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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Юля все ще вірить 
у свою зірку

Петро Часто

Якщо все відбудеться саме так‚ як велить 
Конституція‚ то 25 жовтня громадяни Украї-
ни обиратимуть місцеві органи влади – сіль-
ські‚ селищні‚ міські та обласні ради‚ також і 
Київську раду та міського голову столиці. Це 
дуже важливі‚ однак‚ дуже непередбачува-
ні у вислідах вибори‚ бо йдеться‚ по-перше‚ 
про саму основу народовладдя в країні‚ а 
по-друге‚ громадянське піднесення після 
Революції Гідности й очікування від помай-
данного державного проводу в українсько-
му суспільстві були такими великими‚ що 
на цьому тлі вся діяльність нинішньої вла-
ди викликає масове розчарування. Зокре-
ма й особливо воно стосується українського 
політикуму‚ в якому політичні партії дотепер 
створювалися виключно заради потраплян-
ня до парляменту. Впливу на життя поза сто-
лицею ці партії не мають і тепер‚ у жовтні‚ 
пожнуть те‚ що посіяли.

Власне‚ пожинають уже: від так званих 
парляментських партій рішуче відмежову-
ються політичні проєкти‚ котрі виникають 
на місцевих рівнях. Навіть сили‚ що асоці-
юються з Майданом‚ катастрофічно втрача-
ють підтримку виборців. Наприклад‚ рей-
тинґ „Народного фронту“ Арсенія Яценюка 
на кінець липня вже опустився нижче про-
хідного порога до Верховної Ради. 

Згідно з липневими опитуваннями Київ-
ського міжнародного інституту соціології‚ 
рейтинґ „Бльоку Петра Порошенка“ падає 
повільніше‚ ніж інші‚ та все ж падає. Покищо 
його підтримують 23.5 відс. виборців. 

А ось хто наступатиме „БПП“ на п’яти‚ 
ледве чи хтось вгадав би. Це – „Батьківщи-
на“ Юлії Тимошенко. Її показник підтримки 
– 22.7 відс. Хоч ще у березні за П. Порошенка 
готові були проголосувати 35 відс. виборців‚ 
а за Ю. Тимошенко – тільки 11 відс.

Тобто припущення‚ що політична зірка 
колишнього прем’єра і колишнього в’язня 
януковичівського режиму вже заходить‚ вия-
вилися безпідставними. Покищо не знати‚ 
до якої міри Ю. Тимошенко відновить свою 
політичну вагу і чи‚ нарешті‚ вже керують 
нею якісь інші мотиви‚ ніж банальне владо-
любство‚ але те‚ що вона стала найпослідов-
нішим і найнещаднішим критиком своїх коа-
ліційних партнерів‚ П. Порошенка і А. Яце-
нюка‚ говорить‚ що за цією критикою може 
стояти певний плян. В тому числі‚ залежно 
від розвитку ситуації в країні‚ – й радикаль-
ний. Аж до позачергових парляментських і 
президентських виборів та нового Майдану. 

В кожнім разі‚ вже можна визнати‚ що 
провідниця „Батьківщини“ повернула собі 
електорат‚ котрий в часи Майдану спроміг-
ся перехопити А. Яценюк‚ увійшовши в ролю 

(Закінчення на стор. 13)

Встановлюють пам’ятник жертвам Голодомору

ВАШІНҐТОН. – 4 серпня з ливарні у шта-
ті Пенсильванія до столиці США перевезли 
пам’ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-
1933 років. Команда вантажників супроводжу-
вала вулицями вантажівку з дев’ятиметровим 
монументом. Викарбуване на ньому сло-
во  „Голодомор“  мало що пояснює тутешнім 
мешканцям. 

Керував краном‚ який мав перенести чоти-
ритонний монумент‚ еміґрант з Сальвадору 
Нефтой Веласкес. „Я нічого не знав про Голодо-

мор. Коли ми почали працювати, мені розпові-
ли. Дуже сумно, що все це сталося, важко в це 
повірити, це страшно“, – розповів Н. Веласкес.

Пам’ятник встановили  неподалік  будин-
ку Конґресу. У Національній службі парків 
США вважають, що кращого місця годі було й 
шукати. У 2005 році Конґрес виділив невели-
ку ділянку землі під встановлення меморіялу, а 
у 2006 році дозвіл на встановлення пам’ятника 

У Вашінґтоні встановлюють пам’ятник жертвам Голодомору. (Фото: Яро Бігун)

(Закінчення на стор. 3)

Лемки звідусіль приїхали на фестиваль
Михайло Михайлинин

МОНАСТИРИСЬКО, Тернопільська область. 
– 1 та 2 серпня поблизу міста Монастирись-
ка відбувся 16-ий Всеукраїнський фестиваль 

„Дзвони Лемківщини“, на який приїхало багато 
учасників і гостей з усієї України, а також з-за 
кордону. На святі звучали хвилюючі пісні, які 
нагадували людям біль розлуки лемків з рідною 
землею, виявляли їхню любов до рідних місць. 

Фестиваль був при-
с вя че н и й  7 0 - рі ч ч ю 
депортації лемків. Ця 
трагічна дата залиши-
лася в пам’яті і сер-
цях багатьох людей, на 
долю яких випало це 
горе. На фестивалі були 
присутні бійці війни на 
сході, які є вихідцями з 
Лемківщини. 

Гості свята мали змо-
гу ближче ознайомити-
ся з культурною спад-
щиною лемків: звуча-
ли чудові пісні і танці, 
було представлено мис-
тецтво народних май-
стрів Лемківщини. 

Свято благословив 
Лемківські пісні зачарували гостей фестивалю. (Фото: Михайло 
Михайлинин) (Закінчення на стор. 17)
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 ■ Терористи нарощують обстріли

КИЇВ. – Влада України заявила 10 серпня про 
значне збільшення нападів з боку терористів 
на Донбасі після того, як українські військові 
відбили танкову атаку в районі Старогнатівки. 
За добу позиції українських урядових сил були 
обстріляні 127 разів. Це найбільша кількість об-
стрілів від часу завершення битви за Дебаль-
цеве. 10 серпня терористичні угруповання 
здійснили обстріл позицій 72-ої окремої механі-
зованої бриґади поблизу Старогнатівки‚ атаку-
вали позиції з підтримкою 10 танків, 10 бойових 
машин піхоти та іншої техніки. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Суди над українцями тривають

РОСТОВ-НА-ДОНУ‚ Росія. – Засідання Північно-
Кавказького окружного військового суду 10 
серпня у справі українського режисера Олега 
Сенцова та активіста Олександра Кольченка, 
яких звинувачують у Росії в організації терактів 
у Криму, стало останнім перед дебатами. На за-
сіданні оголосили постанову про відмову в по-
рушенні справи за заявою О. Сенцова про його 
катування співробітниками Федеральної служ-
би безпеки. Обидва провину заперечують з дня 
їх затримання. Правозахисний центр „Меморі-
ял“ визнав підсудних політв’язнями. Адвокат 
Надії Савченко Марк Фейґін 10 серпня виклав в 
інтернеті повний текст обвинувального висно-
вку по справі українки – 186 сторінок. У її спра-
ві у Ростовському обласному суді відбудеться 
окреме судове засідання. („Українська правда“)

 ■ Ґайдар отримала український пашпорт

ОДЕСА. – 17 липня голова обласної адміністра-
ції Михайло Саакашвілі оголосив про призна-
чення Марії Ґайдар виконуючою обов’язки 
його заступника. Громадськість сприйняла це 
неоднозначно. Правнучка письменника Ар-
кадія Ґайдара і дочка російського економіста 
Єґора Ґайдара була відома антипутінськими 
виступами у Росії. М. Ґайдар подала заяву на 
ім’я Президента з проханням надати їй україн-
ський пашпорт. 3 липня Петро Порошенко під-
писав указ про надання громадянства та вру-
чив пашпорт громадянина України М. Ґайдар. 
Крім неї‚ український пашпорт отримав росій-
ський журналіст, колишній головний редактор 
„Forbes-Україна“ Володимир Федорін. Під час 
вручення пашпортів П. Порошенко відзначив, 
що велика кількість росіян, які розуміють ре-
альний стан речей роблять вибір: або залиши-
тися з демократією, або мовчати‚ коли мовчати 
не можна, треба жити в ладу зі своїм сумлін-
ням. (Сергій Горицвіт) 

 ■ Прокуратура програла справу 

КИЇВ. – 10 серпня Господарський суд Києва 
відмовив Генеральній прокуратурі у визнанні 
недійсними двох договорів купівлі-продажу 
природного газу від 20 січня 2009 року між ком-
паніями „Нафтогаз України“ і „Ґазпром“ щодо 
11 млрд. кубометрів газу, які належали швай-
царській компанії „RosUkrEnergo“. Для того‚ 
щоб оформити право власности на цей обсяг, 
„Нафтогазу“ потрібні були формальні підстави‚ 
тому „Ґазпром“ передав „Нафтогазові“ право 
вимоги від швайцарського трейдера 11 млрд. 
кубометрів газу. Після цього „Нафтогаз“ продав 
11 млрд. кубометрів газу „Ґазпромові“ і в цей же 
день купив їх у російського монополіста. Таким 
чином, українська компанія леґалізувала цей 
газ. Саме ці контракти оскаржувала Генеральна 
прокуратура. Швайцарський трейдер звернув-
ся в Стокгольмський арбітраж‚ який зобов’язав 
„Нафтогаз“ повернути „RosUkrEnergo“ 11 млрд. 
кубометрів газу. („День“)

 ■ Депутата затримали у краденому авті

КИЇВ. – Колишнього командира батальйону „Ай-
дару“ народного депутата Сергія Мельничука 
10 серпня затримали у краденому білому авті 
„Lexus RX 350“. С. Мельничук вважав, що йому 
можна керувати чужим автом без посвідчен-
ня водія та технічного пашпорта, а тільки з по-
свідченням народного депутата. Поліцаї склали 
протокол‚ який депутат не підписав. Власниця 
авта приїхала‚ щоб забрати його. (УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Борис Нємцов. „Путін. Війна“
(Закінчення скорочених розділів книги Бoриса Нємцова „Путін. Війна“ в перекладі з російської 

мови. Початок в чч. 22-32)

Розділ 11. Скільки коштує війна з Україною

До оцінки вартости воєнної кампанії Путіна 
на території України треба підходити з двох сто-
рін. По-перше, треба полічити, скільки кошту-
ють Росії безпосередньо бойові дії, в яких актив-
но беруть участь російські „гібридні“ війська 
(„відпускники“, „добровольці“ і т.д.). Це буде 
пряма ціна війни, і, вочевидь, вона буде не дуже 
великою в маштабах держави. 

По-друге, важливо проаналізувати ціну, яка 
пов’язана з введенними проти російських банків 
і компаній санкціями, з продовольчим ембарґо, 
асиметрично впровадженим у відповідь Росією, 
з інфляцією і девальвацією, з падінням економі-
ки. І ця величина буде значно більшою.

Прямі витрати 
Прямі витрати на війну складаються з пла-

тень вояків, витрат на їх утримання (харчуван-
ня, проживання, медичне обслуговування та ін.)‚ 
утримання і ремонт техніки в зоні бойових дій, а 
також на боєприпаси.

За нашими оцінками, число учасників бойо-
вих дій на сході України на стороні сепаратистів 
виросло з 10-15 тис. на початку літа 2014 року до 
35-37 тис. осіб на початок весни 2015 року; при 
цьому число російських військових виросло з 
3,000-5,000 до 8,000-10 тис. осіб.

Голова свердловського фонду ветеранів спец-
назу Володимир Єфимов, зайнятий відправлен-
ням російських „добровольців“ в Донбас, опри-
люднив витрати на утримання одного російсько-
го „добровольця“ – 350 тис. рублів на місяць. 
Перемножимо: 350 тис. рублів на 6,000 добро-
вольців на місяць і за 10 місяців отримаємо 21 
млрд. рублів. Припустимо, що місячне утри-
мання місцевих „добровольців“ обходиться в 
три-чотири рази менше, отримаємо витрати 
на їх утримання впродовж 10 місяців в сумі 25 
млрд. рублів. Разом – 46 млрд. рублів за 10 міся-
ців війни або 4.6 млрд. рублів на місяць прямих 
витрат на „добровольців“. Додамо 15 відс. витрат 
на експлуатацію, ремонт, обслуговування воєн-
ної техніки, на її транспортування з російських 
складів – ще 7 млрд. рублів. (...) 

Таким чином, прямі витрати Росії на війну 
на сході України за 10 місяців сягнули 53 млрд. 
рублів. Порівняємо: витрати на розвиток куль-
тури і туризму в 2015 році становлять 95 млрд. 
рублів; на охорону навколишнього середовища – 
30 млрд. рублів; на розвиток фізичної культури і 
спорту – 68 млрд. рублів.

Біженці
Прямим вислідом війни в Донбасі стало руй-

нування сотень і тисяч житлових будинків, соці-
яльної і транспортної інфраструктури, промис-
лових підприємств. Поки бойові дії не закінчені 
оцінити маштаб розрухи неможливо. Але війна 
викликає велике число біженців.

До війни в Луганській і Донецькій областях 
проживало близько 7 млн. осіб. За оцінками 
ООН територію конфлікту до весни 2015 року 
покинуло близько 1 млн. осіб. (...) Отже, треба 
вести мову про півмільйона українських біжен-
ців в різних реґіонах Росії. 

Кремль установив єдиний норматив витрат 
на утримання біженців – 800 рублів в день. (...) 
Тож утримання українських біженців обходить-
ся реґіональним бюджетам в 12 млрд. рублів 
щомісяця. Від липня 2014 року ця сума склала 80 
млрд. рублів.

Крим
Якщо вартість відбудови Донбасу ще невідо-

ма і неясно, хто буде її фінансувати, то стосов-
но Криму російська влада уже прийняла рішен-
ня – основна сума витрат буде з федерального 
бюджету за рахунок скорочення видатків на роз-
виток російських реґіонів.

11 серпня 2014 року уряд Росії затвердив феде-
ральну цільову програму розвитку Криму до 
2020 року. Обсяг фінансування програми – 681.2 
млрд. рублів, з них 658 млрд. рублів буде виділе-
но з федерального бюджету.

31 березня 2014 року Путін підписав указ 
про підвищення пенсій кримським пенсіонерам 
до середньоросійського рівня. Всього в Криму 
проживає 677 тис. пенсіонерів. (...) У 2015 році 
на них з Пенсійного фонду Росії буде витраче-
но 100 млрд. рублів. В Росії пенсія залежить від 
загального числа пенсіонерів. Оскільки крим-
ські пенсіонери робили відрахування в укра-
їнську пенсійну систему, то виплата їм пенсій 
призведе до зменшення пенсій російським пен-
сіонерам. (...) 

Інфляція
Вислідом політики Кремля стало впроваджен-

ня Західних санкцій до російських чиновників, 
підприємців і компаній. (...) Персональні санкції 
проти друзів Путіна призвели до заморожуван-
ня їхніх активів. Але вони знайшли можливість 
компенсувати втрати. (...) За особливим рішен-
ням уряду друзі Путіна, які потрапили під санк-
ції, отримають десятки мільярдів рублів з Фонду 
національного добробуту.

Найсильніший вплив на економіку мали 
фінансові санкції: заборона компаніям США і 
Евросоюзу надавати кредити, позички, прода-
вати акції і обліґації російським банкам і струк-
турам, підконтрольним державі. Це призвело 
до обвального падіння курсу рубля і стрибка 
інфляції. Але розгін інфляції почався раніше, 
коли Путін указом від 6 серпня 2014 року забо-
ронив ввозити сільськогосподарську продукцію, 
сировину і продовольство з ЕС, США, Австра-
лії, Канади і Норвегії. Це викликало скорочення 
пропозиції на внутрішньому ринку і ріст цін. 

Росія не може нагодувати своє населення. В 
2013 році вона ввозила 70 відс. фруктів і ягід, 41 
відс. яловичини, 28 відс. свинини, 23 відс. молоч-
ної продукції. Після указу Путіна уже в тре-
тьому кварталі 2014 року імпорт молочних і 
м’ясних продуктів упав на 26 відс., а рибних – на 
48 відс. у порівнянні з 2013 роком. Через зрос-
тання цін, зпровоковане забороною, з гаманців 
росіян забрано 147 млрд. рублів на рік – по 1,000 
рублів з кожного мешканця країни. 

В 2013 році інфляція в Росії становила 6.5 відс. 
За 12 місяців від приєднання Криму вона при-
скорилась до 17 відс., знизивши на 11.5 відс. 
доходи і заощадження росіян. (...) 

Таким чином, платою за конфронтацію з Укра-
їною для громадян РФ стало додаткове зростан-
ня цін на 5.5 відс. за рік після приєднання Криму. 
Це означає, що росіяни втратили 2 трлн. рублів 
з своєї платні і 750 млрд. рублів з своїх заоща-
джень. 

Висновок
Війна у виконанні Путіна це лицемірство. 

Ми ніби воюємо з Україною і всі це розумі-
ють. На території Росії діють навчальні табори 

США й надалі будуть вірним партнером
До „Свободи“ 5 серпня надійшла вміщена нижче заява тимчасового повіреного у справах 

США в Україні Брюса Донаг’ю щодо Закону України „Про Національну поліцію“

Закон України „Про національну поліцію“, 
підписаний Президентом Петром Порошен-
ком, є значним кроком уперед у зміцненні охо-
рони правопорядку і законності в Україні. Ми 
вітаємо Уряд, Верховну Раду та народ Украї-
ни з тим, що цей визначний реформаторський 
закон ухвалено, і вітаємо багатьох партнерів з 
міжнародних організацій і громадянського сус-

пільства, чий внесок мав вирішальне значення 
для опрацювання і вдосконалення нового зако-
ну. Сполучені Штати й надалі залишатимуться 
вірним партнером України у здійсненні Зако-
ну „Про національну поліцію“ і в зусиллях зі 
створення справедливих професійних правоо-
хоронних органів без корупції, що їх хоче мати 
народ України та на які він заслуговує.

