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ЛОНДОН.  – 25 березня Українська скавт-
ська організація Пласт у Великій Брита-
нії відкрила низку святкувань 100-річчя від 
заснування Пласту. 

Згідно з пластовою присягою „Cлужити 
Богові та Україні”, святкування розпочало-
ся урочистою Літургією в Українській като-
лицькій катедрі Пресвятої Родини, яку від-
служив Владика Гліб Лончина у співслужінні 
з о. Володимиром та о. Рієм. Під спів пласто-
вого варіянту молитви „Царю небесний” чис-
ленною лавою пластуни з усієї Великобри-
танії внесли Ювілейне мандрівне знамено та 
Крайовий Пластовий прапор у церкву. 

Владика розпочав Богослужіння з приві-
тання та благословення Пласту, гостей та 
громади. Він згадав, що коріння Пласту є у 
русі Скавтінґу лорда Бейден-Павела‚ однак, 
засновники Пласт у зуміли пристосувати 
цю британську виховну програму до укра-
їнських обставин, потреб та можливостей. 
Під час Богослужіння церковний хор „Гомін 
надії“ під керуванням Петра Кочинського 
виконав Пластовий „Отче наш“, чим до гли-
бини сердець зворушив всіх присутніх плас-

У Великій Британії розпочали святкування 100-ліття Пласту

В Українській Католицькій катедрі Пресвятої Родини під час святкування 100-ліття Пласту.

Пласт в Україні 
готується до свого 100-ліття

ЛЬВІВ. – На цей рік при-
падає визначний ювілей – 100-ліття  
національної скавтської організації 
України – Пласту. 12 квітня 1912 року 
в приміщенні Львівської академічної 
гімназії відбулося складання першої 
присяги на вірність Богові і Україні.  

Основний етап святкувань в Украї-
ні відбудеться з 9 по 25 серпня і вклю-
чатиме пластові табори у різних реґі-
онах України та Ювілейну міжкрайо-
ву пластову зустріч. Під час цієї зустрі-
чі пластуни з різних країн таборувати-
муть на території Українського Като-
лицького Університету та Духовної 
семінарії Української Греко-Католиць-
кої Церкви у Львові.

„Для нашого університету та Львів-
ської духовної семінарії Святого 
Духу – це велика честь, що завершення 
святкувань відбуватиметься на нашій 
території, адже це буде нагода ще раз 
пригадати спільну спадщину Пласту 
та нашої Церкви. Варто згадати, що 
Митрополит Андрей Шептицький був 
одним із співтворців Пласту, ктито-
ром і благодійником цієї організації. 
Пластунами були багато наших єпис-
копів за кордоном, а також колиш-
ній Патріярх УГКЦ  Любомир (Гузар). 
Бажаю, щоб ця синергія продовжува-

лася також і в другому столітті існу-
вання Пласту, – зазначив ректор Укра-
їнського Католицького Університету, 
гетьманський скоб о. Борис Ґудзяк під 
час прес-конференції у Львові 4 квітня.

До 100-річчя організації вийде дру-
ком книга „Митрополит Андрей і 
Пласт“, яка міститиме документи та 
фотографії.

 Пласт в Україні об'єднує близько 
6,000 членів різного віку і таким чином 
є найбільшою скавтською організаці-
єю України. На сьогодні 121 осеред-
ок Пласту діє у 22 областях України, 
Автономній республіці Крим, Києві і 
Севастополі. 

Серед найбільших заходів, котрі 
щороку проводяться Пластом на все-
українському рівні – інтелектуально-
мистецький змаг Орликіяда, фести-
валь творчости „День пластуна“, спор-
тивний змаг Спартакіяда, передання 
Вифлеємського вогню місцевим грома-
дам, змагання з пішого мандрівництва 
„Стежками героїв“ та „Осінній рейд“. 
На місцевому рівні осередки Пласту 
постійно реалізують безліч акцій соці-
яльно-культурного та виховного спря-
мування.

Релігійно-інформаційна служба України

(Закінчення на стор. 5)

Українські організації Европи – 
проти рішення Конституційного Суду

РИМ. — 4 квітня Конституцій-
ний суд визнав неконституцій-
ним положення закону про вибо-
ри народних депутатів, згідно з 
яким закордонні виборчі дільни-
ці включаються до складу одно-
мандатних округів на території 
Києва.

35 українських організацій, які 
представляють українських імі-
ґрантів в Італії, Еспанії, Порту-
галії, Греції, Німеччині, Чехії та 
США, висловили протест проти 
останнього рішення Конститу-
ційного суду України щодо поло-
жень закону про вибори народ-
них депутатів, йдеться в спільній 
заяві цих організацій.

„Ми, керівники українських 
громадських організацій остан-
ньої хвилі еміґрації, висловлю-
ємо рішучий протест проти дій 
української влади, яка позбави-
ла громадян України, які перебу-
вають поза межами Батьківщи-
ни, права голосу в одномандат-
них округах під час наступних 
парляментських виборів в Украї-
ні, призначених на жовтень 2012 
року“, – підкреслюється в заяві. 

Провідники організацій укра-
їнців за кордоном заявляють, 

що влада не тільки не покращи-
ла умови для вільного волевияв-
лення громадян за кордоном, а 
„навпаки – рішенням Конститу-
ційного суду, по суті, вкрала 50 
відс. голосів громадян України, 
які проживають за кордоном“. 

„Цей крок є черговою спро-
бою чинної влади позбавити 
українців за кордоном їхніх кон-
ституційних прав, а саме: пра-
ва голосу, а через нього – мож-
ливости впливати на ситуацію 
в державі, на розвиток демо-
кратичної України. Це рішення 
Конституційного суду є кричу-
щим прикладом заанґажованос-
ти суду і порушенням принципів 
рівного виборчого права“, – пере-
конані провідники організацій 
українців за кордоном. 

На їхнє переконання, в резуль-
таті рішення Конституційно-
го Суду мільйони українців, які 
працюють за кордоном, не змо-
жуть дати свою оцінку ниніш-
ній владі в ході голосування. При 
цьому автори заяви переконані, 
що рішення КС саме по собі ста-
вить під сумнів чесність та про-

(Закінчення на стор. 17)
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 ■ В. Янукович зустрівся з інтеліґеніцією
КИЇВ. — Президент України Віктор Янукович 
зустрічався з представниками інтелігенції, 
учасниками Національного круглого столу. На-
гадаємо, що 5 квітня відбувся Національний 
круглий стіл „Вільна людина у вільній країні“, 
який зібрав яскравих представників україн-
ської інтеліґенції. Присутні намагалися окрес-
лити сьогоднішній стан України та визначити 
шляхи розвитку та виходу країни з кризи. Про 
це повідомив публіцист Іван Дзюба. Президент 
плянував зустрітися з усіма учасниками ініція-
тиви „Першого грудня“, але ті відмовилися. Як 
зазначив І. Дзюба, до В. Януковича прийшов 
Мирослав Попович, Богдан Гаврилишин та ди-
ректор Інституту фолкльору та етнології Ганна 
Скрипник. Громадські діячі розмовляли з Пре-
зидентом про політичні репресії, проблеми, які 
викликають такі репресії, а також про майбут-
ні парляментські вибори. За словами І. Дзюби, 
Президент їх спокійно вислухав.  „Президент 
дуже уважно вислухав, записував собі все, реа-
ґував дуже спокійно, ніякої ні роздратованости, 
ні невдоволення не виявляв. Де з чим він пого-
джувався. Наприклад, погодився з тим, що не 
так, як слід, був проведений суд над Юлією Тим-
ошенко і Юрієм Луценком. Але, в основному, 
він виправдовував, говорив про необхідність 
цих судових і інших заходів. Тобто він свою цю 
позицію в основному виправдовував“, – роз-
повів І. Дзюба. На офіційному сайті президента 
будь-яка інформація про цю зустріч відсутня. 
(„Голос Америки“)

 ■ Партія „Фронт змін“ ухвалила рішення 
КИЇВ. — 7 квітня на засіданні політради партії 
„Фронт змін“ було одноголосно прийнято рі-
шення про формування єдиного опозиційного 
списку кандидатів у депутати як за мажори-
тарним, так і за партійним списками. Про це на 
прес-конференції заявив провідник партії Ар-
сеній Яценюк. Крім того, за його словами, до 22 
квітня будуть узгоджені всі технічні нюанси і 23 
квітня буде заявлено про формат участи опо-
зиції в майбутній виборчій кампанії. А. Яценюк 
повідомив, що написав і передав звернення до 
Генеральної прокуратури України з проханням 
організувати його зустріч з Юлією Тимошен-
ко, „щоб, по-перше, побачити Ю. Тимошенко 
і, по-друге, обговорити всі питання процесу 
об’єднання опозиції, вийти на остаточно узго-
джений формат“. Провідник „Фронту змін“ ска-
зав, що 12 травня відбудеться форум об’єднаної 
опозиції, де буде зформований і переданий на 
всенародне обговорення плян подальших дій 
опозиції. Раніше А. Яценюк заявляв, що опози-
ція повинна зформувати єдиний список канди-
датів на вибори у ВР до 10 квітня. („День“)

 ■ Цинічне порушенням прав людини
КИЇВ. — Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Ніна Карпачова вважає, що в ті умови, 
в яких проводилося засідання у справі проти 
колишнього першого заступника міністра обо-
рони Валерія Іващенка 9 квітня, є цинічним 
порушенням прав людини. „Я вперше бачу, що 
судове засідання проводилося в конвойній кім-
наті. Це є цинічним порушенням прав людини“, 
– сказала Н. Карпачова. Засідання проходило в 
маленькій кімнаті, де фактично ніхто не міг зро-
бити зайвий рух, без доступу підсудного до лаз-
нички, без можливости напитися води і вільно 
дихати. У свою чергу, адвокат В. Іващенка Бо-
рис Нечипоренко назвав це засідання суду 
свавіллям. „Це правове беззаконня. Я такого в 
своїй практиці не зустрічав“, – сказав він. Він 
додав, що площа конвойної кімнати становить 
15 квадратних метрів, під час засідання В. Іва-
щенко весь час лежав на ношах. Разом з цим Б. 
Нечипоренко назвав невідповідним прохання 
прокуратури засудити підзахисного до шести 
років в’язниці. На його думку, вирок уже напи-
сано. В. Іващенка утримується в ув’язненні від 
25 серпня 2010 року. Його звинувачують в тому, 
що в листопаді 2009 року, займаючи посаду ви-
конувача обов’язків міністра оборони, підпи-
сав плян фінансового оздоровлення держпід-
приємства „Феодосійський судномеханічний 
завод“. („День“)

УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ Адам Міхнік: „Те, що зараз діється 
в Україні, – це Путін в кубі“

Думка, що Европа зможе пoправити ситуацію в Україні, є дуже шкідливою, вважає колишній поль-
ський дисидент, а нині відомий журналіст Адам Міхнік. В інтерв’ю він спершу пояснив, чому написав 
листа солідарности до колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, якого влада 
кинула за ґрати нібито  за службові зловживання. Свій лист до українського політичного в’язня поль-
ський журналіст опублікував 1 березня на шпальтах „Газети виборчої“, яку він редаґує. Нижче подає-
мо текст відповідей А. Міхніка на запитання Радіо „Свобода“.

– Пане редакторе, чому Ви написали такого 
гострого листа на захист Юрія Луценка? 

– Для мене ця справа однозначна. Якщо політи-
ка такого рівня, як Юрій Луценко, одного з лідерів 
Помаранчевої революції, якого ніколи не звину-
вачували в корупції, засуджують до ув’язнення на 
чотири роки, то це антинародна діяльність, анти-
демократична, зрештою, це діяльність ідіотична. Ті 
політики, я не знаю, чи то Янукович, чи то Колес-
ніков, чи ще хтось, які ухвалили таке рішення, я 
мушу це ствердити дуже однозначно: вони – ідіо-
ти. Або ж вони слухають ідіотів. Це по-перше. 

По-друге, я сам багато часу провів у в’язниці, тож 
знаю, що для кожного ув’язненого слово солідар-
ности, яке до нього доходить, є надзвичайно важ-
ливе. Я однозначно на боці Луценка, я проти тих 
всіх, які його арештували. Зрештою, я не представ-
ляю польського уряду. Я чудово усвідомлюю той 
факт, що мій уряд і мій президент мусять підтри-
мувати з українською державою нормальні стосун-
ки, тож вони змушені говорити дипломатичною 
мовою, а я не є дипломатом, тож я не мушу говори-
ти мовою дипломатії. Тому я написав те, що думаю.

– Чому Ви називаєте ворогів Луценка боягузами?
– Тому що це боягузтво – закривати у в’язниці 

свого супротивника замість того, щоб з ним 
публічно дискутувати на телебаченні, на радіо чи в 
пресі. Це боягузтво. 

– А що Вам дає підстави говорити про те, що 
Луценко – це в’язень сумління? 

– Те, що використано абсолютно абсурдний 
привід для того, щоб його закрити у в’язниці. Його 
засудили не за водія, а тому, що він був провідни-
ком боротьби за демократію в Україні. Для мене це 
цілком очевидне. 

– Як Ви загалом оцінюєте ситуацію в Україні піс-
ля ув’язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка? 

– Я оцінюю якнайгірше, бо ідеться не тільки про 
ув’язнення цих політиків, а про політику копію-
вання Лукашенка. В Україні починає перемагати 
навіть не путінська модель, а лукашенківська. Те, 
що у вас діється — це Путін в кубі. 

– Що Европейський союз, Польща зокрема, пови-
нні зробити, щоб не допустити до, так би мови-
ти, „білорусизації“ України? 

–  Ситуацію в Україні чи в Білорусі можуть змі-

нити не ЕС чи Польща, а самі українці чи білоруси. 
Висновок, що Польща чи ЕС можуть змінити ситу-
ацію в цих країнах – це типовий спосіб думання 
колишніх дисидентів. Такий підхід може бути дуже 
шкідливим, тому що спонукає людей до бездіяль-
ности, вони можуть очікувати, що хтось інший 
щось зробить за них. Ні, це самі українці повинні 
впоратися з Януковичем, і самі білоруси повинні 
впоратися з Лукашенком. 

Якщо ж йдеться про позицію інших держав, 
то вони не повинні вдавати, що нічого не діється, 
вони повинні це засуджувати, наскільки це тільки 
можливо, підтримувати українських і білоруських 
демократів. Більше вони зробити не можуть. 

– Але Польща, яка вже не перший рік підтримує 
демократію в Білорусі, сьогодні визнає, що її полі-
тика щодо режиму Лукашенка в попередні роки 
була надто м’якою. 

– Так, була м’якою. Але що, до дідька, можна 
було зробити?! Що, наприклад, можна зробити з 
Україною? Ізолювати її? Ставитися до неї так, наче 
це Албанія Енвера Ходжі? Потрібно шукати якусь 
золоту середину – якісь такі методи між батогом і 
калачем, щось між обіцянками та покараннями за 
антидемократичну діяльність. 

– Лист на підтримку Луценка Ви завершили 
оптимістично. Що дає підстави до цього оптиміз-
му? Чимало людей в Україні зневірені. 

– Моя біографія! Я також сидів у в’язниці, ситу-
ація також була безнадійна, та я завжди вірив, що 
це зміниться. В Україні ситуація мусить змінитися, 
тому що політика Януковича – це політика, спря-
мована проти реальної дійсности, проти сучаснос-
ти, проти свободи, проти людської гідности і про-
ти здорового глузду. 

– Багато хто в Україні з тривогою дивиться в 
бік Росії, із неспокоєм. Лунають побоювання, що 
повернення Володимира Путіна на посаду прези-
дента не обіцяє нічого доброго українцям. Як дума-
єте Ви?

– Так, не обіцяє. Але його влада не обов’язково 
повинна зміцнюватися. Якби я вам у листопа-
ді минулого року сказав, що вже в грудні у Москві 
будуть багатотисячні демонстрації, то ви б сказа-
ли, що я божевільний. Але ці демонстрації були, 
тож невідомо, що чекає Росію.

Демократія – це відкриті архіви
ЛЬВІВ. – 28 березня у Львівському національ-

ному університеті ім. Івана Франка відбувся семі-
нар „Доступ до архівів: законодавство, практи-
ка та громадські ініціятиви“, на якому виступив 
голова вченої ради Центру досліджень визвольно-
го руху Володимир В’ятрович. Він підкреслив, що 
на сьогодні Україна перебуває лише на початково-
му етапі відкриття архівів спецслужб радянсько-
го періоду. Тим часом подолання наслідків тота-
літаризму немислиме без повного відкриття архі-
вів, які містять інформацію про злочини режиму.

Цитуючи рекомендації Ради Европи країнам-
членам стосовно европейської політики доступу 
до архівів, В. В’ятрович зазначив, що жодна дер-
жава не може бути демократичною, не забезпе-
чивши власним громадянам права на правду про 
своє минуле. І очевидно, саме архівні докумен-
ти є головним інструментом для відтворення цієї 
правди. „Особливо це стосується архівів спец-
служб тоталітарних держав, що не лише забезпе-
чували їхню життєдіяльність, а й ретельно зби-
рали інформацію про настрої в суспільстві для 
можливого придушення противладних проявів“, 
– сказав В. В’ятрович. У своїй доповіді він проа-
налізував закордонний досвід посткомуністич-
них країн Східньої Европи щодо права та практи-
ки доступу у них до архівів комуністичних спец-
служб.

За його словами, доля документів спецслужб 
після падіння режимів у різних реґіонах була різ-
ною. У державах, де повалення комуністів стало 
результатом динамічних „оксамитових“ револю-

цій 1989-1999 років, більшість документів колиш-
ніх спецслужб вдалося зберегти.

В. В’ятрович зазначив, що сьогодні є архіви, 
які дуже відрізняються за змістом і за обсягом 
документів. За офіційною інформацією, пода-
ною „Европейською мережею державних уста-
нов, які займаються документами таємних полі-
цій“, один з найменших архівів такого роду збе-
режено у Словаччині: його обсяг – 1,8 кіломе-
тра полиць, в Угорщині — 4 кілометри, у Німеч-
чині — 4,6 кілометра, у Болгарії — 20 кілометрів, 
у Чехії — 34 кілометри і найбільший у Польщі — 
понад 87 кілометрів.

„Особливості доступу до цих документів 
визначені національними законами. Вони відріз-
няються в різних країнах залежно від історич-
них умов та правової культури. Але найважливі-
ше, що об’єднує ці країни, — це принцип, за яким 
матеріяли колишніх спецслужб виділені на зако-
нодавчому рівні в окрему категорію і визначені як 
особливо важливі, — зазначив історик. — Завдя-
ки цьому  дослідники мають широкі можливості 
для отримання інформації“.

Найбільш ліберальним щодо доступу до архівів 
колишніх спецслужб є законодавство Чехії. У цій 
країні документами можуть вільно користувати-
ся всі громадяни та чужоземці, не відбувається 
жодної анонімізації осіб. За можливе розголошен-
ня особистої чи конфіденційної інформації відпо-
відальність несе особа, яка його здійснила.

