прем'єр-міністер Терічану ви
ступив з ініціятивою, створивши 
наприкінці 2005 року Інститут роз
слідування злочинів комунізму. 
Його очолив відомий історик Ма-
ріус Опреа. Ця інституція працюва
тиме зі штатом дослідників протя
гом кількох років. Вона буде роз
слідувати конкретні епізоди мину
лого, вчинки окремих осіб та ін. 
Це також важливо, але наша комі
сія має інше завдання. 

Т. Де Вааль: ^Убивством Басаєва 
війна не закінчиться \\ 

ПАРСИПАШ, Н. Дж. - 10 лип
ня голова Федеральної служби 
безпеки Росії Ніколай Патрушев 
заявив, що в Інгушетії вбито одно
го з найвідоміших чеченських про
відників - Шаміля Басаєва. Про 
це Н. Патрушев повідомив прези
дента Росії В. Путіна. „Ш. Басаєва 
було вбито в ході підготування ди
версійно-терористичного акту, ме
тою якого було чинити тиск на 
Москву напередодні зустрічі „Ве
ликої вісімки", - заявив Н. Патру
шев. Незалежних підтверджень 
цієї інформації покищо немає. 

Президент В. Путін сказав, що 
вбивство Ш. Басаєва було „належ
ною відплатою" за терористичні на
пади, включно з масовим захоплен
ням та вбивством заручників у 
школі в Беслані в 2004 році. Чіль
ного чеченського польового коман
дира Ш. Басаєва Росія звинувачує 
також у десятках інших терактів. 

„Загибель Шаміля Басаєва сим
волізує кінець певного етапу че
ченської війни і велику перемогу 
для Росії", - сказав в інтерв'ю 
Українській службі Бі-Бі-Сі Том 
Де Вааль - керівник програм Ін
ституту висвітлення війни і миру, а 
в минулому - регіональний аналі
тик БІ-БІ-СІ. Том Де Вааль, якому 
минулого тижня російська влада 
відмовила у візі для відвідання 
країни „з причин державної безпе
ки", вважає, що конфлікт у Чечні 
цим не вичерпається. 

Ш. Басаєв був головним про
пагандистом, головним ідеологом 
і головним організатором ряду 
терористичних актів протягом 
останніх кількох років. На по
чатку кар'єри він був прихильни
ком демократичних ідей, але по
ступово перетворився на радика
ла. Ключовим моментом стала 
загибель одинадцяти членів його 
родини внаслідок російського 
бомбування 1995 року. Він брав 
на себе відповідальність за різні 
акції проти росіян. 

Вбивство Ш. Басаєва незадовго 
до початку зустрічі „Великої ві
сімки" нагадує про вбивство прези
дента Чечні Аслана Масхадова на
передодні жіночого свята 8 берез
ня, яке в Росії подавали, як пода
рунок російським жінкам. Москва 
вбила вже двох президентів цієї 
країни, що бореться за свою неза
лежність - Д. Дудаєва і А. Масха
дова. Нинішній президент Чечні 
Рамзан Кадиров, наставлений Мо
сквою, вихваляється, що має 17-
тисячне військо, а у польових ко
мандирів опору - 20-50 бойовиків. 
Проте серед так званих „кадиров-
ців" багато колишніх бойовиків 
опору, і важко визначити, кому і 
чому вони справді віддані. 

Збройний конфлікт у Чечні 
триватиме і надалі. Москва зроби
ла велику помилку, зробивши 
ставку на Р. Кадирова. Це людина 
абсолютно непередбачувана, яка 
завжди покладалася на крайні на
сильницькі методи. У майбутньо
му, можливо, і не буде маштабних 
нападів, притаманних Ш. Басаєву, 
але протистояння триватиме на за
садах повернення до партизан
ських методів, характерних для 
першої Чеченської війни. 

Туризм 
поліпшується 

КИЇВ. - За п'ять місяців 2006 
року кількість чужоземних грома
дян, які відвідали Україну, збільши
лася на 8 відсотків порівняно з 
таким же періодом 2005 року. Лише 
за цей час Україну відвідали 6.1 млн. 
чужоземних громадян. Структура 
в'їзного туристичного потоку вигля
дає так: приватний туризм - 2, 526.8 
тис. осіб (89 відсотків), службова 
поїздка - 199.4 тис. осіб (7 відсо
тків), організований туризм - 107.8 
тис. осіб (4 відсотки). Найбільший 
турпотік до України прибуває з Ев-
разійського континенту: з країн СНД 
- 55 відсотків загальної кількости 
чужоземців, з держав EC - 42 від
сотки, з інших країн - лише З відсо
тки. Найбільше в Україну приїжджа
ли з Росії, Польщі, Молдови, Угор
щини та Білорусі. 

УНІАН 
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Відбувся Злет юнацтва СУМ 

ЕЛЕНВІЛ, Н. Й. - 27-28 трав
ня на оселі СУМ відбувся 47-ий 
Злет юнацтва СУМ Східнього 
узбережжя. Злет відзначав 15-
ліття відновлення Незалежности 
України, 20-ліття Чорнобильської 
трагедії, 150-ліття народження 
Івана Франка, 60-ліття віднов
лення СУМ в діяспорі, 10-ліття 
конституції України, 20-ліття 
смерти Ярослава Стецька, 80-
ліття убивства Симона Петлюри 

під гаслом: „Де живе СУМ - на
дія є". 

Команду злету очолили: Ан
дрій Бурчак і Давид Одомірок. 

В Злет і взяли участь члени 
юнацтва віком 4-17 років з осе
редків Ню-Йорк, Йонкерс, Па-
сейк, Джерзі-Ситі, Ірвінґтон, Ви-
пані, Філядельфія , Балтимор, 
Гартфорд, Бінґгамтон і Гопіен. 
Протягом двох днів 326 учасни
ків взяли участь у конкурсах 

Змагання з естафети 

знань, слова, роїв, мистецьких 
виступах, легкоатлетиці (біги на 
50, 60, 100, 440 і 880 ярдів, біги з 
перешкодами і естафети, кидання 
кулі і диска, турніри відбиванки 
та футболу). 

У перегляді одностроїв осеред
ок Гартфорд здобув найбільше 
точок. Злет відвідав Владика 
Стемфордської єпархії Павло 
Хомницький, який відправив 
Службу Божу разом з капеляном 
СУМ, о. мітратом Ігорем Мідза-
ком і о. Богданом Данилом. 

Учасників розважала оркестра 
„Грім" з Йонкерсу. 

Найбільше індивідуальних то
чок в старшому юнацтві здобув 
Юрій Симчич, в молодшому 
юнацтві - Богданка Столяр і 
Олександер Зелез . Першуном 
злету став відділ СУМ в Ір-
вінґтоні, відділ Гартфорд - друге 
місце, відділ Йонкерс - третє міс
це в загальному точкуванні. 

У відбиванковому турнірі, 
яким провадив Семен Вариха, 
перші місця посіли: мішана група 
- Йонкерс; дівоча група - Пасейк. 

У футбольному турнірі, яким 
провадили Михайло Глушко і 
Богдан Куцина, здобули наступні 
місця: вік 6-7 років - Пасейк; вік 
8-9 токів - Йонкерс; вік 10-12 ро
ків - Пасейк. 

Переможці з юнацтва (зліва): 
Олександер Зелез, Юрій Симчич і 

Богданка Столяр 
На закінчення булавний Кра

йової управи СУМ Андрій Бігун 
подякував усім членам команди 
за їхню взірцеву працю і усім 
учасникам злету за їхню друж
ню участь. 

Орест Козіцький 
Фото: Тарас Гнатишин, 

Орест Козіцький 
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18-20 серпня: IV Всесвітній форум українців 
18-20 серпня 2006 року у Ки

єві відбудеться IV Всесвітній 
форум українців, який має ста
ти важливою подією у житті 
світового українства. 

У Форумі візьмуть участь 
450 делегатів, 450 гостей, 80 
представників закордонних 
ЗМІ, 450 учасників фестивалю 
„Український спів у світі" -
усього близько 1900 осіб. 

Концепція проведення Фору
му ґрунтується на ідеї консолі
дації українців, незалежно від 
території проживання, як засо
бу консолідації української на
ції, зміцнення міжнародного 
авторитету Української держа
ви у світовому співтоваристві. 
Метою Форуму є аналіза стану 
закордонного українства, про
блем взаємин України з закор
донним українством; визначен
ня пріоритетів налагодження і 

зміцнення зв ЯЗК1В МІЖ україн
цями, які проживають в Украї
ні і поза її межами; об'єднан
ня закордонного українства на
вколо ідеї національного відро
дження і гідного утвердження 
української нації у сучасному 
світі; підвищення ролі закор
донного українства у відстою
ванні зовнішньополітичних ін
тересів України, зокрема у про
цесах європейської та євроат
лантичної інтеграції. 

Передбачається наступна 
програма Форуму: 

18 серпня: покладання кві
тів до пам'ятників Т. Шевчен
кові, М. Грушевському та до 
пам'ятного знаку жертвам Го
лодомору; урочисте відкриття 
Форуму у Національному па
лаці мистецтв „Україна"; за
ключний Гала-концерт „Укра
їнський спів у світі". 

19 серпня: звітно-виборчий 
з'їзд УВКР; зустріч керівників 
українських зарубіжних об'єд
нань і організацій з керівни
цтвом МЗС. 

20 серпня: прийняття під
сумкових документів IV Всес
вітнього форуму українців; 
урочисте закриття Форуму з 
участю Президента України. 

21 серпня: прес-конферен
ція новообраного керівництва 
УВКР. Під час Форуму працю
ватимуть „круглі столи", де
монструватимуться виставки. 

Для делегатів та гостей Фо
руму будуть організовані екс
курсії у Києві, у Державний 
музей народної архітектури і 
побуту в Пирогові, концерт 
майстрів мистецтв України - зі
рок світової сцени та концерт 
„Країна мрій". 

Посольство України в СІПА 

Один 3 100-ЛІТНІХ 
ювілеїв 

Мистець Володимир Баляс наро
дився в 1906 році, і це був, мабуть, 
якийсь щаасливий час, бо тоді ж 
на світ прийшли такі визначні осо
бистості в нашому мистецтві, як 
Святослав Гординський, Петро Ан-
друсів, Степан Луцик, Михайло 
Михайлевич. 

В. Баляс народився в містечку Ро
гатині на Станіславівшцні (тепер Іва-
но- Франківш;ина). Там закінчив по
чаткову школу і гімназію, директо
ром якої був Антін Крушельницький. 
Відтак Володимир почав студії у 
Львівській Політехшці на відділі ар
хітектури. На початку 1933 року пе
рейшов до Академії мистецтв у Вар
шави, яку закінчив у 1939 році, здо
бувши добрий вишкіл від професо
рів Мілоша і Мєчислава Котарбін-
ських, Владислава Скочиляса. Тоді 
ж, у Варшаві, Володимир познайо
мився з Шлем Хасевичем (1905-
1952) - майбутнім легендарним мист-
цем і вояком УПА. Вони разом пра
цювали в гуртку „Української Грома
ди", а згодом у мистецькому гуртку 
„Спокій", до якого належало близь
ко ЗО наших мистців. Варто згадати, 
ш;о тим гуртком заопікувався Митро
полит А. Шептицький. 