(Закінчення на стор. 13)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 14 СЕРПНЯ  2015 РОКУNo. 33 3

 ■ СУМ запросила на свято

ЛЬВІВ. – Спілка Української Молоді (СУМ) 7 серп-
ня запросила українців з усього світу на урочис-
те відзначення 90-річчя СУМ, що відбудеться у 
Львові 26 вересня. Світова управа СУМ заклика-
ла кожну Крайову управу розповсюдити інфор-
мації про цю імпрезу і заохотити членство свого 
терену чисельно включитися у святкування. До 
програми дводенного відзначення входитимуть 
історична конференція, перегляд відеофільмів 
та фотографій про сумівців, виступи українських 
гуртів і частування. (Прес-служба СУМ)

 ■ Вилучено крадений бурштин

РІВНЕ. – Оперативне повідомлення 3 серпня 
про те, що через місто мають провезти велику 
партію нелеґально видобутого бурштину-сир-
цю, підтвердилося. Під час обшуку в автомобілі 
„Мерседес“ вилучено 2.5 тонни бурштину, запа-
кованого в поліетиленові мішки. Міністер вну-
трішніх справ України Арсен Аваков повідомив‚ 
що вилучений бурштин коштує за попередньою 
оцінкою близько 3 млн. дол. (Євген Цимбалюк)

 ■ Відбулося жеребкування з футболу

НЬОН‚ Швайцарія. – 7 серпня відбулося жереб-
кування плей-оф кваліфікації Ліґи Чемпіонів та 
Ліґи Европи з футболу, в якому два українські 
клюби дізналися суперників. Команда „Шахтар“ 
за вихід до групового турніру Ліґи Чемпіонів зі-
грає з віденським „Рапідом“. У Лізі Чемпіонів ор-
ганізатори жеребкування спеціяльно розвели 
український і російський клюби, щоб „Шахтар“ 
не зустрічався з московським ЦСКА (Централь-
ний спортовий клюб армії) через політичні при-
чини. Луганська „Зоря“ протистоятиме варшав-
ській „Леґії“ в іграх за прохід в групу Ліґи Европи. 
Першу гру „Зоря“ проведе вдома 20 серпня, а 
виїзд у Варшаву відбудеться 27 серпня. На попе-
редньому етапі „Зоря“ двічі перемогла бельгій-
ську команду „Шарлеруа“. „Шахтар“ переміг „Фе-
нербахче“ з рахунком 3:0. Полтавська „Ворскла“ 
пропустила вперед словацьку „Жиліну“ – 3:1 у 
грі-відповіді‚ причому вирішальний ґоль слова-
ки забили на останній секунді змагань. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Підпалили авта спостерігачів ОБСЕ

ДОНЕЦЬК. – 9 серпня, у Донецьку‚ невідомі спа-
лили чотири автомобілі спостерігачів Органі-
зації безпеки і співробітництва у Европі (ОБСЕ). 
Представники організації кажуть, що напали ті, 
хто хоче, щоб ОБСЕ перестала доповідати про 
те, що відбувається в Донецьку. Місія не плянує 
залишати Донецьк. В Міністерстві закордонних 
справ України підпал авт ОБСЕ назвали ванда-
лізмом, який має на меті залякати міжнародних 
спостерігачів. (Бі-Бі-Сі)

 ■ Повернули острів державі

КИЇВ. – В елітному районі Конча-Заспа, поблизу 
Києва, прокуратура 8 серпня відсудила неза-
конно приватизований острів. Серед власни-
ків землі на ньому виявився батько народного 
депутата Нестора Шуфрича. Усього на острові 
виявилося п’ять власників. Більша частина ост-
рова належала родині Шуфричів. Земельна ді-
лянка за наданими документами не вважалася 
островом. Острів на Дніпрі, відповідно до за-
конодавства, не підлягає переходу у приватне 
володіння. (ТСН)

 ■ Назвали небажаних артистів

КИЇВ. – 13 серпня Служба безпеки України (СБУ) 
надала Міністерству культури список росій-
ських діячів культури, які становлять загрозу 
національній безпеці України. До списку вхо-
дять 14 росіян: Олег Ґазманов, Йосиф Кобзон, 
Володимир Кучеренко, Єґор Холмоґоров, Ми-
хайло Хазін, Михайло Боярський, Михайло По-
рєченков, Жерар Депардьє та інші. Водночас 30 
липня Віце-прем’єр-міністер культури України 
В’ячеслав Кириленко заявив про складання „бі-
лого списку“ діячів культури та артистів ряду 
країн‚ які підтримали Україну і засудили захо-
плення Криму Росією. У список увішли Андрій 
Макаревич, Лія Ахеджакова, Валентин Ґафт, 
Олег Басілашвілі, Ельдар Рязанов, Юрій Шевчук‚ 
Вахтанґ Кікабідзе та інші. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
РІК МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

Зі Святоюрської гори видно всю Україну
Петро Часто

Два дні всенародної уваги і шани: 28 липня – 
урочистості на Святомихайлівській площі Киє-
ва в пам’ять Володимира Великого‚ хрестителя 
Руси-України‚ виступ Президента Петра Поро-
шенка‚ присвячений Рівноапостольному князе-
ві‚ і рідкісний за емоційною напругою концерт 
духовного співу. 

А наступного дня‚ 29 липня‚ саме в день наро-
дження Владики Андрея Шептицького‚ саме в 
рік Великого Митрополита – відкриття у Льво-
ві пам’ятника йому‚ і також у присутності Пре-
зидента України та його дружини Марини Поро-
шенко.

Ішов дощ‚ але панувала якась мовби позаземна 
атмосфера‚ люди‚ а їх зійшлося і з’їхалося тися-
чі і десятки тисяч‚ забули про парасолі. З відкри-
тою головою промовляв П. Порошенко‚ промов-
ляв сильно‚ глибоко‚ і це‚ мабуть‚ було перше офі-
ційне визнання за Митрополитом Андреєм його 
непроминального всеукраїнського історично-
го значення‚ тієї його духовної та інтелектуаль-
ної сили‚ котра здатна‚ якщо щиро припасти до 
її джерел‚ вивести сьогоднішню українську дер-
жаву з трясовини проблем‚ дати їй надійні крила 
для економічного і культурного піднесення.

Президент П. Порошенко дуже доречно зга-
дав слова незабутнього Папи-слов’янина Івана-
Пала ІІ про незламну вірність Української Гре-
ко-Католицької Церкви вірі Христовій‚ висловив 
вдячність Папі Францискові за успішний крок у  
церковному процесі беатифікації Митрополита 
Андрея‚ подякував Львову за гарний пам’ятник 
і закінчив слушною думкою‚ що найкращим 
пам’ятником всеукраїнському духовному світо-
чеві є незалежна Українська держава‚ котра нині 
крок за кроком повертається до свого історично-
го дому‚ в коло европейських народів.

Про Митрополита Андрея як праведника‚ як 
українського Мойсея говорив Верховний Архиє-
пископ УГКЦ Святосла. З участю членів Синоду 
своєї Церкви Патріярх Святослав звершив чин 
освячення пам’ятника.

Митрополит Львівський Ігор Возьняк вкло-
нився усім львів’янам‚ чиїми зусиллями‚ нема-
лими і непростими‚ постав на Святоюрській горі 
майже чотириметровий бронзовий пам’ятник А. 

Шептицькому. Відтак зворушливо звучали духо-
вні пісні у виконанні знаменитого дитячого хору 
„Дударик“.

Зусилля в ім’я спорудження пам’ятника справ-
ді довелося застосовувати небуденні. Антиукра-
їнська „п’ята колона“ діяла дуже витончено‚ схо-
вавшись за екологічними інтересами Львова. 
Міжнародна благодійна організація „Екологія – 
Право – Людина“ подала скаргу до суду на УГКЦ 
і Львівську міську раду‚ вимагаючи визнати пра-
во власности територіяльної громади на площу 
св. Юра‚ сподіваючись у цей спосіб унеможливи-
ти відкриття пам’ятника одному з найвизначні-
ших духовних провідників України.

Щоб збурити львівську спільноту‚ недруги 
українства відвілікали її увагу й „самозрозмі-
лими“ арґументами: мовляв‚ на сході країни 
іде війна‚ не час витрачати дорогоцінні ресур-
си на щось. Проте українці володіють ресуром‚ 
котрий годі вичерпати – ресурсом любови до 
України. 

Заплянований міською радою бюджет на спо-
рудження пам’ятника Митрополитові Андреє-
ві доповнювали активними збірками Благодій-
ний фонд „Святий Юр“‚ Громадська рада Свя-
тий Юр“‚ десятки інших громадських організа-
цій. 25 липня в університеті „Львівська Політех-
ніка“ відбувся благодійний авкціон творів мис-
тецтва‚ на якому на торги було запропоновано 
68 лотів найвідоміших мистців Львова: ікони‚ 
живопис‚ вітражі‚ вироби зі скла‚ кераміку тощо. 
За один цей день зібрано 300 тис. грн. А поді-
бних за щедрістю днів було багато.

Ще декілька слів про самий пам’ятник. Його 
автор скульптор Микола Посікіра відтворив 
у збільшеному вигляді скульптурну постать 
Митрополита‚ котру ще до Другої світової війни 
створив відомий мистець Андрій Коверко‚ й 
котру по війні знищила безбожна совєтська вла-
да. Крім високого естетичного рівня‚ та Коверко-
ва скульптура була цінна ще й тим‚ що її бачив і 
схвалив Митрополит Андрей. 

Сутність пам’ятника вражаюча: граф‚ міль-
йонер А. Шептицький зображений не в багатих 
архиєрейських шатах‚ а в бідній монашій одежі. 
Все‚ що мав‚ він віддав людям‚ залишивши собі 
лише праведність‚ лише тепло і світло християн-
ської душі.

Біля пам’ятника жертвам Голодомору (зліва) 
Михайло Савків, Лариса Курилас, Валерій 
Чалий. (Фото: Яро Бігун)

підписав Президент Джордж Буш-молодший.
Новий Посол України в США  Валерій 

Чалий  сказав, що відкриття пам’ятника під 
час війни на сході України  як ніколи  актуаль-
не. Він сподівається, що на цю подію до амери-
канської столиці приїдуть тисячі українців‚ а 
у Вашінґтоні звернуть більшу увагу на україн-
ський народ, який сьогодні захищає державу в 
трагічний, історичний час для України.

Архітектор пам’ятника‚ американка україн-
ського походження  Лариса Курилас його від-
криття чекає з нетерпінням. Її багаторічна 
робота над проєктом добігає кінця. Але поки-
що ще є над чим працювати.

„Сам монумент стоїть на кам’яній стіні й час-
тину стіни ще треба доробити. Зворотню час-
тину монументу ми прикрасимо орнаментом у 
вигляді вишивки, – розповідає Л. Курилас. – Ці 
узори у 1933 році‚ в рік Голодомору‚ намалював 
український художник Василь Кричевський“.

31-річний Лоренс Велкер-молодший, був 
цифровим дизайнером пам’ятника і, щоб брон-
зове поле колосків на монументі виглядало 
більш реалістичним, запропонував відсканува-
ти пшеничні снопи і власноруч декілька разів 
вибирав для них найкрасивіші колоски. Пиша-
ється своїм сином його батько Лоренс Велкер-
старший – власник майстерні, де виготовлявся 
монумент.

Батько і син Велкери 7 листопада цього року 
в день офіційного відкриття разом із коман-
дою прийдуть подивитися на монумент ще раз 
і віддати шану тим, хто помер в Україні під 
час Голодомору 1932-1933 років. Слово „Голо-
домор“ набуло для них особливого значення. 
І майстри вірять, те саме станеться й з інши-

ми американцями, котрі бодай раз підійдуть до 
пам’ятника й прочитають‚  кому він присвяче-
ний.

За попередньою інформацією, на офіційне 
відкриття меморіялу  до Вашінґтону має  спе-
ціяльно  приїхати  Президент України  Петро 
Порошенко. („Голос Америки“)

(Закінчення зі стор. 1)

Встановлюють пам’ятник...
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 ■ Рекордова спека в Европі та Єгипті

ЛОДЗЬ, Польща. — Більшість країн Центральної 
та Східньої Европи потерпають від тривалої спе-
ки. У деяких реґіонах температури сягнули ре-
кордового рівня. Задуха позначилися і на житті 
країн, де звикли до спеки. У Єгипті стовпчики 
термометрів піднялися до 47 градусів Цельсія 
(116.6 Фаренгайта). Від теплового удару в країні 
на день 12 серпня померло понад 20 людей, а 
ще 66 опинилося в лікарні. Від спеки потерпають 
не тільки люди. Співробітники зоопарку міста 
Лодзь у Польщі всіляко намагаються допомог-
ти тваринам пережити спекотні дні. Доглядачі 
звіринця збільшили кількість води для тварин, 
а для найпухнастіших влаштовують охолоджу-
ючі водні процедури. Наприклад, двійко білих 
тигренят залюбки плескаються у ванні. (Бі-Бі-Сі).

 ■ Сінґапур відзначив 50 років незалежности

СІНҐАПУР. — В столиці країни, місті Сінґапур, 9 
серпня гучно відзначено 50 літ самостійности. 
За цей час, острів перемінився з бідного бри-
танського колоніяльного морського порту на 
заможню державу. Одначе, деякі реґіони краї-
ни є вбогими, зростають кошти проживання, а 
громадяни відчувають політичні обмеження. Під 
час святкувань пролітали боєві літаки, співали 
націоналістичні пісні, виголошували патріотич-
ні промови, а їзда потягами та трамваями була 
безкоштовною. Почуття єдности було підсилене 
спеціяльним відеофільмом про Лі Кван Єв, засно-
вника і довголітнього прем’єра, котрий помер у 
березні на 92 році життя. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Грецію заливають втікачі

АТЕНИ. — За три дні, від 8 до 10 серпня, грець-
ка Берегова Охорона підібрала понад 1,400 вті-
качів з Середземного моря. Минулого місяця, 
Об’єднані Нації зареєстрували майже 50 тис. 
втікачів на території Еврoпeйського Союзу, ко-
трі прибули через грецькі кордони. Це є більше 
число ніж тих які прибули впродовж цілого 2014 
року. Більшість втікачів є з Сирії та Афганістану. 
Грецький Прем’єр Алексіс Ціпрас перестеріг, 
що такий великий наплив людей перевантажує 
можливість уряду надати їм відповідну опіку. 
Від початку цього року. Греція зареєструвала 
понад 124 тис. втікачів, з них 70 відс. є сирійці. 
(„Лос-Анджелес Таймс”)

 ■ Захворіли американські веслярі

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. — На Світових Юнацьких 
Веслярських Чемпіонатах в Бразилії, які за-
кінчилися 9 серпня, захворіло 13 веслярів з 
40-членної команди США. Ці змагання були 
приготуванням на Олімпійські Ігрища, які від-
будуться в Ріо-де-Жанейро літом 2016 року. Де-
які члени інших команд також захворіли. Лікар 
американської команди, д-р Кетрин Акермен, 
сказала що підозріває, що причиною захво-
ріння було заничищення озера де відбувались 
чемпіонати. 30 липня „Асосієйтед Прес” повідо-
мила про результати незалежної аналізи якос-
ти води, які вказали що у всіх місцевах водах де 
відбуватиметься Олімпіяда в наступному році, 
знайдено надзвичайно високий рівень вірусів 
та бактерій. („Асосієйтед Прес”)

 ■ Ізраїль заарештував екстремістів

ЄРУСАЛИМ. — 9 серпня уряд Ізраїля заарешту-
вав двох екстремістів та інших єврейських акти-
вістів на ізраїльських поселеннях на західньому 
березі ріки Йордану. Це сталося в результаті 
кинення огненної бомби 31 липня на хату па-
лестинської родини на західньому березі, яка 
спричинила смерть 18-місячного хлопця та його 
батька і важко поранила його матір та брата. Із-
раїльський закон дозволиє перевести арешти 
запідозрюваних і тримати їх у в’язниці довший 
час без формальних обвинувачень. Цей закон 
звичайно був використаний проти палестин-
ських бойовиків, але рідко проти ізраїльтян. Із-
раїльські активісти в обороні людських прав, 
котрі обороняють палестинців, як також адво-
кати заарештованих ізраїльтян, скритикували 
цей закон як такий, що загрожує демократії бо 
не дозволяє заарештованим обороняти себе. 
(„Асосієйтед Прес”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Леонід Кравчук про ядерну зброю України
Англомовна газета „Київ Пост” опублікувала 5 липня статтю канадської журналістки Даєн 

Френсис про інтерв’ю, яке вона перевела кілька днів раніше з колишнім Президентом Леонідом 
Кравчуком. У статті є багато цікавих коментарів Л. Кравчука та авторки. Подаємо переклад 
Левa Іваськівa короткого уривку зі статті.

Я запитала Кравчука про рішення України від-
дати свою ядерну зброю і чи це не засудило краї-
ну до російської інфільтрації та займання. Він від-
так розказав, що діялося за кулісами перед тим.