(Закінчення на стор. 17)
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 ■ Вже є плян інтеґрації України в ЕС
КИЇВ. — На парляментському засіданні було за-
тверджено розпорядження Кабінету міністрів 
„Про затвердження пляну першочергових дій 
для інтеґрації України в ЕС на 2012 рік“, пові-
домив 9 квітня Урядовий портал. Дане розпо-
рядження було підготовлено Міністерством 
закордонних справ України за дорученням 
Президента України за вислідами останньої зу-
стрічі „Україна-ЕС“. Також розпорядження було 
погоджено з 22 центральними органами ви-
конавчої влади. Метою пляну дій є виконання 
міністерствами та відомствами завдань у сфері 
евроінтеґрації згідно з рішенням 15-ої зустрічі 
„Україна-ЕС“. Передбачається розроблення за-
конопроєктів для соціяльно-економічних змін, 
здійснення Програми економічних реформ 
Президента України на 2010-2014 роки, а та-
кож підготування майбутньої Угоди про асоці-
яцію між Україною та ЕС. Нагадаємо, що в квітні 
посол Евросоюзу заявив, що від України в Брю-
селі чекають реформ і демократичних виборів. 
(„Кореспондент“)

 ■ Помер депутат Ігор Головченко
КИЇВ. — 7 квітня помер депутат Верховної Ради, 
член фракції Народної партії Ігор Головченко. 
Про це повідомили „Українські новини“ з по-
силанням на заступника голови фракції в пар-
ляменті Олега Зарубінського. „Обставини мені 
невідомі“,  – сказав він. За інформацією О. Зару-
бінського, причиною смерти І. Головченка ста-
ли проблеми з серцем. Він також повідомив, 
що похорон відбудеться 10 квітня. І. Головчен-
ко був членом комітету Ради з питань екологіч-
ної політики, природокористування й ліквіда-
ції наслідків Чорнобильської катастрофи. Він 
народився 25 травня 1960 року. (Бі-Бі-Сі)

 ■  Реґіональні контакти з Росією можливі
МОСКВА. — Неучасть України в Митному союзі 
не заважає розвивати реґіональні контакти з 
Росією. Про це 7 квітня на прес-конференції 
в Москві сказав Посол України в Росії Воло-
димир Єльченко за підсумками поїздки по 
реґіонах Сибіру. „Ми повинні розуміти, що 
якщо б нечленство України в Митному союзі 
заважало, то, напевно, нас би не проймали по 
чотири-п’ять годин російські губернатори, які 
прекрасно знають, що чому заважає“, – сказав 
В. Єльченко. Посол підкреслив, що це означає, 
що неучасть України в Митному союзі не зава-
жає розвитку міжреґіональних зв’язків. У свою 
чергу, голова Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації Сергій Рижук зазначив, 
що питання участи України в МС належить до 
компетенції вищого керівництва держав і під 
час поїздки не обговорювалося. „Це не наша 
компетенція, і Слава Богу. Ми робимо свої 
справи на реґіональному рівні і даємо імпульс 
підприємництву“, – сказав С. Рижук. За його 
словами, треба не чекати, коли все вирішать 
на вищому рівні, а працювати над конкретни-
ми проєктами між реґіонами. 3 квітня Україна і 
Митний Союз створили робочу групу для усу-
нення технічних бар’єрів у взаємній торгівлі. 
(„Кореспондент“)

 ■ Ю. Андрухович – про „інтимні“ міста 
УЖГОРОД. — 9 квітня письменник Юрій Андру-
хович зустрівся з своїми закарпатськими чита-
чами у приміщенні лялькового театру „Бавка“. 
Читачів зібралося чимало  – жодного вільного 
місця годі було й шукати. Представив публіці 
книгу закарпатець Андрій Любка. Це видання 
– своєрідна подорож містами світу очима Ю. 
Андруховича. У книзі розповідається про 111 
міст. Тут є місто на кожну літеру азбуки. Серед 
переліку два закарпатські – Ужгород і Хуст.   
Саме Ужгород став першим містом, яке в ди-
тинстві відвідав автор. У частині про обласний 
центр Закарпаття він пише:  „Ужгород лежав за 
горами, тобто у казковій країні,   бо кожна іс-
торія з місцем дії у казковій країні починалася 
словами „за горами, за лісами“. Іноді – „за мо-
рями“, але з цим також усе гаразд, якщо прига-
дати, що Карпати свого часу були дном моря“.   
Усі присутні з неприхованим задоволенням 
слухали розповіді автора.  („День“) 

УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Потворна сутність цієї влади

Павло Гай-Нижник

Нинішня українська влада, що є продуктом 
нашої політичної історії останніх 20 років, 
виродилася у потворну суміш, яка має три 
складових: новітній феодалізм в господар-
сько-світоглядному вимірі, неоденікінщину в 
антиукраїнськості ідеології й, врешті, почат-
кову стадію неосталінізму, що виявляється 
в прагненнях зацементувати авторитаризм у 
політико-адміністративному способі верти-
кального керівництва країною.

Перша з них – новітній феодалізм укра-
їнського зразка, вибудовуваний владою за 
принципом майорату. Є верховний феодал 
та його васали, які живуть в іншому, своєму 
власному світі, аніж прості українські грома-
дяни, які в очах цієї ж спорідненої круговою 
порукою та взаємопотребою одних в одних 
групи феодалів є лише робочим матеріялом, 
який, своєю чергою, є джерелом отримання 
податків, прибутків та інших благ. Ці новітні 
феодали (олігархи і лятифундисти), що захо-
пили у свою власність ліси й поля, озера і над-
ра, врешті – владу, відгородилися від так зва-
ного плебсу своїми замками з височенними 
парканами, власними міні-арміями та фалан-
ґами державних силовиків-сатрапів, своєю 
інквізицією, вигодованим прошарком корум-
пованого, підлабузникуватого чиновництва й 
власними принципами внутрішньостанової 
поведінки та реґуляції взаємин. 

Дійшло до того, що людина поволі пере-
творюється у  безправного кріпака, який зму-
шений працювати на пана фактично за без-
цінь й існувати у злиднях. Невеличка ж купка 
людей тоне у неприхованих розкошах й зух-
вало і привселюдно кепкує та насміхається з 
зубожілого люду. Нинішня влада – це суціль-
ні „свої люди” – держава в державі, яка живе 
за іншими правилами й законами, ніж народ, 
за певним набором понять та принципом осо-
бистої відданости вождеві чи вождикові. Від-
так будь-який поступ у цій феодалізованій 
владній драбині залежить винятково від рівня 
особистої відданости й належности до почту 
того чи іншого феодала (олігархічного клану), 
тієї чи іншої ліґи (партії). Саме тому в Україні 
низка вищих посадовців і тасуються на влад-
них посадах, мов карти в колоді. Їх завдання – 
розподіляти та володарювати.

Другою ознакою існуючого в країні режиму 
є свого роду нова денікінщина, яка ідеологіч-
но виявляється у неприхованому українофоб-
стві влади у гуманітарній сфері й відвертій, 
часто неприхованій, зневазі до української 
культури, освіти, історії, мови тощо. Відтак 
в Українській державі склалося парадоксаль-
не становище, де  під нескінченні теревені про 
демократизм та міжнаціональну терпимість, 
потерпає від гонінь усе українське. Україн-
ський територіяльний простір розглядаєть-
ся лише з точки зору його експлуатації, про-
те українська ідентичність в нього зовсім не 
вписується. Натомість вписується держава 
Україна, яка де-факто перетворюється на фік-
цію, де нівелюються громадські свободи, і 
яка, попри все, генетично протистоїть їм. Від-
так вони потребують саме такої псевдодержа-
ви, доводячи морально-етичні норми в ній до 
абсурду, проте їм не потрібне це суспільство, 
громадянське суспільство – люди, що вміють 
мислити і відчувати свою належність до спад-
щини предків, до крови нації, до гордости за 
своє минуле, з вірою у здобуття та збережен-
ням належних собі „прав і вольностей”.

Третьою ознакою нинішньої влади є нама-
гання встановити в країні сталінський тип 
керування, адаптований під сучасні україн-
ські реалії. За такого моделю, як засвідчи-
ла історія, людина є лише порохом, а систе-
ма влади утримується через постійне закру-
чування гайок, переслідування (і знищення) 
політичних опонентів, тотальну контролю, 
репресії, відсутність свободи слова та народ-
ного волевиявлення тощо. На виборах, напри-
клад, перемагає не той, хто здобув найбільше 
голосів виборців, а той, хто ці голоси підра-
ховує; щоб позбутися політичних опонентів, 
можна або змусити їх еміґрувати, або ж кину-

ти за ґрати (чи просто убити). 
В сучасних умовах, в арсеналі неосталін-

ської системи є також й інші методи, як от: 
позбавлення засобів існування (знищення 
підприємства чи звільненя з праці), заляку-
вання, моральний та фізичний тиск тощо. 
Задля цього вже існує одержавлена каральна 
машина у вигляді податкової, митної, пожеж-
ної, санітарної служб тощо, Служби безпеки, 
прокуратури, фактично прирученої судової 
системи, міліції, не кажучи вже про приватні 
загони міцних охоронців…

Крім того, нинішня влада страждає ще й 
на істерику та манії, коли довкола їй вба-
чається суцільний заколот, змова „продаж-
них“ журналістів, населення, яке скуповує 
зброю з метою нападу на адміністративні 
будівлі тощо.  За таких умов спровокувати і 
спрямувати проти когось упереджувальний 
удар досить легко. Влада ж сприймає за своїх 
супротивників (якщо не сказати – за ворогів) 
не стільки політичну опозицію, не дисидентів 
(відступників) в середині неї самої, не орга-
нізаторів несистемної опозиції, а все суспіль-
ство. Виникає загроза масових репресій без 
будь-якої логіки. Партія Реґіонів прагне  узур-
пувати владу, фінанси та господарство країни, 
а відтак – державу.

Нині  Україна – це два світи: світ „верхів” та 
світ „низів”, між якими пролягла прірва.  Вла-
да не хоче міняти радянський модель управ-
ління, оскільки вона зручна та проста у функ-
ціонуванні й в концентрації контрольно-роз-
порядчих повноважень. Владна верхівка  не 
бачить народу за високими парканами своїх 
елітних селищ, своїх лімузинів і гвинтокрилів, 
своїх позолочених унітазів. 

Нові ж правила суспільного буття здат-
ні виробити лише нові, свіжі еліти. В Україні 
час від часу відбувається горизонтальне пере-
міщення еліт, натомість відсутнє вертикальне 
оновлення. Як відомо, якщо нема можливос-
ти змінити владу леґально, то  рано чи пізно 
з’явиться шанс опанувати її іншим шляхом – 
революційним. В країні вимушено з’являться 
потужні леґальні чи напівлеґальні (нелеґаль-
ні) організації партійного типу, які будуть 
розривати по швах авторитаризм. Частина 
підприємців також примкне до цих груп, бо 
це єдиний шлях для виживання в монополізо-
ваній та корумпованій українській дійсності. 

 Країну кинуто в обійми темних часів, 
суцільної брехні та блюзнірства, де усе про-
дається і ніщо не має вартости, надто – люд-
ська гідність, закон, справедливість, особис-
тість, свободи та право. Влада сама продукує 
те, чого вона боїться – спротив. 

В країні запановує тоталітарний режим. 
Ув’язнено не лише провідників опозиції – в 
Україні є політв’язні серед широких верств 
суспільства (часто маловідомі чи й взага-
лі невідомі громадськості), є в’язні совісті і є 
в’язні елементарної сваволі, беззаконня і все-
дозволености системи. В державі панує все-
охоплююча корупція, продажне депутатство 
й чиновництво, трясовина бюрократії, вибір-
кове правосуддя й застосовується практи-
ка помсти щодо інакомислячих. Суспільство 
остаточно може розколотися під час осін-
ніх виборів до Верховної Ради.  Президент 
це розуміє, усвідомлює це і його оточення. 
Новий  голова Служби безпеки та міністер 
оборони – це готування до кризи, і це також 
означає, що переговорного процесу у пля-
нах влади нема.  Виразні  тенденції остан-
ніх місяців вказують, що В. Янукович і Пар-
тія Реґіонів готові переступити через україн-
ський народ. Якщо ж влада зфальсифікує пар-
ляментські вибори або скасує їх, то народне 
обурення й соціальна, політична, управлін-
ська, економічна й гуманітарна кризи зійдуть-
ся в одній точці, що може спричини вибух, і 
цю владу буде зметено і розчавлено.

Павло Гай-Нижник – доктор історичних 
наук, науковий працівник Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень ім. 
Івана Федоровича Кураса Національної Ака-
демії Наук України, академік Національної 
Академії Наук України.

ТОЧКА ЗОРУ
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 ■ Бенедикт XVI закликав до миру 
ВАТИКАН. — Папа Бенедикт XVI привітав вірян 
зі святом Великодня. У своєму традиційному по-
сланні „Urbi et Orbi“ („До граду і миру“) понтифік 
окремо звернувся до жителів Сирії, Малі та Ніґе-
рії, а також до палестинців та ізраїльтян, закли-
кавши їх до перемир’я. У Воскресіння Христове, 
яке представники західніх гілок християнства 
цього року відзначали 8 квітня, понтифік звер-
нувся до пастви. Виступаючи з балькону собо-
ру св. Петра у Ватикані, він закликав до миру у 
всьому світі та припинення насильства. Понти-
фік зачитав великодні привітання 65 мовами 
світу. На площі св. Петра були присутні близько 
100 тис. паломників. Собор і площа були при-
крашені трояндами, айстрами, ліліями і гілочка-
ми японської вишні. („Укрінформ“)

 ■ Польща вшанувала жертви авіокатастрофи
ВАРШАВА, Польща. — У Польщі відбулося офі-
ційне  вшанування жертв авіокатастрофи 10 
квітня 2010 року під Смоленськом, у якій заги-
нули 96, осіб в їх числі і Президент Лех Качин-
ський. Жалобні церемонії відбулися на варшав-
ському військовому цвинтарі „Повозкі“ і на місці 
катастрофи в Росії. Однак, брат-близнюк заги-
блого Президента Ярослав Качинський другий 
рік поспіль бойкотував державні урочистості і 
взяв участь в окремих меморіяльних заходах. 
Він не вірить у висліди офіційного розслідуван-
ня причин авіокатастрофи і наполягає на тому, 
що Президент Польщі загинув унаслідок змови. 
Прем’єр-міністер Польщі Дональд Туск відві-
дав військовий цвинтар у Варшаві, де поховані 
останки більшости жертв аварії, і взяв участь у 
жалобній церемонії разом з іншими членами 
польського уряду та родичами загиблих. Прези-
дент Броніслав Коморовський узяв участь у ме-
моріяльній відправі і поклав квіти до пам’ятного 
знака жертвам катастрофи. А міністер культу-
ри польського уряду Боґдан Здроєвський взяв 
участь у меморіяльних заходах у Росії, де в су-
проводі речника Державної Думи Сергія На-
ришкіна поклав вінки на місці катастрофи пре-
зидентського Ту-154. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Р. Санторум вибув з перегонів
ҐЕТІЙСБУРҐ, Пенсильванія. — Кандидат на по-
саду президента США від республіканців Рік 
Санторум вибув з президентських перегонів, 
залишивши Міта Ромні головним претендентом 
на суперництво з Бараком Обамою. Колишній 
сенатор від Пенсильванії зробив свою заяву 10 
квітня в місті Гетійсбурґу. „Хоча для мене прези-
дентські перегони закінчилися, наша боротьба 
ще триває“, – сказав Р. Санторум, який стоїть на 
позиціях соціяльного консерватизму. Під час 
теперішньої кампанії Р. Санторум залишився 
далеко позаду М. Ромні за кількістю делеґатів, 
потрібних, щоб підтвердити висунення його як 
кандидата на зборах республіканців, які мають 
відбутися у Фльориді в серпні. Визнавши, що 
він не стане кандидатом, Р. Санторум не сказав 
нічого особливого про М. Ромні і не заявив, чи 
плянує він підтримувати його. Однак, він зате-
лефонував колишньому губернаторові і визнав 
свою поразку. У своїй заяві М. Ромні подякував 
Р. Санторумові за участь у виборчій кампанії, 
назвавши його „вмілим і гідним суперником“. 
(„Кореспондент“)

 ■ 100 років тому відплив від берега „Титанік“
САВТГЕМПТОН, Англія. — В англійському порто-
вому місті Савтгемптон 10 квітня пройшла цере-
монія пам’яті жертв катастрофи пасажирського 
пароплава „Титанік“, який рівно 100 років тому 
вирушив з цього міста в свою останню плавбу. 
Близько третини з понад 1,500 загиблих на „Ти-
таніку“ походили з  Савтгемптону – саме там на-
биралася більша частина команди і обслуги суд-
на. У цій церемонії брали участь 650 нащадків 
жертв катастрофи. Вони вшанували пам’ять за-
гиблих хвилиною мовчання. „Титанік“ – найбіль-
ше пасажирське судно початку ХХ ст. – затонуло 
15 квітня 1912 року, натрапивши на айсберґ. Па-
роплав плив до Ню-Йорку. (Радіо „Свобода“)

АМЕРИКА І СВІТ                    Президент КУК Павло Ґрод внесений 
до списку 80 найвпливовіших осіб Канади

ОТАВА. – 28 березня канадський 
тижневик з питань зовнішньої полі-
тики „Embassy Magazine“ назвав 
національного президента Конґре-
су Українців Канади Павла Ґрода як 
одного з 80 найвпливовіших осіб 
Канади з питань зовнішньої полі-
тики. До списку увійшли політи-
ки, державні службовці, закордон-
ні дипломати, підприємці, науковці, 
представники громадських органі-
зацій та національних груп. 

Про П. Ґрода сказано: „Адвокат 
та керівник енерґетичної компанії 
Павло Ґрод з 2007 року очолює Кон-
ґрес Українців Канади, який пред-
ставляє 1.2 млн. осіб українсько-
канадської громади, що зосереджена у преріях. 
Минулої осені прем’єр-міністер Канади побував 
на святковому обіді, організованому Конґресом 
в його честь, і члени його партії охоче відвіду-

ють заходи Конґресу, щоб виявити 
підтримку великій та добре влашто-
ваній українсько-канадській грома-
ді“.

„Завжди приємно отримати визна-
ння за велику працю, яку ми вкла-
даємо на користь українсько-канад-
ської громади, – сказав П. Ґрод. – Це 
підтверджує ту поважну працю, яку 
ми виконали з важливих для укра-
їнсько-канадської громади питань. 
Наполеглива праця наших відділів, 
комітетів та членських організацій, 
включно з працею екзекутивного 
директора Тараса Залуцького та наці-
онального бюра, має вплив на найви-
щих представників канадського уря-

ду. Цей вплив був би неможливий без праці тися-
чів добровольців та щедроти наших жертводав-
ців, котрим ми безмежно вдячні“.

КУК 

Павло Ґрод

На пошану Івана Дем’янюка

Д-р Ульріх Буш

Моєю метою є не читання лекції у справі Івана 
Дем’янюка чи повторна критика на адресу США, 
Ізраїлю і Німеччини за те, що вони спричинили-
ся до більш як 40-річних невимовних страждань і 
несправедливости щодо нього. 

Упродовж останніх трьох років, коли я захищав 
І. Дем’янюка, він був центром уваги мого профе-
сійного життя, як адвоката з кримінальних справ 
у Німеччині. Але це ще не все. Було багато чого 
іншого. 