Під час совєтської і німецької 
окупацій В. Баляс викладав графіку 
в Українській Мистецькій промисло
вій школі у Львові, брав активну 
участь у творчому житті міста. У 
1944 р. опинився спочатку в Німеч
чині, де займався в головному ілю
страціями книжок, а в 1947 р. виїхав 
до Канади (Манітоби), за контрак
том лісного робітника. 

Якось з трудом, роком пізніше, 
йому вдалося переїхати до Вініпеґу, 
де проявив свій талант в графіці, 
зокрема в ілюструванні, разом з М. 
Дмитренком і М. Левицьким, кни
жок. В 1950 р. постав Український 
Літературно-мистецький клюб, а 
при ньому - Секція образотворчого 
мистецтва, яка почала організову
вати художні виставки у Вініпезі, 
Едмонтоні, Монреалі, Омазі, То
ронто, Ню-Йорку, Сиракюзах, в 
різних університетах Канади і Аме
рики. Наприклад, в Торонто у 1958 
р. у виставці української книжкової 
графіки взяли участь П. Андрусів, 
Я. Гніздовський, Е. Козак, М. Дми-
тренко, Л. Гуцуляк, Б. Крюкова, 
Ю. Кульчицький, М. Левицький, Я. 
Стебельський, О. Архипенко, С. 
Гординський, В. Січинський, В. Ба
ляс та інші. 

Після майже десяти років твор
чої праці в Канаді (1947-1956) В. Ба
ляс переїхав до США, до Сан-Дієґо, 
Каліфорнія. Він активно експери
ментує, викристалізовуючи експре
сіоністичний стиль з притаманними 
українськими рисами. Твори з цього 
періоду - динамічні, глибоко оду-
ховлені, з нахилом до трагізму, і 
водночас гармонійні. Найвиш;ої май
стерності досяг В. Баляс у лінори-
тах: „Боротьба когутів", „Сироти", 
„На південь", „Ікар", „Продавець 
горшків", „Кінець мандрівки", 
„П'яні жебраки", „Веселі маски", 
„Страхопуд", „Леґенда" тош;о. 

В. Баляс багато творчих зусиль 
віддав виготовленню іконостасів в 
українських церквах Канади і Аме
рики. 

Помер він 18 квітня 1980 р. в м. 
Сан-Дієґо у Каліфорнії, далеко від 
рідної рогатинської землі і України, 
яку цінував й любив протягом сво
го земного життя. 

Ярослав Стех 
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Засідання Управи відділу НТШ в Дітройті 
ДІТРОЙТ. - з червня 2006 р. в приміщенні 

Української кредитової кооперативи „Самопо
міч" відбулося зібрання новообраної управи 
НТШ - Відділу в Дітройті. Присутні Павло 
Джуль - голова Відділу, Любомир Гевко -
заступник голови, Олександер Серафин -
скарбник, Лідія Кізима - секретар, Василь 
Колодчин - голова Контрольної комісії. 

Обговорено загальні збори Відділу НТШ в 
Дітройті 21 січня 2006 року та загальні збори 
Централі НТШ в Ню-Иорку 20 травня 2006 
року і пляни праці Відділу на 2006-2008 роки. 

Збори відкрив голова Відділу Павло 
Джуль, привітав присутніх та коротко накрес
лив завдання Відділу та працю НТШ, наголо
сивши, що НТШ - відома і авторитетна орга
нізація, заснована три покоління тому, яка 
постійно росте і успішно розвивається. Однак, 
час від часу її треба оновлювати молодими 
людьми з новими ідеями, які б змінили на
прямки праці Централі та осередків. 

З характеристикою загальних зборів Відді
лу в Дітройті 20 січня 2006 р. виступив Ва
силь Колодчин, підкресливши, що звіти усту
паючої Управи були вичерпними та повністю 
представили працю відділу за останні три 
роки (2003-2006 pp.). 

В центрі уваги стояло питання поповне
ння Відділу новими членами. Запляновано 
щорічно проводити (чотири рази на рік) схо
дини членів Відділу, активно залучати мо
лодих професійних осіб до членства шля
хом особистих запрошень на сходини. Пля-
нується організовувати цікаві доповіді на 
різні актуальні наукові теми. На осінь за
пляновано святкове відзначення 150-ліття з 
дня народження Івана Франка. 

На закінчення зборів голова Відділу Пав
ло Джуль побажав всім на майбутнє успіш
ної та плідної праці. 

Лідія Кізима 

Зліва: О. Серафин, Л. Гевко, П. Джуль, Л. Кізима, В. Колодчин 

19-21 жовтня: 
Міжнародний конгрес 
освітян у Києві 

к и ї в . - Міністерство освіти і науки 
України та Науково-дослідний інститут 
українознавства проводять 19-21 жовтня 
2006 р. у Києві міжнародний конгрес 
„Українська освіта у світовому просторі", 
який сприятиме виконанню Указу Прези
дента України „Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні". 

Метою конгресу є з 'ясування стану, 
проблем та перспектив української освіти 
у місцях проживання діяспори та вивчен
ня стану українознавства в Україні. 

Для досягнення цієї мети Науково-до
слідний інститут українознавства дослі
джуватиме українську освіту в інших кра
їнах через опитування представників діяс
пори та аналізу отриманих результатів, 
вивчатиме можливості інтеграції україн
ської освіти до світового освітнього про
стору зі збереженням національної іден-
тичности та посиленням національної сві-
домости українців. 

Конгрес фінансується Міністерством 
освіти і науки України, Науково-дослідним 
інститутом українознавства, меценатами, 
спонзорами. 

Координація роботи з підготування 
конгресу покладається на Науково-дослід
ний інститут українознавства. Електронна 
адреса: kvzcu@rius.kiev.ua, факс: (380-44) 
236-0128, тел: (380- 44) 494-1781, (380-44) 
494-1330. 

Оргкомітет конгресу 

Українська Національна 
Федеральна Кредитова 

Кооперагива 

mailto:kvzcu@rius.kiev.ua
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Останній дзвінок в суботній школі Осередку СУМ 
НЮ-ИОРК. - 10 червня про

лунав останний дзвінок в Школі 
українознавства при Осередку 
СУМу ім. ген.-хор. Тараса Чу
принки (голова осередку Петро 
Сабат, головна вихователька 
Дарка Гриськов'ян). Того самого 
дня осередок офіційно закінчив 
свою виховну працю святковим 
апелем. Окрім занять на тижне
вих сходинах, юнацтво осередку в 
жовтні забавлялось на осінній 

маскараді, а в січні - на зимовш 
зустрічі на Оселі СУМу в Еленві
лі відзначило п а м ' я т ь жертв 
Крут. В березні осередок відзна
чав день загибелі ген.-хор. Тараса 
Чупринки урочистим апелем та 
Панахидою, яку відправив парох 
церкви св. Юра о. Бернард Пан-
чук. В квітні сумівці брали 
участь в стійці перед плащаницею 
в храмі св. Юра, а також у на
вчанні в школі писанкарства. В 

травні молодше і старше юнацтво 
змагалось в конкурсах роїв у зна
нні слова, спортових вправах на 
злеті в Еленвілі, де осередок Ню-
Йорку посів третє місце. 

Суботня Школа українознав
ства м а л а активний рік д л я 
учнів - від наймолодшого пе-
редшкілля (3-4 роки) до 12-ої 
кляси. Під час шкільного року 
учні брали участь у святі св. 
Миколая, в березні школа вша-

Випускний вечір у парафіяльній школі 
ПАРМА, Огайо. - Школу українознавства това

риства „Рідна школа" закінчило цього року 13 
учнів, які успішно склали матуральні іспити. Для 
них З червня батьківський комітет влаштував ви
пускний вечір у парафіяльній залі св. Покрови. 

Вступним словом вечір відкрила від імені бать
ківського комітету Ірина Данилевич. Молитву пе
ред вечерею провів о. диякон Єфрем Смолило. 
Після вечері випускників школи вітали опікунка 
11-ої кляси Ніна Сікора, директор школи д-р Вірос-
лав Кость, заступник голови іспитової комісії ін

спектор Петро Твардовський, які вручили випус
кникам свідоцтва і дипломи про закінчення школи. 

Кожний випускник особисто подякував вчите
лям і батькам за постійну допомогу протягом бага
тьох років навчання в суботній українській школі. 
Всі разом вони продеклямували вірш Володимира 
Сосюри „Любіть Україну". 

Заключне слово мав голова управи товариства 
„Рідна школа" д-р Юрій Яськів, а кінцеву молитву 
провів о. Микола Добруцький з України. 

Петро Скала 

Випускники школи після закінчення письмових матуральних іспитів з української мови і літератури. Пер
ший ряд (стоять зліва): Андрій Чепак, Наталя Оружак, Аріана Данилевич, Назарій Сироїжка, Олександра 
Панасюк; другий ряд: Катерина Ярема, Андрій Миронович, Михайло Какс, Данило Головатий, Данило Смо
лило, Христофор Бей, Сергій Фірманчук, Марко Дячун. У першому ряді 
сидять (зліва): директор Вірослав Кость, інспектор Петро Твардов
ський, вчителька української мови Ніна Сікора, вчителька української 
літератури Оксана Шараневич. 

Фото: Наталя Смолило 

нувала пам'ять Тараса Шевчен
ка. Завдяки щедрості Національ
ної кредитівки в Ню-Йорку на
укові старання учнів були від
значені нагородами по 50 дол. та 
новим рахунком в Кредитівці 
для кращих учнів вищих кляс. 
Генеральний управитель креди
тівки Христина Балко, яка вру
чала нагороди, також повідоми
ла присутніх, що рада директо
рів кредитівки вирішила що
квартально здійснювати такі на
городження найкращих. Випус
кники Андрея Попович, Оксана 
Колінець та Семен Казаренко на 
матуральному вечорі 10 червня 
разом з дипломами отримали 
100 дол. в подарунок від креди
тівки, який їм вручила Свгенія 
Кузьмович-Блага. 

Наука деяких учнів не пере
рвалась на літні вакації. За ініці-
ятиви Школи українознавства 
осередок організовує поїздку 
старшого юнацтва на літню шко
лу в Києво-Могилянський ака
демії. Цю поїздку підтримали 
ректор академії В. Брюховець-
кий. Генеральний консул України 
в Ню- Йорку М. Кириченко, 
Президент України Віктор 
Ющенко і його дружина Катери
на Ющенко. 

Допомогу школі СУМ в ство
ренні постійно діючої програми 
„Навчання української молоді 
Америки в Україні" надали ін
формаційний спонзор - компа
нія „Міст", спонзор-перевізник 
- ав іокомпан ія „ А е р о с в і т " , 
Українська православна церква 
Всіх Святих, Кредитівка „Са
мопоміч", Національна Креди
тівка, Кредитова спілка „Само
п о м і ч " Н ю - Д ж е р з і , Україн
ський Інститут А м е р и к и та 
окремі благодійники. 14 учнів і 
три опікуни отримали можли
вість побувати у Києві. 

Осередок СУМ і суботня 
ш к о л а п р и й м а т и м у т ь нових 
членів і учнів восени. Довідки 
можна ортимати т е л е ф о н о м : 
(917) 747-7996. 