„Сполучені Штати завжди турбувалися про 
Близький Схід, енерґію та тероризм”, – він сказав. 
„Отже, після розвалу Совєтського Союзу, США 
натискали на нас, щоби знищити нашу ядерну 
зброю і дали нам 700 млн. дол. щоби зробити це в 
1994 році”.

Чи не було це фатальною помилкою? – я запи-
тала.

„Дозвольте мені пояснити. Ми мали 165 стра-
тегічних ракет; 40 з твердим паливом а решта з 
рідким паливом, яке було дуже небезпечним. Всі 
боєголовки були вироблені в Росії та вставлені на 
українські ракети. Але до 1998 року ці боєголовки 
мусіли бути замінені або можливо вони би вибух-
нули”, – він сказав.

„Ми запитали, де можна би дістати боєголовки 
щоби замінити ці, і попросили американців допо-
могти нам. Вони відмовилися і сказали: співпра-
цюйте з нами і працюйте з росіянами, з (Борисом) 
Єлціном. Я запротестував і сказав, що не можу 
працювати з росіянами і дозволити їм обманути 
нас та обшахрувати нас”.

Кравчук відтак вів довгі переговори з Прези-
дентом Бил Клінтоном і Віце-президентом Ал 
Ґором, але США й Західня Европа наклали систе-
матичний напір на нас. „Вони погрожували нам 
санкціями, ізоляцією та особистими загрозами, 
і Україна стала заложником. Вони обіцяли нам 
захист”, – він сказав.

Це привело до безславного Будапештсько-
го Меморандому в 1994 році – який підписали 
США, Великобританія, Франція, Росія і Китай – в 

якому виразно кажеться, що країни-підписувачі 
ґарантуватимуть територіяльну цілісність Укра-
їни. Але США та інші країни зіґнорували потре-
би України.

Була інша можливість – вступити відразу 
до НАТО, щоби захистити країну від майбут-
ньої російської аґресії, розказував Кравчук. „Але 
НАТО не хотіло мати Україну як члена, а 23 відс. 
українців були проти вступлення до альянсу в 
1994 році. Із 450 парляметарів України, 380 було 
членами Комуністичної Партії, які були абсолют-
но проти НАТО і вважали, що США є ворогом 
Совєтського Союзу”.

Україна залишилася сама та роззброєна, росі-
яни впродовж наступних 20 літ зміцнювали своє 
схоплення, потрошуючи українське військо, а 
українські провідники дозволяли їм на це.

„Зовнішня фасада нашого уряду була україн-
ською, але внутрішньо вона не була українською. 
Україна тут не грала ролі. Росіяни були тут, опе-
руючи Службою Безпеки та організуючи віча 
проти України”, – сказав він.

Даєн Френсис є відомою журналісткою, авто-
ром і телевізійним коментаторем. Вона пише 
для „Вол Стріт Джорнал”, „Вашінґтон Пост”, 
„Маямі Гералд”, „Ню-Йорк Пост” та інших газет. 
Вона є редактором канадської газети „Неши-
нал Пост”. Від 1991 до 1998 року, вона була редак-
тором канадської газети „Файненшал Пост”, 
першою жінкою-редактором щоденника на цілу 
Канаду. Вищеподану статтю з „Київ Пост” мож-
на знайти на інтернеті на адресі http://www.
kyivpost.com/opinion/op-ed/diane-francis-kravchuk-
says-ukraine-still-fighting-western-ignorance-and-
russian-aggression-392720.html

ТОЧКА ЗОРУ

Захід підштовхує Порошенка до перетворення 
України на „Ірак Східньої Европи“

Юрій Романенко

У ці спекотні дні вирішується головне питан-
ня для майбутнього країни – переламають 
Петро Порошенко разом з Европейським Сою-
зом і США фракції „Самопомочі“ і Радикаль-
ної партії на зміни до Конституції чи ні. Я впев-
нений на 100 відс., що в США і ЕС просто не 
розуміють до кінця руйнівних наслідків внесен-
ня особливого статусу Донбасу до Конституції 
України.

Про наслідки розміну України ми писали ще 
задовго до подій на Донбасі, але зараз Захід-
ні еліти стурбовані тим, як швидше закри-
ти виразку Донбасу, навіть якщо при цьому 
потрібно погодитися на умови Росії. Чому Захід 
готовий грати на умовах Росії? Та тому що в 
Києві біля керма немає політиків, які були б 
здатні виконувати домовленості і привести 
Україну в життєздатний вигляд. Тому в амери-
канців і европейців вривається терпець.

Безсумнівно, що Україні сьогодні необхідний 
мир, оскільки її економіка розвалюється, а мобі-
лізація в армію при існуючому неефективно-
му державному управлінні перетворюється на 
додатковий чинник дестабілізації країни. Замо-
роження конфлікту на сході України однознач-
но має свої плюси, але ключовими є питання 
ціни та наслідків такого замороження.

Тому поспіх в такій делікатній справі загро-
жує руйнівними наслідками як для України, так 
і для Заходу.

На цей момент:
1. Якщо ми впишемо зміни до Конституції 

з формулюваннями по Луганську і Донецьку 
„народні республіки“, то ми автоматично визна-
ємо конфлікт на Донбасі внутрішнім. Таким 
чином, жодних компенсацій від Росії за аґресію 
в майбутньому ми не отримаємо.

2. Ми автоматично беремо на себе фінансу-

вання Луганської і Донецької „народних респу-
блік“. Нагадаю, що в 2013 році дотації Донба-
су дорівнювали близько 40 млрд. грн. Тобто 5 
млрд. дол. в старих цінах, що в нинішніх умо-
вах рівноцінно 120 млрд. грн. на рік. Це незруй-
нований Донбас. У скільки нам обійдуться дота-
ції непідконтрольного Києву анклаву сепара-
тистів, які за Мінською угодою отримують пра-
во на свою міліцію, прокуратуру, особливі сто-
сунки з Росією?

Хто фінансуватиме всю цю красу протягом 
наступних років? Анґела Меркель? Барак Оба-
ма, який через півтора року стане пенсіонером? 
Скільки ці миротворці готові кинути в пащу 
Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького? 
Кілька сотень мільйонів? Кілька мільярдів доля-
рів? Скільки мільярдів долярів і скільки років 
вони готові платити за умиротворення Воло-
димира Путіна на Донбасі? Нічого цього ми не 
знаємо, але нас змушують прийняти конкретні 
зобов’язання  щодо Донбасу на десятиліття впе-
ред. Чудова позиція Вашінґтону і Брюселю.

3. Ми змушені надати амнестію А. Захарчен-
кові та І. Плотницькому, а ще ми зобов’язані 
дати їм місце в Раді, а там (чим чорт не жар-
тує) і в уряді. Та й тепле крісло на Банковій я б 
теж не виключав. Адже вони такі ж громадяни 
України. Мають повне право. Розкажуть нам‚ як 
демократію будувати, а тітка Меркель і дядько 
Обама в долоньки поплескають.

„Чудовий мирний“ плян, як на мене. Тіль-
ки я впевнений, що наслідки будуть не такі, як 
намалювали собі у Вашінґтоні і Брюселі. Наслід-
ки будуть такі‚ як в Іраку, де три групи: суні-
ти, шиїти, курди вже який рік в стані громадян-
ської війни, що переросла у війну реґіональну‚ 
в яку втягується все більша кількість реґіональ-
них гравців‚ з підтримкою гравців ґльобальних. 

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Незавидна доля іракських християн

САН-ДІЄҐО. — Впродовж останніх кількох мі-
сяців, 28 халдейських християн з Іраку пере-
бувають за дротами в слідчому ізоляторові 
американської іміґраційної служби в південній 
Каліфорнії. Всі вони є членами Халдейської Ка-
толицької Церкви в Іраку, де були переслідувані 
за свою християнську віру. Вони відбули небез-
печну подорож 8,000 миль, з Багдаду до Туреч-
чини до Йордану до Европи до Мехіко, а відтак 
добрались до південних кордонів США. Одначе, 
тепер їм загрожує депортація, хоч американ-
ський уряд ще не назвав до яких країн. Колишній 
довголітній американський конґресмен з Вірджі-
нії, Френк Волф, пригадав як він минулого року 
допоміг пропхати законопроєкт у Конґресі США 
для створення позиції спеціяльного амбасадора 
в обороні переслідуваних релігійних меншос-
тей, включаючи христистиян в Іраку, Сирії, Ірані 
та Пакістані. Хоч Президент Барак Обама під-
писав цей законопроєкт ще рік тому, 8 серпня 
2014 року, досі він не призначив нікого на цей 
пост. Марк Арабо, голова Гуманітарної Фундаціїї 
Меншин зустрічався з Президентом Б. Обамою 
та різниим високопосадовцями, благаючи іх пе-
ревести маштабну евакуцію християн, котрі за-
лишилися в Іраку. („Факс Нюз”)

 ■ Росія та Китай читають пошту Джона Кері

ВАШІНҐТОН. — Державний секретар США Джон 
Кері вважає, що його електронну пошту „дуже 
правдоподібно” читають Росія та Китай. Про це 
він заявив у інтерв’ю на американській телевізії 
11 серпня. Дж. Кері додав, що він свідомий цього 
факту коли вживає електронну пошту. Він також 
сказав, що тема кібер-атак була вже темою його 
дискусій з Китаєм, і знову буде обговорена під 
час зустрічі президентів обидвох держав у Ва-
шінґтоні у вересні. Фахівці припускають, що Ки-
тай відповідальний за кібер-атаки на компютерні 
рекорди федеральних працівників США минуло-
го червня, в яких було викрадено масу особис-
тих інформацій. Китайський уряд заперечує ці 
обвинувачення. (Французька Аґенція Новин)

 ■ США осудили насильство в Ніґерії

ВАШІНҐТОН. — Сполучені Штати гостро осудили 
бомбову атаку на велелюдному ринку в ніґерій-
ському реґіоні Борно, в результаті чого загинуло 
щонайменше 47 людей. Представник Державно-
го департаменту Джон Кирбі звернув увагу на 
те, що хоча жодне угруповання не взяло на себе 
відповідальности за атаку, вона сталася в райо-
ні, де хвилю насильства приписують екстреміст-
ській організації Боко Гарам, яке протягом остан-
ніх кількох тижнів вбило сотні людей. Атака на 
ринок Сабон Ґарі сталася 11 серпня пополудні, 
коли там були натовпи покупців. Представники 
органів влади заявили, що підозріння за атаку 
падає на Боко Гарам. Протягом останніх кількох 
років це угруповання веде кампанію бомбових 
атак, викрадень та убивчих рейдів. Воно вимагає 
суворого дотримання мусульманського права 
шаріяту по всій Ніґерії. („Голос Америки”)

 ■ Звіт Комісії Фінансів Сенату США

ВАШІНҐТОН. — 5 серпня голова Сенатської Ко-
місії Фінансів, республіканець Орін Геч з Юта та 
його колеґа, демократ Рон Вайден з Ореґону, 
опублікували двопартійний звіт комісії про По-
даткову Службу США (IRS). Специфічно, йшлося 
про трактування Податковою Службою організа-
цій, які подали аплікацію на одержання статусу 
звільнення від податків. Сенатське розслідуван-
ня тривало два роки, переведено інтерв’ю 32 
службовців IRS та переглянено 1.5 млн. сторінок 
різних документів. Воно почалось в наслідок на-
рікань деяких консервативних організацій, що 
IRS надзвичайно довго переглядає їхні аплікації 
та зволікає з рішенням. Сенатор О. Геч прийшов 
до висновку, що IRS так діяла з політичних моти-
вів. Сенатор Р. Вайден твердив, що IRS так діяла 
через погане керівництво та бюрократичну не-
компетентність, а не з політичних спонук. Од-
наче, двопартійний звіт гостро критикує IRS за 
неоправдане зволікання роками аплікацій різ-
них організацій і подає ряд рекомендацій, щоби 
уможливити вирішення аплікацій до 270 днів. 
(Комісія Фінансів Сенату США)

АМЕРИКА І СВІТ                       Гімназії присвоїли ім’я Паславського
Марта Осадца

ПІДГАЙЦІ, Тернопільська область. – Під-
гаєцька районна рада 11 травня присвоїла 
місцевій гімназії ім’я Маркіяна Паславсько-
го – американця українського походження, 
котрий загинув 19 серпня 2014 року в бою 
під Іловайськом. 

М. Паславський виріс у США, в родині емі-
ґрантів, його батько теж воював за Україну і 

прищепив синові любов до України. У 2014 
році „Франко“ (М. Паславський мав такий 
позивний) пішов захищати Батьківщину у 
складі батальйону „Донбас“. Після кожно-
го бою бійці уважно прислухалися до його 
порад. 

Свій вічний спочинок М. Паславський 
знайшов у Києві, на Аскольдовій могилі. У 
похороні героя брав участь Патріярх Україн-
ської Греко-Католицької Церкви Святослав.

СОЦІОЛОГІЯ

Україна і країна-аґресор: мова‚ етнос‚ нація
Сергій Грабовський

Етнічний чинник
Етнічний чинник досі має важливе значення в 

політичному житті України. Щоб пересвідчитись 
у цьому, звернімося до наукових вислідів; візьмі-
мо дані двох опитувань, проведених Соціологіч-
ною групою „Рейтинґ“ у серпні 2013 і 2014 років. 
За даними першого опитування‚ атріотами сво-
єї країни вважало себе 81 відс. респондентів, але 
за її незалежність проголосував би лише 61 відс. 
(28 відс. не підтримали б незалежність, 11 відс. – 
не визначилися). 

Серед респондентів, які 2013 року назвали рід-
ною мовою українську, підтримало незалежність 
майже 80 відс.; серед респондентів, які вважа-
ли рідними одночасно російську та українську, 
таких було близько половини, а серед тих, які 
вважали рідною лише російську, – третина. При 
цьому супротивники незалежности України ста-
новили вагому електоральну групу, яка перева-
жала в Донбасі і доходила до 40 відс. виборців на 
півдні та сході України.

У 2014 році (опитування проводилося у всіх 
реґіонах‚ окрім окупованого Криму) ситуація змі-
нилася. Число патріотів зросло ненабагато – з 81 
відс. до 86 відс., а от число незалежників – прин-
ципово: з 61 відс. до 76 відс. (12 відс. не підтрима-
ли б незалежність, 12 відс. – не визначилися). 

При цьому понад 90 відс. опитаних, які у 2014 
році назвали рідною мовою українську, проголо-
сували б за незалежність; серед тих, хто рідни-
ми вважав дві мови – російську та українську – 
таких понад 70 відс.; 45 відс. тих, хто вважав рід-
ною мовою російську, підтримали б торік неза-
лежність України. Незалежність України підтри-
мала переважна більшість опитаних в усіх реґі-
онах країни, крім Донбасу: тут кількість як при-
бічників, так і прихильників незалежности була 
однакова – по 34 відс., і майже третина (31 відс.) 
не змогла визначитися з відповіддю.

Отже, маємо прямі залежності ставлення до 
незалежности України від рідної мови та етнічно-
го походження (адже число етнічних росіян, для 
яких або українська, або українська та російська 
є рідними, незначне). 

Але водночас з цих опитувань (і багатьох 
інших) випливають й інші висновки. Передусім 
стосовно величезного у 2013 році і менш значно-
го у 2014 році, але помітного розриву між числом 
патріотів та прихильників незалежности Укра-
їни. Виходить, що мільйони громадян України 
два роки тому і сотні тисяч торік з патріотичних 
міркувань вважали, що їхній країні краще було б 
позбутися незалежности та стати частиною іншої 
держави. Чи треба зайвий раз називати цю дер-
жаву? І ще одне. На півдні і сході етнічні україн-
ці становлять абсолютну більшість, і на Донбасі 
теж. Але настрої реґіонів далекі від автоматичної 
кореляції з етнічними чинниками, тут діють інші 
закономірності.

Недоформована нація
Неприпустимі для „нормальної“ країни показ-

ники розриву між числом патріотів і числом при-
хильників незалежности та між числом при-
хильників незалежности і числом супротивни-
ків незалежности й байдужих до неї засвідчують 
недоформованість української нації. Недоформо-
ваність ця – у свою чергу – впливає й на настрої 
етнічного ядра нації, яке наявне у кожної евро-
пейської модерної нації (єдиний виняток – швай-
царці).

Важко уявити, скажімо, що 20 відс. чи навіть 

10 відс. етнічних поляків або литовців виступа-
ють проти незалежности своїх держав, чи не так? 
Чи що, скажімо, супротивниками незалежнос-
ти Литви виступає третина литовських поляків, 
як-от торік 30 відс. громадян України, для яких 
російська мова – рідна? 

У разі зформованости української нації загаль-
на ситуація в Україні була б такою, як у Лит-
ві (адже етнічне ядро і там, і тут становить при-
близно 80 відс. громадян країни). Але об’єктивна 
спадщина колоніяльного і неоколоніяльного часу 
– починаючи від глибоко підсвідомих менталь-
них настанов, які вкорінені в культурі повсякден-
ности, і закінчуючи різними мірами економічної 
та соціокультурної інтеґрованости реґіонів Укра-
їни до російсько-імперського простору, – діє в 
іншому напрямі. Не в останню чергу тому, що в 
минулі чверть століття влада не докладала зусиль 
для подолання цієї спадщини, ба більше: її нерід-
ко очолювали типові постколоніяльні діячі, орі-
єнтовані на метрополію, представники компра-
дорського капіталу, а то й аґенти Кремля.

Потреба відмежовування
Між тим громадянське суспільство, у якому 

б критичному стані воно часом не було, все ж 
поволі, часто всупереч політикам, здійснювало 
деколонізацію України, яскравим прикладом чого 
став „ленінопад“. Громадянські активісти змусили 
владу рушити шляхом декомунізації, яка водно-
час є й українізацією та европеїзацією. 