Я ніколи не забуду нашої першої зустріч 
у в’язниці „Стаделгайм“ в Мюнхені. Він сидів в 
інвалідному кріслі, одягнений у светрі з дірка-
ми та вицвілих спортивних штанях, привезений 
в’язничним офіцером в кімнату побачень. Ми 
вперше привіталися й заговорили по-англійськи. 
І. Дем’янюк знав, що моя дружина, так само Віра, 
як і його дружина, була українського походжен-
ня. Він запитав мене про мої навички в україн-
ській мові. Цим запитанням збентежив мене бо, 
незважаючи на майже 40 років спільного життя 
з дружиною, я був занадто лінивий‚ щоб вивчи-
ти цю мову. Я завжди дотримувався принципу, що 
борщ є смачним, але це слово мені занадто важко 
вимовляти. Тим не менше, я пройшов іспит на зна-
ння мови. Зокрема я міг би легко співати і читати 
молитви українського католицького богослужіння 
з самого дитинства, бо мій батько любив молитви 
східніх Церков та їхні пісні. Він часто мене брав по 
неділях на Службу Божу в українському монасти-
рі, неподалік від мого рідного міста. 

Я сказав І. Дем’янюкові, що можу молитися 
українською мовою, але‚ як і все інше‚ „дуже мало“. 
Він відповів: „Тоді давайте разом молитися: „Отче 
наш“. Я сказав, що це буде добре. І ми молилися 
„Отче наш“ українською мовою. Це було почат-
ком проведення нами спільного часу. Ми віддали 
наше майбутнє під захист і волю нашого спільного 
Творця. Це був прекрасний спосіб розпочати судо-
ву тяганину‚ тому що ми усвідомлювали спільну 
потребу в тому, щоб скерувати всі зусилля задля 
того, щоб вижити і побороти сильних ворогів. А 
саме: помсту, відплату, сліпу лють, підробку доку-
ментів, шахрайство, корупцію і перекручення пра-
восуддя.

Правнича битва розпочалася. Вона тривала 
майже два роки, і понад 90 днів у залі суду. Не було 
жодних сумнівів у тому, що І. Дем’янюк буде засу-
джений. Не було сумнівів у тому, що вирок винесе-
но заздалегідь, до початку судового процесу. Засо-
би масової інформації та прокуратури зробили 
все, щоб І. Дем’янюк був співмірним з Гітлером і 
Сталіном. Він, а не Німеччина, раптом нестимуть 
відповідальність за нацистські вбивства сотень 
тисяч євреїв і знищення европейського єврейства. 
І. Дем’янюк був у ролі нацистського вбивці і воєн-
ного звіра водночас. 

У квітні 2011 року І. Дем’янюкові виповнився 
91 рік. Тоді відбувся суд в мюнхенському Палаці 

правосуддя, щоб дати спільну можливість єврей-
ським позивачам висунути дивні і лицемірні зви-
нувачення в історичній ретроспективі на адресу І. 
Дем’янюка. Але раптом щось сталося під час пере-
рви в судовому засіданні. І. Дем’янюка перевозили 
коридором і раптом хтось заспівав: „Многая літа‚ 
Джон!“. Це була моя дружина, яка прийшла при-
вітати І. Дем’янюка з днем народження. Але піс-
ня була почута співпозивачами, які кілька хви-
лин тому прирівнювали І. Дем’янюка до страшно-
го поплічника Гітлера. Буря обурення вибухнула. 
Як хтось міг наважився побажати довге і щасливе 
життя, а також співати тому дияволові, що гірший 
за всіх лиходіїв? У такого не може бути дня наро-
дження! Такий лиходій повинен висіти на шибени-
ці, а не тішитися здоров’ям на багато років. Саме 
так виник скандал з великими заголовками у пресі. 
Голова районного суду попередив мене і наголосив 
на тому, що він забороняє моїй дружині з’являтися 
у суді, якщо вона має намір таке повторити. Моя 
дружина опікувалася І. Дем’янюком настільки, 
наскільки це було можливо в умовах ув’язнення. З 
її природними даними, особливо завдяки україн-
ському гуморові та сміхові, їй іноді вдавалося зне-
чулювати його від болю і горя. Якщо Віра говори-
ла з ним і тримала його за руку, можна було бачити 
посмішку в його очах. 

Після дня народження і лютого реаґування з 
боку позивачів‚ цей простий людський жест мав 
свій ефект. Для нас, І. Дем’янюк‚ безумовно, був 
не просто клієнт, він став у певному сенсі част-
кою нашої сім’ї. Ми любили його і відчували від-
повідальність за нього. Коли він почувався добре, 
ми почувалися також добре. І коли 12 травня 2011 
року він став вільною людиною, а також після 
його звільнення з в’язниці, ми були просто щасли-
ві. Чомусь він завжди був з нами, хоч жив за сотні 
миль в будинку для старших осіб. 

Я повторюю ці слова, бо вони виявляють щось 
особливе. І. Дем’янюк був чудовою людиною, 
добрим чоловіком, прекрасним джентельменом 
старого покрою. Чим довше ми знали його, тим 
більше його любили. Він сприяв тому, що разом 

Квіти на могилі Івана Дем’янюка від Віри та д-ра 
Ульріха Бушів.

(Закінчення на стор. 11)

Прощальне слово адвоката д-ра Ульріха Буша‚ виголошене на похороні Івана Дем’янюка (на 
побажання родини І. Дем’янюка місце його поховання не розголошується). 
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 ■ К. Анан – проти насильств у Сирії
СТАМБУЛ, Туреччина. — Спеціяльний послан-
ник ООН та Ліґи арабських держав у Сирії Кофі 
Анан звернувся з закликом до влади цієї кра-
їни і озброєної опозиції – негайно припинити 
насильство і зробити можливим здійснення 
запропонованого ним мирного пляну. Таку за-
яву К. Анан зробив 10 квітня, виступаючи на 
конференції у Стамбулі, присвяченій ситуації в 
Сирії. Згідно з пляном, з яким раніше погодився 
Дамаск, цього ж дня мало початися виведення 
урядових військ і важкої техніки з великих міст 
Сирії. Однак, звідти цілий день надходили пові-
домлення про нові бої. „Сирійське військо зали-
шає деякі райони, однак, передислоковується 
в інші, які раніше не були захоплені“, – заявив 
К. Анан у Стамбулі. У Москві глава російського 
Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергій 
Лавров після переговорів з своїм сирійським 
колеґою В. Муалемом заявив, що мирний плян 
К. Анана не повинен трактуватися учасниками 
сирійського конфлікту „по-різному“.  Глава МЗС 
Сирії Валід Муалем заявив у Москві, що офіцій-
ний Дамаск почав здійснювати мирний плян. 
Він, однак, зажадав від К. Анана ґарантій того, 
що опозиція буде дотримуватися перемир’я. 
(Радіо „Свобода“)

 ■ Суд розпустив Конституційну раду
КАЇР, Єгипет. — Суд у Єгипті розпустив комісію, 
в якій переважають іслямісти і завданням якої 
є написати нову Конституцію країни. Своєю по-
становою суд задовольнив позови, подані юрис-
тами та ліберальними політичними партіями, які 
вважають, що іслямістська більшість у парля-
менті перевищила свої повноваження, зберіга-
ючи для себе більшість місць у Конституційній 
раді у намаганнях керувати процесом. Опрацю-
вання нової Конституції є критично важливим 
кроком у заходах Єгипту зформувати новий 
уряд. Однією з головних цілей нового Основно-
го закону країни – чітке визначення розподілу 
влади між парляментом, у якому переважають 
іслямісти, та президентом. З часу усунення від 
влади внаслідок народного повстання Прези-
дента Госні Мубарака минулого року, Єгиптом 
керує військова рада, за допомогою призначе-
ного армією Кабінету міністрів.  Ще одне питан-
ня, яке чітко буде визначене у новій Конститу-
ції – роля військового керівництва у політичній 
структурі Єгипту. („Голос Америки“)

 ■ Звільнили викраденого дипломата 
КАРАКАС, Венесуеля. — Викрадений 8 квітня у 
Венесуелі торговий аташе посольства Коста-Рі-
ки Ґієрмо Шолель звільнений. Уряд Венесуелі 
заявив, що Ґ. Шолель почувається добре, однак, 
подробиць звільнення не повідомив. Дипло-
мата викрали з його авта навпроти власного 
будинку в столиці Венесуели, Каракасі. Це вже 
третій випадок викрадення дипомата у Венесу-
елі за останні кілька місяців. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Вакцина, яка знищує ракові клітини
ТЕЛЬ-АВІВ, Ізраїль. — Вакцину, яка допомагає 
організмові людини розпізнавати і знищувати 
ракові клітини, виробили вчені з Університету 
Тель-Авіву. Про це повідомила 8 квітня служ-
ба новин британської газети „Дейлі телеґраф“. 
„Попередні випробування препарату „Імуцин“ 
(ImMucin) показали, що новий засіб здатен зміц-
нювати імунну систему людини і допомагати бо-
ротися з хворобою“, – йдеться у повідомленні. 
Творці препарату вважають, що він може стати 
ефективним засобом боротьби з невеликими 
пухлинами і такими поширеними формами за-
хворювання, як рак грудей і передміхурової 
залози. Вчені мають намір розширити клінічні 
випробування, щоб довести ефективність вак-
цини проти цілого ряду форм ракових захворю-
вань. Покищо її вводили тільки 10 доброволь-
цям, які страждають від раку крови. Розробник 
препарату – фармацевтична компанія „Ваксил 
біотерап’ютікс“ заявила, що в результаті троє 
осіб вилікувалися, у сімох відзначено посилен-
ня імунітету проти раку. У разі успішного за-
вершення розширених випробувань вакцина 
надійде на ринок протягом шести років. („День“)

АМЕРИКА І СВІТ                    Черкаські писанки – подарунок з Канади
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – Напередодні Великодня до облас-
ного  краєзнавчого музею завітала Заслуже-
ний майстер народної творчости України Ольга  
Отнякіна-Бердник з незвичайним подарунком від 
Мирослава Куця, який живе в провінції Альбер-
та‚ Канада. 

Він надіслав кілька десятків писанок Черкащи-
ни, які були створені за книгою відомого етнолога 
і культуролога Вадима Мицика, та частину укра-
їнського рушника, вишитого особисто М. Куцем.

Подібний подарунок від канадського колек-
ціонера передано і до Черкаського художньо-
го музею – добірку писанок з різних реґіонів 
України.

Частина збірки писанок Мирослава Куця‚ надісланих з Канади до Черкас. (Фото: Олександер Костирко)

тунів.
Після відправи усі були запрошені на 

офіційні урочистості у парафіяльній залі, 
де пластуни станиці Лондону підготували 
Пластову ретроспективу. Відкриття відбу-
лося, згідно з пластовим звичаєм; збіркою, 
звітами та Пластовим гимном під прово-
дом коменданта святкування Марти Муляк 
(„Чорноморські хвилі“), бунчужного Олек-
сандра Яворського („Лісові чорти“) та писа-
ря Орисі Марцюк.

З привітанням до пласт унів звернувся 
Посол України у Великобританії Володи-
мир Хандогій‚ який зазначив, що за роки 
дипломатичної служби мав нагоду особисто 
зустрітися з багатьма визначними пластуна-
ми, і наголосив на вагомомі внески Пласту у 
справу виховання української молоді, збага-
чення та збереження національних традицій.

Голова Крайової Пластової Старшини 
(КПС) у Великобританії Марія Бабич поділи-
лася спогадами про минуле Пласту на терені 
країни. Вона підкреслила, що хлопці й дівча-
та, які заснували Пласт після Другої світо-
вої віни, їздили від міста до міста, щоб про-
вести чергові сходини. Не маючи вишко-
лу і досвіду виховної праці, після виснажли-
вої фізичної праці, вони повністю віддава-
ли свій вільний час, сили і власні гроші, спо-
діваючись, що їхня праця стане запорукою 
збереження української мови, культури та 
національної свідомости.  

„З часом нам вдалося закупити чудовий 
клаптик землі у північній Валії для табору-
вання”, – пригадала М. Бабич.

Гості з Скавтської асоціяції Великобрита-
нії привітали присутніх‚ відзначаючи розви-
ток станиці Лондону. Джекі Віліс раділа, що 
у 2007 році Скавтінґ відзначав своє 100-річ-
чя‚ а тепер вона має нагоду ще раз пережи-
ти це святкування з українськими скавтами.

Голова КПС Німеччини Оксана Микит-
чак у своєму слові звернула особливу увагу 
на символіку Ювілейного знамена, яке вона 
привезла і яке мандрує по усіх країнах, де 
відзначають 100-ліття Пласту. 

Ірина Терлецька від імені Централі Сою-

зу українців Великої Британії (СУБ) згада-
ла про пластунів, які полягли у визвольних 
змаганнях України, звернула увагу на вели-
кий потенціял Пласту в праці серед нова-
цтва та юнацтва. А Влодко Павлюк з Спіл-
ки Української Молоді наголосив у своє-
му вітанні‚ що спільні з Пластом вартості 
мають служити Богові і Україні, та вказав на 
вагомість співпраці між усіма українськими 
молодіжними організаціями.

Вагомий внесок у святкування зробив 
протоєрей Української Афтокефальної Пра-
вославної Церкви о. Богдан Матвійчук‚ який 
нагадав, що патроном Пласту є св. Юрій, і 
вручив чудовий подарунок  – Ікону Юрія 
Змієборця.

Свято також оздобила маленька, ориґі-
нальна скульптура „Відьма“ Григорія Крука 
(1911-1988), яку він виготовив в дар пласто-
вому гурткові того ж імені у Мюнхені.

Кульмінацією офіційної частини став спе-
ціяльно випечений та оформлений плас-
товою символікою торт з 100 свічечками. 
Важко передати радість новаків та новачок, 
які‚ не втримавшись у лаві‚ побігли їх гаси-
ти. Лунало гучне „Многая літа“ під супровід 
скрипки  Насті Угрин.

Було висловлено подяку за молитви, під-
тримку і вітання отриманні з нагоди цієї 
непересічної події,  зокрема Владиці Г. Лон-
чині, о. Б. Матвійчукові, Послові В. Хандо-
гієві, о. Йосафатові та Товариству св. Софії, 
М. Бабич, О. Микитчак‚ Дж. Віліс‚  І. Тер-
лецькій, В. Павлюкові (СУМ)‚ за надісла-
ні вітання Володимиру Базаркові (Головна 
Пластова Булава), Вейн Бутпіт (Скавтська 
Асоціяція), Спілці вчителів Великобрита-
нії, Богданові Прихідному (СУМ), Степа-
нові Пасічникові (голові Осередку СУМ у 
Волтгамі-Крос) та Марії Фінів з Організації 
українських жінок у Великобританії. 

Свято підготували  Н. Угрин, Леся‚ Мико-
ла і Софійка Смондуляки, Лариса Ґонт‚ Іри-
на Василенко‚ Оленка Хрущ‚ Денис Угрин‚ 
Оксана Літинська.

Свято Весни відбудеться на пластовій пло-
щі „Верховина“ у Північній Валії 2-4  червня‚ 
Літній крайовий пластовий табір”  під про-
водом КПС – 29 липня-11серпня і на завер-
шення – святковий бенкет 6 жовтня в істо-
ричному домі Chatsworth House, Derbyshire. 

(Закінчення зі стор. 1)

У Великій Британії...
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ІСТОРІЯ
Україна на Олімпіяді-2012

27 липня-12 серпня цього року в Лондоні (Великобританія) 
відбудуться ХХХ Олімпійські ігри‚ на яких буде розіграно 302 
комплекти нагород у 32 видах спорту. Відбулися кваліфікаційні 
змагання, на яких спортовці України мали можливість здобути 
ліцензії на участь в Олімпіяді-2012.       

Станом на 12 березня право на участь в змаганнях вже виборо-
ли 187 спортовців України у 18 видах спорту‚ зокрема з кульової 
стрільби, плавання, легкої і важкої атлетики, стрільби з лука, кін-
ного спорту, стрибків у воду, сучасного п’ятиборства, веслування 
на байдарках і каное, веслування академічного, вільної бороть-
би, спортивної і художньої гімнастики, боксу, стрибків на батуті, 
велосипедного спорту на шосе, вітрильного спорту і бойового 
мистецтва тхеквондо.

Учасники змагань з фехтування, триятлону, велоспорту, джудо, 
настільного тенісу та бадмінтону визначаться у травні-червні за 
оцінками міжнародних федерацій з цих видів спорту.

Число кандидатів з України на участь у Олімпіяди становить 
533 особи з 29 видів спорту‚ проте здобути таке право можуть 
тільки 230 українських атлетів.

Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалеж-
на держава в 1994 році. Відтоді її спортовці змагалися у всіх літ-
ніх та зимових Олімпіядах. Загалом національна олімпійська дру-
жина України виборола 96 медалей на літніх Олімпіядах і п’ять 
медалей на зимових змаганнях‚ особливо з  гімнастики, легкої 
атлетики та боротьби. Серед найбільш успішних були плавчиня 
Яна Клокова з Симферополя (п’ять медалей‚ з них чотири – золо-
ті)‚ біятлоністки Олена Петрова з Сум (срібна медаля у 1998 році) 
і Валентина Цербе-Несіна з Полісся (бронзова медаля в 1994 році 
– перша олімпійська медаля незалежної України)‚ гімнастка Лілія 
Подкопаєва з Донецька здобула три медалі в 1996 році‚ а зага-
лом Україна має 45 золотих, 21 срібну та 14 бронзових медалей. 
Оксана Баюл – перша й досі єдина олімпійська чемпіонка неза-
лежної України в зимових видах спорту.  

Цього року Україна вже брала участь в олімпійських змаганнях 
– 13-22 січня в Інсбруку відбулися перші в історії зимові юнацькі 
Олімпійські ігри‚ на яких Україну представляли 23 спортовці у 
восьми видах спорту. Україна з однією срібною нагородою посіла 
24-те загальнокомандне місце серед 67 країн-учасниць.  

Перші в історії срібні медалі для України на Зимових юнаць-
ких Олімпійських іграх вибороли з спортових танців на ковзанці 
Олександра Назарова і Максим Нікітін‚  ще дві срібні медалі для 
України здобули Ярослав Паніот з ковзання в командних змаган-
нях та Марія Долгополова у командних змаганнях з шорт-треку 
(в заліку медалей ці нагороди зараховані до змішаної  команди, 
оскільки в командах виступали спортовці різних країн).

Параолімпійські ігри відбудуться 29 серпня-9 вересня‚ теж в 
Лондоні.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) 
України Сергій Бубка повідомив, що НОК за останні чотири роки 
вніс понад 215 млн. грн. у розвиток олімпійського руху та підго-
тування олімпійців. З  них 33  млн. грн. переказано олімпійським 
федераціям на  підготування спортовців, понад 6.5 млн. грн. 
виділено на стипендії і нагороди спортовцям та тренерам. Отже‚ 
олімпійська збірна України приготувалася до Олімпіяди-2012 
і очікує на широку моральну підтримку її вболівальників. 
„Свобода“ докладно висвітлюватиме хід змагань.