Соня Лехіцька 
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л Мюнхен'' нашого часу? 
Р.Л. Хомяк 

ВАШШҐТОН. - Наприкінці ве
ресня 1938 року мене у Мюнхені 
не було, і газет я не читав, бо мав 
тільки три роки і жив далеко від 
Мюнхену, у Львові. 

Зате 7 липня 2006 року я зрозу
мів, як себе почували головні по
літичні гравці Европи тоді, у 1938 
році, коли вони здали Гітлєрові 
Чехословаччину в обмін за його 
обіцянку не брязкати зброєю. 

Це поняття, яке увійшло в іс
торію як одне слово - „Мюнхен" 
- крутилося мені у голові, коли 
я слухав в Інституті Брукінґса у 
Вашінґтоні, як тяжка артилерія 
столичних політичних гравців 
дискутувала на тему чергової 
зустрічі групи восьми держав, 
знаної як „G-8", у Санкт-Петер
бурзі, де головою нарад мав 
бути російський президент Воло
димир Путін. 

Протягом останніх місяців по
літичні спостерігачі й коментато
ри написали кіш статтей про це 
безглуздя - зустрічатись керівни
кам головних індустріяльних і 
демократичних країн в Росії, під 
головуванням президента Росії. 
Але на вашінґтонській сесії в Ін
ституті Брукінґса 7 липня над за
повненою конференційною залею 
немов висіло вияснення: „Так, 
але...". Так, Росія стає щораз ав-
торитарнішою, обмежує демо

кратичні стремління народу, але 
без неї не налагодимо суперечли
вих справ з Північною Кореєю, 
Іраном, джерелами енерґоносіїв, 
і ще це, і ще те. Сім десятків ро
ків тому Великобританія й Фран
ція не радо піддавались бажан
ням Гітлера присвоїти собі Суде
ти, але піддались, бо для них 
важливішими були обіцянки 
миру, чи пак відсутність війни. 

На вашінґтонській дискусії го
ловними дискутантами були 
люди, які формулюють амери
канську закордонну політику: 
Стровб Талбот - колишній архі
тектор східньоевропейської по
літики президента Била Клінто
на і заступник Державного се
кретаря в його адміністрації, а 
тепер президент Інституту Бру
кінґса; Карлос Паскуаль - ко
лишній Посол СІЛА в Україні, 
який тепер є віце-президентом 
Інституту Брукінґса і там очо
лює програму вивчення закор
донної політики; Кенет По лак -
старший науковий співробітник 
цього Інституту в галузі близь-
косхідніх питань; економіст Клі-
форд Ґеді, якого спеціяльність -
економіка Росії; німецький гро
мадянин Йоганнес Лінн, який 
вже багато років працює у Сві
товому Банку. Інакше кажучи, 
це люди, до думок яких керівні 
кола у Вашінґтоні і поза Ва-
шінґтоном прислухаються. 

„Група 8-ми" почала діяти десь 
тридцять років тому, коли керів
ники великих індустріяльних, а 
заразом і демократичних держав 
почали зустрічатись для обгово
рення пекучих справ. До прилу
чення Росії, у тодішню „велику 
сімку" входили СІЛА, Канада, 
Великобританія, Франція, Італія, 
Німеччина, Японія. Усі демокра
тичні, усі з розвинутими еконо
мічними системами. І тут на світ 
з'явилась Росія з її потужними 
промислами, величезними при
родними запасами і офіційними 
обіцянками стати демократією. 

На вашінґтонській дискусії 
про те, якими будуть наради „ві
сімки" в Росії, Посол Паскуаль 
риторично запитав: „Чи Росія 
вже стала авторитарною держа
вою? І чітко відповів: ні. Далі 
він запитав: „Чи Росія вже стала 
зрілою демократією?", і дав ту 
ж відповідь: ні. Він додав, що 
метою Росії останніми роками є 
здобути собі гідність у світі і 
бути передбачуваною країною, 
але насправді Росія стала одно
партійною країною, якою колись 
був Совєтський Союз. 

Цілі місяці до відкриття зустрі
чі в Санкт-Петербурзі коментато
ри доводили, що з вісімки треба 
усунути Росію, яка туди не нале
жить. А Посол Паскуаль доводив, 
що Росії з угрупування викидати 
не треба, щоб її не ізолювати, а 
слід заохочувати до співучасти, бо 
в таких загрозах, як ядерні випро
бування Ірану й Північної Кореї, 
без допомоги Росії не обійдеться. 
Кліфорд Ґеді, близькосхідній екс
перт, також ствердив, що немає 
іншого виходу, як співпрацювати з 
Росією. (Здавалось, що чуєш го
лоси 1938 року у Мюнхені: мов
ляв, нема ради, тре' дати Гітл єро
ві кусок Чехословаччини, щоб 
мати спокій. Тоді це рішення роби
ли Великобританія й Франція; 
вони нині є членами „великої ві
сімки"). А тим часом президент 
Путін кидає за ґрати успішних під
приємців і продає їхнє майно на 

міжнародних біржах, закриває ра
діостанції, які ретранслюють за
хідні програми, і придумує нові 
характеристики Росії, на зразок -
„керована демократія" і „суверен
на демократія". Хтось з учасників 
подав думку, що, може, Росію 
треба характеризувати як „лібе
ральну авторитарну державу". 

Американські експерти з за
доволенням говорили про най
новіші опитування в Росії, які 
вказують на те, що хабарництво 
там серйозно зменшилось. А К. 
Ґеді нагадав, що після еконо
мічної кризи 1998 року Росія 
практично не мала валютної ре
зерви і мала колосальні борги, 
а нині російські резервні фонди 
сягають 250 мільярдів долярів, 
і Росія сплатила свій борг до 
Міжнародного валютного фон
ду (IMF), раніше, ніж треба 
було, та що Росія плянує зроби
ти рубль конверетованою валю
тою. Все це, правда, завдяки ви
соким цінам на нафту. А в групі 
восьми, нагадав Ґеді, сім країн є 
споживачами нафти, і тільки 
Росія є постачальником. Так що 
тиснути на Росію її друзі з „ве
ликої вісімки" не мають чим. 

Посол Паскуаль звернув ува
гу на те, що за кілька днів до 
санкт-петербурської зустрічі 
Джордж Буш прийняв у Білому 
Домі президента Грузії Михаїла 
Саакашвілі. Це, на думку Пас-
куаля, не випадкове: Дж. Буш 
хотів показати, що його турбує 
тиск Росії на маленьку Грузію. 
І ще наша країна наголошує на 
важливості конференції „Інша 
Росія". Ця конференція відбу
лась в Росії і мала на меті яко
юсь мірою балянсувати наради 
вісімки у Санкт-Петербурзі, 
підкреслити важливість неуря
дових організацій в демокра
тичних країнах. Американська 
репрезентація там була на висо
кому рівні. Також не випадково. 

І все ж нелегко позбутись від
чуття, що все це - „Мюнхен" на
шого часу. 

Урочистості на Козацьких могилах 
БЕРЕСТЕЧКО. - Цьогорічна 

проща 23-25 червня була присвя
чена 355-річчю Берестецької бит
ви. При значному зібранні прочан 
відслужено Панахиду за спокій 
душ козацьких лицарів. Владиці 
Євсевієві, Митрополитові Рівнен
ському і Острозькому УПЦ КП, 
співслужили понад 100 священиків 
і серед них - ректори Рівненської і 
Волинської духовних семінарій о. 
Ігор Швець, о. Іван Нідзельський. 

У залі Будинку культури села 
Острів відбулась за участю науков
ців і краєзнавців наукова конфе
ренція „Берестецька битва в історії 
України". З Рівного, Луцька, му-
зею-заповідника „Поле Берестець
кої битви" прибули науковці, щоб 
поділитись новими знахідками, 
думками про цю трагічну і разом з 
тим славетну сторінку нашої істо
рії. 

Присутні мали змогу почути ЗО 
доповідей і повідомлень відомих 

дослідників Берестецької битви -
Павла Лотоцького, Георгія Ло-
тоцького, Володимира Рожка. Ска
зали своє слово Дмитро Чобіт, Єв
генія Лещук, Леонід Галабуз та 
інші. 

Науковці звернулися до Прези
дента Віктора Ющенка з листом, в 
якому наголосили на необхідности 
вивільнення монастирських келій 
від експозиції музею, побудови но
вого приміщення, надання істори-
ко-меморіяльному заповідникові 
статусу національного. 

25 червня відслужена Панахида 
за спокій душ козацьких лицарів, 
яку очолив Патріярх Київський і 
всієї Руси-України Філарет. Бага
толюдне віче підтримало резолю
цію науковців конференції про 
створення належних умов для 
вшанування пам'яті полеглих за 
волю України. 

Володимир Рожко 
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Українське свято в Ізраїлі Духовне... 

ТЕЛЬ-АВІВ. - Посольство Украї
ни в Ізраїлі влаштувало прийняття 
для української діяспори, членів із
раїльського уряду, журналістів з на
годи 10-річчя Конституції України. 
У слові-привітанні Посол України в 
Ізраїлі Ігор Тимофеєв сказав: 

- За 10 років, що діє нова Консти
туція, Україна досягла громадян
ської злагоди, розвитку і зміцнення 
демократії, стала правовою держа
вою. Усі ці роки триває процес запро
вадження європейських демократич
них стандартів у політичній культурі 
і веденні економічної політики, що 
дало Україні можливість поліпшити 
взаємини з європейськими країнами 
і посісти чільне місце у світовій 
спільноті. 

На вечорі виступив голова Асоціа
ції еврейсько-української співдруж-
ности Яків Сусленський. Редактор 
українського журналу „Соборність", 
що видається в Ізраїлі, Олександер 
Деко зокрема сказав: 

- Народився я давно, коли ще не 
було ні самостійної України, ні нової 
конституції, за якою тепер живе на
род України. Але я вдячний долі, що 
народився саме в Україні і маю щас
тя пишатися її досягненнями. А коли 

в державі негаразди - плаче моя 
душа і я молюся за кращу долю 
українців - народу, безперечно, ста
ранного, гостинного і щиросердного. 

Член ізраїльського кнесету, голо
ва комісії уряду, що відповідає за 
розвиток єврейсько-українських вза
ємин, колишній мешканець Чернів
ців проф. Михайло Нудельман тор
кнувся сучасних проблем: 

- Тисячу років наші два народи 
жили на одній землі, вчилися один у 
одного як вести господарство, співа
ли разом пісень. Пам'ятаю, як в ди
тинстві ми навчали одне одного сво
їх мов, розповідали про народні тра
диції і не знали, що таке антисемі
тизм і як це можна - не поважати 
свого сусіда. Тому, думаю, нам слід 
бережливіше ставитися до культур, 
спадкоємности, а головне - навчити 
теперішні покоління поваги до тих, 
хто живе поряд, відрізняти тих, хто 
навмисне намагається протягнути 
межу між нашими народами. 

Прийняття в посольстві пройшло 
в теплій обстановці, за щирими роз
мовами, за келихом ізраїльського 
вина і української горілки, під звуки 
українських пісень. 

Світлана Глаз 

(Закінчення зі стор. 5) 
чіткого і ребром поставленого за
питання. 