Ба більше: наразі йдеться про потребу макси-
мального відмежовування від російської культу-
ри як такої, оскільки вона іманентно пронизана 
імперіялізмом, шовінізмом, деспотизмом і чор-
носотенством. Так, у ній є демократична течія, 
але ця течія в ній завжди була марґінальною. Не 
забуваймо, що більшовизм – перша у світі пере-
можна тоталітарна ідеологія, яка спрямовува-
ла відповідну практику, – це феномен саме росій-
ської культури.

Іншими словами, декомунізація й европеїза-
ція в Україні є складовими „змістовної україніза-
ції“, без якої неможливе завершення формуван-
ня нації як такої, як спільноти вільних громадян, 
об’єднаних певними засадничими цінностями та 
спільним стратегічним проєктом майбутнього.

При цьому, повертаючись до того, з чого почи-
налася ця стаття, зауважимо: в Україні і рідна 
мова, вказана у переписі населення та в соціо-
логічних опитуваннях, й етнічна належність – 
це наслідок особистого вибору, а не тих чи тих 
„директивних вказівок“.

Отож моноетнічність України – це наслідок того, 
що близько 80 відс. її громадян сказали: „Я – укра-
їнець“. Утім, можлива й інша формула: „Я – украї-
нець білоруського (російського, єврейського тощо) 
походження“. В першому випадку йдеться про 
етнічну тожсамість, у другому – про національну.

Вибір тієї чи іншої мови як рідної – це також 
особиста справа; навіть у разі, коли в повсяк-
денній практиці людина не користується в силу 
зовнішніх обставин українською, вибір україн-
ської мови як рідної засвідчує її певні ціннісні 
орієнтації. Зміняться ціннісні орієнтації як наслі-
док змістовної суспільної українізації – зросте 
число громадян, для яких українська мова є рід-
ною і для яких патріотизм тотожний з незалеж-
ністю.

(Радіо „Свобода“‚ 3 серпня)

Сергій Грабовський  – кандидат філософських 
наук, член Асоціяції українських письменників‚ 
Київ.
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

ІСТОРІЯ
Росія хоче привласнити князя Володимира

Напровесні цього року провідники Росії розпочали активну компа-
нію з нагоди 1000-ліття з дня смерти святого рівноапостольного князя 
Володимира‚ метою якої є утвердження в свідомості росіян ідеї‚ що 
хрещення Київської Руси насправді було хрещенням Росії і заснуван-
ням єдиного братнього народу‚ котрий потім зловмисники поділили 
на російський‚ український та білоруський. Ця вигадана у Москві ідея 
повністю відповідає кремлівській концепції „руського міра“‚ якою нама-
гаються виправдати події в Криму і Донбасі. У Москві триває приготу-
вання до встановлення величного пам’ятника князеві. 

Історики здивувалися: коли Володимир хрестив киян‚ Москви ще не 
було на мапі. Навіть у царській Росії не додумалися переносити місце 
хрещення і поставили пам’ятник у Києві над Дніпром. Але у Кремлі не 
розгубилися – у серпні буде встановлено пам’ятник Володимирові в 
Смоленську‚ бо він хрестив людей у Дніпрі‚ який починається біля цього 
російського міста.

Президент Росії Володимир Путін 28 липня на прийнятті з нагоди 
1000-річчя смерти князя Володимира й дня Хрещення Руси заявив, що 
великий князь київський поклав початок створенню централізованої 
російської держави.

Президент України Петро Порошенко у Києві того ж дня‚ звертаючись 
до присутніх на Михайлівській площі, сказав‚ що з прийняттям христи-
янства Володимир не лише визначив европейський напрямок України, 
сприяв її духовному та науковому розвиткові, а й поклав основи зв’язку 
держави з країнами Заходу. Отже‚ В. Путін вважає‚ що князь Володимир 
мав на меті російську імперію‚ а П. Порошенко вбачає у діях князя праг-
нення бути у Европі. 

Звеличування київського князя в Росії стало певною несподіванкою. 
Ще у 2008 році у проєкті „Ім’я Росїі“ Володимир не був згаданий в числі 
50 видатних історичних діячів. Війна проти України змусила Кремль 
пригадати київського князя і надати йому значнішу ролю у російській 
істеричній пропаґанді. У Москві князь буде зображений не лише з хрес-
том‚  а й з мечем‚ бо це відповідає нинішній політиці Кремля‚ швидко-
го на війни проти Грузії‚ України та інших сусідів. Патріярх Російської 
Православної Церкви Кирило заявив‚ що В. Путін двічі благословенний‚ 
бо його батько теж був Володимиром. Дехто пропонує російське місто 
Володимир переназвати на Володимир Володимирович на честь пре-
зидента. 

Насправді князь Володимир не мав й гадки про московську держа-
ву. Його метою була спершу уніфікація язичницьких культів і наступне 
хрещення для об’єднання різних навколишніх племен під владою саме 
київського князя‚ а далі вже просування сильної християнської дер-
жави у Европу.  В Росії ніби забувають‚ що після особистого хрещення 
з князем сталися великі зміни – він відмовився від позасудових страт 
і вбивств‚ заснував школи і училища‚ став допомагати бідним. Також 
знищенням язичницьких ідолів визначив шлях до Ісуса Христа.  Кремль 
тепер несе смерть і горе народам‚ які називає братніми‚ а православ’я 
перетворює на свого союзника у війні.

Князь Володимир Святославович увійшов у історію українського 
народу як Святитель, який охрестив Україну-Русь і ввів її в християнську 
цивілізацію. Великою, міцною, єдиною і сильною була при ньому Україна. 
Дружби з Володимиром, його допомоги шукали европейські імператори 
і королі. Москві не вдасться привласнити великого київського князя. З 
неї достатньо свого Володимира – далекого від святости Путіна.

Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або її видавця.

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

Кароль Шимановський, 
композитор з Тимошівки

Олександер Костирко

Т И М О Ш І В К А ,  Ч е р к а с ь к а 
область. – 8 липня до цього села 
приїздила делеґація обласного 
управління культури, де пригада-
ли про видатного земляка, поль-
ського композитора Кароля Шима-
новського і вирішили поцікавити-
ся, чи не можна в селі провести 
міжнародний фестиваль клясичної 
музики. В школі, яка вже 10 років 
носить ім’я композитора, утворе-
но музей, в якому нас зустрів екс-
курсовод – учень дев’ятої кляси 
Андрій Юрченко.

Сільський голова Тимошів-
ки Григорій Бадрак розповів, що 
в школі тяжкі справи – її можуть 
зачинити. Зараз в селі прожи-
ває 777 осіб‚ в школі навчається 
60 дітей. Зимою школа опалюєть-
ся газом і можливості заплатити 
за нього не буде. Хочуть просити 
допомоги в польських властей.

3 жовтня 1882 року у селі Тимо-
шівці, біля Кам’янки, народився К. 
Шимановський, який став видат-
ним польським композитором і у 
світі клясичної музики посідає міс-
це поруч з Фредериком Шопеном. 
Він був також музичним крити-
ком, піяністом і педагогом, засну-
вав групу композиторів „Молода 
Польща“. 

У Тимошівці родина Шиманов-
ських оселилася ще у XVIII ст.

Рід Корвін-Шимановських дуже 
давній і походить з Мазовша. Пріз-
вище утворилося від маєтку Шима-
нове, де колись, у XVI ст., мешка-
ла родина. Шимановські були відо-
мі як активні учасники політично-
го життя, зокрема повстань проти 
Москви. Батько композитора Ста-
ніслав мав маєток Орлова Балка 
(тепер у Кіровоградській області), 
а Тимошівку успадкував від сво-
го батька і став одним з чотирьох 
власників села. Раніше Тимошівка 
належала поміщиці Катерині Дави-
довій з Кам’янки, але вона була 
змушена продати село за борги.

Матір композитора Анна Тау-
бе походила з Курляндії, Латвія, 
але її родина здавна жила в Укра-
їні. Діти подружжя були обдаро-
вані – Анна малювала, Фелікс був 
талановитим піяністом, Станісла-
ва стала славною співачкою, Зофія 
писала вірші і перекладала фран-
цузькою мовою пісні брата. Ріднею 
Шимановських були музичні роди-
ни Блюменфельдів і Нейгавзів, тож 
їхні діти вчилися в музичній школі 
Ґустава Нейгавза у Єлисаветграді, а 
його син Гаррі (Генріх) часто бував 
у Тимошівці. 

Кароль вперше сів до фортепія-
на у п’ятирічному віці і став учнем 
свого батька, який грав на віолон-
челі та фортепіяні, цікавився мате-
матикою і астрономією, а також 
літературою. Кароля охрестили у 
костелі міста Сміли 21 жовтня 1882 
року. 

Кароль зростав у середови-
щі української народної культури, 
українські няні співали малюкові 
українських пісень і це мало вплив 
на його музичний світ. 

У листах К. Шимановський 
писав: „Не раз бракує мені Украї-
ни, її сонця, її далеких просторів. 
Відчував її усією душею, любив її 
доброчинний клімат, її буйність 
і солодкість“. На його творчос-
ті позначилася суміш народних 

культур в Україні, де жили тата-
ри, вірмени, німці, євреї, а також 
козацтво. Віяння цих культур від-
чувається у його симфонічних тво-
рах, в опері „Король Роджер“. Єди-
ним місцем на світі, де можна було 
творити музику природно і вільно, 
була для композитора Тимошівка. 
Він писав, що лише в цьому селі міг 
„купатися спокійно і ліниво у єди-
ній вартісній речі – у надхненні“. 

Після школи Г. Нейгвза К. Шима-
новський вчився у Варшаві, у 1903-
1905 роках в Берліні позайомив-
ся з Рихардом Штравсом, котрий 
став його наставником у наступних 
роках. У Франції плідним було зна-
йомство з Клодом Дебюсі. Також 
він був близький до російського 
балету Сергія Дяґілева у Парижі, а 
танцівникові Борисові Кохно (ця 
родина теж тісно пов’язана з Чер-
кащиною) присвятив свою повість 
„Ефеб“. Приятелем композитора 
був відомий польський письмен-
ник Ярослав Івашкевич, частий 
гість у Тимошівці. 

Після більшовицької револю-
ції родина Шимановських виїхала 
до Польщі. Здоров’я композитора 
було зіпсоване, він хворів на тубер-
кульозу, тому наймав віллу „Атма“ 
у гірській оселі Закопане, звідки 
виїздив на лікування до Швайца-
рії, де й помер у Лозанні 29 березня 
1937 року. Його поховали у пантео-
ні заслужених людей в Кракові. 

У Тимошівці кілька разів бував 
редактор „Свободи“ Левко Хмель-
ковський, а одного разу запросив 
до села польську журналістку Тере-
су Седляр-Колишко. Робив спроби 
популяризувати твори композито-
ра. Важко було дістати його ноти, 
але допомогли у Генеральному кон-
сульстві Польщі в Києві. У селі він 
розшукував речі з дому Шиманов-
ських і переконався, що меблі збе-
реглися і була можливість викупи-
ти їх для музею. Також він пере-
клав українською мовою книжку 
сестри К. Шимановського – Зофії 
„Оповість про наш дім“ – розпо-
відь про Тимошівку, носталгічний 
спомин про дім батьків. 

На жаль, більшовицькі часи 
з р у й н у в а л и  с і м е й н і  у к л а -
ди, родинні зв’язки, вихолости-
ли душевність людських взаємин, 
нічого не залишилося й від дому 
Шимановських. 

Меморіяльна дошка на школі.
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                            

У проводі сталися зміни
У „Свободі“ 31 липня було 

вміщено мого листа „До милої 
зустрічі на Союзівці“, який вима-
гає уточнення. У першому пара-
графі серед урядовців з Ляндсгу-
ту замість Ігоря Сохана будуть 

Алько Слоневський та Ніна Шуст, 
а з Мітенвальду, крім Мелянії 
Банах, буде Христина Турченюк. 

Ярослав Ликтей,
Вайтсборо‚ Ню-Йорк

Школі присвоїли ім’я Олійників
9 липня депутати районної ради 

приняли постанову, що Піддністрян-
ська середня школа носитиме ім’я 
братів Олійників, визначних уро-
дженців села Піддністряни.

Роман Рахманний (Олійник) – 
письменник, публіцист, радіоко-
ментатор, лавреат державної премії 
України ім. Тараса Шевченка, прожи-
вав у Монреалі.

Іван Олійник був командиром 

загону УПА, загинув у боротьбі за 
волю України.

Степан Олійник – полковник армії 
США у відставці, доктор політоло-
гії, відзначений багатьма нагорода-
ми США та України, живе у Вашінґ-
тоні. 18 липня йому виповнилося 85 
років. 

Ольга Баран‚ 
Жидачів, Львівська область 

Дари йдуть до Миргорода
Діяспорна   бібліотека ім.   Гали-

ни   Король спільно з доброволь-
цями організації  „Миргород-
допомога“   продовжують   добро-
дійну акцію „Іграшки – малень-
ким біженцям“. Щойно ми розда-
ли дитячий одяг, іграшки та різні 
потрібні дітям речі, які надіслала 
з   Торонто родина   Анни і Богда-
на Назаровичів. Маленькі  україн-
ці, кинуті   аґресією у вир  курних 
доріг і нестатків, дуже тішилися 
подарунками. 

Зверніть увагу на нашу акцію. 
Наша   адреса: „Миргород-допо-
мога“‚ вул. Ведмедівка, 55‚ Мир-
город‚ Полтавська область, 37600 
Ukraine. Тел.: (380-5355) 46-499.

  З ініціятиви Товариства укра-
їнської   мови (США),   яке очолює 
Віра Боднарук, від громади   Осе-
редку   імени св. Андрія на Фльо-
риді в дар миргородській бібліо-
теці надійшло багато  цінної наці-
ональної літератури – книги най-
давніших і  сучасних авторів. 

На відзначення   роковин 28 
серпня 2014 року відходу чоло-
віка й діда, відданого лицаря   

української національної ідеї   св. 
п. Ореста Бойка, його дружина 
Любомира  переслала в дар  біблі-
отеці збірку цінних українських 
видань   з власної   книгозбірні, 
серед   яких дослідницька, довід-
кова, мемуарна, художня літера-
тура, документальні праці про 
битву під   Бродами, досліджен-
ня з   питань трагедії Лемківщини 
та   Української Галицької Армії, 
книги Василя Барки, казки   Іва-
на Франка‚   а також творча спад-
щина   Олександра   Копача, Васи-
ля Стефаника, Юрія Тиса, Ната-
лії Левицької-Холодної і особли-
во коштовне й рідкісне на укра-
їнських обширах повне видання   
творів   Тараса Шевченка (видав-
ництво Миколи Денисюка, Чика-
ґо). При запалених  свічках тихою 
молитвою ми пом’янули св. п. О. 
Бойка, який на американській 
землі ніколи не забував милої сер-
цю  України.

 
Анатолій Сазанський, 

Олена  Трапікас,
 Миргород‚ Полтавська область

„Далеко не одиниці вважають 
війну Росії проти України несподі-
ванкою“‚ – такий висновок я зробив 
після того, як прочитав у „Свободі” 
від 12 червня цього року, у розділі „З 
редакційної пошти” вірш знаменито-
го українського поета Дмитра Пав-
личка „Пророчі слова”, які доводять, 
що поет передбачав подібне, причому 
задовго до початку цієї війни.

Як літератор‚ фактично не друко-
ваний у центральній українській пре-
сі‚ хоча маю кілька поетичних збірок, 
я теж передбачав таке не лише у своїх 
висловлюваннях, а ще й віршований 
твір про це написав 23 жовтня 2003 
року, тому й роблю такий висновок. 

І додаю до цього вірш, коли стався 
міжнародний конфлікт біля Керчен-
ської протоки, на самому півдні Укра-
їни. Щоправда у тих рядках ще відчу-
вається якась надія на „братерство”, 
над чим я сьогодні щиро сміюся, але 
передбачення про війну було. 

Однак я тоді ще не був редактором 
єдиної в Кривому Розі міської укра-
їномовної газети „Промінь Просві-
ти”. На той час я працював вантажни-
ком на центральному ринку, бо після 
третього протестного голодування в 
2001 році на захист свободи слова був 
звільнений адміністрацією з посади 
редактора радіомовлення державно-
го телерадіобєднання „Криворіжжя”. 

Боже! Скільки тих слів про братерство народів злетіло
У святі небеса і над світом злиденним кружля!
Скільки тих квіточок у букетиках дружби рясніло!
То чому ж на кордоні під дамбою стогне земля?
Бо забуто слова, а ті квіти давно вже зів’яли,
Нова мода прийшла: продавати чуже і святе.
Так і нас поведуть на мотузці в чужинські підвали,
То вже може хоч там у свідомості щось проросте?
Про коріння тоді у підвальній сирій холоднечі
Нагадає хіба, що хирляве стебельце верби,
Та вже пізно, бо й спогад про зиму у баби на печі
Із дитинства далекого нам не розвіє журби.
Бо сьогодні під дамбою стогне земля, а не потім,
Ми сьогодні – за крок до неволі, війни і пітьми,
І розлучниця-осінь готує вінок в позолоті
Наче знає причину, чому ворогуємо ми.

А хіба ми не знаєм? Бо правлять сексоти й бандити,
Україну й Росію зіштовхують тільки вони.
Їм такий ось конфлікт – наче золота дикого злиток:
Розділяй і пануй в передгроззі нової війни!
Тільки стогне земля і не хоче під чобіт лягати,
Хоче вільно родити, щоб квіти були, щоб слова
Із високих небес повернулись до рідної хати,
Де ще пам’ять про мир, про братерство і дружбу жива.
 