Українська Канада пам’ятає його
(2 січня минуло 130 років від народження Митрополита Іларіона)

Так Іван Огієнко висловив своєї 
юної душі. Хто був носієм цих пере-
живань, – того не знали. Але скоро 
весь їхній психологічний реалітет був 
зодітий у форму української лірич-
ної музи й набрав сили народної піс-
ні. Тепер відкрито, що то був зов ніж-
ної душі Івана Огієнка...

Митрополит Іларіон прибув до 
Канади на запрошення собору Св. 
Покрови в Вініпезі, і почав свою пра-
цю в Канаді як парафіяльний свяще-
нослужитель. 1951 року Собор Укра-
їнської Греко-Православної Церкви в 
Канаді запросив його на становище 
її Первоєрарха, і Митрополит Іларіон 
цю пропозицію прийняв.

У той час ця Церква набула статус 
Митрополії, а послідовників її тоді 
було понад 150 тис. Перед Митропо-
литом Іларіоном відкрилася широка 
нива праці, бо працював він і декан 
і професор Богословського факуль-
тету Колегії Св. Андрея, перекладач 
богослужбових книг, видавець жур-
налу „Слово Істини“, що скоро був 
перейменований на „Нашу культу-
ру“, а згодом – на „Віру й культуру“.

1957 року Митрополит Іларіон 
докінчив переклад Біблії українською 
мовою і з того приводу пережив два 
зворушливі святкові моменти, а саме: 
всеканадські святкування закінчення 
перекладу Біблії і його 75-річчя.

Святкування ці відбулися на висо-
кому рівні і були задокументовані 
належно. Іншими форумами особли-
вого значення – так для Митропо-
лита Іларіона, як і для народу – були 

Архиєрейські візитації та церков-
ні Собори. Взагалі, 1950-ті і 1960-ті 
роки, – з переспектив сьогоднішньо-
го дня, – були максимальним життє-
вим форумом як для Митрополита 
Іларіона, так і для Української Право-
славної Церкви в Канаді. 

За той час, як виголошував Іларі-
он, Українська Православна Церква в 
Канаді росла і розросталася. Той час 
для Митрополита Іларіона був даром 
Божественного Провидіння. То був 
час для нього! А тодішня церковна 
спільнота була якраз тією спільно-
тою, якій Іларіона треба було опти-
мально. 

У наш час Іларіон не міг би бути 
тим, ким він був, і наше церковне 
суспільство не було б тим суспіль-
ством, серед якого Іларіон міг би 
бути собою. Ця правда стосується 
Іларіона і всієї канадської пастви.

Стефан Ярмусь

Не питай, чого в мене заплакані очі,
Чого завжди втікаю я в гай
Та блукаю по темних лісах до півночі,
Не питай, не питай, не питай...

Іван Огієнко – Митрополит Іларіон
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СУБОТА, 28 КВІТНЯ 2012 Р
ГАРТФОРД, КОНН.
Річні збори 277 Відділу УНС, 
т-ва св. Івана відбудуться о 
год. 2-ій попол. в Українсько-
му Народному Домі при 961 
Wethersfi eld Ave., Hartford, CT.

Мирон Колінський, 
Голова Відділу

Щоб втримати наші традиції
У ці такі дивовижні для кож-

ного з нас святкові дні ми будемо 
пробачати, як вчить правдива віра, 
навіть ворогам нашим. В україн-
ського народу за його сиву історію 
таких було чималенько. Щоправ-
да, часи нині змінилися. І наші села 
вже не палять кочівники, на палю 
не саджають волелюбних козаків 
і не женуть у неволю українських 
красунь. Не чинять пацифікацій 
і депортацій, не руйнують наших 
святинь, не вивозять на примусові 
роботи і на заслання.  

Сучасні форми ворожої експан-
сії більш витончені і підступні. У 
нас намагаються відібрати мову, 
наших жінок заманюють у рабство 
дзвінкою монетою, а непокірних 
ув’язнюють. Провідник Російської 

Православної Церкви сусідньої 
держави безсоромно та бруталь-
но оголошує про наміри відібрати 
навіть нашу Українську Церкву. 

Але у пасхальні дні ми будемо 
вірити в те, що Господь таки повер-
не людям розум, християнську тер-
пимість і людяність, якої помітно 
бракує. Однак, прощаючи і проба-
чаючи у ці великодні дні тим, хто 
зазіхає на нашу духовність, історію 
та звичаєвість, ми одночасно моли-
мо Бога дати нам сили встояти і 
втримати свої традиції та  мораль-
ні вартості і не асимілювати-
ся в поселеннях і в Україні. Кожен 
народ має право на свій шлях до 
віри і до Бога. 

Ярослав Стех‚
Торонто

Якщо ми не спинимо Д. Табачника...
З приходом до влади в Україні 

коаліції на чолі з Партією Реґіонів 
та її вождем Віктором Януковичем 
пост міністра науки й освіти Украї-
ни дістався Дмитрові Табачникові – 
відвертому українофобові й ворого-
ві незалежности України. За сталін-
сько-брежнівських часів, як видно з 
сучасних поглядів Д. Табачника, він 
– патріот антинародного геноцидо-
носного режиму СРСР.

За зоологічну відданність Д. 
Табачника колоніяльному минулому 
сучасні кремлівські боси домогли-
ся від президента В. Януковича важ-
ливого міністерського крісла для Д. 
Табачника. Яка підступна ідея кри-
ється за цим призначенням?

Відчуваючи, що Україна може 
назавжди вийти з-під імперської 
опіки Москви, Кремль добачив 
в особі Д. Табачника людину, яка 
може повернути хід історії у бажа-
ному для московських узурпато-
рів напрямі. І Д. Табачник з радіс-
тю взяв на себе цю антинародну 
місію. З перших днів на посту міні-
стра освіти України він почав пере-
робляти підручники історії. Пер-
шим ділом став заперечувати штуч-
ну природу сталінського Голодомо-
ру, чого він не заперечував протя-
гом попередніх президентів, стара-
ючись, як і решта реґіоналів, зобра-
жати з себе патріота України, три-
маочи за пазухою камінь антиукра-
їнських плянів. 

Д. Табачник викинув з історії 
України факти про боротьбу укра-
їнського народу за свою незалеж-
ність, факти про героїв-козаків,  про 
революційні дії українців на схід-
ніх та західніх землях у революцій-
ні часи 1917-1922 років. Він викинув 
з підручників факти про Холодно-
ярську республіку, про крутянських 
героїв, про героїчні дії  Української 
Повстанської Армії, про боротьбу 

за незалежність України Степана 
Бандери та Романа Шухевича і про 
Помаранчову революцію.  

Бачивши слабку реакцію укра-
їнської еліти на свою зрадницьку 
діяльність, Д. Табачник довершив 
свій плян – викинув предмет „Істо-
рія України” з навчальних програм 
загальноосвітніх шкіл. Нема історії 
України, значить нема і України. 

Це те, чого до нестями жадає В. 
Путін: він практикує у своїх висту-
пах милу його серцю назву Малоро-
сія. Малоросія – це вигадка Петра 
Несамовитого, і Путін хоче цю 
назву відродити. Йому треба помочі 
Д. Табачника і для наступного кро-
ку: проголошення України Малоро-
сією.  

Нащо В. Путінові ця реформа? 
Бо він хоче бачити українців у тих 
самих постолах, у яких він узув 
росіян. За патріотичними  велико-
державними ідеями про „русскій 
мір”, якими він оплутав росіян, 
лежить нехитра вигадка – закріпити 
досмертно своє панування в Росії. 

У В. Путіна нема вибору: якщо 
він допустить демократичні вибо-
ри, його не оберуть, а раз так, то 
його жде доля Муамара Кадафі. І він 
затуманює росіян шовіністичним 
дурманом і жде, коли до рабів росі-
ян буде приєднано й рабів україн-
ців. На це  він має надійного партне-
ра – Д.Табачника. 

Якщо ми не зможемо усунути Д.  
Табачника сьогодні, завтра буде-
мо рабами у милій серцю Путіна 
Малоросії. І будуть рабами не тіль-
ки українці україномовні, будуть 
рабами й українці російськомовні, 
будуть рабами і росіяни в Україні, 
як і росіяни в Росії. Рабами злочин-
ців і табачників. 

Святослав Караванський
Дентон, Мериленд

Замість театру буде ресторан
У Кіровограді триває конфлікт 

довкола Академічного українсько-
го музично-драматичного театру ім. 
Марка Кропивницького, який виник 
у зв’язку зі звільненням директора і 
художнього керівника, Заслужено-
го діяча мистецтв Михайла Ілляшен-
ка і призначення замість нього „реґі-
онала“, керівника хореографічного 
ансамблю „Конвалія“ Ігоря Спінула, 
котрий‚ як сам визнав, „у театрі ніко-
ли не був, українських п’єс не читав“. 

Після бурхливих січневих подій 
(„Свобода“, 20 січня) керівники 
області запевнили, що буде прове-
дено конкурс на заміщення поса-
ди, у якому зможуть взяти участь усі 
бажаючі, в тому числі й М. Ілляшен-
ко. Та ніхто й не думав виконувати 
обіцянку. 

У театрі киплять пристрасті. 
З’являлись повідомлення, що антре-
пренери з Москви готові модернізо-
вувати український театр корифеїв. 

Тим часом основною причи-
ною відсторонення М. Ілляшен-
ка‚ як видно з відповіді викону-
ючої обов’язки начальника управ-
ління культури Валентини Живо-
товської на запит депутата облас-
ної ради Ірини Малик, стали гроші: 
„Рішення про непідписання контр-
акту з М. Ілляшенком пов’язане із 

рішенням керівництва обласної дер-
жавної адміністрації та обласної ради 
щодо розмежування посад директо-
ра та художнього керівника у зв’язку 
реконструкцією будівлі театру, на яку 
в 2011 році було виділено кошти з 
Державного бюджету України 42.2 
млн. грн.‚ а протягом 2012 року очі-
кується отримання ще 57.7 млн. грн.“.

Реґіонали такої нагоди не прогав-
лять. Керівники области плянують 
залучити до реконструкції приват-
них інвесторів і на місці театру звес-
ти молодіжно-розважальний центр з 
готелем і рестораном. Ось вам‚ кіро-
воградські українці‚ й храм мисте-
цтва! 

Світлана Орел‚
Кіровоград

Пласт – наша гордість
Щиро дякую за чудовий „Альма-

нах-2012“. Одночасно шлю вітання 
українському славному 100-річно-
му Пласту. Ми всі, українці, пови-
нні бути вдячні і горді за його патрі-
отичну і віддану ідею та працю для 
нашої неньки-України, бо і тут вже 
народжені наші українські пласту-
ни активні в наших українських гро-
мадах. 

Наприкла д,  в  Перт-Амб ої , 

Ню-Джерзі, де я належу до Україн-
ської церкви Успіння Божої Мате-
рі, два в Америці народжені плас-
туни – д-р Андрій Качала та інже-
нер Андрій Вовк – співають у пара-
фіяльному хорі „Боян“ вже бага-
то років, за що їм вдячна наша гро-
мада.

Микола Лишик,
Перт-Амбой, Ню-Джерзі

Особливе свято 
для народу України

Великоднє вітання Генерального консульства України в Ню-Йорку 
українській громаді США. 

Шановна громадо!
Дорогі українки і українці!
Генеральне консульство України 

в Ню-Йорку сердечно вітає Вас з 
Великим днем Світлого Христово-
го Воскресіння!

Бажаємо Вам щастя, Божої бла-
годаті, міцного здоров’я та добро-
буту, душевної чистоти і гармо-
нії, творчої наснаги в усіх благих 
починаннях в ім’я розквіту нашої 
рідної України.

Символічне значення Христо-
вого Воскресіння як світлого свя-
та відродженої надії на вічне жит-
тя є особливим для народу Укра-
їни, історія якої сповнена при-

кладами звитяги і самопожертви 
заради збереження країни, утвер-
дження християнських цінностей.

Тож нехай Боже благословен-
ня буде запорукою миру і процві-
тання на нашій землі, надихає на 
добрі та праведні справи. Хай в 
цей благодатний день Воскресін-
ня Христового любов, доброта та 
духовний спокій завітають у Ваші 
серця та оселі.

Благословенної Пасхи!
Христос воскрес! 
Воістину воскрес! 

Генеральне консульство 
України в Ню-Йорку

Люди повинні знати правду
Щиро вдячний за надіслану мені 

газету „Свобода“, за повагу до мене. 
Стаття Левка Хмельковського „До 
75-річчя Великого терору в Україні“, 
опублікована 24 лютого, 2 і 9 берез-
ня, дуже цінна, добре було б надруку-
вати книжку з цієї проблеми. Це мені 
радили люди в Черкасах, з якими я 
розмовляв про цю статтю.

Я пам’ятаю в моєму селі Вели-
кий Жванчик на Поділлі була церк-
ва –  гарна велика будівля. Церкву 
зачинили, довгий час пустував буди-
нок, а потім зробили з нього сіль-
ський клюб. Люди молилися Богові в 
хатах, але при цьому закривали вікна 
покривалами, а двері – на ключ, щоб 
не прийшли активісти сільської ради. 
Батько моєї матері був засуджений, 
бо не пішов працювати в колгосп. В 
тюрмі був 14 років як куркуль, а мав 
дуже маленьку хатку з вікнами майже 
коло землі. У хаті було дві кімнати – в 
одній жили троє дітей і дід з бабою, а 

через стіну – корова та кури.
Така влада була тоді, така ж вона і 

сьогодні – села обезлюднені, земля не 
використовується. 

Поступаючи в Чернівецький уні-
верситет, я в автобіографії написав, 
що батько загинув на фронті, а дід 
сидів в тюрмі як куркуль. Я писав 
правду. В університет мене не при-
йняли, хоча я вступні іспити склав 
добре, навіть були відмінні оцінки. Я 
зрозумів, що я винний в правді, тому 
поїхав працювати в Казахстан, на 
цілину. Жив у вагончику. Вдень і вно-
чі доводилось працювати, сидячи за 
тракторним плугом. Було, що й заси-
пав і падав на землю. За один сезонн в 
бригаді загинуло п’ять осіб при нічній 
оранці. У „Свободі“ була публікація – 
співчуття загиблим цілинникам. Про 
усе треба знати і дітям розповідати.

Григорій Кінюк,
Черкаси
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КОЛОНКА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Д-р Сергій Панько

Маркіян Шашкевич належав до 
того роду людей, яких називають – 
одержимі. Одержимці не відають, 
що справа, за яку беруться, немож-
лива. І якраз тому успішно її звер-
шують. Що літературна українська 
мова неможлива – то це М. Шашке-
вичеві довів би хоч який святоюр-
ський старорус. От хоч би й Вене-
дикт Левицький, тодішній львів-
ський цензор церковних та інших 
книг. Та перш ніж таке могло б ста-
тися, „Руська трійця“ видає друком 
„Русалку Дністровую“. І М. Шашке-
вич та його „други жваві“ роблять 
неможливе реальним. 

 Завдяки „Русалці“ польські 
етнічні „русіни“ почали піднімати 
національні українські вітрила.

Це тільки сьогодні здається 
чимось зовсім органічним шкіль-
ний перелік та наукова номенкля-
тура слов’янських мов. А в перших 
десятиліттях ХІХ ст. про таке чудне 
питання могли думати тільки дива-
ки з поодиноких університетських 
катедр. Не був таким диваком М. 
Шашкевич, але у свій молодечий 
вік показався зрілим практиком-
мовознавцем. І під його пером ніби-
то низька українська стихія явила-
ся у повноправному друці та висо-
кому стилі. 

М. Шашкевич розпізнав у збір-
ці „малоросійських“ пісень Михай-
ла Максимовича та в бурлеско-
вих творах Івана Котляревського 
той самий мовний оркестр, що й у 
народних переказах дністрових. Цю 
просту мову він не завагався зро-
бити інструментом церковних про-
повідей. Найпершу спробу зробле-
но ним у жовтні 1836 року – у церк-
ві св. Юра у Львові; одночасно його 
приклад наслідували в інших пара-
фіях однодумці-крилошани Мико-
ла Устиянович та Юліян Велич-
ковський. Сім віднайдених тек-
стів українських казань о. Маркія-
на опублікувала й прокоментувала 
мовознавець Ірина Фаріон у книжці 
„Отець Маркіян Шашкевич – укра-
їнський мовотворець“ (Львів, 2007). 

Прологом до рідномовних про-
повідей о. М. Шашкевича стала під-
готована і публічно ним виголоше-
на (12 лютого 1835 року) похваль-
на ода (панегірик) „Голос галичан“. 
З цією одою її автор, яко учень семі-
нарії, звернувся до австрійсько-
го цісаря Франца І на день уродин 
останнього. У такий дипломатич-
ний спосіб М. Шашкевич запевнив 
молодих семінаристів, що материн-
ська руська мова не згірш за інших 
придатна до високої патетики. За 
словами М. Устияновича, виголо-
шення цієї похвальної оди „мовби 
трубою ангела будило мерців з гро-
бу“. Панегіриків, „писаних у русь-
кому язиці“, не бракувало й рані-
ше, але їхня складня була мертов-
на, образна система – цілком штуч-
на. Згадані два факти з життя М. 
Шашкевича (семінарійний пане-
гірик та церковні казання) дають 
добру уяву про початки його мовоз-
навчих поглядів, серед яких виокре-
мимо ще й такі його переконання.

Перше. Запровадження україн-
ської мови до ширшого літератур-
ного вжитку повинно йти у парі з 
гражданським шрифтом та зі збере-

женням кириличної графіки.
На цю тему 1836 року, ще до 

появи „Русалки Дністрової“, о. М. 
Шашкевич випустив у Перемишлі 
памфлет „Азбука і абецадло“. Кни-
жечку „Азбука і абецадло“ видано 
польською мовою, і з нею в умо-
вах тодішньої „азбучної війни“ зна-
йомилися ширші читацькі кола. 
Автор і науково, і з позицій здоро-
вого глузду спростовує твердження 
про уявні переваги польської латин-
ки перед українською кирилицею. 
Зовсім слушним і загальнозрозумі-
лим був, зокрема, такий арґумент 
М. Шашкевича: „Та як же то латинка 
була би більш придатна до передачі 
звуків української мови, якщо вона 
далеко не досконала для передачі 
звуків польських?“. Хоч як би ми 
судили з погляду нинішньої ситуа-
ції, та на той час у суцільному поль-
ському оточенні не можна було зрі-
катися письма кириличного. Під 
пурпурою европеїзації перехід на 
латинку потягнув би за собою роз-
рив з віковою традицією, позбавив 
би галицьких українців свого влас-
ного кореня, а відтак і перетворив 
на легку здобич асиміляторів. 

Друге. Новочасна українська літе-
ратурна мова у своєму правописі 
мусить відійти від старозавітного 
етимологічного канону і будуватися 
на принципі фонетичному.

Тобто, у написанні якнайближ-
че відтворювати звукову оболон-
ку слова і при цьому відмовитися 
від тих кириличних букв та бук-
восполучень, які з плином часу 
стали нефункціональні. Звук [i] 
завжди передавати буквою „і ‘деся-
тиричне’“ незалежно, які звуки 
чулися на місці українського [i] в 
старослов’янській, в суті речі ста-
роболгарській мові; не писати букву 
„Ъ ‘йор’“ після приголосного в кінці 
слова, бо в живій українській мові 
відповідний звук цілком занидів, 
зредукувався; на місці диграфа „оу“ 
писати букву „у“ тощо. У „Русал-
ці Дністровій“ вперше використано 
букву „Є“ у її сучасному значенні. 
Сьогодні важко навіть уявити, яким 
святотатством поставала фонети-
ка в очах старорусів-консерваторів. 
Напевно ще більшим, ніж нинішнім 
обскурантам поновлення в правах 
Харківського правопису 1928 року. 