Ті, хто боїться фанатизму, мо
жуть бути спокійними: сучасна 
людина є доволі байдужа до своєї 
релігії, вона її не знає і не хоче зна
ти, принаймні не знає її як пов'язу
ючу і цілісну духовну форму. 
Якщо вона і вивчає свою релігію, 
то лиш як суму окремих формул, 
обрядів та уставів, тобто зовніш
ньо, стоячи осторонь, так само, як 
це робить щодо чужої релігії". 

Чи це не про наші теперішні т. 
зв. „духовні навчальні заклади"? І 
далі: „Для російських православ
них людей кумиром є найчастіше 
сам російський народ і природні 
його властивості, які він підносить 
на п'єдестал і кланяється йому, 
наче Богові". 

Чи це не про нашу ситуацію в 
Україні з статусом російської 
мови? У „Записках о християн-
стве и культуре" Флоренський 
пише наступне: „Християнський 
світ є повний підозри, недобро
зичливих почуттів і ворожнечі. 
Він є гнилий в самій своїй основі, 
бо позбавлений активної віри в 
Христа і разом з тим не має 
мужности та щирости визнати 
гнилість своєї віри. Вони охоче 
дискутують про деталі і скрупу
льозну точність догматичних 
формул, церковного обряду, ка
нонічного устрою, дискутують 
без кінця і ніяк не можуть дійти 
згоди ні з одного, ні з другого 
боку. Чи не є причиною неуспіху 
всіх цих дискусій те, що до пи
тань віри підходять не внутріш
ньо, як віруючі, а зовні, наче ар

хеологи, втрачаючи почуття ду
ховної реальности, наче сліпі, що 
не можуть охопити цілість? [...] 
Ми повинні визнати, що не ті чи 
інші різниці у вченні, обряді та 
церковному устрою є справж
ньою причиною роздробленості 
християнського світу, а глибока 
взаємна недовіра до найважливі
шого - віри в Христа, Сина Божо
го, що прийшов у тілі. [...] Це 
стосується не тієї чи іншої кон
фесії, але всього християнського 
світу, який об'єднує тепер лише 
одна ознака - криза віри. Перед 
грядущою кризою християнства 
всім, котрі іменують себе хрис
тиянами, варто поставити ульти
мативне питання і покаятись 
'єдиним серцем і устами, голося
чи: Допоможи моїй невірі". 

Шкода, що цих слів досі не збаг
нули сини і доньки Церкви, до якої 
належав Флоренський. Можливо, 
варто прислухатись до слів Фло-
ренського нам в Україні? Зрештою, 
у нас іншого виходу немає. В іншо
му випадку нам всім загрожує фі-
десцид. А відтак не буде потреби 
над нами проводити ні лінгвоцид, 
ні геноцид. 

Ми вже живемо в ситуації авто-
геноциду - самі собі відбираємо 
життя від почуття зневіри і безви-
хідности, а єрархи українських 
Церков не перестають співати піс
ню про „духовне відродження 
України", подібно, як і політики 
про „незалежність України". 

Складається враження, що ми 
живемо у ситуації, описаній у відо
мому фільмі „Матриця": ми зану
рюємо голову в пісок віртуальних 
ілюзій, не помічаючи навколо 
себе, що насправді живемо у стані 
духовної катастрофи. 

Нехай так не буде! 
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Виставка художника Василя Мадзеляна 
САКРАМЕНТО, Кал іф . - 24 червня у 

приміщенні Української кредитної спілки 
відкрилася виставка творів художника-графіка 
Василя Мадзеляна. її організувала активний 
член Товариства збереження української 
спадщини Північної Каліфорнії Галина Лорчак 
з друзями, які допомогли з виставкою, а також 
з концертною програмою, виконавши низку 

лемківських пісень. 
Любов до рідної Лемківщини, немов дже

рельце з життєдайною кришталево чистою во
дою, давала творчу наснагу лемкові, якого 
доля закинула в далеку Каліфорнію - Василеві 
Мадзеляну. Він народився 22 червня 1917 року 
в Монесені, Пенсильванія. Коли йому минуло 
три роки, його родина повернулася на 

На відкритті виставки творів В. Мадзеляна 

Лемківщину, в село Більцареву в Польщі. Там 
він закінчив сільську школу і став учнем 
гімназії в Новому Санчі, а потім - в Тернополі. 
У 1938 році він виїхав до Пенсильванії, служив 
20 років у війську, у 1961 р. вийшов на пенсію в 
чині майора американської армії. Під час 
військової служби закінчив Мерилендський 
університет, отримавши диплом бакалавра. З 
1979 р. жив і працював в Каліфорнії. 

На виставці у Сакраменто показано цикл гра
вюр з лемківської тематики, які поділяються 
на чотири тематичні розділи: історія лемків, 
господарські роботи, народні промисли, побут. 

Гості з Сан-Франсіско Святослав та Оксана 
Стуси, подружжя Стецьків та Калішів, 
Криштафовичі з Дейвісу, Левченки з Вудлан-
ду, а також місцеві відівдувачі виставки 
виконали славну пісню „Гори наші", якою 
починається і закінчується Лемківська Ватра, 
інші хорові та сольоспіви. Сумну пісню про 
еміграцію до Америки виконала з бандурою 
Оля Г. Олійник. Було оголошено, що доходи з 
продажу гравюр підуть на друкування 
українських книжок для Луганщини. Цю 
акцію започаткувала лемкиня Анничка 
Чеберенчик, яка також дуже гарно виконала 
дві лемківські пісні під час відкриття 
виставки. 

Генеральний консул України в Сан-Франсіс
ко Микола Точицький з дружиною Тамарою 
взяли участь в авкціоні і підтримали цей 
фонд. Датки до Фонду на друкування 
українських книжок для Луганської области 
можна надсилати на рахунок Товариства 
збереження української спадщини з 
позначенням „На друкування українських 
книг". Адреса: „Ukrainian Heritage Club of 
NC", 5253 Clancy Drive, Carmichael, CA 95608. 

Оля Г. Олійник 
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Валторни верлібру в „Поквапах життя" 
НЮ-ЙОРК. - з червня в примі

щенні нюйоркського НТША відбула
ся презентація нової книжки поезій 
Марії Шунь „Верлібріарій. Абетка". 

„У колі друзів...", - під такою 
простою, але незмінно теплою на
звою збирають літературних гурма
нів камерні поетичні вечори на київ
ській вулиці Банковій у столичній 
спілчанській оселі. А в „столиколе-
виному" Львові подібні дійства роз
гортаються у рідному для Марії 
Шунь етнографічному музеї, його 
Золотій залі. 

І відгомін отих дійств повсяк
час присутній у виступах наших лі
тературних мистців на тих „розпут
тях велелюдних", якими разом із 
багатьма краянами мандрують і 
українські поети. Неначе сама воля 
Всевишнього здавна піклується про 
те, щоб по далеких чужинах були 
поруч українців не тільки церковні 
пастирі, але й духовники дивослів-
ного чину. Отим-то й постають та 
діють у закордоннях справжні літе
ратурні єпархії. І тоді, за словами 
Тетяни Вергелес, „америки-канади 
стають ліричними, а значить, не та-

Марія Шунь - поетка, перекла
дач, член Спілки письменників 
України, працювала в Інституті 
народознавства НАН України 
(Львів). Авторка трьох поетичних 
збірок: „Ми, котрі є" (1990), 
„Абетка-розмальовка" (1992), 
„Поміж" (1994) та багатьох публі
кацій Y пресі. З 1995 року мешкає 
у Ню-Иорку. 

кими чужими . 
Цього червневого вечора в ню-

йоркській оселі НТШ слухачі-чита-
чі, люди різного віку та різних сма
кових уподобань, були захоплені лі
рою Марії Шунь. Поетеса презен
тувала своє нове видання під на
звою „Верлібріарій. Абетка" . Під 
чудовою твердою палітуркою дбай
ливі руки видавців та художників-
оформителів (серед них і сама Ма
рія - маю на увазі її власноручні 
ілюстрації у вигляді мальованих 
поезій!) злагодили поважний за об
сягом ошатний том: до книжки уві
йшли вірші, написані протягом двох 
десятків років як удома, так і по 
заокеанських подорожах. Коротко 
із найважливішими прикметами 
творчости Марії Шунь знайомив 
присутніх у вступному слові поет 
Василь Махно. 

Ніколи не отримати повного вра
ження від поетичного тексту, якщо не 
почути його звукопису, а надто автор
ського „солоспіву". І Марія декляму-
вала багато: було враження, що це 
був майстерний „віндсерфінг" на хви
лях примхливого океану з його побу
том і внутрішніми реаліями. 

Слухачі одночасно знайомилися з 
двома різними світами авторки. Пер
ший світ охоплює „Верлібріарій", в 
якому з висоти двох десятиріч зібра
но натур-філософську лірику, соль
ну партію Марії, створену на різних 
життєвих дистанціях. Під час читан
ня віршів у живомові авторки неначе 
наново народжувалися розмисли та 
рефлексії про місце поета у вирі що

денних випадковостей, про відпові
дальність мистця перед власною рід-
номовною стихією. 

Разом з тим у розумінні авторки 
- „...але ж стається так - поети 
Творцеві відкривають різні його 
обличчя, котрі він призабув із 
плином Ріки... Поети - вони жи
вуть лиш для одного-єдиного 
лиш ракурсу Ріки, для феєрвер
ку сплесків... Вони - то клаптик 
берега, який Ріка, минаючи не 
зносить...". Для поета невпинна 
„гра зі словами" відокремлена від 
знадоб для щоденного прожитку, 
вона, ця гра, ведеться з потреби га
мувати душевну спрагу, плекати 
„слово без птахолова". 

І в цій далекій, а проте інтелекту
ально насиченій та емоційно неви
черпній стороні поет не „карається", 
а досягає бажаного ступеню само-
тности та незалежности. У ньому, 
цьому далекому світі, не конче ви
никають причини відкривати „маз
ком метафори величну панораму 
дня" (що поетка ставила собі за 
мету в одному з ранніх віршів). Ні, 
залишається просто жити - „Процес 
творчости - значить ні для кого зо 
всіх - а тільки задля камінця в 
Океані чи грудки солі...". 

Друга частина програми - це 
„Абетка-аптечка та Абетка-боговед-
ка". Пам'ятаєте, як радіють діти 
різним словесним іграм, загадкам, 
співомовкам, особливо коли такий 
матеріял зрозуміло, прозоро граду
йований, організований? Ніякі слов
ники-довідники, шкільні підручники 
чи уроки не допоможуть дитині за
своїти ті поетичні назви рослин, на 
які така багато наша мова, але які 

залишаються невідомими багатьом 
дорослим. В „Абетці" усе розкладе
но за поличками, за азбучним прин
ципом - а це дуже до вподоби ма
леньким слухачам та читачам. 

Ану ж, Софійко, згадай лишень, 
які ти знаєш назви рослин „на букву 
М"? І наша донечка чи внучка слі
дом за Марією Шунь залюбки пере
каже на пам'ять з Абетки-аптечки: 
„Мальва хоче, аби Гі малювали / 
Меліса хоче, аби її з медом змололи 
/ М'ята хоче, аби її розім'яти / а Ма
рійка мріє їх усіх на городі мати. / Та 
ще й на додачу мак - / З пампушка
ми усмак! / А молочай / Запросить 
їх на молочко та чай...". 