Сергій Зінченко‚
Кривий Ріг

Чому стогне земля 

Стаття нагадала про роки війни
Стаття майора Петра Содоля 

„Спогади: війна у В’єтнамі – весна 
1965 року“ („Свобода“‚ 10 і 17 лип-
ня) нагадала як у роки в’єтнамської 
війни „Свобода“ запрошувала 
подавити імена і прізвища амери-
канських військових українсько-
го походження‚ які несли службу в 
зоні бойових дій‚ щоб можна було 
привітати їх з нагоди українських 
свят Різдва Христового і Велико-
дня‚ а також вислати їм українську 
газету „Свобода“. 

У день Різдва віруючі американ-
ські вояки не брали участи в боях 
у В’єтнамі. Це також стосувалося й 
вояків українського походження 7 
січня. Розповідали‚ що тоді чима-
ло військових неукраїнців заявляли 

про своє нібито українське корін-
ня‚ щоб їх не висилали на передо-
ву лінію. 

Дякую „Свободі“ за нову рубри-
ку професора Степана Федаки 17 
липня про події на сході України та 
за статтю в тому ж числі про Дон-
бас Анатолія Герасимчука. 

Чи могла б „Свобода“ надруку-
вати хоча б в скороченому форма-
ті статтю Володимира Рожка про 
нищення комуністами православ-
них святинь на Волині? 

Висилаю 50 дол. на пресовий 
фонд „Свободи“ з вітаннями всім 
працівникам редакції.

Христина Принада‚
Ґейтерсбурґ‚ Мериленд

Брія Блесінґ дає 12 благодійних концертів
ВАШІНҐТОН. – 21 серпня в столиці від-

будеться один з 12 благодійних концертів 
Брії Блесінґ, організованих „Об’єднаною 
допомогою Україні“ (United Help Ukraine). 

Б. Блесінґ – відома в Україні американка з 
українською душею. Ця молода і талановита 
співачка і музикантка народилась в Шуґар-
Ленді, Тексас. Її сім’я переїхала в Україну, 
коли Брії було 13 років. Понад 20 років вона 
живе, працює і виступає у Львові‚ вважає 
себе українкою і розмовляє українською 
мовою краще, ніж багато людей, які народи-
лись і виросли в Україні. 

В серпні талановита співачка приїхала 
до США і Канади, щоб дати 12 благодійних 
концертів на підтримку жертв військово-
го конфлікту. Б. Блесінґ співає українською і 
англійською мовами. 

Під час участи в українському конкур-

сі „Голос України“ вона співала українську 
пісню „Я піду в далекі гори“ настільки чудо-
во, що Святослав Вакарчук, соліст відомого 
українського гурту „Океан Ельзи“, погодив-
ся стати її наставником протягом змагань. 

Протягом минулих Різдвяних свят Б. Бле-
сінґ дала декілька благодійних концертів в 
зоні війни. Вона каже, що її ґітара тепер без-
цінна, бо підписана українськими вояками 
протягом її благодійної тури. Після цієї тури 
вона написала свою першу українську піс-
ню „Ми –Україна“‚ яка відразу стала попу-
лярною. 

Благодійні концерти Б. Блесінґ відбудуть-
ся в Сан-Франциско 15 серпня‚ у Вашінґ-
тоні 21 серпня‚ в Сакраменто (Каліфорнія) 
22 серпня‚ в Портланді (Ореґон) 23 серпня‚ 
в Сієтлі (Вашінґтон) 24 серпня‚ у Ванкуве-
рі 26 серпня‚ в Мінеаполісі 28 серпня‚ в Ралі 

(Північна Каролайна) 29 серпня і в Атлан-
ті (Джорджія) 30 серпня. (Раніше концерти 
відбулися в Сиракюзі, Бінґгамтоні та Торон-
то).

Д о к л а д н і ш у  і н ф о р м а ц і ю  п р о  в с і 
к о н ц е р т и  Б .  Б л е с і н ґ  м о ж н а  з н а -
йти на сайті https://www.facebook.com/
events/157776400911105k9. Концерти в кож-
ному з міст організовують українські акти-
вісти та благодійні організаціями. 

Концерт у Вашінґтоні відбудеться в цен-
трі міста, в районі станції метро „Центр“. 
Концерт розпочнеться у 7-ій год. вечора 21 
серпня за адресою: 945 G St. NW, Washington 
DC 20001. Квитки можна придбати на www.
UnitedHelpUkraine.org/tickets. Дітям до 10 
років – вхід безкоштовний. 

United Help Ukraine
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Віче підтримало Україну
Володимир Мигович

СІЄТЛ, Вашінґтон. – 18 липня 
у велелюдній відпочинковій зоні 
„Green Lake Park“ відбулося віче 
солідарности з Україною‚ прове-
дене за сприянням Асоціяції укра-
їнців штату Вашінґтон, парафії 
Зарваницької Божої Матері, Фун-
дації „Вільна Росія”. Ініціятором і 
організатором акції була громад-
ська діячка Ірена Даниш, яка звер-
нулась через інтернет до багатьох 
національних еміґрантських орга-
нізацій і американської громад-
ськости і розповіла, з якою метою 
скликається зустріч. 

Саме на цей час припала сум-
на річниця трагедії маляйзійсько-
го „Боїнґа-777” як наслідку війни, 
розв’язаної в Україні проросій-

ськими сепаратистами, керова-
ними Кремлем. Виявити солідар-
ність і висловитись проти війни 
прийшли нідерляндці, маляйзійці, 
литовці, латвійці, росіяни. Майо-
ріли прапори Грузії, Польщі, Кана-
ди, Австралії. Люди говорили про 
загрозу великої війни в Европі, про 
те, що тисячі людей вже перебува-
ють у небезпеці і гуркіт війни може 
сягнути американського берега. 

Напередодні акції організатори 
поширили інформацію про ситу-
ацію в Україні та небезпеку з боку 
Росії. Під час віча учасникам розда-
вали листівки з адресами і телефо-
нами високопосадовців‚ щоб закли-
кати їх до дії на підтримку миру. 

На закінчення було оприлюдне-
но заяву-відозву на адресу Сена-
ту і Білого Дому, у якій сказано: 

„Попередьте повномаштабну війну 
зараз. Зробіть мир в Україні пріо-
ритетом. Підтримайте правосуддя 

і міжнародний трибунал з розслі-
дування катастрофи маляйзійсько-
го літака“.

Створено новий Відділ Юнацтва при Осередку СУМ в Чикаґо
Богдан Гаргай

НЮ-ЙОРК. – День 14 черв-
ня 2015 року залишиться істо-
ричним днем для Спілки Україн-
ської Молоді в Америці, а особли-
во для Осередку СУМ ім. Миколи 
Павлушкова в Чикаґо. Того ж дня 
офіційно засновано новий Відділ 
Юнацтва СУМ, якому дано назву 
„Маріюполь“ та порядкове чис-
ло 55.

Для загалу української грома-
ди годиться подати кілька даних 
про діяльність СУМ в Амери-
ці, яка цього року вступила у 66 
річницю своєї діяльности. Наша 
Спілка в Америці була створена 
у 1949 році. Основоположниками 
СУМ на американській землі були 
переселенці з Европи, члени ОУН 
та УПА, подвижники ідей Спіл-
ки Визволення України (СВУ) та 
СУМ, керівниками яких були Сер-
гій Єфремов і Микола Павлушков. 
Ці організації, які діяли в Україні в 
роках 1925-1930, були зліквідова-
ні на Харківському процесі, а їхні 
провідники виселені на заслання 
та згодом знищені. 

На ориґінальних ідеях членів 
СВУ-СУМ, головною ціллю яких 
було змагатись за незалежну укра-

їнську державу, нове повоєнне 
покоління відновило діяльність 
СУМ у 1946 році в Німеччині з 
метою працювати під гаслом „Бог 
і Україна“ у вихованні української 
молоді для здобуття волі України.

І так починаючи від 1949 року 

по сьогоднішній день СУМ в Аме-
риці розрісся до великої потуж-
ної організації. Під час понад шес-
тидесятилітнього існування, СУМ 
в Америці своєю діяльністю гор-
диться та пишається. (Деталь-
ніші інформації про нашу Спіл-

ку в Америці можна отримати на 
сумівській веб-сторінці www.cym.
org/us).

Всім відомо, що у місті Чика-
ґо успішно проводить свою діяль-
ність один із найбільших та актив-
ніших Осередків СУМ в Америці – 
Осередок ім. Миколи Павлушкова. 
В останніх роках українська гро-
мада в Чикаґо поповнилася ново-
прибулими з України, які вклю-
чились до діяльности української 
громади, а їхні діти вже народже-
ні тут, вступали до наших шкіл 
українознавства та до молодечих 
організацій. Рівночасно українські 
поселення в Чикаґо почали пере-
селюватись поза межі центру та 
почали творити нові центри жит-
тя поза так званим „давнтавном”. 

Багато родин, маючи дітей які 
були зацікавлені стати членами 
СУМ, почали вести переговори із 
діючою управою Осередку, щоб 
уможливити своїм дітям участь 
у сумівській виховній діяльнос-
ті. Дуже допоміжним у цьому була 
українська католицька парафія св. 
Йосифа Обручника, парохом якої 
є о. Микола Бурядник, який дуже 
прихильно поставився до цього та 

Представники Асоціяції українців Вашінґтону під час віча. (Фото: 
Володимир Мигович)

Юнацтво складає присягу. (Фото: Вікторія Кавка)

Осередок СУМ в Чикаґо з новим Відділом „Маріюполь“. 

(Закінчення на стор. 9)
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Фестиваль на „Тризубівці” присвятили Дню Батька
Роман Лужецький

ГОРШАМ, Пенсильванія.  – 
19 червня відбувся фестиваль 
з нагоди Дня Батька, який від-
крив Евг ен  Лу ців  молитв ою 
„Боже великий, єдиний”. При-
сутні вшанували хвилиною мов-
чання пам’ять „Небесної сотні” 
та полеглих воїнів, котрі віддали 
життя в Донецькій та Луганській 
областях за єдину Україну. Далі 
від імени Данила Ниша, голови 
Українського Спортового Осе-
редку „Тризуб”, він привітав усіх 
із Днем Батька.

Державні гимни США й Украї-
ни стали першими акордами уро-
чистостей на літній сцені. Роз-
важав присутніх дитячий колек-

тив „Червоні маки” з Трентону, 
Ню-Джерзі,  під керівництвом 
Григорія Момота та його доньки 
Христини. Сашко Перпета, Рос-
тислав і Вікторія Бочаки, Тарас 
Михайлишин,  Марко Івасюк, 
Софія Мусієнко, Оленка та Хрис-
тя Михайлишини своїми висту-
пами на „Тризубівці” подарували 
глядачам величезне задоволення. 
Вони виконали в’язанку народ-
них танців, які своєю динаміч-
ністю захопили всіх присутніх.

Після мистецької частини від-
булася забава під звуки орке-
стри „Карпати”, а на футбольних 
полях пройшов турнір копано-
го м’яча – фінали за чаші Амери-
канської аматорської футбольної 
федерації.

Табір СУМ вишколює майбутніх провідників
Дмитро Ленчук, 
Ольга Левченко
 
ЕЛЕНВІЛ‚ Ню-Йорк. – Виховно-

вишкільний табір Спілки Україн-
ської Молоді (СУМ) „Герої Украї-
ни“ ім. Алли Горської тривав упро-
довж двох тижнів, з 28 червня до 11 
липня. Таборовики відвідували лек-
ції відомих виховників СУМ та бра-
ли участь у тренуваннях з провідни-
цтва під керівництвом коменданта 
Христини Кобилецької та головного 
виховника Дмитра Ленчука.

Головним проєктом табору була 
експериментальна „Таборова упра-
ва“, що була відповідальною за орга-
нізацію усіх заходів, включаючи 
ватру, баль-маскараду, збір фондів 
на допомогу українським військо-
вим. Представники управи мали 
керуючі посади і відбирали таборо-
виків в комітети, що організовували 
всі головні заходи та проєкти. 

Виховники підготували віде-
офільм на підтримку українських 
військових, а також культурну про-
граму на таборову ватру, але через 
безперервний дощ програму з жар-
тами, віршами та піснями перенесли 
у приміщення. 

„Культурники“, що складали одну 
з найбільших груп у таборі, розді-
лилися на підкомітети для створен-
ня не лише символічного прапору 
табору та постановки традиційно-
го народного танцю для фестивалю 
„Надія є!“, а й для організації тради-
ційного свята Івана Купала та балю-
маскаради. 

„Ратники“, чисельність яких 
була не меншою‚ ніж „Культурни-
ків“, створили тематичну гру „Захо-
плення прапора“, а також змінили 
оформлення брами табору. 

„Міжнародники“ організували 
комітет для прийняття запрошено-
го з України рок-гурту „Лама“, який 
виступав на фестивалі. 

„Суспільники“ організували зма-
гання сумівців, які мали вирішити‚ 
як допомагати Україні з Америки та 
як утримувати територію табору в 
чистоті. Плястикові пляшки пізні-
ше обміняли на гроші‚ які відправи-
ли українській гуманітарній органі-
зації „Вільні люди“, яка діє в Харко-
ві і допомагає батальйонам на схо-
ді України.

Табір був створений для вшану-
вання пам’яті українських героїв – 
від Володимира Великого до Алли 

Горської, Степана Бандери, „Небес-
ної Сотні“. Кожному дню була при-
свячена тема та лекція з історії 
України. 

На Святі Героїв голова Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович звер-
нувся з промовою до сумівців. Табо-
ровики також дивилися докумен-
тальний фільм про українську капе-

лю бандуристів „Music of Survival“, 
мали зустріч з режисером Орес-
том Сушком, який отримав пре-
мію за цей фільм. Таборовики також 
виступали на фестивалі „Надія є!“ з 
трьома піснями і танцем. 

Упродовж двох тижнів таборови-
ки отримували практичний досвід‚ 
щоб стати активними учасниками 
української діяспори. 

Оленка Михайлишин (зліва) разом з дитячим танцювальним ансамблем 
„Червоні маки” вітають з Днем Батька о. Тараса Науменка з Собору св. 
Володимира, що у Філядельфії. (Фото: Роман Лужецький).

Таборовики з українським рок-гуртом „Лама“. (Фото: Христина Іваник)

посприяв і надав церковне примі-
щення для проведення сумівських 
сходин та зайняттів.

З допомогою Управи Осередку 
СУМ та тогочасного голови Пав-
ла Бандрівського, почались роз-
мови з Крайовою Управою (КУ) 
СУМ та полагодження всіх адмі-
ністративних та організаційних 
справ для створення нового Від-
ділу Юнацтва СУМ, який орга-
нізційно був би підпорядкований 
Управі Осередку СУМ ім. Миколи 
Павлушкова в Чикаґо. Полагодив-
ши всі адміністративні справи, КУ 
СУМ на свойому засідання у трав-
ні цього року формально вине-
сла рішення та дала свою згоду на 
створення другого Відділу Юна-
цтва СУМ Осередку СУМ в Чика-
ґо, затвердила прохання назва-
ти Відділ „Маріюполь“, та надала 
йому порядкове число 55. 

Тепер в Осередку діятимуть два 
Відділи Юнацтва: первинний Від-
діл „Одеса“ (порядкове число 2) 
та новостворений Відділ „Марію-
поль“.

Згідно з традицією закриття 
виховного сезону, 14 червня від-

бувся День Сумівської Молоді. На 
цьому урочистому святі відбув-
ся святочний апель на якому від-
значено юнацтво за успіхи здобу-
ті під час виховного сезону. Нада-
но відзнаки за успішне складан-
ня юнацьких іспитів старшого та 
молодшого юнацтва, переведено 

церемонію переходу молодшого 
юнацтва у старше, а старшого юна-
цтва у ряди Дружинників СУМ.

Особливо висловлено призна-
ння юнацтву за участь у цьогоріч-
ному Злеті СУМ, який відбувся на 
Оселі СУМ в Еленвілі, Ню-Йорк, 
на якому поодинокі члени здобу-

ли нагороди, а танцювальний гур-
ток старших юначок здобув пер-
ше місце. У загальному точкуван-
ні Відділ „Одеса“ на цьогорічному 
Злеті Юнацтва СУМ здобув тре-
тє місце, за що належиться велике 
признання.

Кульмінаційною точкою програ-
ми було офіційне проголошення 
створення нового Відділу Юна-
цтва СУМ. Участь у цій церемонії 
взяв голова КУ СУМ Юрій Мики-
тин. Після відчитання святочно-
го наказу КУ, відбулося зложення 
присяги яку виголосив, тримаю-
чи сумівський прапор, новоприз-
начений Булавний Марко Крутяк.

Зі святочним привітальним сло-
вом виступив голова КУ, який в 
особливий спосіб привітав чле-
нів новоствореного Відділу Юна-
цтва, а їх нараховується 80 чле-
нів! Він також зложив щиру подя-
ку о. парохові Бурядникові, бать-
кам юнацтва які повірили своїх 
дітей сумівському проводові та 
виховникам під проводом Голов-
ної Виховниці Марійки Крутяк. 

На завершення з привіталь-
ним словом виступив новообра-
ний голова Осередку СУМ Тарас 
Дрозд з побажаннями успіхів у 
праці та гарного літнього відпо-
чинку.

(Закінчення зі стор. 8)

Створено новий...