Третє. У розвитку та поширенні 
літературної української мови вели-
ке значення мають фолкльорні дже-
рела, збирання зразків діялектно-
го мовлення, їхня обробка, система-
тизація.

Така думка була одностайна для 
всіх учасників „Руської трійці“, не 
випадково в „Русалці Дністровій“ 
зразки усної народної творчости 
займають таке значне місце. Заці-
кавлення М. Шашкевича народною 
творчістю було для нього школою, 
в якій він учився живої мови. На 
основі історичної колядки „А в чис-
тім полі, близько дороги“ М. Шаш-
кевич написав свою поезію „Хмель-
ницького обступленіє Львова“. До 
„Русалки Дністрової“ увійшла запи-
сана М. Шашкевичем пісня „Ой, 
поїхав Романонько до Сучави на 
ярмарок“ та „Літай, літай, сивий 
орле, по глибокій долині“. 

Четверте. Шкільне навчання 
повинно базуватися на оновленій 
редакції української граматики. Бо 
існуючі на той час граматики фак-

тично були граматиками церковно-
слов’янської мови, різних її хроно-
логічних та територіяльних різно-
видів. У ґрунті речі граматики ці 
сприяли консервації язичія.

М. Шашкевич основно готував-
ся до написання нової граматики, 
робив начерки українською, поль-
ською, російською мовами. На пере-
конання М. Шашкевича, грамати-
ка повинна бути не першоосно-
вою письменства, не законодавцем 
мови, а лише її найточнішим відо-
браженням. Це вже був дуже пере-
довий, як на тодішній стан мовоз-
навства, погляд. За свідченням мар-
кіянознавця Михайла Шалати, у 
архіві М. Шашкевича збереглися 
таблиці голосних та приголосних 
звуків, списки синонімічних груп 
слів, відмінкові схеми іменників, 
суфіксальних словотворчих гнізд 
тощо. Михайло Возняк повідомляв, 
що М. Шашкевич почав був працю-
вати і над словником української 
мови. 

П’яте. Для збагачення зображаль-
но-виразових засобів української 
мови, урізноманітнення її стиліс-
тичних та жанрових ресурсів вкрай 
потрібні переклади з найбільш 
поширених духовних та світських 
вершинних літературних зразків.

У тій Шашкевичевій спадщині, 
що відома до сьогоднішнього часу, 
перекладів більше за ориґінальних 
творів. За висловом Юрія Шеве-
льова, переклади були „свідомою 
й суворою школою Шашкевича“. 
М. Шашкевич ставить перед собою 
завдання „відшукати в молодій ще 
на той час українській літературній 
мові мистецькі засоби, що стояли б 
на рівні мистецьких засобів виро-
блених літературних мов передових 
народів“. На підтвердження цьо-
го маємо Шашкевичеві переклади 
Святого Письма (частини Єванге-
лії св. Матея і цілої Євангелії св. Іва-
на), переспіви „Слова о полку Іго-
ревім“, переклади сербських народ-
них пісень, переклад надрукованого 
Вацлавом Ганкою „Краледворсько-
го рукопису“, дуже популярного в ті 
часи, тощо. 

Удаймося тепер до спроби рекон-
струкції поглядів М. Шашкеви-
ча на самоназву „руський“ у вира-
зах „руський язик“, „руська мати“, 
„Руська трійця“ тощо. Українців 
М. Шашкевич послідовно відріз-
няв від росіян. Відомо, що на дізна-
нні, зарядженому після конфіска-
ції „Русалки Дністрової“, він заявив 
таке: „Я пробував своїх сил у русь-
кій мові, як своїй рідній, що значно 
різниться від московської і церков-
ної мови... Свідомий тієї ріжниці, 
збирав я народні пісні, народні каз-
ки, шукав ту мову в устах народу... “. 
Якого, отже, народу? Чому не казав 
– українського? До речі, це слово, 
але ще не в загальному значенні, 
вживав Яків Головацький. Остан-
ній з посиланням на Михайла Мак-
симовича писав так: „...З усіх нарі-
чій южноруских найобширніше є 
українске, ... Галичини оно окрайки 
захватило“.

Отже, чому таки руського наро-
ду? Не в останню чергу і тому, що 
так здавна казали поляки, а М. 
Шашкевич та українські клири-
ки перебували у польськомовно-
му оточенні. Загалом усвідомлена 
потреба в самоназві виникає не від-

разу. Самоназві передують назви 
на позначення сусідів. Послідов-
ність тут така. Члени „уявних спіль-
нот“ починають з протиставлен-
ня „ми ‒ вони“, і їм досить окрес-
лення, що люди навколо говорять 
„по-нашому“ або „не по-нашому“. 
Релікти такого думання зберігають-
ся протягом віків і раз-у-раз дають 
про себе знати й надалі. Для при-
кладу згадаємо відомі слова Тара-
са Шевченка з листа до брата Мики-
ти: „... Напиши до мене так, як я до 
тебе пишу, не по-московському, а 
по-нашому“ . Або в іншому місці: 
„А на москалів не вважайте... У їх 
народ і слово, і у нас народ і слово“. 

Самоназва формується з наці-
ональним усвідомленням і не без 
упливу того, як про носіїв цієї само-
назви говорять на той час дальші чи 
ближчі сусіди (про нас, наприклад, 
візантійські патріярхи чи поль-
ські осадники). Для інших сусідів 
– мадярів – ми здавна були „руса-
ми“, в угорській вимові – орос. Про 
це свідчить поширене серед кар-
патських українців прізвище – 
Орос. Так мадяри називали україн-
ців, коли росіян ще або не було або 
були дуже далеко. Те саме у татар 
та турків. У інших західніх сусідів, 
поляків, мова українців – то істо-
рично „язик (єнзик) руШькі“. Тоді 
як у Московській державі - то „язик 
(єнзик) роШійскі“. Тим часом у 
російських джерелах наша мова - 
„наречіє малороссійское“.

Щодо назви своєї літературної 
мови, то московити-росіяни про-
тягом усього ХVIII ст., також під 
упливом візантійської патріярхії, 
а тоді й виписаного з Києва енци-
клопедиста Феофана Прокопови-
ча, вживали власномовний вираз 
„язык российский“. Це послідов-
но повторено у заголовках тогочас-
них лінґвістичних трактатів Михай-
ла Ломоносова, Ніколая Кургано-
ва, Антона Барсова. Тільки згодом 
росіяни у назві своєї мови пере-
йшли до атрибутиву – русский, і в 
заголовках граматик Миколи Ґре-
ча (1827) та Олександра Востоко-
ва (1831) вже бачимо слово – рус-
скій. До речі, обидва останні – люди 
чужоземного походження. Михай-
ло Ломоносов XVIII ст. ще славос-
ловив „крєпость и веліколєпіє язика 
россійскаго“, тоді як значно пізні-
ше, у ХІХ ст., Іван Турґенєв хвалив 
правдивый и могучій русскій язик. 

Одночасно і М. Шашкевич нази-
вав уживану ним літературну мову 
- язиком руським, мовою руською, 
і це природно, бо підкріплювало-
ся давнім виразом „руська віра“. Він 
міркував так: наша мова руська, а 
москвини свою світську літератур-
ну мову можуть називати як самі 
хочуть, як їм до вподоби. Можуть 
називати язик россійский, а можуть 
і русский язик. То справа їхня. Так 
приблизно сприймали реалії ще в 
30-40-ві роки ХІХ ст. галицькі інте-
лектуали-модерністи, християни 
візантійського обряду, що спирали-
ся на староруську писемну тради-
цію. 

Теоретично беручи, „воно, може 
б, так і сталось“. Щодо себе і сусі-
дів були б назви різні. На своє ми 
могли і далі казати „руський“, на 
московське – „російській“ . Тоді як у 
Москві на наше казали б „малорос-
сийскій“, а на своє „русскій“. І одно-
часно обидва народи щодо власної 
своєї мови і далі уживали б одно-
звучної назви: укр. „руська мова“ і 

Мовознавчі погляди Маркіяна Шашкевича
(До 200-річчя від народження великого будителя Галицької України)

(Закінчення на стор. 12)
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Тридцять друга  Шевченкознавча наукова конференція в НТШ-А
НЮ-ЙОРК. – У циклі захо-

дів Ювілейного проєкту НТШ-А 
для відзначення 200-річчя від дня 
народження патрона Наукового 
Товариства ім. Шевченка 10 берез-
ня в будинку НТШ-А у  відбулася 
32-га наукова Шевченкознавча кон-
ференція. Організаторами її, крім 
Наукового Товариства ім. Шевчен-
ка, були Українська Вільна Акаде-
мія Наук (УВАН) та Український 
науковий інститут Гарвардсько-
го університету (УНІГУ). На кон-
ференції з доповідями виступили: 
науковий секретар УВАН д-р Анна 
Процик (відкриття), доцент Київ-
ського Національного університе-
ту ім. Т.Шевченка Михайло Наза-
ренко („До прижиттєвої рецепції 
Шевченка: питання літературного 
контексту“), провідний науковий 
співробітник Інституту літератури 
ім. Т.Шевченка Національної Ака-
демії Наук України Олесь Федо-
рук („Перше видання „Гайдамаків“ 
Шевченка: історія книжки“), про-
фесор Гарвардського університету, 
віце-президент НТШ-А д-р Григо-
рій Грабович („Шевченкові „Гайда-
маки“: формування національно-
го поета“), президент НТШ-А д-р 
Орест Попович (закриття).

Д-р А. Процик на початку сво-
го слова нагадала про довготрива-
лу плідну співпрацю між НТШ-А 
та УВАН – двох авторитетних 
українських наукових установ в 
США, повідомила про відновлен-
ня діяльности Інституту шевчен-
кознавства УВАН, що почав актив-
но видавати свої праці ще в 40-50-
х роках ХХ ст. За словами допові-
дачки, зараз, в часі готувань до від-
значення 200-річчя від дня наро-
ження Тараса Шевченка, захода-
ми Інституту здійснюється програ-
ма  видання нових шевченкознав-
чих праць англійською та україн-
ською мовами. Далі д-р А. Процик 
зупинилася на обставинах рецеп-
ції ранньої творчости Т. Шевченка 
в галицькому літературному серед-
овищі народовецького напряму, як 
також на сприйнятті творів україн-
ського поетичного пророка у того-
часному польському літературно-
му світі.

Доцент М. Назаренко розпові-
дав про свої бібліографічні знахід-
ки в масиві публікацій російської 
літературної періодики 1839-1961 
років. Звернувшись до накопиче-
ного і систематизованого матері-
ялу, доповідач показав, з якими 
художніми явищами співвідноси-
лась поетична творчість Т. Шев-
ченка в російській та українській 
критиці середини ХІХ ст., з яки-
ми письменниками порівнюва-
ли Кобзаря, кому протиставля-
ли, з ким ставили в один ряд. За 
словами М. Назаренка, публікацій 
1840-1861  років,  у яких проводи-
лись такі зіставлення, на сьогод-
ні відомо понад вісім десятків, і в 
них, окрім Т. Шевченка, згадано ще 
88 авторів. М. Назаренко дійшов 
висновку, що для критики 1840-
их років Т. Шевченко був автором 
„екзотичним“ за усіма критеріями, 
від мови до тематики, а через 20 
років став широко визнаним пись-
менником, якому треба було зна-
йти місце в існуючій літературній 
системі та єрархії. Саме в цей час 
за допомогою критичних парале-
лей і контрастів формується той 
образ Кобзаря, який – з неминучи-
ми змінами – функціонує і в куль-
турі початку ХХІ ст., але досі лиша-
ється не досить вивченим.

На думку О. Федорука, у бага-

тьох площинах вивчен-
ня поеми „Гайдамаки“ 
важливе місце посідає 
погляд на цей твір як на 
джерело інтелектуаль-
ної „біографії“ і Украї-
ни, і Польщі, і Росії. 
Одночасно важливим 
предметом уваги дослід-
ників залишається й 
історія видання цього 
твору друком. Останні 
дослідження в цій галу-
зі дозволяють з’ясувати 
додаткові деталі у від-
повідях на питання, 
коли і як здійснено пер-
ше видання поеми, який 
був наклад, який полі-
графічний дизайн тощо. 
Багато нез’ясованого 
також і в тому, яки-
ми шляхами поширю-
валася книжка серед 
читацького загалу. На 
підставі дослідження численних 
джерел О. Федорук показав, що час 
першого видання „Гайдамаків“ для 
книжкової торгівлі в царській Росії 
був несприятливий. Він згадав про 
відомих тогочасних видавців, яких 
переслідували комерційні невдачі 
й банкрутства, розповів про обста-
вини отримання позитивного цен-
зурного висновку щодо публіка-
ції твору, згадавши, що до цьо-
го висновку було підшито росій-
ський підрядковий переклад пое-
ми. На завершення, говорячи про 
звернення поета до „панів субскри-
бентів“, О. Федорук торкнувся й 
причин, через які Т. Шевченко від-
мовився від первісної думки про 
оприлюдення імен передплатни-
ків, що своїми коштами уможливи-
ли видання.

На початку своєї доповіді д-р 
Г. Грабович зауважив, що остан-
ніх кілька шевченкознавчих кон-
ференцій в НТШ-А  носять зокре-
ма і звітний характер. Науковці зві-
тують про виконання Ювілейного 
Шевченкового Проєкту до 200-річ-
ного ювілею. При цій нагоді д-р Г. 
Грабович продемонстрував підго-
товане ним нове видання „Гайдама-
ків“, допасоване до розмірів факси-
мільного видання, в спеціяльному 
футлярі, до якого увійдуть ще два 
додаткові томики з набагато шир-
шою, ніж досі, супровідною науко-
вою базою, коментарями тощо. Він 
також стисло представив і зміст 
першого тому щойно підготованої 
колективної двотомної моногра-
фії „Шевченко в критиці“. Далі д-р 
Г. Грабович зупинився на понят-
ті „національний поет“, на прикме-
тах, які це поняття урухомлює, та 
на причинах, з яких в одних літе-
ратурах такого поета однозначно 
виділяють, а в інших, зокрема аме-
риканській,  – ні. Доповідач вказав 
на важливі, на його думку, озна-
ки, яким такий поет має відпові-
дати, наголосив, що це має бути 
тип постаті, яка стає іконічною для 
усього суспільства. 

Звертаючись до поеми „Гайдама-
ки“, д-р Г. Грабович наголосив, що 
саме завдяки „Гайдамакам“ Тарас 
Шевченко визнаний як україн-
ський національний поет. Далі він 
зупинився на співвідношенні істо-
ричного, історіографічного та істо-
ріософічного аспектів її змісту, на 
питанні про відображення в ній 
колективної пам’яті українського 
народу, ідеї „поклику до поновно-
го осмислення ідентичности не в 
партикулярному, а в універсально-
му вимірі“. 

В прикінцевій частині доповіді 
д-р Г. Грабович на прикладі відомої 
шевченкової поезії „Гоголю“ тор-
кнувся Шевченкового переосмис-
лення самої поетичної творчости, її 
пророчої місії.

Президент НТШ-А д-р О. Попо-
вич розповів про зміст Ювілей-
ного проєкту НТШ-А на вшану-
вання 200-річчя від дня народжен-
ня Кобзаря, наголосивши, що цей 
проєкт наукова громадськість 
вважає духовним та історичним 
обов’язком НТШ-А, ‒ особливо під 
оглядом того, що в сучасних умовах 
в Україні не можна бути певним 
відносно гідних ослав дня уродин 
Т. Шевченка. Д-р О. Попович пере-
лічив пляновані книжкові видання 

та наукові події, пов’язані з вико-
нанням згаданого проєкту. Зокрема 
він зупинився  і на такій важливій 
складовій, як бюджет проєкту. Пер-
вісно схвалені у 2009 році бюджетні 
видатки НТШ-А, довелося згодом 
переглядати через скрутне матері-
яльне становище та потребу додат-
кового фінансування НТШ в Укра-
їні.  Президент НТШ-А висловив 
глибоке признання усім членам 
американської української спільно-
ти, які своїм патріотичним настав-
ленням та значними матеріяльни-
ми пожертвами уможливлюють 
достойне вшанування 200-річних 
уродин великого Кобзаря. 

Пресова група НТШ-А

Зліва: Анна Процик, Григорій Грабович, Орест Попович, Олесь Федорук і Михайло 
Назаренко.

УККА – повіт Моррис, Н.Дж.  
ООЛ – 5‐ий Відділ Ірвінґтон/Нюарк, Н.Дж. 
ООЧСУ 1‐ий‐Відділ, Ірвінґтон/Нюарк, Н.Дж. 

запрошують всю громаду  з нагоди 
 

Неділя, 22 квітня 2012 р. ‐ 1:00 поп. 
Головна доповідь ‐ поч.др.  Іван Буртик 

Мистецька програма:  
Вокальний Ансамбль “Самоцвіт” під керівництвом О. Телепко 

 Молодь СУМу та Пласту  
 

Український Американський Культурний  Центр Ню Джерзі 
60 N. Jefferson Road, Whippany, NJ 



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 13 КВІТНЯ 2012 РОКУ No. 1510

Ярослав Шуркала

ПРЯШІВ, Словаччина. – 14 берез-
ня Консульство України в Пряшеві 
відзначило 140-річчя від народжен-
ня Олекси Новаківського – одного з 
найбільших українських малярів ХХ 
ст. – виставкою його творів з колекції 
доктора філологічних наук, академі-
ка Національної Академії Наук Укра-
їни проф. Миколи Мушинки, поєд-
навши цей ювілей з днем народжен-
ня та смерти генія України Тараса 
Шевченка. 

Виставку в дуже відповідній для 
таких цілей актовій залі Консульства 
відкрила Генеральний консул Украї-
ни Ольга Бенч. Співорганізатором її 
був Синдикат журналістів Словаччи-
ни, Асоціяція україністів Словаччини 
та Наукове Товариство ім. Шевченка в 
Словаччині. 

Про життя і творчість О. Новаків-
ського розповів присутнім на вистав-
ці її куратор Ярослав Шуркала. Від-
так він передав слово власникові кар-

тин д-рові М. Мушинці, який сказав:
„Творчістю О. Новаківського мене 

зацікавив видавець поезій Тара-
са Шевченка Євген Вировий, який 
17 травня 1945 року покінчив життя 
самогубством, вискочивши з третьо-
го поверху свого празького мешкан-
ня і впавши перед автом совєтських 
контррозвідників, які мали забрати 
його в тюрму”.