Можна тільки по-доброму диву
ватися, з якою любов'ю та захо
пленням зіставляє-переставляє та 
римує поетка десятки й сотні україн
ських милозвучних слів та назв. А 
для цього треба було багато часу 
дбайливо збирати не тільки ці слова, 
а й самі рослини, знаходити їх у по
лях, лісах, фіксувати у пам'яті та 
на папері. Написана „Абетка" ще 
14 років тому... Подякуймо ж за 
цю жертовну працю авторці, читай
мо нашим дітям та онукам цю зло-
тоцінну енциклопедію-абетку! 

Приємно було бачити на цьому ве
чорі, як багато у Марії Шунь у Ню-
Йорку друзів. А додалися ще й ті, 
котрі приїхали у творче відря
дження з України і не оминули цю 
подію увагою. Зокрема відомий 
український прозаїк Василь Габор. 

Нехай сад в е р л і б р і в Ма
рії Шунь незмінно квітне й плодо
носить... 

Сергій Панько 
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НОВІ ВИДАННЯ: ДВА ВІДГУКИ ПРО ОДНУ КНИЖКУ 

Летючий корабель 
Лідії Крушельницької 

Життя, увічнене в книзі 

Ця книжка (видання Академії 
мистецтв України) справді немов 
з'явилася на летючому кораблі, 
бо інформації були зібрані весною 
2005 року і рік пізніше вже появи
лися друком. Праця д-ра Валерія 
Гайдабури - це продовження його 
досліджень театру Галичини під 
час Другої світової війни і в діяс-
порі. Ця книжка присвячена 40-
літтю праці режисера, талановито
го актора і неперевершеного педа
гога - керівника Студії мистецько
го слова, та 90-літтю самого її 
творця Лідії Крушельницької. 

Книжка складається з чотирьох 
частин. Мабуть, для самої історії 
та для майбутніх читачів в діяспо-
рі, а більше для сучасних читачів в 
Україні, автор подає трохи воєнно
го і повоєнного тла, під назвою 
„Що це - театр українського зару
біжжя?". Це і загальні, і вужчі 
описи театральних постатей і жит
тя тих часів, аж до переїзду до 
Америки. 

Розділ „Миттєвості, не змиті ча
сом" - це унікальні розповіді, спо
гади самої Лідії Крушельницької 
про її рід, навчання (у таких кори
феїв, як співак Адам Дідур), про
фесійні виступи як співачки та ак
торки, родинне життя, професій
них друзів. Ці розповіді переткані 
не тільки споминами героїні книж
ки, але й цитатами зі споминів ін
ших відомих постатей, чи уривка
ми віршів (поетки Діми та ін.). 
Сам підхід В. Гайдабури - ставити 
питання і записувати відповіді ге
роїні - це надзвичайно влучний 
спосіб відчути її світ, її спосіб ду
мання і підходи, її філософію 
життя, культурну й елегантну 
мову, тонкий смак. Все це разом 
дає живу відбитку головної поста
ті в книжці. 

Найдовша частина книжки (93 
сторінки) - „Летючий корабель 
Лідії Крушельницької" - це таки 
вже про саму Студію: від її почат-
ків (як Олімпія Добровольська за
пропонувала їй перебрати ведення 
дитячої студії), як із цієї юної гру
пи потім виросла друга, доросла 
група. Це була група талановитих і 
працьовитих молодих учнів, а по
тім студентів і професіоналів, за
чарованих сценічним словом і сво
єю учителькою, які залюбки і від
дано працювали з нею. Разом із Л. 
Крушельницькою давали студії 
свій час, свої таланти інші висо
кокваліфіковані професіонали-
мистці: композитор д-р Ігор Соне-
вицький, хореографи Рома При-
йма та Оля Ковальчук-Івасівка, 
сценограф Владислав Клех, авто
ри декорацій Марія Шуст і Тарас 
Гірняк, пляни костюмів мисткині 
Слави Геруляк та ін. Лідія Кру-
шельницька вміла з ними працю
вати, їх заохочувати, і так творити 
спільне диво. А поруч стояли їхні 
батьки, які були справжньою під
порою (матері виконали понад 120 
костюмів!) і Генераторами, що да
вали енергію на всі постановки. 
Вся ця віддана праця продовжува
лася донедавна, помимо дуже при
крого пережиття, коли у 1985 році 
згоріли всі костюми, декорації, ар
хіви студії. 

Були здійснені численні вистави 
- від поем Т. Шевченка до драм 
Лесі Українки, Володимира Винни-
ченка, Миколи Куліша, Елісея 
Карпенка, Анатолія Шияна, Спи-

ридона Черкасенка, Бориса Грін-
ченка, Івана Франка, Наталі Забі
ли, Івана Кочерги, Богдана Бойчу-
ка... Було кілька окремих постано
вок творів Лесі Українки, Т. Шев
ченка, І. Франка. Не дивно, що В. 
Гайдабура описав стиль праці сту
дії, як „поетичний театр" та „ав
торський театр". 

Таку працю Студія вела 50 років! 
У сорокалітній ювілей Л. Кру-
шельницька зізналася, що вона на
магалася дійти до душі своїх сту
дійців. Вона вибирала для них най
кращі твори, давала глибоку інтер
претацію, прекрасну науку, 
елегантні строї, як також мотива
цію і любов до слова і сцени. Тому 
стільки студійців десятиліттями 
приходили до Лідії крушельниць
кої. І приходили, і поверталися, і їз
дили з виступами до Філядельфії, 
Чіжаґо, Торонто та інших міст. І їз
дили в Україну, де студію зі захо
пленням приймали і сприймали. 
Україна це гідно оцінила, коли нада
ла Лідії Крушельницькій Звання 
Заслуженої діячки культури. 

Ця книжка має вступне слово 
Олександра Федорука, подяки від 
В. Гайдабури всім, що допомагали 
з інформаціями та у виданні (спо-
нзорованім кредитівкою „Самопо
міч" у Ню-Йорку). Окремо збага
чують книжку іменний покажчик 
(з повними іменами!), списки чле
нів студій (у 1965-2005 pp.) поста
новок і виконувачів, бібліографія, 
і дуже зручно підсумована хроно
логія постановок (на жаль, нема 
деталів про учасників деяких по
становок, як „Відьма", „Неофіти" 
і „Наймичка"). 

Ця книжка - добре зібрана істо
рія однієї гілки діяльности і праці 
української громади в Ню-Йорку, 
та й взагалі в Америці, тому що 
автор з Києва, це, свого роду, по
гляд збоку на цю нашу активність. 
Автор оцінює все зусилля студії, 
але не зовсім розуміє, чому 
якийсь діяспорний мільйонер не 
пожертвував мільйона долярів, 
щоб міг існувати сталий професій
ний український театр. Коли жили 
ще визначні актори і режисери 
Олімпія Добровольська, Йосип 
Гірняк і Володимир Блавацький -
не було ще наших мільйонерів в 
Америці. А сьогодні навіть мільйо
на на рік не вистачило б на профе
сійну групу. Тому й інші діяспори в 
Америці не мають своїх театрів. 
Але треба подивляти, що така 
мала громада (близько 60 тисяч 
українців із різними рівнями осві
ти) могла створити такий високоя
кісний аматорський театр, який іс
нував 40 років. 

До завваг про книжку можна 
вказувати на мовну коректу, яка 
у тексті позмінювала ортографію 
українських прізвищ з „ґ" на „ґ", 
але, на щастя, у списках учасни
ків постановок, вони майже всі 
правильно подані. Також переда
вання деяких чужих слів і пріз
вищ наведено ще за радянським 
правописом. 

Прочитавши цю книжку, можна 
відчути й оцінити мистецьку пра
цю Лідії Крушельницької з її студі
єю, та, може, найважливіше, висо
кий рівень цієї праці. 

Лариса М. Л. 
Залеська-Онишкевич 

Ню-Йорк 

Рік тому український 
Ню-Йорк урочисто від
значив 90-ліття від дня 
народження відомої мист
кині - Заслуженого діяча 
мистецтв України Лідії 
Крушельницької і 40-річ-
чя керованої нею Студії 
мистецького слова. Тоді 
на славному ювілеї був 
присутній гість з України, 
доктор мистецтвознавства 
Валерій Гайдабура, що до
сліджує театральний про
цес в діяспорі. Побачила 
світ написана за цей час 
його книжка „Летючий 
корабель Лідії Крушель
ницької". 

Життя і творчість Лідії 
Крушельницької подані В. 
Гайдабурою на широкому 
історичному тлі. Духо
вний світ особистості тут 
тісно пов 'язаний із за
гальним настроєм україн
ського народу, що прагнув 
до здобуття свободи і не-
залежности. А мистецькі здобут
ки героїні відчуто, як своєрідний 
родовід творчости відомих теа
тральних діячів старшого^ поко
ління - В. Блавацького, Й. Гір
няка, О. Добровольської. 

За формою книга - живий і ці
кавий діялог автора з героїнею. 
Проте назвати лише Лідію Кру-
шельницьку героїнею книги не 
можна, адже вона існує у вирі вза
ємин з своїми колегами-мистцями 
та вихованцями Студії мистецько
го слова. Всі вони також стають 
близькими читачеві у своєму праг
ненні глибше пізнати українську 
культуру та передати її здобутки зі 
сцени глядачам. Як результати на
пруженої колективної праці (до неї 
багато додавали і батьки студійців) 
постають вистави студії - спочатку 
низка дитячих постановок, потім -
літературно-сценічних композицій, 
гастролі в містах США, Канади і 
України - все це Студія Л. Кру
шельницької! Книга добре проілю
стрована. Багато студійців та їхніх 
друзів знайдуть тут і свої обличчя. 

Велика частина книги є розпо
віддю про себе Л. Крушельниць
кої, якою вона поділилася із авто
ром. Такий фрагмент ми подаємо 
для наших читачів: 

„Які мої батьки були чудові! Ро
дина мами походила з Буковини, її 
дівоче прізвище Аксенти. Про них 
всіх знаю мало, тому що Румунія, 
до складу якої входила Буковина, 
була відділена. Мама - Стефанія, 
народжена в Станиславові, мала 
сестер - Марію і Марту, та братів 
- Іллю і Михайла. 

Мамця виявляла себе як „пере
вищена" патріотка. Ми мали роз
кішний сад, і вона придумала нам 
забаву: сад - це мапа України. 
Кожне дерево мало назву якогось 
міста. Я особливо любила Київ-
дерево, бо від нього стирчала ви
гнута галузка, на яку, розбігшись, 
я легко сідала. Бігли ми, скажімо, 
з Одеси до Києва, а звідти ще ку
дись, і мамця за тою грою пильну
вала... Крім того, два моїх брати 
тут воювали з татарами, ляхами і 
завжди перемагали... 

Тато (я вже розповідала, - із свя-
щеницької родини) був на шість ро
ків старшим від мами. Як мужчина 
- пристойного вигляду, вище серед
нього зросту, дуже спокійної вдачі, 
завжди зосереджений. За фахом -
правник. Коли ми переїздили до 

Сганиславова, до нас приходили цілі 
делегації з проханням до тата як 
судді, щоб він залишився. „Ми вам 
збудуємо хату, ми вам все, що тіль
ки бам треба, зробимо!" 