Булавний нового Відділу „Маріюполь“ Марко Крутяк складає присягу. 
(Фото: Вікторія Кавка)
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10 Year Term 
Life Insurance*

For instant quotes call
888-538-2833

*  Not available in all states.

  Minimum policy $20,000
  Issue age 16-85
  In Maryland, the issue ages are 46-85
  Premium rates will not go up. 
  Payable for 10 years

Term Coverage at Extra Affordable Rates!

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
General information – 800-253-9862
www.UkrainianNationalAssociation.org
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

The Ukrainian National Association, Inc.

10 Reasons to 
Buy Term Insurance

Reason #1: You own a home
Reason #2: You’re in debt
Reason #3: Marriage
Reason #4: A new baby
Reason #5: You buy a bigger home
Reason #6: A promotion
Reason #7: A growing family
Reason #8: A new job
Reason #9: You become widowed 
          or divorced
Reason #10: Retirement

Term Life Insurance provides a solution for you 
temporary life insurance needs, protecting you 
and your family for a specifi c period. Payout 
only within term of policy.

Monthly premiums for $100,000 policy.

Age Male Female
   non smoker non smoker

 35 $10.33 $9.45
 40 $12.86 $11.11
 45 $17.33 $14.18
 50 $24.68 $18.29
 55 $34.93 $24.15

Rates!Rates!
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Презентація мистецького альбому принесла ряд пропозицій
Левко Хмельковський

ГАНТЕР, Ню-Йорк. – 2 серпня в 
гуцульській Ґражді відбулася презен-
тація нової книги альбомного фор-
мату „Українська Академія Мисте-
цтва. Історія заснування та фунда-
тори“, яку випустило у світ видавни-
цтво „Родовід“, котре понад 20 років 
тому заснувала в Києві журналіст-
ка і нинішній директор Лідія Лихач. 
Докладна розповідь про це видання 
була у „Свободі“. 

Видавництво щороку радує книго-
любів новими альбомами, виданими 
на високому поліграфічному рівні. 
Л. Лихач – засновниця видавництва, 
закінчила факультет журналістики 
Київського національного універси-
тету ім. Тараса Шевченка, працювала 
у Миколаєві і Черкасах. У 1991 році 
заснувала журнал „Родовід“, а у 1992 
році – видавництво. 

На початку 1990-их років я щодня, 
як радіорепортер, зустрічав Л. Лихач 
серед учасників пішого українсько-
американського походу за мир від 
Одеси до Києва. Я приїздив для раді-
озапису, а вона, маленька, тендітна 
кореспондентка газети „Молодь Чер-
кащини“ йшла у поході від села до 
села. 

На зустрічі в Гантері я розповів 
про давнє знайомство з Л. Лихач і 
високо оцінив її відданість обраній 
темі.

Л. Лихач представила Наталія 
Соневицька, директор центру укра-
їнської культури в Гантері. Гостя цен-
тру розповіла про те, як йшла до 
своєї мрії від тематичної сторінки 
„Спадщина“ у черкаській молодіж-
ній газеті до видавництва, яке ста-
ло оберегом української мистецької 
спадщини у багатьох її площинах. 

Промовляли Тит Геврик, Натал-
ка Ґавдяк та інші учасники зустрічі, 
які висловили надію, що закордон-
ні українці даруватимуть видання 
„Родоводу“ вищим і середнім шко-
лам, бібліотекам, приятелям. Дореч-
ні такі дарування в американсько-
му середовищі, особливо мистець-
ким школам, щоб поширювати відо-
мості про культурний доробок Укра-
їни, його значення у світі. Сторін-
ка видавництва в інтернеті: www.
rodovid.net.

Промовці відзначили, що „Родо-
від“ і Л. Лихач заповнюють прога-
лину в історії українського мисте-
цтва, що утворилася в роки пану-
вання комуністичного режиму. У 
цій справі „Родовід“ мав би стати не 
лише видавництвом, а й осередком 
відродження втраченого доробку. 
Назріла проблема реставрації старо-
винних укранських килимів, описа-
них у альбомі „Родоводу“. Для цієї та 
інших подібних цілей потрібен фонд 
підтримки музейних колекцій. Важ-
ливим є видання каталогів музей-
них зібрань. Добрим прикладом у 
цій справі вже служить Український 
Музей Ню-Йорку. А що знають у сві-
ті про український текстиль, гончар-
ство, різьблення, інші види народно-
го мистецтва? Розпочата колись Л. 
Лихач тематична сторінка „Спадщи-
на“ у газеті тепер має стати періодич-
ним часописом. 

Чекають на дослідження закор-
донні колекції українських арте-
фактів. У Санкт-Петербурзі, в Росії, 
наприклад, є велике зібрання україн-
ського народного вбрання, досі май-
же недоступне дослідникам. 

Значну ролю можуть відграти у 
відродженні культурної спадщини 
колекціонери. За приклад може слу-

Учасники презентації (зліва) Наталкая Ґавдяк, Лідія Лихач, Наталія 
Соневицька. (Фото: Левко Хмельковський)Під час зустрічі у Гантері.

(Закінчення на стор. 16)
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Усна історія розповідає про закордонних українців
Левко Хмельковський

Святослав Боженко. „Родом з Микільської 
Слобідки“. Упорядник Дмитро Малаков. Київ. 
Університетське видавництво „Пульсари“, 2015. 
194 стор.

Видання у площині усної історії мають ту 
перевагу, що сприймаються як безпосеред-
ня оповідь свідка тих чи інших історичних 
подій. І заслуга відомого київського істори-
ка Дмитра Малакова не лише у тому, що він 
зберіг стиль розповіді автора, а у й тому, що 
розшукав Святослава Боженка у далекому 
від Києва Сан-Франціско і намовив до нелег-
ких споминів. Активно допомагала історико-
ві мисткиня Катерина Кричевська-Росандіч з 
Каліфорнії, яка знає С. Боженка з таборів для 
переміщених осіб в Німеччині. Обоє похо-
дять з Києва. 

Спомини С. Боженка охоплюють часи, 
коли сам він був ще підлітком, потім юнаком. 
І це позначилося на безпосередності споми-
нів. Що бачив, про те розповів, без історич-
них узагальнень. А побачити довелося чима-
ло невеселого. У 1929 році, коли він народив-
ся, його батька Бориса Боженка і маму Євге-
нією вислали з немовлям до Туркменіста-
ну. Батько був професійним ентомологом і 
це врятувало родину серед голоду, холоду і 
безправ’я. Врятувала навала сарани, з якою 
не знали, що вдіяти, а батько знав. Йому 
повернули громадянські права і призначили 
керівником експедиції для боротьби з сара-

ною. Тоді ж його запросив для допомоги шах 
Ірану Реза-Пахлаві. Батько також налаго-
див знищення інших небезпечних шкідливих 
комах.

Після повернення в Україну батько зали-
шився серед провідних професіоналів у сво-
їй науковій площині. Багато подорожував 
країною і привозив харчі, котрих в Україні 
завжди бракувало. Жили у передмісті Киє-
ва – Микільській Слобідці, де мали буди-
нок з садом. Тепер цього селища немає. Роки 
німецької окупації виявилися важким випро-
буванням. Голодні були роки… Мама ходила 
у села міняти одяг на харчі, ризикувала жит-
тям і здоров’ям. Малорічний Святослав теж 
намагався добувати продовольство, де тільки 
міг. Батько працював у відділі захисту рослин 
Академії наук. 

 Маючи гіркий досвід репресованого, при 
наближенні Червоної армії до Києва він 
посадив родину до потягу і рушив на Захід. В 
Німеччині була важка праця у промисловос-
ті, постійна небезпека бомбардувань, а коли 
настала тиша, виникла загроза примусово-
го вивезення до СРСР. Боженки уціліли, виї-
хали до Бразилії, а звідти – до США. У Сан-
Франціско він працював хеміком в універси-
теті до виходу на пенсію. 

Оповідь С. Боженка закінчується 1946 
роком. Нинішній стан здоров’я не дозволив 
йому її продовжити. Усе ж збережений спо-
мин – важлива частина історії закордонного 
українства. Добре, що її збережено.

Про можливість придбання нової книжки 

можна дізнатися у видавництві. Адреса: Уні-
верситетське видавництво „Пульсари“, вул. 
Спаська, 9/2, Київ, 04070 Ukraine. Електронна 
адреса: mail@pulsary.com.ua.

Ганна Черінь видала вже 50 збірок
Левко Хмельковський

Ганна Черінь. „Червона ружа“. Поезії. Кліфтон, 
Ню-Джерзі. „Компутопрінт“, 2014. 160 стор.

Ганна Черінь – відома поетеса в Україні та за її 
межами. Живе на Фльориді, але вірші пише про 
Україну і для українців. У післямові до нової збір-
ки вона пише: „Мені 90 літ. В такому віці пись-
менник перечитує свої власні найкращі твори 
і журиться, що світ змінився і люди позбулись 
почувань і мрій, живуть матеріяльними речами. 
Змінитися не можу й не хочу. Видаю цю книжку, 
як протест проти автоматизації людського мис-
лення і почування“. 

Провідна тема усієї поетичної творчости Ганни 
Черінь – жіноча доля. Про Україну, її проблеми, 
вона теж пише через жіноче сприйняття. У цьо-
му, мабуть, велика цінність такої поезії у світі, де 
у політиці, економіці, навіть в культурі панують 
чоловіки, котрі й визначають, яку з жінок можна 
узяти від дітей та кухні і пустити у їхній світ засі-
дань, промов і кохань. 

Велике враження на мене справила поема „Чер-
вона ружа“ про українку-заробітчанку в Італії. 
Давньою дівочою бідою стає й тепер заміжжя, 
від якого дівчина чекає любови та щастя, а дістає 
найчастіше злого п’яницю, котрий потребує лише 
грошей, горілки і тілесних утіх. Не лише за гріш-
ми на утримання дітей і чоловіка поїхала до Італії 
Рузя, а й з втоми від такого нелюдського жіночо-
го життя. І опинилася в світі, де жінку шанують, 
де поділяють з нею її турботи. Але Ганна Черінь у 
висновку узагальнює:

Не починайте вже пісень на „гей“ та „ой“:
Хто ойкає, той не герой…
Ти Бога не проси на „ой“ та „ай“,
А думай, дій та повставай!

Це заклик не лише до виїзду в Італію, це заклик 
до кожної українки, яка живе під гнітом нікчем-
ного чоловіка й неприхильного суспільства.

Ганна Черінь і в минулих збірках не цуралася 
інтимних свідчень. У свої 90 років вона залиша-
ється усе тією жінкою, яка знає і розуміє поваби 
кохання, бо „у гербарії троянда зберегла черво-
ний жар“ (це вже з нової збірки). Але у цій книж-
ці є чимало поезій, які варто прочитати політи-
кам. Вона по-новому прочитує вірш Павла Тичи-
ни про революцію, що гула на майдані біля церк-
ви. А чим усе закінчилося?

Де гукали, п’яно впали –
І замовкла річ.
„Вечір. Ніч“.

Приємно мені, що маю такий же погляд на 
Павла Тичину, як і Ганна Черінь. У важкі часи 
талановитий лірик став писати вірші на догоду 
більшовикам і писав їх, як жартували‚ „усе гір-
ші“. Поет поставив себе вище від більшовиків і 
змусив їх не тільки миритися з його пародіями на 
поезію, а й вихваляти такого поета. Колись в уні-
верситеті я написав студентський реферат про 
новотвори в поезіях П. Тичини. Про них згадала 
і Ганна Черінь:

Читаю я Тичину – з кінця, а чи з почину,
(Хай навіть буде й „Партія веде“)
Цікавих новоторів я скрізь зустріну,
І молодість ясна, як „і ніколи, і ніде“. 

У поезії „Тичина“ Ганна Черінь підкреслює, 
що він ніколи не чинив доносів, нікого не штов-
хнув на хибний суд, а завжди дбав про скрив-
джених. Коли моя мама повернулася з 10-річно-
го ув’язнення, то саме П. Тичина вирядив драма-
турга Василя Минка посприяти їй з отриманням 

житла.
У книжці 84 вірші й усі оглянути мені не сила. 

Але хочу віддати належне чудовій поетичності 
вірша „Оливка“, який просто дихає таврійським 
теплом, а також влучному спостереженню чолові-
чих вад у вірші „Забудько“, де коханий просто не 
міг би жити без повсякденного керування з боку 
дружини. Дуже знайоме для багатьох.

Адреса авторки для тих, хто хоче придбати 
нову збірку: Halyna Pankiw, 652 Norwood St. NW, 
Port Charlotte, FL 33952-5117.

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 120 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com Річна передплата – $90. Додайте лише $5 і матимете обидві версії – паперову і електронну

Відділ передплати:         973-292-9800 дод. 3042
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революціонера. Ті 22 відс. вибор-
ців‚ котрі під час виборів підтри-
мали його політичну силу‚ нині 
знову належать „Батьківщині“. Це‚ 
звичайно ж‚ замало‚ щоб свій пра-
пор підняти над усією Україною‚ 
але‚ виглядає‚ Ю. Тимошенко ще 
з більшою майстерністю викли-
кає до себе довіру з боку неза-
хищених суспільних прошарків. 
Її гарячі виступи на тему газо-
вих тарифів‚ індексації платень та 
пенсій‚ реструктуризації валют-
них кредитів‚ соціяльної справед-
ливости загалом‚ знаходять відгук 
у значної частини суспільства – і 
на жаль‚ саме в тієї‚ котра ще не 
має прищеплення від популізму.

Саме заради збільшення елек-
торальної підтримки Ю. Тимо-
шенко‚ як зазначають в експерт-
них середовищах‚ „відклала в 
довгу шухляду“ свої недавні полі-
тичні вимоги – вступ України до 
НАТО‚ запровадження воєнного 
стану‚ давно вже не говорить про 
українсько-російські стосунки. 
Вичікує вигідної для себе політич-
ної коньюнктури. Події в Україні 
розвиваються просто бурхливо‚ і 
до жовтня ще може статися бага-
то чого.

Політолог Володимир Загайд-

ський передбачає:  „У жовтні 
„Батьківщина“ може набрати 
навіть більше голосів‚ ніж пре-
зидентська і прем’єрська партії‚ 
разом узяті. Якщо таке станеться‚ 
то Тимошенко‚ зрозуміло‚ мати-
ме більший вплив і в централь-
них органах влади‚ особливо в 
контексті майбутної адміністра-
тивної реформи. Цілком може 
йтися про її наміри викинути з 
прем’єрського крісла „відступни-
ка“ Яценюка і посісти його самій. 
Щоправда‚ тут їй сплутати карти 
може грузинський екс-президент 
(Михайло) Саакашвілі‚ харизма 
якого нині росте‚ немов на дріж-
джах. Вочевидь‚ Тимошенко захо-
че взяти реванш і в разі проведен-
ня позачергових президенських 
виборів. Варіянтів багато“.

Варіянтів справді багато і‚ на 
щастя‚ не всі вони зводяться до 
інтриґи‚ котру почала плести Ю. 
Тимошенко. На політичному обрії 
вже з’явилася ціла низка нових 
політичних проєктів: „Рух за 
реформи“‚ „Нова солідарна Укра-
їна“‚ „Партія простих людей“‚ 
„Нові  о бли ч чя“ ‚  „Нар одний 
контроль“ та інші. Очікується‚ що 
в місцевих виборах сильно про-
явить себе Об’єднання „Самопо-
міч“‚ очолюваного міським голо-
вою Львова Андрієм Садовим. 

Словом‚ жовтень буде політич-
но гарячим.

(Закінчення зі стор. 1)

Юля все ще вірить... Ukrainian Sports Federation of U.S.A. and Canada
 (USCAK)

Labor Day Swimming Competition

Name:          
Address:         
Telephone:                                                                                                    
Organization Swimmer Represents:                        __________  

AGE GROUP

10 & Under:                  11-12:                    13-14:                  15 & Over:                     

Male:                       Female:                    

EVENTS (Indicate event numbers using Key Code from table below)

Individual Events (may choose up to three (3)):

1:   2:   3:   

Relay Event (may choose up to one):   

REGISTRATION DEADLINE – AUGUST 28, 2015
NO POOLSIDE REGISTRATION

Registration Fee: $25.00

Please mail application & fee to Taissa Bokalo at:
136 Broad Street, Hightstown, NJ 08520

Questions? Call  Taissa Bokalo,    tel.:       609-286-8699  
      email:   tbokalo@yahoo.com
   Christine Peters, tel.:       732-690-6877
       email:  christinepeters147@gmail.com

LIST OF EVENTS

BOYS    INDIVIDUAL    GIRLS
EVENT # AGE    AGE  EVENT #

1  13 / 14  100m IM 13 / 14  2
3  15 & OVER 100m IM 15 & OVER 4
5  10 & UNDER 25m Free 10 & UNDER 6
7  11 – 12  25m Free 11 – 12  8
9  13 – 14  50m Free 13 – 14  10
11  15 & OVER 50m Free 15 & OVER 12
13  10 & UNDER 50m Free 10 & UNDER 14
15  11 – 12  50m Free 11 – 12  16
17  13 – 14  50m Back 13 – 14  18
19  15 & OVER 50m Back 15 & OVER 20
21  10 & UNDER 25m Back 10 & UNDER 22
23  11 – 12  25m Back 11 – 12  24
25  13 – 14  50m Breast 13 – 14  26
27  15 & OVER 50m Breast 15 & OVER 28
29  10 & UNDER 25m Breast 10 & UNDER 30
31  11 – 12  25m Breast 11 – 12  32
33  13 – 14  100m Free 13 – 14  34
35  15 & OVER 100m Free 15 & OVER 36
37  10 & UNDER 25m Fly  10 & UNDER 38
39  11 – 12  25m Fly  11 – 12  40
41  13 – 14  50m Fly  13 – 14  42
43  15 & OVER 50m Fly  15 & OVER 44

RELAYS
45  10 & UNDER 4x25m Free 10 & UNDER 46
47  11 – 12  4x25m Free 11 – 12  48
49  13 – 14  4x50m Free 13 – 14  50
51  15 & OVER 4x50m Medley 15 & OVER 52

Saturday, September 5, 2015
Warm up 9:00 AM

Meet Begins 10:00 AM Sharp

MEET ENTRY FORM

Український Конґресовй Комітет Америки
ВІДДІЛ ПАССЕЙК-БЕРҐЕН, Н.ДЖ. 