Далі він розповів, як наприкінці 
1960-их років в підвалі колишньо-
го мешкання Є. Вирового між папе-
рами, призначеними на макулятуру, 
він знайшов 212-сторінковий руко-
пис львівського адвоката Івана Голу-
бовського про життя і творчість 
свого близького друга О. Новаків-
ського. Рукопис навів його на слід 
дочки І. Голубовського Галини Стон-
Балтарович, яка теж в стані душев-
ної депресії в Празі на Різдво 1973 
року наклала на себе руки. Оскільки 
в неї не було ні дітей, ні інших близь-

Один з куточків виставки творів Олекси Новаківського в Генеральному 
консульстві України у Пряшеві. (Фото: Ярослав Шуркала)

(Закінчення на стор. 12)

ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                          

VISA   HOLODOMOR CREDIT CARD 

ENJOY HELPING THE CAUSE* 
*With VISA® Holodomor Credit Card you can contribute to the construction of the Memorial dedicated to the victims of Ukraine’s Genocide of 1932-1933 in Washington, 
D.C., at no extra cost to you. Subject to credit approval. Contributions are based on purchases only, cash advances and balance transfers not eligible. Additional 
limitations, terms and conditions apply. You will be given further information when you apply. For additional information, call: 1-866-859-5848 or see website or 
facebook.com/UkrNatFCU. VISA® Holodomor Credit Card is a result of partnership between Ukrainian National Federal Credit Union and the U.S. Committee for 
Ukrainian Holodomor-Genocide Awareness 1932-33.  

 

APPLICATIONS  ACCEPTED IN  ALL BRANCHES 
1-866-859-5848 

Вшанували славетних художників
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Вшанували пам’ять Тараса Шевченка

   НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА
В АМЕРИЦІ

     запрошує на доповідь

Оксани Юркової
кандидата історичних наук,

провідного наукового співробітника 
Інституту історії України Національної Академії Наук,

стипендіянтки Фонду Карнеґі 2011/2012

„Київська історична школа Михайла 
Грушевського: долі науковців“

В суботу, 28 квітня 2012 року
о 5-ій годині по пол.

в будинку НТШ
63 Fourth Ave (між 9-oю i 10-oю вулицями)

New York, NY 10003

Віра Іваницька

Неділя 18 березня видалася напро-
чуд теплою і сонячною, тому в залі 
Української православної церкви св. 
Трійці, що у Норт-Роялтоні,  зібрала-
ся велика громада з усього Клівленду, 
щоб спільно віддати належну шану 
Тарасові Шевченкові. 

Свято відкрила ведуча Марія Іван-
ків‚ яка запросила до слова Ігора 
Дячуна, голову Українських Злуче-
них Організацій Огайо. І. Дячун роз-
повів про видатного поета України, 
про його вічне і невмируще слово до 
нащадків.

У програмі взяли участь учні 
шкіл Великого Клівленду та члени 
молодіжних організацій – вихован-
ці садочку „Світличка“ 130-го відді-
лу Союзу Українок Америки‚ молод-
ші учні Школи українознавства ім. 
Т. Шевченка при Українському пра-
вославному соборі св. Володимира – 
вихованці дитячого садочка „Соне-
чко“‚ пластуни‚ учні Школи украї-

нознавства Товариства „Рідна шко-
ла“‚ які показали інсценізацію твору 
Т. Шевченка „Гамалія“. 

У цьому році учні „Global Village 
Academy“ вперше взяли участь у 
Шевченковому святі, адже ця шко-
ла нова‚ діє перший рік. Учні взяли 
участь в інсценізації твору „Шевчен-
кові думи“. Спілка Української Моло-
ді виступила з літературно-музичною 
композицією „Свідок слави дідівщи-
ни“. Учні Школи українознавства при 
соборі св. Володимира виступили з 
хоровим співом та деклямаціями.

М. Іванків подякувала спонзорові 
– Клівлендській кооперативі „Само-
поміч“‚ директорам шкіл д-рові Воло-
димирові Боднареві та д-рові Юріє-
ві Яськову‚ вчителям Наталії Боднар, 
Миросі Стасюк, Наталії Ярош, Лесі 
Сенів, Людмилі Сонвалд, які докла-
ли багато зусиль до підготування та 
проведення свята‚ а також батькам, 
які з розумінням ставляться до вихо-
вання молодого українства.

На завершення урочистої імпре-
зи усі присутні заспівали „Заповіт“ і у 
залі залунав до болю знайомий і рід-
ний мотив.

КЛІВЛЕНД

Співають вихованці садочка „Світличка“ 130-го відділу Союзу Українок 
Америки. (Фото: Веслі Каня)

Сергій Горицвіт

Цьогорічне Шевченківське свято 
львів’яни, окрім інших заходів, від-
значили ще й цікавою виставкою 
мовних плакатів „Слово – меч духо-
вний“. Вона вже десятий рік поспіль 
проводиться з ініціятиви доцента 
Львівської Політехніки мовознавця 
Ірини Фаріон. 

Саме галичани останнім часом 
показують добрий приклад усій 
Україні, як не на словах, а на ділі слід 
шанувати й боронити наші найбіль-
ші національні надбання. Варто при-
слухатися до цих повчальних уроків. 

Ось одне з повідомлень на цю 
тему: 16 березня Львівська облра-
да затвердила програму розвитку 
української мови, української куль-
тури та історичної свідомости гро-
мадян України на території облас-
ти на 2012-2014 роки. На її здійснен-
ня передбачається залучити з облас-
ного бюджету та з інших джерел 4.93 
млн. грн. 

Ці фонди будуть використа-
ні перш за все на створення укра-
їномовного продукту в місцевому 
телепросторі; електронної бібліоте-
ки української літератури; підтрим-
ку театральних вистав за творами 
українських драматургів; проведен-
ня фестивалю нової української піс-
ні; виявлення та підтримку моло-
дих талантів шляхом проведення 
мистецьких заходів; популяризацію 
сучасного образотворчого й при-
кладного мистецтва через організа-
цію виставок; популяризацію укра-
їнського художнього продукту за 
рубежем. 

Значна частина заплянованих 
заходів реалізовуватиметься зусил-
лями представників освітніх, про-
світянських, мистецьких колективів, 
державних, комунальних та громад-
ських установ і організацій. Тож для 
всієї громадськости відкривається 
безмежний простір для виявлення і 
втілення ініціятив.

Загалом, львівська програма наці-
онального відродження тримаєть-
ся на трьох китах: мова, культура 
та історія. Оскільки на цей рік при-
падає 100-річчя Пласту, 70-річчя 
УПА, ювілейні дати життя Патріяр-
ха Йосифа Сліпого, В’ячеслава Чор-
новола, Соломії Крушельницької, 
Ярослава Стецька, Миколи Лисен-
ка і багатьох інших українських дія-
чів, то міськрада проголосила його 
роком історії. 

Приємне враження справляють 
численні львівські засоби масової 
інформації. Майже всі вони, вклю-

чаючи місцеві телеканали та елек-
тронні видання, україномовні. 
Однак, Львівщина неспроможна 
самотужки боротися з російською 
окупацією українського інформа-
ційного простору. Примітивна й 
набридлива російська попса покищо 
панує і на львівських FM-каналах.

Щоб хоч почасти порятувати від 
неї жителів міста, облрада забо-
ронила російську попсу в автобу-
сах. Активісти обласної „Просві-
та“ чимало зробили для викорінен-
ня „москальської попси“ з розва-
жальних програм кав’ярень та ніч-
них клюбів. Тепер там усе більшу 
популярність завойовують молодіж-
ні українські вечорниці.

Наостанок деякі подробиці про 
виставку плакатів „Мова – меч духо-
вний“. На ній були представлені най-
кращі твори спудеїв факультету 
архітектури та дизайну Львівської 
Політехніки. За словами І. Фаріон, з 
плякатів, створених упродовж 12 літ, 
цього року було зроблено добірку з 
трьох циклів. Кожен такий цикл – це 
40 плякатів. 

„Можливо, ці плакати на перший 
погляд здаються занадто малою від-
повіддю на ті виклики, які нам ста-
вить дійсність, надто малим засо-
бом боротьби з тою інформаційною 
війною, яка ведеться проти україн-
ців значно потужнішими методами, 
– сказав на відкритті виставки голо-
ва облради Олег Панькевич, – Але ці 
плякати, я переконай, є дуже дієвим 
засобом впливу на свідомість наших 
громадян і буде ще дієвішим у май-
бутньому“.

На мою думку, бодай частину пля-
катів, виготовлених у Львові, доціль-
но було б розповсюдити на півдні та 
сході країни.

ЛЬВІВ

Плякат з виставки „Мова – меч духо-
вний“. (Фото з сайту vgolos.com.ua)
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проведений час став багатшим і 
дорогоціннішим. Доля І. Дем’янюка 
вказує на те, що апокаліпсис Голо-
косту може повторитися, коли нена-
висть, помста і розплата є рушійної 
силою діяльности людей. Мир між 
людьми і народами може бути досяг-
нутий тільки через прихильністъ, 
братерство, справедливість, любов і 

вирозуміння.
Іване, Ви збагатили наше жит-

тя. Ми ніколи не забудемо Вас. До 
побачення, Іване. Нехай Господь осяє 
вічним світлом Івана та дасть йому 
вічний спокій на Небесах. Вічная 
пам’ять!

(Переклад з англійської мови)

Д-р Ульріх Буш – адвокат Івана 
Дем’янюка у мюнхенському судовому 
процесі.

(Закінчення зі стор. 4)

На пошану...
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ких родичів, її спадщину присвоїла 
Чехословацька держава. Основною 
частиною майна покійної були понад 
три десятки картин О. Новаківсько-
го, успадковані від батька, які судо-
вий „експерт” означив за „твори ама-
торського художника”. Як такі, вони 
потрапили на авкціон, а М. Мушин-
ка, як єдиний покупець, купив їх всі.

Як український дисидент М. 
Мушинка не мав можливости друку-
ватися ні в Чехословаччині, ні в Укра-
їні, тому перші відомості про руко-
пис І. Голубовськoго та нововияв-
лені картини О. Новаківського опу-
блікував в українській пресі Поль-
щі та Югославії. Ці статті виклика-
ли значне зацікавлення, і на їх основі 
в 1990-1992 роках відбулись вистав-
ки колекції картин О. Новаківського 
у Львові, Києві, Ужгороді, Ню-Йорку, 
Філядельфії, Чикаґо, Ванкувері та 
Торонто, а пізніше і в Меджилабір-
цях, Свиднику та Пряшеві. 

Колекція М. Мушинки поповню-
валась новими творами О. Новаків-
ського. Нині вона нараховує 55 кар-
тин. В Генеральному консульстві 
було виставлено 25 олійних творів, 
дві акварелі, шість графічих робіт та 
останню палітру О. Новаківського. 
З картин були це, головним чином, 
автопортрет О. Новаківського, пор-
трети сім’ї І. Голубовського, портрет 
Митрополита Андрея Шептицького, 
безіменного гуцула, Олександра Бар-
вінського, „Церква св. Юра у Льво-
ві”, „Збирання картоплі, „Процесія в 
Могилах”, „Свята Родина”, „Серце Ісу-
са”, „В’їзд Б.Хмельницького в Київ”, 
пейзажі, дружні шаржі, карикатури 
на Іларіона Свєнціцького, начерки 
майбутніх картин („Пробудження”, 

„Леда”, кілька портретів) тощо. 
В обговоренні виставки, між інши-

ми, виступив земляк О. Новаківсько-
го художник Прокіп Колісник, який 
запропонував виставити цю цінну 
колекцію в рідному краю художни-
ка, наприклад – в ґалерії його рідного 
села Поташня, віддаленому лише на 
20 кілометрів від Ободівки (Вінниць-
ка область), рідного села О. Новаків-
ського.

М. Мушинка повідомив, що вже 
наступного місяця колекцію буде 
виставлено в Музеї О. Новаківсько-
го у Львові, звідки вона помандрує 
в інші міста України. Він мріє і про 
виставку картин у Кракові, де було 
створено значну частину з них. 

На питання „Що ви думаєте роби-
ти з колекцією картин О. Новаків-
ського в майбутньому?” М. Мушинка 
відповів: „Досі я не продав і не думаю 
продавати жодну картину. Хочу пода-
рувати цю колекцію якійсь державній 
установі в Україні, яка буде зберіга-
ти її як одне ціле не в запасниках, а на 
постійно діючій виставці з належною 
охороною. Моя сім’я погоджується з 
таким рішенням, однак, покищо не 
знайшлася така установа”.

В другій частині М. Мушин-
ка представив цінні книги Т. Шев-
ченка зі своєї приватної бібліотеки. 
Були між ними прижиттєві видання 
віршів Т. Шевченка, „Празький Коб-
зар” 1876 року, „Вірші Т. Г. Шевчен-
ка, заборонені в Росії” (Женева 1878), 
видання Є. Вирового, Василя Дома-
ницького, Володимира Дорошенка, 
Павла Зайцева та ряд інших рарите-
тів. „Ці книжки, разом з усією своєю 
бібліотекою та архівом (біля 30 тис. 
одиниць) я вже подарував Держав-
ній науковій бібліотеці в Пряшеві, 
яка письмово зобов’язалась збері-
гати їх як одне ціле, протягом деся-
ти років“. 

(Закінчення зі стор. 10)

Вшанували славетних...

рос. „русскій язик“. Адже існують 
приклади, коли подібна ситуація 
реально має місце. Так і словаки, і 
словенці свою рідну мову називають 
однаково: slovenský jazyk i slovenski 
jezik, a скорочено це повні омоніми 
‒ sloven(š)tina. Такі міжмовні омоні-
ми нікому не заважають розуміти-
ся, бо на Любляну словаки кажуть, 
що це „hlavní mĕsto slovinské“, тоді 
як Братислава для словенців „glavne 
mesto slovaške“. Але ж який показ-
ний фонетичний ряд, звукопис 
суто російської самоназви „рус-
ский язык“. Не дурно кажуть: вид-
ко, що жак, такий на нім знак! І на 
загонисте „с-с-с“, шпарке та брику-
че, „косо поглядають, оступаючи-
ся другі народи і держави“. До слів 
Миколи Гоголя у франковому пере-
кладі додамо: цивілізовані, воцер-
ковлені народи і держави! 

Для нас важливо, що міжмовна 
омонімія у назвах різних мов – сло-
вацької та словенської – не заважає 
пам’ятати, що маємо два різні наро-
ди. Так само ніхто не плутає сучасну 
Македонію з державою Олександра 
Македонського. І словаків зі сло-
венцями не ототожнюють. Чому б 
це? Спробуймо почепити імперські 
окуляри: в обидвох народів спіль-
не слов’янське коріння, ніхто цьо-
го не заперечить. В обидвох спільне 
і переплетене династичне минуле – 
тривале перебування в одній держа-
ві під владою Габсбурґів. Також істи-
на відома. Та ніде правди діти – сло-
венці і словаки не мають спільних 
кордонів. І ані словенці словаків, ні 
словаки словенців не силують, що 
вони „один і той самий народ“. 

Та повернім до самоназви – русь-
ка мова. Через політичні обставини 
та царські лінґвоциди питома русь-
ка мова прибирає в ХХ ст. сучас-
ну назву – українська мова. Модер-
нізаційне запізнення спричинене 
виключно зовнішніми призвідни-
ками. І сама дослівна назва – „укра-
їнська“ – на корінцях наших грама-
тик та словників з’яляється віднос-
но недавно. Попервах це було такою 
ж дивиною, як от і зараз вирази 
„боснійська мова“ або „чорногор-
ська мова“ тощо. Першим помітним 
прецедентом став Грінченків „Сло-
вар української мови“ (1907). Про-
те якби для українських „громадів-
ців“ Москва була за кордоном, то й 
Борис Грінченко свого словника міг 
би логічно назвати „Словар русь-
кого язика“. Без огляду на росіян, 
які своєю мовою хай би переклада-
ли назву цього словника, як їм зама-
неться – хоч би й „Словарь мало-
российскаго наречія“. І на відміну 
від означення „Russian“, у европей-
ців для нашої мови і далі б жила 
давня питома назва „Ruthenian“. 
Така „якбитологія“ допомагає зрозу-
міти явища, що „за давністю подій“ 
перестають бути помітні.

Показово, що в Галичині лише 
друге видання граматики Смаль-
Стоцького (в 1913 рік) мало в 
своїй назві атрибутив „україн-
ська“, та й то у дужках, німець-
кою, власне, мовою: „Grammatik 
der Ruthenischen (Ukrainischen) – 

раніше по-німецькому казали 
kleinrussischen – Sprache von Stepan 
Smal-Stockyj und Theodor Gartner“ 
(Відень, 1913). Десь тоді слово 
„український“ почало входити до 
ширшого вжитку і в народному 
шкільництві Східньої Галичині. 

Одночасно комінтернівська 
Москва (на показ і нещиро, з при-
цілом на світову експансію) почала 
і в себе заохочувати термін „україн-
ський“, щоб показати, який то вона 
очолила світовий союз рівних та різ-
них націй. Сьогодні Москва похопи-
лася, пропихає ідеї „Русскава міра“ 
і вже близька до валуєвського твер-
дження, що „українська мова“ – це 
німецька вигадка ворогів „єдиної та 
неподільної“. Нинішнім промосков-
ським силам вигідно прикидатися 
незнайками, а невігласам у парля-
менті – ні в тин, ні в ворота – суєсло-
вити, що „руський“ у виразі „Руська 
трійця“ гейби те саме, що й у вира-
зі „русская тройка“, та ще й Миколу 
Гоголя при цьому поминати. Такі от 
наслідки рейдерського захоплення 
нашого родового імени далекогляд-
ними ординськими сусідами. 

Та що з неуків узяти, якщо „мра-
ків тьмавих“ не бракувало і в писан-
нях львівського вченого цензо-
ра Венедикта Левицького. Звучить 
смішно, але останній не рекомен-
дував альманах „Зорю“ до друку 
зокрема й тому, бо угледів „іреден-
ту“: прибраний Маркіяном Шаш-
кевичем псевдонім – Руслан цен-
зор – ні сіло, ні впало – порахував 
за „Russland“ (німецьке слово, яким 
у Відні і дотепер називають Росію).

Привласнення давньої руської 
назви логічно випливало з того, як 
Москва ще раніше проголошува-
ла себе „третім Римом“, або того, як 
вихідців із Золотої Орди вихрещу-
вано і наділювано родовими росій-
ськими прізвищами та дворянськи-
ми титулами. Родовите титулування 
„руський“ представляло в очах мос-
ковитів неабияку політичну вагу. 

М. Шашкевич не вчився на 
мовознавця і не був мовознавцем, 
як приміром Добровський, Копі-
тар чи їхній учень Ганка. Не був 
він і геніяльним поетом, ба може й 
видатним. Чим він був – то це гені-
яльним провидцем. Силою інтуїції 
та під упливом епохи романтизму 
очима вже майже остаточно споло-
нізованого галицького семінарис-
та М. Шашкевича відкрилося яви-
ще, скрите від буденного погляду 
обивателя. Це було явище народ-
ної української мови як самодос-
татнього лінґвістичного організму, 
задля здоров’я якого він так бага-
то потрудився. На думку довголіт-
нього ректора Українського Вільно-
го Університету проф. Володими-
ра Янева, без впертої послідовнос-
ти Маркіяна Шашкевича не було 
би утримання української націо-
нальности на терені Галичини, не 
було б пізнішої „Просвіти“, не було 
б нашої західньоукраїнської акаде-
мії наук – Наукового Товариства ім. 
Шевченка.