Суддею він був справедливим і 
фахово досвідченим. Вчився в Чер
нівцях та у Відні. Говорив своїм 
клієнтам: „Як я програю ваш про
цес, то, значить, я мав його програ
ти". Я ніколи не бачила в батька на
глих вибухів емоцій. Хіба що один 
раз у житті, коли гуцул, процес 
якого вів батько, приніс йому пи
санки, і він їх гнівно відкинзгв. 

Батько грав на флейті, мама де-
клямувала. У Кутах вони були 
дуже активними в громаді, брали 
участь у різних культурних імпре
зах. Я з дитинства вчилася грі на 
фортепіяно - ходила до вчитель
ки. У хаті був інструмент. 

Коли мені було шість років, я 
могла б піти до школи польської, 
що стояла поруч з нашою хатою -
через паркан. Дощечку в паркані 
відхилиш - і вже біля школи... 
Проте батько сказав: „Ми перено
симося на село". Йшлося про Ста
рі Кути, які розташовані поруч з 
Кутами. Мама зойкнула: „Як же 
полишимо цю хату?" Тато заспоко
їв: „Ганаковський від'їздить (був 
такий півдідич), і я беру його хату. 
Головне, я не хочу, щоб мої діти 
починали навчання з польської 
школи, а на селі є школа україн
ська". 

І ми перенеслися до села. З на
шого помешкання в Старих Кутах 
було дуже далеко ходити до шко
ли. І хоч ми були в прекрасних чо
бітках, викладених сукном всере
дині, все ж часто приходили зі 
школи із пальцями, задубілими від 
морозу. Але мусили вчити україн
ську мову! Така була батьківська 
настанова. 

З селом пов'язане моє дитин
ство. Тут засвоїла народні звичаї, 
всотала народну психологію і бага
ту мітологію". 

П.В. 
Київ 

Хто бажає придбати цю книж
ку, чеки виписувати за адресою: 
„иісгаіпіап Stage Ensembie" с/о 
ivanica Zajac, 455 East 14 Street, 
#MCNew Yoric, NY 10009. Книжка 
коштує 25 дол., за висилку 4 дол. 
Разом - 29 дол. 
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Ювілейний поклін 
пам'яті В. А. ІУІоцарта 

„Життя без музики було б помилкою" 
Фрідріх Ніцше 

Було це в 1952 році у Ню-Йорку. Ідейна група 
професійних педагогів з піяністом Р. Савиць-
ким на чолі ентузіястично закладала тоді нову 
школу - Український музичний інститут Аме
рики. Відомий в той час педагог та композитор 
Р. Придаткевич не поділяв ентузіязму своїх ко
лег та заявив Р. Савицькому, що інститут не 
переживе навіть п'яти років. Тим часом в 2002 
році УМІ відсвяткував був вже своє 50-ліття і 
діє донині. За цілу свою історію Інститут діяв в 
22 містах північно-східніх штатів СІЛА. 

17 червня ц. р. Нюйоркська школа УМІ вла
штувала кінцевий концерт сезону в пошану 
250-ліття народження славетного австрійсько
го композитора В. А. Моцарта (1751-1791). Ре-
читаль пройшов з повним успіхом в престижній 
будівлі (архітектурній пам'ятці міста) Україн
ського інституту Америки при 5-ій Авеню та 79 
вул. в Ню-Йорку. 

Монографічна програма цього камерного 
концерту представила лише твори Моцарта у 
виконанні учнів педагогів Анастасії Антонів, 
(скрипка), Дж. Дейкань (фортепіяно), Галини 
та Андрія Легких (скрипка), Ельміри Романи-
шин (фортепіяно), які теж самі виступили в 
програмі. Із зрілих виконавців слід теж згадати 
Наталію Ващенко (фортепіяно), Андрія Міляв-
ського та Джоді Вонґ (клярнети) та Галини Ре
мезової (скрипка). Всі вони виказали музи
кальну зрілість, певність і навіть, в окремих 
випадках, виконавчу тонкість і грайливу рухли
вість, притаманну музиці Моцарта. 

Але в основному принципі цього оригіналь
ного творчого звіту, саме маленькі музиканти 
вшанували великого генія Відня. І хоч Моцарт 
зійшов із сцени життя ще в молодому віці, ди
тяча невинність його музики перенеслась міс
терійно на малих виконавців та й на численних 
слухачів. 

Загальний рівень виступу - гарний, навіть 
взірцевий. До звукового успіху поодиноких то
чок речиталю причинився немало якісний ін
струмент „Стайнвей" - власність Українського 
інституту Америки. А чепурна програмка зали
шиться пам'яткою - як для юних виконавців, 
так для їхніх родичів і вчителів. 

Програмою керував двома мовами таланови
тий музикознавець Андрій Легкий (штат Ню-
Йорк), який увів присутніх у віденський світ 
Моцарта та його творчих маніфестацій. У своїх 
виступах музикальна родина Легких дуже нага
дувала відомі віденські картини XVIII століття 
з родини Моцартів навколо тодішніх музичних 
інструментів. Отже, моцартівські ідеї продо
вжують впливати й оформлювати музичне 
життя модерного сьогодення... 

Роман Савицький, мол., 
професор, член Національної 
спілки композиторів України 

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ 

jtoMMwSl ajxS<yM^ 
Юрій Вавринюк, який надіслав свої поезії 

до „Свободи", працює на Волині головним 
редактором християнського журналу „Благо
вісник", завідувачем інформаційно-видавни
чого відділу місії „Голос надії". У 1996 році 
видав поетичну збірку „ Чекання". 

Набат 

Калинові дзвони калиновим сумом 
Відболюють болем в зболілих серцях. 
Десь бродять степами Шевченкові думи 
І губляться ген, на далеких шляхах. 
Вкраїнськії думи у рваній ряднині, 
Просолені сіллю з чумацьких возів... 
„О Боже єдиний, храпи Україну...", 
Щоб ворог та голод наш край не косив. 
Калинова земле, свята і велична. 
Убогая духом, побита життям. 
Все рідше над хатою помахом звичним 
Лелека опустить гостинець з дитям. 
У хаосі бруду, інтриг та „прогресу" 
Згубились джерельні, святі почуття. 
Байдужозатхнулістю вкрилися плеса, 
Холодний цинізм - як синонім життя. 
Без Бога - в нікуди шляхи обираєм. 
Обперлась печаль на повалений тин. 
І плаче калина за втраченим раєм, 
Стікає сльоза, як червоний бурштин. 
О Боже єдиний, збуди Україну! 

Верни в душі щирість, гостинність, тепло. 
Хай пісня калинова з серця полине. 
Збиваючи роси ранковим селом. 
Нехай завітає до хати сусіда. 
Поверне додому заблудлих синів. 
Хай мудрість воскресне, що з прадіда-діда, 
Щоб далі народ у безвір'ї не скнів. 
Дай, Боже, нам долю, дай миру та щастя. 
Хай жито зросте на травневій ріллі. 
Осяй нас любов'ю і витри, як Батько, 
Калинові сльози моєї землі. 

Дружині 

Не жалію літ, прожитих разом. 
Не жалію сліз, розчарувань. 
Як вино міцнішає із часом -
Так любов в часи випробувань. 
Не жалію того, що не встигли, 
І не все зробили так, як слід. 
Що не всі троянди порозквітли. 
Що серця вкривав, бувало, лід. 
Не жалію втрачених ілюзій 
І весни, що в літо проросла, 
І тих трав, що скошені у лузі, 
І лелечих помахів крила. 
Не жалію того, що чекає 
На складних вибоїнах життя. 
Не жалію, бо - не роз'єднає 
Ні минуле нас, ні майбуття. 
Бо любов навчила не жаліти 
Нас за тим, що сплине наче сон, 
І серцям, завислим у зеніті. 
Заважає битись в унісон. 

Роксолана Заріцька 

О, Україна, рідно ненько 
Кому ростила синів і дочок? 
Тисячі рабів виїздить тихенько 
В краї чужі на заробіток. 

Вони то думають, гадають. 
Що діткам грошей привезуть. 
А все не так бува, як мріють, 
Бува, що й в труні повернуть. 

Одну красуню українку 
Під поїзд кинули за те. 
Що не хотіла з паном в ліжку 
Робити щось сором'язне. 

А скільки, того є на світі 
Знущань над нашими людьми. 
Хлопчину молоденького до смерті 
Жорстоко забито рекетирами. 

Коли прийде кінець поневірянням. 
Коли настане час такий. 
Що українці своїм бідуванням 
Розірвуть той ланцюг важкий? 

І стане українською держава. 
При владі будуть наші земляки. 
Вершитись буде наших дітей слава, 
А внуки будуть вдячні на віки. 

* * * 

Мій, Хоронителю, де ти літаєш? 
Невже не чуєш, як важко мені. 
Чи втішного, гарного не маєш 
Для мене принести в чужій стороні? 
І серденько тисне і плаче від болю, 
І скільки терпіти ще треба мені. 
Дорога вкрита чужа гіркотою, 
Я стисну всю волю в долоні свої. 
Не хочу торкатись злоби людської, 
Нехай залишається з ними вона. 
І зависть, плітки, ненависті страшної 
До краю душа їх залита сповна. 
І хочеться вірити, що день прийде, 
І сонце розтопить ту глибу холодну. 
Веселка над нами яскраво зійде. 
Щоб розігнати тьму тую чорну. 

* * * 
Ой, доле моя, доленько гірка. 
Так важко у чужому світі жити. 
Де родини і друзів нема. 
І поради нема в кого просити. 
Тільки темна ніч, порадниця одна. 
Коли принесе сон з рідного краю. 
Побачу всіх разом біля стола 
Батьків, дітей і хату біля гаю. 
Що довелось пройти, один Бог знає, 
А що попереду, невідає ніхто. 
Так, Господи, допоможи тому хто дбає, 
Хто відчинив до тебе душу, як вікно. 

Вірші надіслала нам Дарі я Василик 

Василь Витвицький - теоретик музики 
До 100-рїччя від дня народження композитора, диригента, критика 

Василь Витвицький - композитор , 
диригент, музикознавець, педагог, музичний 
критик - народився 16 жовтня 1905 р. в Ко
ломиї, в учительській родині. В рідному міс
течку одержав початкову і середню освіту. З 
1925 р. поступив на навчання до Ягелонсько-
го університету в Кракові, де закінчив му
зичний факультет. 

В ті часи українська студентська громада 
в Кракові була численною і активною. До 
цієї громади приєднався В. Витвицький, 
який разом з Левком Лепким в Кракові да
вав музичні концерти і з 1925-1929 pp. про
вадив український студентський хор. 

Важливим аспектом його студій була 
українська мова і література. Після закін
чення студій В. Витвицький переїхав до 
Тернополя, де викладав теоретичні предме
ти з музики в Музичному інституті ім. М. 

Лисенка. В 1932 р. у Перемишлі став ди
ректором Музичного інституту, де написав 
свої праці, серед яких „Український вплив 
у ІПопена" (1934), „Порфирій Бажанський і 
Сидір Воробкевич" (1936), „Микола Лисен-
ко і його вплив на музичне життя в Гали
чині" (1937) та інші. 