запрошує українську громаду спільно відзначити 

24-ту річницю 

Незалежности 
України 

в понеділок, 24-го серпня 2015 р. 

В програмі: 

год. 6-та веч. – ПОХІД від перехрестя вулиць Clifton Ave i Lexington 
Ave  в Кліфтоні до Clifton City Hall, 900 Clifton Avenue;  

год. 7-ма веч. (біля Clifton City Hall) – піднесення прапорa України, 
СВЯТКОВЕ ВІЧЕ та концерт. 

Не будьмо байдужими! 
 Своєю участю докажім нашу солідарність з Україною, яка 

бореться за свій суверенітет і цілісність! 

для бойовиків, у бік українського 
кордону йдуть потяги з танками, 
провідники сепаратистів погоджу-
ють дії в Кремлі. Але ми ніби й не 
воюємо. Путін на прямі запитання 
упевнено мотає головою, Чуркин 
в ООН гнівно відкидає усі звину-
вачення на адресу Кремля. Усе – 
брехня. 

Спіймали на території Украї-
ни російських десантників? Так 
вони просто заблукали. Доведе-
но, що сепаратисти використову-
ють російську зброю? У воєнторзі 
купили. Українців обстрілюють з 
російської території? Та вони самі 
до себе стріляють!

Боягузи. Ні Путінові, ні його 
генералам не вистачило мужности 

визнати факт воєнної аґресії про-
ти України. Підступна війна, роз-
почата Путіним, дорого обійдеть-
ся нашій країні. Ми будемо плати-
ти за цю авантюру життям наших 
солдатів, економічною кризою і 
політичною ізоляцією.

Ми будемо платити ворогу-
ванням з нашими багаторічними 
союзниками. Немає у світі ближ-
чого і ріднішого для росіян наро-
ду, ніж українці. Це наші брати 
– без всякого патосу, і війну між 
росіянами і українцями в Донба-
сі неможливо охарактеризувати 
інакше як братовбивчу.

Ця війна – ганьба нашої краї-
ни. Але сама по собі проблема не 
зникне. Путіна треба зупинити. І 
зробити це може лише сам росій-
ський народ.

Давайте разом зупинимо цю 
війну.

(Закінчення зі стор. 2)

Борис Нємцов...
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ В УКРАЇНІ                                                                                             

Велосипедом від Львова до Києва
Євген Цимбалюк

ЛЬВІВ. – 4 липня у Льво-
ві почався перший 30-ден-
ний благодійний маратон 
„Бачу! Можу! Допоможу!“ 
для спортовців з вадами 
зору на спеціяльних велоси-
педах-тандемах. По вулицях 
20 учасників проїздили під 
гучні овації та підбадьорю-
вання присутніх. 

Траса маратону веде до 
Києва через Рівне, Жито-
мир, Черкаси, Кам’янець-
Подільський, Чернівці, Іва-
но-Франківськ і назад, до 
Львова. У кожному місті до 
групи долучалися слабко-
зорі або повністю незрячі, 
аби довести, що вони – рівноправні 
члени суспільства. 

Під час велопробігу збиратимуть 

фонди для облаштування першої в 
Україні сенсотеки – простору для 
дозвілля та освіти незрячої молоді.

Видатні художники вчилася в Одесі
Світлана Орел

КІРОВОГРАД. – 150-річчю Одесь-
кого художного училища ім. Митро-
фана Грекова 23 липня була присвяче-
на виставка у обласному художньому 
музеєві кіровоградських художників 
– випускників училища.

У тодішньому Єлисаветграді малю-
вальна школа стала першим худож-
нім навчальним закладом в Україні‚ 
при земському реальному училищі 
теж діяли знамениті рисувальні кля-
си. Продовжували навчання в Одесь-
кому художньому училищі Амшей 
Нюренберґ та Олександер Фойниць-
кий, роботи яких представлені на 
виставці. Вони також учні славнозвіс-

ного майстра Кіріакі Костанді.
Їхні наступники – Володимир 

Федоров, Микола Бондаренко, Бро-
ніслав Домашин, Микола та Анатолій 
Добролежі, Борис Вінтенко – зали-
шили помітний слід у художньому 
надбанні краю. Фактично полови-
на членів обласної організації Спіл-
ки художників України – випускники 
одеського училища. 

Але молодші майстри пензля 
отримали освіту вже здебільшо-
го на художньо-графічному факуль-
теті Кіровоградського педагогічного 
університету. Чи значить це, що дав-
ня художня традиція переривається 
чи збагачується іншим кольоритом – 
покажуть наступні виставки.

Згадали Богдана Лепкого
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – 21 липня в музеї Богдана 
Лепкого проведено годину пам’яті 
„Видиш, брате мій“ до 74-ої річни-
ці відходу у вічність видатного пое-
та, прозаїка, науковця, художника, 
громадського діяча, вірного сина 
України Б. Лепкого. Запаливши 
свічку пам’яті, працівники музею 
і всі присутні хвилиною мовчання 

вшанували пам’ять поета.
Про життя і творчість Б. Лепкого 

говорили працівники музею, нау-
ковці і краєзнавці. Вони ділили-
ся також спогадами про створен-
ня музею, який у серпні відзначає 
20-ліття. Юна співачка Люда Кади-
ляк виконала пісні і прочитала зво-
рушливі поезії Б. Лепкого. 

Відвідувачі оглянули книжко-
во-ілюстративну виставку „Як в 
чужині умру, то згадайте мене“.

Зустрілися біля фортепіяна
Інна Нагорна

РІВНЕ. – В Літературному музеї 
Уласа Самчука відбувся вечір україн-
ської пісні та романсу „Біля старого 
фортепіяна“ з участю лавреатів між-
народних конкурсів Галини Швидків 
(сопрано), Миколи Швидківа (бари-
тон), Дмитра Мазу-
ра (баян), концерт-
майстра Інни Ско-
роходько.

У далекі 1940-
ві роки біля фор-
тепіяна у рівнен-
ськом у помеш-
канні У. Самчу-
ка збиралося бага-
то відомих людей: 
Степан Скрипник, 
Анатоль  Демо-
Довгопільський, 
Олег Ольжич, Іван 
Кавалерідзе, Хари-
тя Кононенко та 
інші.  На ньому 
грала Олена Теліга.

Нині фортепіян 
зібрав інтеліґенцію 
міста, яка завітала 

до музею на вечір української піс-
ні. Звучала старовинна та сучасна 
українська вокальна музика, світо-
ва популярна музична клясика.

Вечір організував музей спільно 
з катедрою пісенно-хорової практи-
ки Рівненського державного гума-
нітарного університету.

У Переяславі вшанували Шевченка
Ольга Шкира

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬИЦЬКИЙ. 
– 25 червня на подвір’ї Меморіяль-
ного музею, в колишньому будин-
ку лікаря Андрія Козачковського, 
де неодноразово зупинявся Тарас 
Шевченко, відбулися урочистості до 
170-річчя з дня написання в Пере-
яславі його безсмертного „Заповіту”. 

У них брала участь гостя з Мюн-
хену Дарина Блохин, доктор філо-
софії та президент Німецько-укра-
їнського наукового об’єднання. 
Вона ініціювала встановлення 
подарованої музеєві меморіяльної 
дошки на вшанування Т. Шевченка.

Організували свято працівни-
ки Наукової бібліотеки місцевого   
Державного педагогічного універ-
ситету   та наукові співробітники 
історико-етнографічного заповід-
ника „Переяслав“.

У святі взяли участь науковці і 
музейні працівники з Переясла-
ва, Києва і Канева, представники 
міської і районної рад, бібліотекарі, 
учні шкіл, мистецькі колективи та 
мистці міста.

Знайшли могилу королевича 
Марта Осадца

ЛЬВІВ. – Львівські науковці під 
час археологічних досліджень хра-
му Різдва Пресвятої Діви Марії у 
Холмі в Польщі знайшли саркофаг 
з похованням, як вони стверджу-
ють, сина короля Данила Галиць-

кого, котрий правив у 1253-1264 
роках.

У нижній частині храму вияв-
лено декілька поховань, які можна 
пов’язати з особами високого сану. 
У знайденому саркофазі знайшли 
позолочений ґудзик-бубенець‚ дато-
ваний XIII ст.‚ а також кістяк моло-

д о г о  ч о л о в і к а 
25-30 років, збере-
жений у доброму 
стані.

Можливо, вва-
жають науков-
ці, це є похован-
ня нащадка Дани-
ла Галицького, бо 
його сини Роман і 
Шварно загинули 
десь у такому віці. 

Літописи свід-
чать, що сини і 
батько були похо-
вані поруч. Тож 
тепер науковці 
хочуть знайти й 
інші саркофаги.

Учасники маратону на вулицях Рівного. 
(Фото: Євген Цимбалюк)

Д-р Дарина Блохин (зліва) та 
директор Університетської бібліо-
теки Ольга Шкира біля меморіяль-
ної дошки.

Поховання в храмі Різдва Пресвятої Діви Марії у Холмі.

Учасники години пам’яті біля пам’ятника Богданові Лепкому в 
Бережанах. (Фото: Тетяна Будар)

Учасники вечора (зліва): завідувач Літературного 
музею Уласа Самчука в Рівному Інна Нагорна, 
Микола Швидків, Галина Швидків, Дмитро Мазур 
та Інна Скороходько.
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Війна на сході об’єднала турботами усю Україну
З Еспанії надійшла допомога

Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – Українці Петро Андрій-
чук, Ярослав Васильків, Олександр 
Костюк, Марія Аннюк з підтрим-
кою парафії храму Вознесіння Гос-
поднього в місті Малаґа, Еспанія, 
придбали авто швидкої допомоги, 
додатково обладнали його новіт-
ньою медичною технікою та доста-
вили в зону боїв до Станиці Луган-

ської для потреб української армії.
Голова управління зовнішніх 

церковних зв’язків Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату, Архиєпископ Рівнен-
ський і Острозький Іларіон, від-
відавши 19 липня парафію Возне-
сіння Господнього, з благословен-
ня Патріярха Філарета нагородив 
добровольців медалями „За жер-
товність і любов до України“. 

Добровольці їздили на фронт
Валентин Бондаренко

ХАРКІВ. – Харківські 
добровольці мережі „Віль-
ні люди“ побували  у най-
гарячіших точках боїв – 
на околицях Донецька, у 
Мар’їнці, Красногорівці, 
Дмитрові та Авдіївці. 

Вони відвезли бій-
цям близько 50 комп-
лектів уніформи, банда-
жі, спальники, наплечни-
ки, рукавиці, навушники 
для гармашів, шкарпет-
ки, берці, військові мапи, 
їжу та воду. Більшу части-
ну коштів пожертвували українці з 
Канади, а також харківські підпри-
ємці. Також вони передали військо-
вим спеціяльну добірку книжок, 
журнали „Миротворець“ і прапор з 
побажаннями, розписаний школя-
рами Харкова.

Добровольці відвідали бійців 
25-ої повітряно-десантної бриґа-

ди, зведеного загону військово-пові-
тряних сил України „Дика качка“ 
та  28-ої бриґади. 

Біля Донецька дорога була небез-
печною, усе прострілювалося, 
осколками пробили колеса авта, які 
довелося міняти в Авдіївці. Приєм-
но, що грошей з добровольців не 
взяли.  

Допомогли канадські друзі
Сергій Кузан

ХАРКІВ. – Добровольча мережа 
„Вільні люди“ 29 липня передала 
батальйонові „Гарпун“ вантажний 
автомобіль підвищеної прохіднос-
ти ГАЗ-66, а також амуніцію.

Більшу частину фондів для цьо-
го вдалося зібрати завдяки укра-
їнцям Канади‚ які беруть участь 
в проєкті „Приятелі Збройних 
Сил України“. 

Батальйон виконує надсклад-
ні завдання у зоні військових дій, 
тому цей автомобіль‚ призначе-
ний для руху в складних дорож-
ніх умовах і бездоріжжям, дуже 
потрібний воякам. 

Арґентинець купив подарунки
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – Громадянин Арґентини 
Рауль Гернан одружився з уроджен-
кою Маріюполя і прилетів на Рів-
ненщину, до своїх друзів та побра-
тимів по духу. А звідсіля, уже з дру-
зями, відправився на фронт мікро-
автобусом, заповненим продуктами.

У цей набір увійшли 500 про-
дуктових наборів, 1,000 буханців 

хліба, майже стільки ж кілограмів 
м’ясних та ковбасних виробів, дві 
тонни мінеральної води, різнома-
нітна консервована продукція.

У Новотошківському, Попасній, 
Оріховому та Мирній Долині бла-
годійники передали провізію бій-
цям та місцевим жителям, а для 
воїнів на бльокпостах придбали 
розвантажувальні жилети, біноклі, 
гігієнічні засоби. 

Архиєпископ Іларіон з нагородженими закордонними українцями. 

Добровольці відвідали бійців на фронті.

По д а р о в а н и й  б а т а л ь й о н о в і 
„Гарпун“ вантажний автомобіль.

Рауль Гернан (другий зліва) вирушає на фронт з харчами. (Фото: Євген 
Цимбалюк)

Полтавці їздили на передову лінію
ПОЛТАВА. – Добровольці мере-

жі „Вільні люди“ 27-29 липня їзди-
ли до зони проведення військових 
дій‚ побували на бльокпостах біля 
Слов’янська, Маріюполя, Волнова-
хи, заїхали до бійців у Краматор-
ську, а також на самій передовій лінії 
поблизу Широкіного.

Передали воякам полуниці, 
черешню, консервацію, берці та уні-
форми. Бійцям 56-ої бриґади на 
передовій лінії привезли будівель-
ні інструменти, холодильну камеру, 
військовий одяг, продукти, воду. Та 
найбільше військові зраділи домаш-
ньому борщу, пиріжкам та котлетам, 
які передали полтавські жінки.

„Повертаючись у мирне місто‚ 
дивуємося спокоєві місцевих меш-
канців, наче у нас не йде війна, не 
гинуть вояки на передовій. Люди 
вірять у перемир’я, якого насправді 

немає. Якщо ми не будемо підтриму-
вати наших бійців, ця війна тривати-
ме ще дуже довго“, – говорить добро-
волець Володимир Пілат.

Прес-служба мережі  
„Вільні люди“

Прилади Бориса Чубіна
Сергій Горицвіт 

ОДЕСА. – Учень Приморсько-
го ліцею і студент-заочник коле-
джу Одеської юридичної акаде-
мії Борис Чубін розробив електро-
нну систему для порятунку пора-
нених в антитерористичній опера-
ції. Прилад допоможе точно визна-
чити місце перебування поране-
ного бійця і передасть інформа-
цію про стан його здоров’я в штаб. 
При цьому таке повідомлення буде 

закодоване. 
Б. Чубін оволодів англійською, 

німецькою і китайською мова-
ми, секретами програмування. На 
зустрічі 26 червня, де йшлося про 
допомогу армії, Б. Чубін представив 
нову розробку, яка дозволить зна-
чно скоротити втрати на полі бою. 

Цей прилад – не перша розроб-
ка Б. Чубіна. Він уже створив уні-
кальний розвідувальний прилад‚ 
який допомагає визначати позицію 
противника і напрям його насту-
пу‚ прилад у вигляді наручного 
годинника „ІHelp“ для незрячих і 
людей з вадами зору, який допомо-
же їм безперешкодно пересувати-
ся містом‚ додаток для смартфонів 
„Garden Club“, що інфoромує садо-
водів точно знати, коли слід виса-
джувати ті чи інші рослини і коли 
їх збирати. 

Б. Чубін – семикратний чемпіон 
України з соціяльних інновацій.

Б. Чубіна запросили на стажу-
вання у бізнес-школу США, яка 
славиться своїми високотехноло-
гічними компаніями з виробни-
цтва комп’ютерів. Подібне запро-
шення отримав винахідник також 
від німецької гімназії в Саксонію, 
куди він був зарахований у 2014 
році. 

Доброволець з Полтави привіз 
дарунки воякам.

Борис Чубін на зустрічі розповідає 
про винахід.
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А починалося все з чого? Ну‚ вирішили, що 
переляканий Садам Гусейн хоче зробити атом-
ну бомбу. Виявилося, що помилилися. Ну, знає-
те, буває. А тепер ламають голову‚ як Іслямську 
державу прибрати, яка виросла з цієї трагічної 
помилки.

Так і в нашому випадку. Нам пропонують 
зберегти Кентавра Другої Української Республі-
ки. Де все буде зручно для зовнішніх гравців. Де 
імпотенція Кентавра буде ґарантувати, що сфе-
ри впливу будуть збережені. А якщо зміниться 
ситуація, то Кентавра пустять під ніж, як пусти-
ли сирійців з лібійцями. Простіше кажучи, нам 
пропонують продовжити жах без кінця.