Д-р  С ерг ій  Панько ,  ч лен-
кореспондент НТШ-А, закінчив Київ-
ський університет ім. Тараса Шевчен-
ка (1971: прикладна лінґвістика), нау-
кові ступені – кандидат філологіч-
них наук (Київ,1979: загальне мовоз-
навство), Ph.D. (Будапешт, 1995: 
лінґвістика). Автор праць в галу-
зі слов’янського та угро-фінського 
мовознавства, автор підручників та 
посібників для вивчення української 
мови угорськими студентами. Викла-
дав філологічні дисципліни в універ-
ситетах України, Угорщини, Слове-
нії; зараз працює в науковій бібліоте-
ці НТШ-А.

(Закінчення зі стор. 8)

Мовознавчі погляди...
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$500

Michael Bilica
UNA Branch 13

University of Albany

Thomas Maksymiuk 
UNA Branch 397, Penn State University

Eryna Honchar
UNA Branch 264, Duquesne University

Gregory Serba
UNA Branch 173, Virginia Tech

Alexandra Teper
UNA Branch 206, University of Massachusetts

Natalie Belkairous 
UNA Branch 452

Indiana University

$2,000 $1,000 $750

Pavlo Demczur
UNA Branch 86

Pennsylvania State University

Benjamin Fil
UNA Branch 13

Rensselaer Polytechnic Institute

Victor Hanas
UNA Branch 327

Towson University

Michael Demyan
UNA Branch 777

Buffalo University

Lydia Hryshchyshyn
UNA Branch 83 

Drexel University

Alexandra Kozak
UNA Branch 83

Temple University

Daniel Kopystanski
UNA Branch 360

Ithaca College

$200

$200

Andrew Lasij
UNA Branch 371 

Muhlenberg College

Марійка Дрич

Традиційно відзначаючи академічні досягнення 
і громадську активність студіюючої молоді, Укра-
їнський Народний Союз щорічно надає стипендії 
і нагороди студентам – членам УНСоюзу, заохо-
чуючи їх до нових звершень.

У 2011-2012 навчальному році УНСоюз виділив 
17,225 дол. для стипендій і нагород 81 студентові.

Найвищу нагороду – стипендію, засновану в 
пам’ять Осипа і Дори Ґаландюків, в сумі 2,000 
дол., отримав Григорій Щерба, відмінний студент 
факультету системної інженерії у Технологічному 
інституті Вірджинії, член 173-го Відділу УНСоюзу. 

Його ім’я як відмінника у навчанні постійно 
знаходиться на „листі декана“, водночас Г. Щерба 
є активним членом української громади: змалеч-
ку – як учасник таборів на Союзівці, а тепер – як 
виховник та інструктор з тенісу, також учасник 
щорічних українських фестивалів. У 2010 році 
він брав участь у тритижневій програмі Україн-
ського Католицького Університету у Львові, що 
базувалася на вивченні української мови та куль-
тури. Мріє здобути ступінь маґістра системної 
інженерії.

Стипендію д-рів Марії, Дмитра та Ольги Яро-
севичів у сумі 1,000 дол. отримав Томас Макси-
мюк, відмінний студент факультету кримінально-
го права у Пенсильванському стейтовому універ-
ситеті, член 32-го Відділу УНСоюзу.

Т. Максимюк надзвичайно активний в укра-
їнській громаді. Успішно склав матуру в Школі 
українознавства в Дженкінтавні, Пенсильванія, 
є членом Спілки Української Молоді, учасником 
танцювальних ансамблів „Весна“ і „Волошки“, а 
також чоловічого хору „Прометей“. Навчаючись 
в університеті, не відступив від життя української 
громади. Минулого року був обраний віце-пре-

зидентом Спілки українських студентських това-
риств Америки (СУСТА). Мріє здобути ступінь 
маґістра кримінального права.

Стипендію Осипа Волка, сумою 750 дол., отри-
мала Ірина Гончар, студентка факультету почат-
кової освіти при Дукейн-університеті (Пітсбурґ, 
Пенсильванія), член 264-го Відділу УНСоюзу.

І. Гончар виховувалася в лемківській родині, 
де знають і свято шанують українські традиції. З 
дитинства брала активну участь у танцювальному 
ансамблі „Слов’яни“, ансамблі українського тан-
цю Роми Прийми-Богачевської, була учасником 
табору „Бандура“, заснованому і спонзорованому 
всесвітньовідомою Капелею бандуристів ім Тара-
са Шевченка. Ірина також співає в церковному 
хорі, викладає в недільній школі при церкві, бере 
безпосередню участь в організації різноманітних 
українських імпрез. 

Стипендію Блакстону, засновану корпораці-
єю українського Народного Дому у Блакстоні, 
Масачусетс, у сумі 500 дол. одержала Александра 
Тепер, студентка факультету психології при Уні-
верситеті Масачусетсу, член 206-го Відділу УНСо-
юзу.

А. Тепер також виростала в родині з багатими 
українськими традиціями. Змалечку відвідувала 
українську церкву, була учасницею гуртка укра-
їнського танцю при церкві. Брала активну участь 
у збірці одягу та харчів для малозабезпечених 
людей в Україні. Любить спорт, грає у футбол та 
баскетбол. В майбутньому мріє здобути ступінь 
маґістра психології.

Решта 77 студентів отримали звичайні сти-
пендії, сума яких залежить в основному від року 
навчання та академічних осягнень. Розподіле-
ні вони були в такий спосіб: 24 студенти першо-
го року навчання отримали по 125 дол., 14 студен-
тів другого року навчання – по 150 дол., 17 сту-

дентів третього року – по 175 дол., і 22 студенти 
останнього, четвертого року навчання – по 200 
дол. кожний.

Український Народний Союз щиро вітає всіх 
переможців цьогорічного стипендійного кон-
курсу! Бажаємо кожному студентові і студентці 
наснаги і подальших успіхів у житті.

Успіх же Українського Народного Союзу як 
братської допомогової організації залежить від 
членства. Тому свою надію ми покладаємо на вас, 
молоде покоління. Закликаємо вас і надалі зали-
шатися нашими активними членами, передпла-
чувати наші видання „Свободу“ і „The Ukrainian 
Weekly“, а також залучати до наших рядів своїх 
рідних, знайомих, друзів і тим самим зміцнювати 
нашу велику українську родину.

Докладнішу інформацію про Український 
Народний Союз, послуги, які УНСоюз пропо-
нує, і привілеї, які організація надає своїм членам, 
можете одержати з нашої інтернет-сторінки www.
ukrainiannationalassociation.org або за телефоном 
800-253-9862. 

Вітаємо студентів – стипендіятів УНСоюзу! 

Maria Lawrin
UNA Branch 175 

Oakland University

Marysa Milinichik
UNA Branch 147
Juniata College

Adrian Babiak
UNA Branch 8

University of Maryland

Adam Belkairous
UNA Branch 452

DePaul University 

$200
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Taissa Hamulak
UNA Branch 97

Rutgers University

Julianna Hanas
UNA Branch 327 

Towson University

Stephen Hryshchyshyn
UNA Branch 83

Texas A & M University

Angela DeSantis
UNA Branch 230

Case Western Reserve University

Alena Volkava
UNA Branch 269 

Centenary College

Christopher Demczar 
UNA Branch 13 

Rochester Institute of Technology

Hillary Demyan
UNA Branch 777

Erie Community College

Ivanka Farrell
UNA Branch 269

George Washington University

Joseph Belkairous 
UNA Branch 452

DePaul University

Marianna Kozak
UNA Branch 83

New York University

Christine Uzdejczyk 
UNA Branch 8

Bentley University

Constantine Noukas 
UNA Branch 28

University of Houston

Mark Babiak
UNA Branch 8

University of Maryland

Stephanie Kozak
UNA Branch 83

St. Joseph University

Andrew Zwarych
UNA Branch 83

Drexel University

Nicholas Kendsersky
UNA Branch 53 

Pennsylvania State University

Joseph Kozak 
UNA Branch 83

University of Pittsburgh

Anna Prusinowski 
UNA Branch 39

Syracuse University

Adrianna Demjanczuk
UNA Branch 240

Art Institute of Pittsburgh

Dianna Gardner
UNA Branch 368 

Florida State University

Paul Hadzewycz
UNA Branch 287
Lafayette College

Nicole Honig
UNA Branch 360

University of Central Florida

Lydia Kowinko
UNA Branch 59

University of Connecticut

Mary Reft
UNA Branch 120

Ohio State University

Michael Nemeth
UNA Branch 83

Gettysburg College

Nicholas Murskyj
UNA Branch 94

University of Michigan

Michelle Szpara
UNA Branch 22 

University of Illinois

$200

$200

Justyn Pyz
UNA Branch 133

New Jersey Institute of Technology

Dennis Torielli
UNA Branch 450
Drew University

Daniel Stryhanyn
UNA Branch 283 

Bethany University

Andrew Salamak
UNA Branch 242

Pennsylvania College of Technology

Justina Michel
UNA Branch 42

Rutgers University

Alexandra Kuzyszyn
UNA Branch 70

Rutgers University

Crystal Kusma
UNA Branch 241

Rhode Island College

Yuri Balaban
UNA Branch 401

University of Toronto

Cassidy Conroy
UNA Branch 242
Wilkes University

$175

$175

$175

$175 $150

$150
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Andrew Kuchta
UNA Branch 368

University of Texas

Roman Krywulych 
UNA Branch 266
Lehigh University

Alexander Kobryn 
UNA Branch 130 

Mercy College

Gregory Hoobchaak 
UNA Branch 414 

Christopher Newport University

Alexander Domanski 
UNA Branch 170

New York University

Orest Michel
UNA Branch 42 

New Jersey Institute of Technology

Daniel Reft
UNA Branch 120
Ohio University

Laryssa Boyko
UNA Branch 161 

Pepperdine University

Nicholas Spotts
UNA Branch 242 

Bloomsburg University

Sarah Henderson
UNA Branch 112 

Carson-Newman College

Andrea B. Hetmansky 
UNA Branch 238

St. Francis University

Katherine Kopystanski
UNA Branch 360
Ithaca University

Grace-Lynn Kobryn 
UNA Branch 130

State University of New York

Andriy Balaban
UNA Branch 401
York University

Megan Ben
UNA Branch 230 

Heidelberg University

$125$150

Alexandra Lodynsky 
UNA Branch 414

St. John’s University

Taras Maksymovych 
UNA Branch 399 

Illinois State University

Erin Marie Niedzwiecki
UNA Branch 372
Rowan University

Michael Page
UNA Branch 271 

Corning Community College

Nadiya Pavlishyn
UNA Branch 130

Stony Brook University

Maria Spotts
UNA Branch 242 

Bloomsburg University

Katheryna Szewczyk 
UNA Branch 8

State University of New York

Ivanna Murskyj
UNA Branch 94

University of Michigan

Yaroslaw Myshchuk 
UNA Branch 13 

State University of New York

Sofia Zaharchuk
UNA Branch 162
Drexel University

Paul Wiedefeld
UNA Branch 320 

University of Maryland

Andriy Vasiyschouk 
UNA Branch 269

New Jersey Institute of Technology

$125

$125

$125

$125

$125

 
 

УНСоюз оголошує 
приділ  стипендій та 
нагород студіюючій 

молоді на академічний 
рік 2012-2013  

 

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:  

 Бути активними членами УНСоюзу принайменше  

два роки до 1-го червня 2012 року  

 Під час останніх двох років, мати полісу  

принайменшої вартості $5,000 (не включає поліс 

Термінового страхування) 

 Бути прийняті на студії до університету в США або в 

Канаді 
 

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу 

мусить бути вислана до 1-го червня 2012 року. 
 

За точними інформаціями телефонуйте до 
Головної канцелярії УНСоюзу або відвідайте 
сторінку “Наші Пільги” на інтернетні мережі 
УНСоюзу: 

www.UkrainianNationalAssociation.org 
 

 
UNA, Inc. 
2200 Route 10 
Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 
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100 дол. �ебедович Олександер Eaton Rapids, MI
�ерейма �арта Arlington, VA

50 Альбертська Українська-
�узична Асоціяція Edmonton, AB, Canada

45 �охно �ихайло Toronto, ON, Canada
�анкевичі �арія і Ярослав Chicago, IL
¢уропасі ¤амара і ¥оман Chicago, IL
�акар Євген Mountainside, NJ

40 «еник-¢оваль ¬адія Birmingham, AL, 
35 ¯еденки Анна і «тепан Warren, MI

¢ейбіда ±велин Maplewood, NJ
�еуш Іван Royun, QC, Canada

25 �иски �арта і ¸олодар Cranbury, NJ
�альчук Ярослав в пам’ять Олі, 
¸олодимирa,�ихайла St. Catharines, ON, 

Canada
�орбова �алина Holmes, PA
Яшко �икола McKinney, TX
¢аркоць �етро Columbia Heights, MN
�ікас �ихайло Olney, MD
Áавійська �арія Miami Beach, FL
Áенецька Ольга Yonkers, NY

20 �афткович ¬адія Wethersfield, CT
�олуб �арія Stuart, FL
�ихайлюк Ярослав Astoria, NY
¥уснак Ірина Rochester, NY
¢ольцьо ¢сеня Seattle, WA

15 ¢остюк ¤еодор Silver Spring, MD
Éіки �арія і �икола Southgate, MI
Êзвінка �ихайло Bradenton, FL
�ладилович Адольф Montreal, QC, Canada

15 дол. Іваничко ±ліяна North Port, FL
¢аваць �ихайло Parma, OH
�обур �юбомира Seven Hills, OH
�андзій �арія Union, NJ
�ірчук Ігор Willow Grove, PA
Íтомпіль «тепанія Randolph, NJ
Îербанюк �ригорій Joliet, IL
�узичка Ярослав Parma, OH
¸асилишин Ярослава Manheim, PA

10 �однарська �арія Depew, NY
�укачевський Ï. San Luis Obispo, CA
Íпитко �арія Chicago, IL
Êанило ¤етяна Cleveland, OH
Êубик Анастазія Seven Hills, OH
Ґензьор Іван Union, NJ
�ладилович Адольф Montreal, QC, Canada
�ошко ¸олодимир Piscataway, NJ
¢аркоці ¬адія і �ихайло Minneapolis, MN
¢інах �огдан Sault Ste. Marie, ON,

Canada
¢олінко Оксана Philadelphia, PA
¢уропась А. Chicago, IL
�евицький Юрій Outremont, QC, Canada
�акійчик ¸асиль Stratford, CT
�асна Анна Parma, OH
�етрик ¯едір Levittown, PA
¥адловський �огдан Elmwood Park, IL
¥осул Іван Cleveland, OH
«алдит Оксана Amherst, NY
«осяк ¸олодимир Colonia, NJ
¤качуки Ореста і �огдан Chicago, IL

10 дол. ¤урченюк �огдан Elkins Park, PA
¸асилишин �ихайло Bronx, NY
¸енке �ирослава Union, NJ
¸охи Анна і Êмитро East Hanover, NJ
�лашків ¬аталя Cleveland, OH
¢ушнір ¸олодимир Warren, MI

5 Андрах Євген Saddle Brook, NJ
�уняки ¬аталія і �етро Randolph, NJ
Êанило ¤етяна Cleveland, OH
Êолінай Олександер Hatboro, PA
Êзіка �алина Richmond Hill, NY
�анкевич Іванна Yonkers, NY
�анкс Алана Washington, DC
Індіяну �алина Sarasota, FL
¢орнило Іван Troy, MI
¢озюпа �икола Cedar Knolls, NJ
¢учарська Ольга Montreal, QC, Canada
�ацюрак ¸олодимира Elmwood Park, IL
�родивус Олекса Bellevue, NE
Íулевська �арія Willimantic, CT
«тельмащук �ихайло Baltimore, MD
¤орбин «емен Carteret, NJ
�авлович Андрій Union, NJ
�орбань �ихайло Parma, OH
¢огун �авло Wethersfield, CT
�ікол ±двард Staten Island, NY
«олонинка �ихайло Minneapolis, MN

�азом: 1,445.00 дол.

�иро дякуємо  всім за фінансову підтримку „
вободи“ –
найстаршої української газети в світі.

����О��
 	О�� „��О�О��“, лютий 2012 р. 

З УНСоюзом 
заробите БІЛЬШЕ 

 
Короткотермінові і довготермнові ануітети 

 
 

   

 

 

 

   

 

 

   

 
 

 
  

 
 
2200 Route 10 Parsippany, NJ 07054 Tel: 800-253-9862 Fax: 973-292-0900   
     Sales Line– 888-538-2833   www.UkrainianNationalAssociation.org 
 
 
Всі пенсійні рати підлягають змінам.  Не дійсні у всіх штатах..  *Відсотки тільки на перший рік. 

1 year 2 year 3 year 

5 year 7 year 9 year 

1.25% 1.50% 1.75% 

3%* 4%* 5%* 

 Без додаткових 
адміністративних 
оплат від продажу і 
збереження

 10% можна вибрати без 
штрафу

 Мінімальна сума 
вкладки тільки $1,000 

 Дострокове 
переривання контракту 
(вибір грошей) 
можливе за умов:
• Поліса дотримується до 

кінця терміну
• У випадку тяжкої  

недуги
• Вимог старечого дому
• Медичних видатків, 

пов’язаних з 
нещасними випадками

Користуйтеся електронним архівом „Свободи“ на веб-сторінці
www.svoboda-news.com
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СТЕФАН  ВЕЛЬГАШ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

STEPHAN J. WELHASCH
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.
2200 Route 10, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054

Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3036) • Fax: (973) 292-0900
e-mail: swelhasch@unamember.com

ЕВГЕН
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

5 Stable Lane, Flemington, NJ 08822
Tel/ Fax:  908-782-5451

e-mail: eugenemaria@comcast.net

SCOPE TRAVEL INC. 
2012 Tours to Ukraine

 

TWO CAPITALS 
9 Day All Inclusive Tour                   tw from $2290
via Lufthansa or LOT  from  Newark 
Kyiv, Lviv - the two “capitals” of E. & W. Ukraine. 
The leisurely pace of this tour permits for stays with friends,
with extensions to Budapest, Vienna or Munich optional. 
Departures:  May 16, Jul 11, Aug 1, Sep 19

 

 

MINI UKRAINE  
12 Day All Inclusive Tour                 tw from $2790
via Lufthansa or LOT from  Newark 
Kyiv, Lviv, Yaremche and Kamianets Podilsky
The two “capitals” of Ukraine, plus a three day bus tour to  
the Carpathian Mountains and Bukovyna  with stops in Iv 
Frankivsk, Bukovel, Kolomyja, Chernivtsi, Zarvanytsia. 
Departures:  May 16, Jul 11, Aug 1, Sep 19 

ПЛАСТ ЮМПЗ 
Centennial Tours 

All Welcome!!! 
Air/land rates only - tax not incl.- 

details on Scope web site  All tours 
are open to non-PLAST members .