З великою шкодою для Перемишля В. 
Витвицький погодився під кінець 1937 р. 
виїхати до Львова і зайнятися науковою 
працею в Українському видавничому інсти
туті. Зараз після приїзду до Львова за іні-
ціятивою В. Витвицького , при допомозі М. 
Колесси і З.Лиська, в 1938 р. інститут опу
блікував „Сиригинський порадник" на 280 
сторінок, який став допоміжним підручни
ком для аматорів-дириґентів. Одночасно В. 
Витвицький був співробітником Інституту 
ф о л к л ь о р у Академії Наук УССР (1940-

1941) та активним членом правління Со
юзу українських професійних музик. 

Під час німецької окупації В. Витвицький 
написав декілька праць, а головне - працю
вав викладачем у Львівській консерваторії 
та Музичній школі, деякий час був дорад
ником у Львівському радіокомітеті. З на
ближенням більшовицького фронту зали
шив рідну землю, виїхав на Захід, отримав 
згоду на еміграцію до СІЛА і оселився в 
Дітройті , де працював учителем в Музич
ному інституті, а в 1960 р. одержав працю 
бібліотекаря в університеті в Ен-Арбор. 

В. Витвицький дуже близько співпрацював 
з Григорієм Китастим - визначним бандурис
том, композитором і керівником-дириґентом 
Капелі бандуристів ім. Т. Шевченка. 

Життя В, Витвицького обірвалося в 1999 
році в Дітройті. Далеко від рідної землі похо
вали Василя Витвицького, і над його моги
лою немов лине сумна мелодія: „Чуєш, брате 
мій, товаришу мій...". 

Ярослав Стех 
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Вістки з „Чорноморської Січі 

Змагання за першість 
з футболу 

Провід футбольної ланки УСЦАК 
уповажнив СК СУМ „Крилаті" про
вести цьогорічні змагання за пер
шість Східнього узбережжя 22-23 
липня, якіцо зголоситься більше 
шести дружин, у випадку, якіцо 
буде шість або менше зголошених 
дружин, ігри турніру відбудуться 
тільки в неділю, 23 липня. Ігри цьо
го турніру пройдуть на плоїці оселі 
СУМ в Еленвілі, Н. Й. Голова СК 
СУМ „Крилаті", Йонкерс Марко Го-
ванський вислав запрошення до 
спортових організацій - УСВТ „Ч. 
Січ", УСО „Тризуб" у Філядельфії, 
УСК„Ватра", Лонґ Айленд, УСК - у 
Ню-Йорк, УСК „Україна", Сиракю-
зи, УСК „Леви", Стемфорд і УСК, 
„Васильяни" в Копейджі. Участь в 
турнірі візьме теж дружина господа
рів - „Крилаті", Йонкерс. По додат
кові інформації можна звертатися 
телефоном (201) 864-5751. 

Українські спортові ігри 
молоді (Олімпіяда молоді) 

25-ті Українські спортові ігри мо
лоді, ш;о їх наша молодь популярно 

називає „Олімпіядою молоді", від
будуться протягом двох днів - 29-30 
липня - на спортових базах оселі 
СУМ в Еленвілі, Н. Й. Господарем є 
управа оселі СУМ на чолі з управи
телем Петром Косцьоликом. Зма
гання проведе провід, до складу яко
го увійшли члени управи і ланкові 
УСЦАК: І. Ісаїв, Р. Пиндус, О. Папе
ра, О. Твардовський, О. Колодій, А. 
Панас, М. Бокало, Д. Левицький, М. 
Завадівський. 

В українських спортових іграх мо
лоді можуть брати участь юначки й 
юнаки з українських спортових осе
редків і молодечих організацій США 
і Канади. По додаткові інформації 
можна звертатися телефонами: 
(973) 375-0668 або (973) 373-8695. 

Розпочалися футбольні ігри 
літнього турніру 

22 червня на 4-ох площах Кейн-
університету в Юніон, Н. Дж., роз
почалися ігри літнього футбольного 
турніру, в яких в цьому році бере 
участь 16 клюбів з кількох фут
больних ліґ Пю-Джерзі. Ігри відбу
ватимуться кожного четверга, вечо
рами, протягом липня, і закінчаться 
4 серпня. Директором турніру є Ана-

толій Охрименко, колишній визна
чний футболіст і граючий тренер 
„Ч. Січі", тепер - тренер дружини 
Університету Кейн. в перших зма
ганнях дружина „Ч. Січі" зустріла 

б ^Чорноморська Січ' 
^Чорноморська Січ' 

к л ю 
„Абіґесто" 
і здобула 
вислід 
8:1. Переможні ґолі забили Д. Тере-
щук (2), М. Ґудзій (2), Делявокс, К. 
Пардо, А. Панас і К. Вільбур. 

29 червня „січовики" зустріли 

сильнішого суперника - клюб БН Ф. 
К., але і цим разом наші футболісти 
весь час мали ініціятиву, проводили 
швидкі атаки, які вдало закінчували 
снайпери дружини. Переможні ґолі 

цим ра-•Абіґесто С. К. 
БНФ.К. 

-8:1 
-6:4 зом здо

були д . 
Левиць

кий (2), М. Ґудзій, С. Колодій, К. 
Пардо і М. Гординський. Провідник 
дружини - Микола Гординський. 

Омелян Твардовський 

-•^••-^—-•Цщ 

Збірна Італії стала чемпіоном 
світу з футболу 

Збірна Італії стала чемпіоном 
світу на змаганнях в Німеччині, 
обігравши в підсумковій грі ко
манду Франції у серії карних з 
рахунком 5:3. Основний та додат
ковий час поєдинку закінчився з 
рахунком 1:1, а далі були карні. 
На ЧС-1998 року в чвертьфіналі 
Італія за карними програла саме 
Франції і помсти чекала вісім ро
ків. Вже на сьомій хвилині гри 
Франція вийшла вперед. Малуда 
влетів у карний майданчик, де 
його збив Матераці, і суддя вка
зав на 11-метрову позначку, хоча 
карний був сумнівний. Зідан про
бив у поперечину, від якої м 'яч 
влетів за лінію воріт і вилетів у 
поле. Після пропущеного ґолю 
Італія почала потихеньку розхи
тувати захист французів. На 19-ій 
хвилині це їм вдалося. Пірло ви
конав кутовий і Матераці пробив 
під попереччину - 1:1. За дев'ять 
хвилин Матераці знову бив голо
вою, але при цьому порушував 
правила. Далі мав забивати вже 
Тоні, після удару якого м^яч влу
чив у поперечину, у другій поло
вині Франція повністю прибрала 
ініціятиву до своїх рук. 

На початку заключного додат
кового часу Зідан, який після ЧС 
залишає збірну Франції, був ви
лучений з поля після словесної 
провокації від Матераці. В центрі 
поля Матераці притримував Зіда-
на, який після кількох слів іта
лійця головою в груди вдарив 
Матераці, який впав на траву. 
Аргентинський суддя Елісондо 
порадився з боковими суддями і 
показав Зіданові червону карт
ку... Причиною випадку, що став
ся між гравцями стало те, що 

Сутичка Зідана і Матераці 
італієць образив капітана збірної 
Франції. Батько Зідана належить 
до алжирської меншини кабілів. 
Цей народ неодноразово піддавав
ся утискам, особливо в період ко-
лоніяльного французького режи
му. Низка виступів кабілів за 
свої права була жорстоко приду
шена. Образа на національному 
ґрунті в Алжирі і Франції є дуже 
серйозною, тому реакція Зідана 
в цьому випадку не дивна. 

Залишившись в меншості, 
Франція вже грала більш обереж
но, але й Італія не намагалася 
будь-що виграти у додатковий час, 
після якого - карні. Рахунок стає 
6:4. Італія - чемпіон світу. 

Збірна Франції отримала сріб
ні нагороди. Тепер можна сказа
ти, що Україну зупинили лише у 
чвертьфіналі майбутні чемпіони 
світу. 

Тисячі італійських вболіваль
ників у Римі святкували перемо
гу своєї команди до світанку. 
Футбольні фани танцювали і 
співали на вулицях усіх італій
ських міст. 

За матеріялами ЗМІ 
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^̂ ^̂ ^̂ в ПнА ДОЗВІЛЛГ ̂ ^̂ ^̂ н̂ 
Закінчення філателістичного конкурсу 

З нагоди участи України у Світовій філателістичній виставці у Ва
ші нгтон і (27 травня - З червня ц. р.) видавництво „Марка України" 
запропонувало читачам „Свободи" (ч. )взяти участь у конкурсі, який 
складався з п'яти запитань. До кожного запитання подавалися відпо
віді, з яких тільки одна є правильною. Серед тих, хто надіслав пра
вильні відповіді, була жеребкуванням розіграна нагорода видавни
цтва - художній альбом з поштовими марками 2005 року і докладни
ми розповідями про них. Цю нагороду виграв Андрій Филипович з з 
І\Лідовбруку, Пенсильванія. Також буде заохочено Надію Мельник з 
Рочестеру Н. Й. 

2а. Автором зображення тризуба, 
вміщеного на поштових марках 
України у 1918 році і повтореного 
на марці 2004 року був В. Кричев-
ський. Учасники конкурсу подавали 
прізвище Г. Нарбута, але внучка 
В. Кричевського - Катерина 
Кричевська підтвердила авторст
во свого діда. 

3. Ця марка була випущена пер
шою 1 березня 1992 року після 
проголошення Незалежности 
України: 

AiHtK-a нпАОтї 

t ї?Пш!П5 Vtf AJ/wrf 
I r i k h l l A - l H r i a h d a A i l 

5. Розставте подані під стан
дартними марками назви квітів 
відповідно до їхніх зображень: 
Р « « В І • « • 

4. Зазначте, які твори належать кожному з письменників, зображених 
на марках? 

а/ Тарас Шевченко - „Катерина" 
61 Леся Українка - „Кассандра" 
ві Іван Котляревський, - „Москаль-чарівник" 
гі Іван Франко - „Захар Беркут" 

З приводу придбання поштових 
марок і конвертів України можна 
звертатися у видавництво „Марка 
України" (директор Валентина Ху-
долій) на адресу: Хрещатик 22, 
Київ, 01001 UKRAINE. 

Тел.: (380-44) 279-5930. Факс: 
(380-44) 279-2182. Електронна адре
са: stamp ©stamp, kiev. иа маки 

Марки України 
в 2007 році 

У видавництві „Марка України" 
затверджено плян випуску марок у 
2007 році. Зокрема вийде у світ се
рія „Життя і творчість Тараса 
Шевченка" до 200-річчя від дня 
народження видатного українсько
го поета і художника, марка до 
125-річчя від дня народження Івана 
Огієнка - Митрополита Іларіона 
(1882-1972), до 1100-річчя від часу 
заснування Переяслава-Хмель-
ницького. 

Будуть продовжені серії „Київ 
очима художників", „Український 
народний одяг", „Традиційні голо
вні убори українських жінок", 
„Українська хата", „Українські 
храми за кордоном (церква в Ав
стралії), фауна України (коти, со
баки, пелікан рожевий), „Україна -
космічна держава" (проект „Мор
ський старт", космічний корабель 
„Коламбія", „Алькантара", 50 ро
ків старту першого супутника Зем
лі, 100-річчя від дня народження 
С. Корольова та 100-річчя від дня 
народження В. Глушка), „Льоко-
мотивобудування в Україні (тепло
вози). 