 

TOUR A   Aug 16-25                            $1990 
10 Days      Lviv                            
                     Координатор транспортів Scope Travel 
                     пл сен  Петро Ставничий 
                    
TOUR B   Aug 13-25                            $2290  
12 Days      Kyiv + Lviv     
                 Провідник  пл сен Марійка Гельбіґ              
 
TOUR C   Aug 13-25                            $2690 
12 Days      Kyiv, Lviv, Yaremche, K Podilsky 
                     Sokil, Kolomyja, Zarvanytsia  
                     Провідник  пл сен Марійка Гельбіґ    
            
LETOM SKOBA  Aug 8 – 25                $3000 
17 Days       Kyiv, Kaniv, Iv. Frankivsk, Tatariv, Bukovel 
                    Kolomyja, Chernivtsi, Kamianets Podilsky,  
                    Kryshtalevi Pechery, Zarvanytsia,  Lviv 

                    Комендант  ст пл Александер Колос 
         Опікун  пл сен Христина Храплива.

Scope Travel Inc  101 S. Centre St. S. Orange, NJ 07079 
Phone  973 378 8998   Toll Free 877 357 0436 

www scopetravel.com    cell 201 463 4656       scope@scopetravel.com 

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.
• Додаткова знижка для організацій.
• Користуючись нашими ARS наліпками.
• Для замовлення наліпок, для підбору 

пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.
• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 
• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.
• Готові продуктові пакунки з каталога.
• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $8 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПА К УНК И В УКРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr ave l

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

APON MUSIC & VIDEO Co.
P.O. BOX 3082

Long Island City, NY 11103
Нові українські

VHS i DVD – відео компакт диски, касети 
і довгограючі платівки.
Каталог можна замовляти безкоштовно.

НА ПРОДАЖ: Кутове помешкан-
ня в Українському селі в Сомерсет, 
Н.Дж. Дві спальні, тарас на зовні. 
Ціна 89,900 дол. Тел. 914-738-7845 
(до дому) або 917-842-8611 (мо-
більний). Просити Ірену Кобзяр.

З НАГОДИ 100-ЛІТТЯ  
ПЕРШОЇ ПЛАСТОВОЇ ПРИСЯГИ 

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА  
 

ДЕНЬ ПРИСЯГИ 
 

яке відбудеться 21-го квітня, 2012 року  
о годині 1-ій пополудні в Пластовій Домівці  

в Ню Йорку при 144 2nd Avenue 
 

(Ласкаво просимо прийти в пластових одностроях) 
 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИСЯГИ 
СМАЧНІ ПЕРЕКУСКИ 
СТАНИЧНА “ВАТРА” 

ПІСНІ ТА ТОЧКИ (ВИСТУПИ) 

зорість парляментських виборів, а 
також їх результати. 

„Ми вимагаємо від Президен-
та України, Верховної Ради та уряду 
негайно втрутитися в ситуацію і від-
новити конституційні права грома-
дян України. У разі подальших пору-
шень прав громадян та відсутнос-
ти негайної реакції органів влади, ми 
залишаємо за собою можливість всі-
ма законними шляхами добиватися 
відновлення наших прав, у тому чис-
лі шляхом звернення до всіх світових 

інститутів і проведення протестних 
заходів, аж до визнання цих виборів 
нелеґітимними“, – зазначають автори 
документу. 

Серед підписантів – керівники 13 
організацій українців Італії, в тому 
числі голова Християнського товари-
ства українців Італії Олесь Городець-
кий, керівники шести організацій 
українців Португалії, шести організа-
цій Еспанії та шести організацій Чехії, 
в тому числі голова Української Евро-
пейської перспективи Богдан Дани-
лишин, а також керівники двох орга-
нізацій українців Німеччини, однієї – 
українців Греції та однієї – українців 
США. („Кореспондент“) 

(Закінчення зі стор. 1)

Українські організації...

„Загалом порівняння ситуації у 
посткомуністичних країнах, які від-
крили архіви колишніх спецслужб 
або досі не зробили цього, є най-
кращим арґументом на користь 
важливости цих процесів не лише 
для істориків, а й для суспільства в 
цілому. Адже демократизація ста-
ла незворотною лише там, де цей 
процес відбувся повною мірою. Тож 
демократія і справді починається 

з відкритих архівів“, — вважає В. 
В’ятрович.

Семінар був організований за 
фінансової підтримки Міжнарод-
ного фонду „Відродження“. У рам-
ках семінару також виступили про-
ректор університету Богдан Котур, 
завідувач університетського архіву 
Ольга Осередчук, експерти Центру 
досліджень визвольного руху Аліна 
Шпак, Ігор Кулик.

Національний музей-меморіял 
жертв окупаційних режимів „Тюр-
ма на Лонцького“, Львів

(Закінчення зі стор. 2)

Демократія – це...
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LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

Theodore M. Lytvyn,Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED
é·ÒÎÛ„‡ ôàêÄ ¥ óÖëçÄ.

Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey.

í‡ÍÓÊ Á‡ÈÏ‡πÏÓÒfl ÔÓıÓÓÌ‡ÏË
Ì‡ ˆ‚ËÌÚ‡¥ ‚ Å‡‚Ì‰ ÅÛÍÛ ¥

ÔÂÂÌÂÒÂÌÌflÏ íÎ¥ÌÌËı éÒÚ‡ÌÍ¥‚
Á ¥ÁÌËı Í‡ªÌ Ò‚¥ÚÛ.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Avenue

(corner Stanley Terr.)
UNION, N.J. 07083

(908) 964-4222
(973) 375-5555

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

SO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLCSO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLC
ìäêÄ∫çëúäÖ èßÑèêà∏åëíÇé

ÑÄêäé ÇéâíéÇàó, ‚Î‡ÒÌËÍ

(908) 647-7221 • (732) 356-1209

ëíÄÇàåé èÄå’üíçàäà, åÄÇáéãÖ∫, ëíÄíì∫ 
á êßáçàï ¢êÄçßíßÇ, Åêéçáà çÄ èêÄÇéëãÄÇçéåì 
ñÇàçíÄêß ëÇ. ÄçÑêßü Ç ë. ÅÄÇçÑ Åêìäì, 
ëÇ. ÑìïÄ ‚ ÉEåèíéçÅìê¢ì íÄ ßçòàï.

10-242 Ykr. pid-mo
Darko Vojtovych

Світлій пам’яті Андрія Добрянського
Припав нам в Українському 

Музичному Інституті (УМІ) Аме-
рики сумний обов’язок проща-
ти св. п. Андрія Добрянського, 
оперового співака, знавця укра-
їнської музики, вчителя вокалу, 
імпресарія, церковного дириґен-
та, щирого друга, відданого мужа 
й батька.

Добру славу Україні він ніс 
протягом майже 30 літ зразкової 
кар’єри, під час якої мав більше 
виступів, ніж будь-хто з україн-
ських співаків у Метрополіталь-
ній Опері. А. Добрянський щедро 
поширював українське мистецтво 
учительськими лекціями, висту-
пами на українських концертах, 
академіях і церквах.

А. Добрянський виявив бать-
ківську відданість і любов до сво-
їх дітей, яким дав музичну освіту 
в УМІ, де двоє його дітей закінчи-
ли восьмилітнє навчання, а двоє 
здобули 10-річні дипломи.

Господь нагородить його за 
щиру великодушність, запаль-

ний розмах і гумор, якими він усіх 
навкруги щедро й сердечно обда-
ровував.

Богданна Волянська‚
президент Українського 

Музичного Інституту Америки, 
Ню-Йорк 

Невиголошене слово в пам’ять 
Ольги Кузьмович – О-Ки

Микола Галів

Покійна Ольга Шепарович-
Кузьмович закінчила тузем-
ну мандрівку 7 березня цьо-
го року у Ню-Йорку, на 95-му 
році сповненого надзвичай-
но активною працею життя. 
На жаль, останні роки її жит-
тя минули, у зв’язку з хворо-
бою, вже не в упорядкова-
ному стилі, коли воля її вже 
більше перебувала в Господ-
ніх руках, ніж у її власних.

З приводу її відходу у Божу 
вічність, голова Науково-
го Товариства ім. Шевчен-
ка у Львові д-р Олег Купчин-
ський попросив автора цих 
рядків висловити прощальне сло-
во про покійну від колективу НТШ 
у Львові – як про львів’янку з роду 
і як довголітнього члена НТШ. 
Зокрема просив підкреслити, що 
централя НТШ у Львові міститься 
у колишньому будинку покійної О. 
Кузьмович. Поруч з тим наголосив, 
що у княжому городі Львові роди-
на Шепаровичів належали до про-
відної верстви в тодішній україн-
ській Галичині.

Р а д о  п о г о д и в с я  з д і й с н и -
ти висловлене О. Купчинським 
побажання, бо і без цього мав, як 
колишній редактор, у пляні від 
себе особисто попрощати покій-
ну О-Kу – колишню голову Спіл-
ки українських журналістів Аме-
рики. Нас в’язала не тільки спіль-
на співпраця на журналістичному 
полі, але довгі роки тісного співро-
бітництва в НТШ і суспільно-гро-
мадських секторах.

Як мені відомо, були й інші 
представники українського орга-
нізованого життя, зокрема пласту-
ни, які бажали і були готові сказа-
ти прощальне слово, але після від-
служення Парастасу у похоронно-
му приміщенні Яреми і проповіді 
о. пароха, ігумена Вернарда Панчу-
ка, ЧСВВ, дочка покійної Христина 
заповіла, що бажанням мами було, 
щоб під час її похоронних обря-
дів слід обійтися без промов. Онук 
Микола Савицький розповів бабу-
сину біографію. Присутні пластуни 
на прощання з покійною „Олькою“ 
заспівали пластові пісні „Сіріли у 
сумерку“ і „Ніч вже йде…“

У заупокійних похоронних обря-
дах-моліннях у Яреми і в храмі св. 
Юра взяла участь широка україн-
ська громада, серед якої були плас-
туни і провідні члени Пласту.

Покійна О-Ка належала до 
людей принципів. У суспільно-гро-
мадському житті була критична. 
Ті, що читали у газеті „Свобода“ 
колонку О-Ки – „Про це і те“, бачи-
ли, що такою вона була завжди. 
О-Ка писала з прижмуреним оком 
– критично, що не усім подоба-
лось, але писала цікаво. Мала від-
вагу відкрито реаґувати на суспіль-
но-політичні недоречності, назива-
ючи їх власними іменами. Водно-
час була самокритична.

Без перебільшення можна сказа-
ти, що була вона яскравою особис-
тістю в українському Пласті, жур-
налістичному світі і громадсько-
культурному житті.

На світ О. Кузьмович прийшла 
24 листопада 1917 р. у княжому 
городі Львові, у родині Шепарови-
чів. Це була у свій час українська 
шляхта. Її близьке посвоячення 
з провідними родинами Федаків, 
Коновальців, Мельників й інших 

смало виразний влив на патріо-
тичне, релігійне і національно-
політичне формування О. Кузьмо-
вич. 

Належала до ґенерації, яка пере-
брала естафету боротьби за неза-
лежність України. Вона це здійсню-
вала не крісом, але пером. Після 
здобуття середньої освіти у Пере-
мишлі вступила у Варшаві до 
Вищої школи журналістики, яку 
з успіхом закінчила. Перші кроки 
як журналістка ставила дописами 
до найвідомішої львівської газе-
ти „Діло“. Під час Другої світової 
війни бачимо її, як журналістку, у 
Кракові. Після закінчення війни 
продовжала журналістичну працю 
в Австрії.

Покійна залишила вагомий слід 
своєї виховної праці у Пласті, як 
авторитетна пластова діячка і вод-
ночас як журналістка у пластових 
виданнях „Молоде Життя“, „Плас-
това Ватра, „Юнак“, „Пластовий 
Шлях“ й інших. Ні більше, ні мен-
ше – Пласт для подруги „Ольки“ 
був її життям. Під цим оглядом 
вона може бути добрим прикладом 
до наслідування. 

Покійна О. Кузьмович також 
дбайливо плекала своє родинне 
гніздо. Вона була дружиною лікаря 
д-ра Миколи Кузьмовича, відомого 
мистецтвознавця і щедрого меце-
ната мистецтва. Господь нагоро-
див подружжя Кузьмовичів двома 
дітьми: дочкою Христиною і сином 
Юрієм, яким дали дбайливе родин-
но-патріотичне і релігійне вихо-
вання й подбали про належну осві-
ту. Цим батьки гідно виконали свій 
святий християнський і національ-
ний обов’язок. 

На схилі свого багатогранно-
го життя, перед відходом у Божу 
вічність, за порадою О. Купчин-
ського, видала збірки своїх стат-
тей у „Свободі“ – „Про це і те“ і 
„Про вчора і сьогодні“. Ці праці 
будуть довго розповідати про її 
світ – пластування, журналістику, 
громадсько-політичне і культур-
не життя. 

За віддану працю для Пласту 
була двічі нагороджена Орденом 
св. Юрія у золоті.

Вона писала книгу свого життя 
добрими ділами, як віруюча хрис-
тиянка і українська патріотка. В 
особі покійної дочка і син втрати-
ли дбайливу і незаступиму маму, 
онуки – любу бабусю, Пласт і НТШ 
– провідного члена, а українська 
громада – глибоко вдумливу жур-
налістку, активного члена грома-
ди і велику українську патріотку. 
Хай її гостинна американська зем-
ля буде легкою. Вічна її пам’ять! 

Ню-Йорк

Св.п. Ольга Кузьмович – О-Ка
Св. п. Андрій Добрянський

З глибоким смутком
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ, ІНК.

прощає 

св. п. АНДРІЯ ДОБРЯНСЬКОГО
незаступимого довголітнього члена-вчителя УМІ, який своєю успіш-
ною оперовою кар’єрою, глибокою вченістю та невгамовно бадьо-
рою вдачею був прикладом для учнів і для вчителів. 
Президія, учительський склад і всі учні УМІ пересилають молитви та 
висловлюють щирі співчуття опечаленій дружині, шістьом дітям, які 
були визначними учнями УМІ, і внукам.

Вічна Йому Пам’ять!

З нагоди сорокового дня відходу
нашої дорогої Мами, Бабусі і Прабабусі

св. п.
Ольги Кузьмович (O-KИ)

поминальна Служба Божа відбудеться в понеділок 16-го квітня
о год. 9-ій ранку в церкві св. Архангела Михаїла в Балтиморі,

та в суботу 21-го квітня о год. 9:30 ранку
в церкві св. Юра в Ню-Йорку

                 — Родина
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Українське Лікарське Товариство 
Північної Америки (УЛТПА)

повідомляє своїх членів та громаду,
що 12 лютого 2012 р.

відійшов у вічність

св. п.
д-р мед. ЛЕОНІД МОСТОВИЧ

(1919-2012)

Довголітний та активний член УЛТПА 1974-2012
Автор багатьох професійних публікацій
Професор та Керівник Відділу Радіології

VAMC University of Kentucky

Рідним складаємо співчуття.
Вічна йому пам’ять!

Головна Управа
Українського Лікарського Товариства 

Північної Америки

Ділимось сумною вісткою що 4 квітня 2012 р. 
упокоївся в Бозі наш найдорожчий 

МУЖ, БАТЬКО, БРАТ, ШВАҐЕР і ВУЙКО

        св. п. 

 ВОЛОДИМИР АНДРЕЙКО
народжений 19 листопада 1938 р. в Судовій Вишні, Україна

Початкову, середню і вищу освіту здобув вже на еміграції в США.
Працював як дизайнер механічної інженерії і рівночасно був 

довголітним головою Українського Спортового Клюбу в
Ню-Йорку.  Підчас його пенсійного віку був скарбником клюбу 
на оселі ОДВУ ім. О. Ольжича, яку він так дуже любив.

ПАРАСТАС відбувся в понеділок, 9 квітня 2012 р. о год 7-ій 
веч. в похоронному заведенні Andrew S. Ovsak Funeral Home, 
4th & Iron Street, Lehighton, Pa.

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у вівторок, 10 квітня 2012 
р. о год. 10-ій ранку в St. Mary’s Byzantine Catholic Church, 141 
West High Street, Nesquehoning, PA. а відтак на кладовищі св. 
Андрія Первозванного в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.

У глибокому смутку залишилися:
 дружина  - Надія
 син  - Марко
 доньки - Наталка
   - Лариса
 сестра     - Ірина (Орися) Пастушак з мужем 

     Богданом та синами Андрієм з родиною і  
      Данилом з родиною

 шваґри - Евген Лукницький з родиною
   - Роман Лукницький з родиною
 Та ближча і дальша родина в Америці, Україні і Канаді

Вічна Йому пам’ять!

З глибоким жалем і смутком ділимося сумною 
вісткою з рідними, приятелями і знайомими що 
30 березня 2012 р. відійшов у вічність дорогий 

і незабутній МУЖ, ДІДУСЬ і ПРАДІДУСЬ

     св. п.

         СЕРГІЙ ІЛЛЮК
нар. 22 червня 1909 р. в м. Рівно на Волині.

ПАНАХИДА була відправлена у вівторок, 3 квітня 2012 р. в 
похоронному заведенні Музики в Чікаґо, Ілл.

ПОХОРОН відбувся в середу, 4 квітня 2012 р. в Українському 
православному соборі св. Володимира в Чікаґо, Ілл., а відтак по-
хований на цвинтарі Елмвуд в Чікаґо.

Залишилися у глибокому смутку:
 дружина  - Катерина
 внучка  - Ірена Ременюк з мужем Степаном
 внук   - Петро Ганушевський з дружиною Колін
 правнуки  - Матейко і Раєн
 племінник  - Юрій Самбірський з родиною
 ближча і дальша родина в Україні й Америці.

Вічна Йому пам’ять! 

     У першу річницю смерти

 св. п.

 Євдокії-Софії Левенець
Минув рік, відколи відійшла в Божу вічність 

світлої пам’яті Євдокія-Софія Левенець, з дому 
Великошич. Гострим душевним болем зали-
шився смуток і жаль за втраченою дружиною, 
мамою, бабусею і родиною тут і в Україні.

Розумом тяжко збагнути, що відхід з цього світу – це воля Божа. 
Але душа людини не погоджується, що вже немає серед нас лагідної 
людини, відданої Богові і Україні, члена Марійської Дружини Зарва-
ницької Матері Божої при Українській греко-католицькій церкві 
Святого Йосафата у Ворен, члена Об’єднання Жінок Організації 
Оборони Чотирьох Свобід України та інших організацій. Уже в 
17-річному віці німецькі окупанти вивезли її на непосильні роботи. 
Залишила в Україні велику родину і не втрачала надії на кращі часи. 
Будучи національно свідомою і релігійною людиною, світлої пам’яті 
Софія належала до кількох парафій в місцях свого проживання. 
Маючи трьох внуків -  Стефана, Маркіяна та Данилка, вона віддавала 
їм всю свою любов та ласку. Внуки дуже тужать у зв’язку з втратою 
своєї бабусі, бо любов і пошана між ними була тривала і щира. Хай 
буде пухом для світлої пам’яті Софії далека від України земля, а 
пам’ять про неї - вічною.

Григорій Коваль пише:

 Тихо сплять замріяні кургани,
 Тільки щось в душі моїй не спить.
 Тиша... Тільки торкнуся до стебла руками
 І сльоза в росинці забринить.

У глибокому смутку родина: чоловік – Володимир Левенець, 
дочка – Мирослава, зять – Ярослав, внуки Стефан, Маркіян і Данилко 
та дальша родина в діяспорі та Україні.

Служба Божа за душу св. п. Софії буде відправлена в церкві 
св. Йосафата 24 квітня 2012 року о год. 8:15 ранку, замовлена 
Марійською Дружиною Зарваницької Матері Божої. 
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