Готуються марки до Нового 
року і Різдва Христового. Стан
дартні марки поповнить випуск 12 
мініятюр. Буде створена марка до 
125-річчя від дня народження ком
позитора Ігоря Стравінського 
(1882-1971). 

Валентина Худолій, 
директор видавництва 

„Марка України" 

Надійшли в обіг... 
До 750-річчя 

заснування Львова 

Художник Генадій Клещар став 
оформлювачем поштового бльоку 
„750 років з часу заснування міста 
Львова". Ціна - 3.20 гри. 

Картини про Київ 

Серію „Київ очима художників" 
продовжують марки, на яких від
творено картини Олександра Губа-
рева „Києво-Печерська лавра 
(1990 p.)" та Бориса Туліна „Брама 
Заборовського (1987 р.) і „Співає 
Ольга Басистюк (1987 p.). 

Новий випуск 
щорічника 

Побачила світ книга „Поштові 
марки України 2005" -продо
вження серії щорічних видань, у 
якій представлені ілюстрації, іс
торичні та публіцистичні нариси 
до марок українською та англій
ською мовами та й самі марки. 

Особливістю цього випуску є 
вклеєний зразок аркуша, на яко
му показано процес нанесення 
фарб під час друкування зчіпки з 
двох марок з купоном „Націо
нальний музей у Львові". 

Вартість книги „Поштові мар
ки України 2005" - 191,08 грн. 
(близько 40 дол.). 
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Спомин і... на вічний спомин... 

Св. п. Оксана Арабська-Войтович 
Львів, 1992 рік. Перша річниця 

проголошення Незалежности! 
Відкриття відновленої Першої 
Української академічної гімна
зії... Вбігаю на залю, спізнена, 
обтяжена торбами з подарунками, 
які дістала від знайомих тут і які 
ще маю „людям" попередавати з 
Канади. І ще не віддихавшись, 
читаю зі сцени свій емігрантський 
вірш... Чи це дійсність? Море, 
море світлих дитячих очей... Пер
ше покоління волі! 

На перерві об'являються давні 
знайомі... З тієї самої кляси, з ви
щої, з нижчої... Хто представляє 
мені своїх дітей, внуків, хто ще 
„добре держиться", після півсто
ліття, що пройшло так нелегко, у 
кого вже „чоло життя і жаль по
рили"... Мірко Панчук, знайомий 
від першої кляси народної школи, 
відомий підпільник, багатолітній 

„курортник , веде мене за руку: 
„Хочу тебе з кимось познайоми
ти!" „Хтось" - це маленька, 
скромна, ніби нічим не примітна 
жінка... 

- Дозволь тобі представити 
учасницю повстання в Кінґірі... 

У Кінґірі!.. Не смію вимовити ні 
слова... Мовчки схиляюся до дріб
ної порепаної руки і цілую її. Так 
припадають до ікон священомуче-
ників... Вона ж там була! 

Так і промовчала я, вражена, не
ждану зустріч з нею, першу і єди
ну „лице в лице". Аж вже з Кана
ди дізналася я листовно від Мірка 
ім'я та під львівську адресу нової 
знайомої. Знайомої і щораз ближ
чої, понад усі віддалі сердечної 
„спорідненої душі", такої зворуш
ливо „своєї"! 

Часто промірювали наші листи 
понадокеанські простори, впро
довж наступних чотирнадцяти ро
ків. Ніколи не бракувало нам ні 
тем до дискусій, ні спільних гро
мадських справ. Ми видавали 
книжки, ми поширювали вістки 
про повстання в Кінґірі у пресі 
(надходило ж його 40-річчя!). Аж 
поки стало щораз важче читати 
рядки її листів, поки врешті поча
ла писати їх за неї опікунка-сусід-
ка. Бо очі, які бачили страхіття 
Кінґіру - вже заслуговували що
раз більше на спочинок... Аж 
поки у цьому місяці, коли ще лу
нали Воскресні дзвони, у місяці 
бузку й конвалій, прийшов від цієї 
ж сусідки: „Довго я не наважува
лася сісти за цей лист. Все якось 
не піднімалася рука потривожити 
Вас цією сумною вісткою. 5 трав
ня перестало битися серце нашої 

великої патріотки України, Оксани 
Арабської-Войтович"... 

* * * 

Народилася вона 25 грудня 1926 
року в родині вчителів, свідомих і 
діяльних українських патріотів, 
Емілії й Атеногена Арабських. 
Вони були з 
походження, 
мабуть, гали
чани, бо ж 
були членами 
однієї з неба
гатьох укра
їнсько-като
лицьких па
рафій на Во
лині. Саме 
там, на вічно 
збудженій і 
б у р х л и в і й 
Волині, землі 
Лесі Україн
ки, Уласа 
Самчука і 
п і з н і ш о г о 
місця наро
дження УПА, 
такі люди 
могли віді
грати особли
ву ролю! І ві-
д і г р а л и ! 
Мала Оксана, 
народжена в 
селі Рогізно-
му Рівнен
ської области, виростала в атмос
фері доглибного відчуття своєї на-
ціональности і свідомости своїх 
обов'язків супроти поневоленої 
Батьківщини. 

Навчалася у гімназії в Кремінці, 
студії педагогіки у Львівському 
педучилищі перервав у 1949 році 
арешт з присудом на десять років 
ув'язнення „за зраду батьківщи
ни". Звільнення з казахстанського 
концтабору в Кінґірі уможливила 
тільки в 1956 році смерть „батька 
народів" і „відлига". 

Але ціна звільнення була висо
ка: відоме і вкрите довічною сла
вою повстання в'язнів у Кінґірі та 
сусідніх концетраках 1954 року, 
незабаром після смерти ката. За 
словами революційної пісні, „У 
гарячих пісках Казахстану ско
лихнулися всі лагері". Автором 
пісні був Петро Сорока, який мав 
уже досвід подібного повстання в 
Норильську. 

І вона, молода Оксана Арабська, 
була активною учасницею цих по
дій від 17 травня до 26 червня 1954 
року. Сама писала про те, як 
в'язні подолали смертельну „по
лосу заборони" кулеметним вог
нем із „вишок"-веж, як пробили 
мур між жіночим та чоловічим 
таборами, як карали лютого на
чальника табору. І як у взірцевому 
порядку створили повстанський 
комітет з представників усіх підне
вільних націй, як організували 
нове, вільне життя й оборону, по
міч раненим, похорони вбитим, 
звернення до таборової влади в 
обороні прав в'язнів, Богослужен-
ня... Залунав нараз і голос нарешті 
звільнених вічних наших пісень... 

„Сорок днів Кінґіру - сорок днів 
і ночей великого душевного напру
ження. Сорок днів свободи в конц
таборі, свободи під дулами автома
тів, свободи за високими стінами і 
колючим дротом". Так Оксана пи
сала, бо все це вона пережила. Ра
зом з товаришкою Марійкою Ткач 
апелювали крізь гучномовці, (Сто
ячи на даху бараку, під постійним 
обстрілом), закликали вояків 

Кінґір 
До галактик про це закричати б. 
Щоб на суді до праведних зір 
Загуло звинуваченням ката 
Закривалене слово: „Кінґір". 

...Як у лагері досвітком тьмавим 
Танки з'їжені йшли на пробій, 
А напроти, в розшитих рукавах 
Міцно сплетені - руки слабі. 

Остовпілим сповнялося ранком... 
Світ глядів, та не бачив увесь: 
Насувалися горами - танки 
І мовчання дсягало небес. 

Ослизілою гусінню - повзи... 
В землю втовчені лави облич... 
Не для ніжної, млявої мови. 
Не для співів жалобних цей клич! 

Сурмам янгольським це голосити 
На весь світ, - не негідним устам: 
У болоті - вишивані квіти 
І безсмеря святкує свій храм. 

„спещяльного призначення не во
ювати за злочинну владу, а прилу-
чуватися до повстанців... 

Там же Оксана і знайшла свою 
долю - теж політичного в'язня, 
Мирослава Войтовича, майбутньо
го друга свого життя. 

Пережила вона і пекло більшо
вицької помсти останнього дня, 

стрілянину, 
навіть із літа
ків, спалення 
живцем схо
ваних у бара
ку повстанців 
та наїзд важ
ких танків на 
живу стіну 
сотень дівчат-
в'язнів. Пере
жила все, 
щоб залиши
тися одним з 
н е б а г а т ь о х 
свідків... 

Звільнена, 
але без до
зволу жити в 
Г а л и ч и н і , 
вчителювала 
довгі роки на 
З а к а р п а т т і , 
поки нарешті 
д і ж д а л а с я 
омріяної волі 
та поселила
ся у підльвів-
ському селі 
Сокільниках. 

І там не покидала місії, яку на
клала на неї воля Божа: бути жи
вим свідком незабутнього мину
лого. Включилася у ряд віднов
лених товариств, об'єднання ко
лишніх репресованих, стала чле
ном хору жінок - колишніх по
літв'язнів „Відгомін" під прово
дом Віри Лемехи. з ними об'їзди
ла школи в селах, живою піснею 
й словом ширила серед молодого 
покоління українську правду. 
Була за словами Івана Франка, 
мов „та жива струна, що в'яже в 
серці день нинішній з вчорашнім і 
майбутнім". 

Своїх дітей, Ізяславу й Яроми-
ра, виховала на таких же людей, 
як була сама. Гордилася вже і 
внуками-пластунами. Провела 
віднову школи у селі Ланівцях на 
Тернопільщині, де до війни вчите
лював і вів широку громадську 
діяльність її брат, Олекса Араб
ський. Він бо „пропав безвісти" 
на початку панування „перших 
совєтів". Завдяки Оксані ця шко
ла носить тепер його ім'я. 

* * * 

„Відлітають сірим шнурком"... 
У цінному збірнику „Нескорена 
Берегиня" (Видання СФУЖО, 
Львів-Торонто, 2002 p.), Оксана 
Войтович вичисляє двадцять одну 
з тоді ще живих учасниць повстан
ня в Кінґірі, розкиданих від Льво
ва до Джезказганська в Казахста
ні. А скільки їх залишилося при 
житті ще сьогодні? Скільки зали
шити завтра? Час пливе невмоли
мо. Але образ героїнь не сміє за
тертися у пам'яті їх наслідків по 
крові й ідеї. їм бо призначене, крім 
заслуженого небесного, теж і зем
не безсмертя - у змаганнях даль
ших поколінь за ті ж їх ідеали. 

Віримо, що прочитавши цей спо
гад, у Заупокійних молитвах кож
ного свідомого українця, а тим 
більше українки, знайдеться теж 
ім'я слуги Божої Оксани з Кінґіру. 

Леся Храплива-Щур 

д-р РОМАН ДРАЖНЬОВСЬКИЙ 
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ОЛЬГИ Д УЖ ОЇ 
з дому Лпш св. п. 

д-р РОМАН ДРАЖНЬОВСЬКИЙ 

д-р РОМАН ДРАЖНЬОВСЬКИЙ 

nETF% КОБИЛЕЦЬКОГО 

ТАМІ смолинськоі 
з дому ЦИБИК 

ЕВГЕНІЇ САЛЯК 
з дому ГАНУЩАК 
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