Але де у всьому цьому наш інтерес?
Чому б нам просто не визнати, що нам не 

по дорозі з Донбасом? Визнати, що Кентавр 
нежиттєздатний. Що „соборна Україна“ помер-
ла, а замість неї повинна народитися нова 
Україна – цілісна, єдина, де немає проблем з 
орієнтацією, де чиновник може чітко сказати, 
хто нам Росія: друг чи ворог, хто винен у війні 

на Донбасі, хто анексував Крим, хто наші герої, 
де наша перспектива. І коли ми виведемо Дон-
бас за дужки рівняння, то ми зробимо крок у 
бік від долі „Іраку Східньої Европи“.

Поки ж ми йдемо саме в цьому напрямку 
– у напрямку консервації паралічу, який буде 
спричиняти злидні, який буде породжувати 
ненависть і внутрішніх ворогів, які приведуть 
до великої внутрішньої війни‚ в якій Україна 
зникне, як зник Ірак.

Заради чого вся ця некрофілічна геополіти-
ка? Тільки заради того, щоб „окупований Дон-
бас“ був у складі України? Або заради статус-
кво, який вигідний зовнішнім акторам, що 
бояться вийти з зони комфорту, адже за слова-
ми Вінстона Черчіля, „миротворець годує кро-
кодила з надією на те, що крокодил з’їсть його 
останнім“. 

Це аж ніяк не риторичні питання. 

(Львівський культурологічний  журнал „Ї“)

Юрій Романенко – український політолог‚ 
директор Центру політичної аналізи „Стра-
тагема“‚ шеф-редактор аналітичного портаку 
„Хвиля“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Захід підштовхує...

жити громадська організація – Інститут колек-
ціонування українських мистецьких пам’яток 
при Науковому Товаристві ім.Шевченка у Львові, 
заснований з ініціятиви групи львівських колек-
ціонерів та науковців. За час існування інститут 
здійснив ряд проєктів, які відзначалися на Фору-
мі видавців, конкурсі „Книга року (мистецтво)” у 
Києві, мали розголос у львівській та загальноукра-

їнській пресі, на телебаченні. Інститут за 10 років 
видав понад 30 мистецьких альбомів, зокрема про 
українську ікону з приватних збірок (спільно з 
видавництвом „Родовід“), спадщину Івана Труша, 
Маргіти Сельської, Олекси Сміх-Шатківського, 
Володимира Патика, Леопольда Левицького (теж 
спільно з видавництвом „Родовід“).

Подібні об’єднання колекціонерів і науковців в 
інших містах України могли б стати рушієм у від-
родженні національного мистецтва, а „Родовід“ 
Л. Лихач подбав би про видання доробку колек-
ціонерів в ошатних альбомах.

$ NAME LOCATION

Пресфонд „Свободи“ 

250 PETRENKO, ANYA & JURIJ ASHTON, MD
100 PANKIW, HALYNA PORT CHARLOTTE, FL

SALECKI, ANNA BRONX, NY
WRONSKYJ, WOLODYMYR GREENLAWN, NY

70 BRESLAWEC, HALYNA ROCKVILLE, MD
60 FERENCEVYCH, ROMAN ALEXANDRIA, VA
50 GELETA, BOHDANNA COLLEGE PARK, MD

HALIV, MYKOLA 
in memory of Wolodymyr Slyz

NEW YORK, NY

KRYZANIWSKY, JURIJ SARASOTA, FL
POPEL, GEORGE MONMOUTH JCT, NJ
ZOBNIW, ANNA PIKESVILLE, MD

25 CECHOSH, PETRO TORONTO, ON
22 CZMOLA, OLHA DEPEW, NY
20 DZIUBA, CHRISTINE ROCHESTER, NY

LASHCHYK, VERA ELKINS PARK, PA
LOBUR, WILLIAM RIDGEWOOD, NY
MYCHALCZAK, MYKOLA MANLIUS, NY
PROCYK, ROMAN HUNTINGDON VY, PA
RAKOWSKY, 
ALEXANDRA & GEORGE

RIVERHEAD, NY

TARASIUK, GEORGE NEWTOWN, PA
ZLOCZOWSKYJ, SEWERYN WARREN, MI
BEMKO, IHOR EDINBORO, PA

15 GAWDIAK, IHOR & NATALIE COLUMBIA, MD
MAZIAK, ROMAN & JULIANNA BLOOMFIELD HILLS, MI
MYSYSHYN, MARYANN SPRINGFIELD, MA
RUDYK, VERA SOUTH WINDSOR, CT
DZIMAN, MICHAEL MAPLEWOOD, NJ

10 FEDOROWYCZ, ZENON TRENTON, NJ
HAWRYLUK, OLGA STUYVESANT, NY
HERETZ, ROXANA RUTHERFORD, NJ
JURKIW, ZENOWIA & GEORGE STERLING HEIGHTS, MI
JUZWIN, JOSEF RUTHERFORD, NJ
LEOCZKO, NATALIA MATTHEWS, NC
LIMONCZENKO, ALEXIS SAN MATEO, CA
LYS, MARIA PIERSON, FL
MALANIUK, EUGENIA SUNNY ISLES BCH, FL
POHORECKYJ, ALEXANDRA YONKERS, NY
ROSANDICH, KATERYNA MOUNTAIN VIEW, CA
SOLONYNKA, MICHAEL NEW HOPE, MN
STASIW, ROMAN NESCONSET, NY
STRYZAKOWSKI, OLGA TRENTON, NJ
TYCKYJ, HELEN ROCHESTER, NY
WOROBEC, ROMAN ALEXANDRIA, VA
ZMURKEWYCZ, JAROSLAW HUNTINGDON VY, PA
KLECOR, ALEXANDER NORTH BRUNSWICK, NJ

5 PASTUSHENKO, TATIANA NEW PROVIDENCE, NJ
YAWORSKY, LARISSA UNION, NJ

Всього за червень: $1,427  

Пресфонд Альманаху 2015

107 PONCIC, ANDREW PHOENICIA, NY
100 KUZYCZ, MOTRIA BROOKLYN, NY
22 PLYS, IRENA PRINCETON JCT, NJ
20 MITRINGA, OLEH & ROXOLANA JACKSON HEIGHTS, NY

TURCZYN, O BUENA PARK, CA
15 HRYCENKO, WALTER 

& TATIANA
WEST ROXBURY, MA

12 BURIJ, ANNA TORONTO, ON
NEBESH, EUGENE PARMA, OH

10 RUDYK, VERA SOUTH WINDSOR, CT
RUZYLOWYCH, MYKOLA PHILADELPHIA, PA
STETKEWYCZ, JAROSLAW WARREN, MI

7 BOYKO, LUBOMYRA UNION, NJ
HERETZ, PETER UTICA, NY

2 MANTYKA, 
WALTER & VALYNTYNA

DUNSTABLE, MA

SKOP, SOPHIE LA MESA, CA
TETYANECHKO, WASYL & LIDIA BRIDGEPORT, CT

Всього за червень:  $358

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“ !

Пресфонд
„Свободи“ і Альманаху УНС 2015

за червень 2015 року

(Закінчення зі стор. 11)

Презентація альбому...

На веб-сторінці „Свободи“ 
www.svoboda-news.com розміщені:

• електронний архів „Свободи“, 
що налічує понад 23 тис. чисел газети від 1893 року, 
включно з останніми

• всі Альманахи УНСоюзу від 1903 року

• дитячий журнал „Веселка“ та інше. 

„Свободу“ видає український народний союз

Газета заснована у 1893 році і є найстаршою 
в світі україномовною газетою що виходить безперервно 121 рік.

Архів „Свободи“ – це унікальне джерело інформації з історії українства, 
а сучасний тижневик – це вікно в життя української громади. 

Передплачуйте

найстаршу в світі україномовну газету!

СВОБОДУ

ЦІНИ НА ПЕРЕДПЛАТУ:

ДРУКОВАНА „Свобода“ (на папері)

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу
Рік Пів-року Рік Пів-року

80 дол. 45 дол. 90 дол. 50 дол.

ЕЛЕКТРОННА (www.svoboda-news.com)

40 дол. на рік для всіх

ДРУКОВАНА І ЕЛЕКТРОННА

Члени УНСоюзу Не-члени УНСоюзу
Рік Пів-року Рік Пів-року

85 дол. 50 дол. 95 дол. 55 дол.

Відділ передплати:  

973-292-9800 дод. 3040
subscription@svoboda-news.com 



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 14 СЕРПНЯ  2015 РОКУNo. 33 17

ПОДОРОЖІ                                                                                                                                          

Чигирин береже козацьку славу
Олександер Костирко

ЧИГИРИН. – Кожного разу, в’їжджаючи до 
Чигирина, очікую, що гарцюватимуть коза-
ки на конях, повільно тягнутимуть вантаж 
воли, на Тясмині пливтимуть козацькі човни, 
а з фортеці долітатиме гомін людей. Все ж так 
хотілося б на якусь мить відчути все це, пере-
нестись в ті часи. 

Тясмин теперішній – досить широка річ-
ка з гарненькими будиночками по обох бере-
гах. Весною все біліє від квітнучих яблунь, 
груш, абрикосів. Високо на берегом височить 
пам’ятник Богданові Хмельницькому на горі, 
де колись була фортеця.

Перша письмова згадка про Чигирин дату-
ється 1582 роком – в цьому році місту нада-
ли Маґдебурзьке право. А через сім років, за 
наказом короля Сиґізмунда ІІІ, в Чигирині, на 
високому пагорбі (нині Замкова гора) збудува-
ли замок.

Чигирин на кордоні з Диким Полем став 
найважливішим форпостом Польщі на почат-
ку XVII ст. Великий дерев’яний замок над Тяс-
мином перешкоджав рухові татар на північ. 
Самі військові спорудження не могли вистояти 
проти гармат, але мали можливість витрима-
ти нетривалу облогу кінноти. Після перебудо-
ви замок перетворився на неприступну форте-
цю з трьома рядами мурів та глибокими, напо-
вненими водою, ровами.

У 1648 році, під час національно-визволь-
ної війни, Богдан Хмельницький зробив місто 
гетьманською столицею фактично незалежної 
України. Населення вже не могло вміститись 
в фортеці, тому і виникло Нижнє місто. Воно 
було теж готове зупинити ворога укріпленими 
валами. Тут мешкало понад 50 тис. осіб, розмі-
щувалися державна і військова адміністрації, 
стояла гетьманська резиденція та палац. 

В часи Б. Хмельницького битви обминули 
Чигирин стороною. Він розвивався і процвітав. 
Але після смерти гетьмана почався занепад. 
У 1666 році гетьманом обрали Петра Доро-
шенка, а через рік Польща і Московія підписа-
ли Андрусівську мирну угоду – трагічний для 
України документ, який розділив її на дві час-
тини – Лівобережжя і Правобережжя. П. Доро-
шенко боровся і проти Речі Посполитої, і про-
ти московського царства. У 1669 році він під-
писав союзну угоду з Туреччиною і розпочав 
війну з поляками. У 1674 році російське військо 
оточило Чигирин. Після двотижневої облоги 
москалі відступили на лівий берег Дніпра, бо 
П. Дорошенко отримав військову допомогу від 
турків. Але через два роки облога повторилася 
і двотисячний загін П. Дорошенка капітулював 
перед 30-тисячною армією москалів. Після цьо-
го Чигирин перестав бути столицею. Офіційно 
її повноваження перейшли до Батурина. 

У 1677 році турецька армія здійснила пер-
ший похід на Київщину. Вона не змогла взяти 
Чигирин і відступила. В липні 1678 року тур-
ки знову обложили Чигирин, вели безперерв-
ний гарматний обстріл і місто не витрима-
ло його. 11 серпня захисники міста підпали-
ли порохові склади й висадили замок у пові-
тря. Чигирин перестав існувати. Нині від того 
Чигирина лишилось небагато – реконструйо-
ваний урядовий будинок, в якому розміщено 
Музей Б. Хмельницького, будинок Археоло-
гічного музею і ще декілька старовинних спо-
руд.

У 1989-1992 роках на Замковій горі, під час 
археологічних розкопок, було знайдено фунда-
мент одного з бастіонів фортеці. Було проведе-
но точну реконструкцію цього фраґменту зам-
ку. І тепер Замкову гору прикрашає велична 
фортифікаційна споруда.

У 2004 році уряд України в рамках Дер-
жавної історико-культурологічної програми 
„Золота підкова Черкащини“ відновив рези-
денцію Б. Хмельницького у Чигирині. Через 
відсутність креслень фортеці та інших доку-
ментів було фактично створено новий істори-
ко-архітектурний комплекс. Зараз будівництво 
комплексу завершили. 

Гетьманська резиденція відбудовувалася 
згідно з архітектурними особливостями укра-
їнського бароко XVII ст. В резиденцію входять 
палац гетьмана, будинок його батьків, військо-
ва канцелярія та скарбниця. А неподалік від 
резиденції, на терасі, відбудували церкву свв. 
Петра і Павла – фундамент цією споруди було 
знайдено кількома роками раніше.

У Чигирині починалась українська держав-
ність, це місто козацької слави, яке береже 
бурхливу історію першої столиці. Зібрання 
експонатів музею великого гетьмана налічує 
близько 2,000 предметів – козацьку зброю та 
спорядження, твори українського мистецтва 
на козацьку тематику, предметів декоративно-
ужиткового мистецтва.

В історії Чигирина є сторінка, коли недале-
ко від міста і майже на березі Дніпра у 1982 
році хотіли збудувати атомну електростанцію 
(АЕС). Також плянувалося звести сучасне міс-
течко енерґетиків на 20 тис. жителів. Будівель-
ні роботи велися до 1989 року, поки під тис-
ком громадськости не було вирішено зупини-
ти будівництво. Зараз комплекс недобудова-
ної АЕС разом з містечком енерґетиків „Орбі-
та“ являє собою занедбані руїни. Збереглися 
напівпорожні дев’ятиповерхові житлові будин-
ки, адміністративні будівлі, магазини та інші 
об’єкти інфраструктури. 

5 серпня 2005 року Міністер палива та енер-
ґетики України Іван Плачков офіційно зая-
вив про можливість відновлення будівництва 
Чигиринської АЕС. Але ніякого відновлення не 
відбулося. У 2011 році охорону містечка зняли. 
Зараз на тому будівельному майданчику лиши-
лось багато будівельного сміття. Гірша доля у 
жителів будинків. Вони виявились неопалюва-
ними. Ставили електрообігрівачі і навіть мета-

леві грубки. Стіни від морозу покривались іне-
єм. Колись мені довелося фільмувати життя 
людей саме в такій квартирі. 

Чигирин пережив багато нелегких часів, а 
зараз посилає своїх воїнів на захист України 
від російського війська. Прийде час і нащадки 
козаків відстоять свою незалежність, настане 
мир з перемогою.

Пам’ятник на честь визвольної війни 1648-
1654 років на Замковій горі. (Фото: Олександер 
Костирко)

Загальний вид резиденції Богдана Хмельницького.

Патріярх Української Греко-Като-
лицької Церкви Святослав разом з 
численними владиками та свяще-
никами. Всі молилися за примусо-

во виселених лемків, а також за тих, 
хто відійшов у вічність.

До учасників свята з вітальною 
промовою звернувся голова Всеу-
країнського товариства „Лемківщи-
на“ Олександер Венгринович. Він 
наголосив, що завдяки фестива-
лю ще існують в Україні лемківські 

народні колективи, які відроджують 
призабуті традиції та обряди лемків.

Гості мали змогу покуштува-
ти смачних лемківських страв. Біля 
ватри два дні виступали мистецькі 
колективи, молодь та діти.

Особливо приваблював лемків-
ський стрій, чудовий одяг з виши-

ванками і гарним естетичним 
оформленням. 

Учасників фестивалю тепло при-
вітали представники обласної вла-
ди. Також на святі побували діти з 
особливими потребами з Бережан, 
яким цікаво було побачити змістов-
ну програму свята.

(Закінчення зі стор. 1)

Лемки звідусіль...
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•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.

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 - $7 $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  У КРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               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.

Слово про Лева Коленського
Левко Хмельковський

2 9  л и п н я  в  М о р і с т а в н і ‚ 
Ню-Джерзі‚ помер Лев Коленський 
– світлий душею і обдарований 
талантом чоловік‚ який народився 
20 листопада 1923 року в Трускав-
ці, де його дід був священиком. Мені 
пощастило, починаючи з 1996 року, 
коли я приїхав до США, досить час-
то спілкуватися з Л. Коленським і 
дивуватися його скромній натурі, за 
якою крилася велика творча енер-
ґія. Перше велике враження на мене 
справили його світлини. Це захо-
плення почалося теж у Трускавці. 

До його чудодійних джерел приїз-
дили звідусіль люди. Більшість хоті-
ла мати світлину на згадку про пере-
бування в Трускавці. І сталося, що 
містилося фотоательє біля господи, 
у якій зростав малий Л. Коленський. 
Було йому вісім років, коли фото-
граф дозволив допомагати у прояв-
ленні світлин. Зображення людей, 
дерев і гір на картоні вразило мало-
го Лева, й відтоді фотокамера ста-
ла його мрією. Батьки купили Лево-
ві простенький фотоапарат і відте-
пер для нього довкілля розпалося на 
безліч сюжетів майбутніх світлин, а 
тому набирали значення символів й 
суха гілка, й метелик на луці й діво-
ча усмішка.

Саме дівчина ледве не стала згу-
бою для Левової камери, яку він 
приніс на побачення з наміром уві-
чнити дівочу красу. Про красу він 
тоді знав більше, ніж про дівочу 
пустотливість, тому й дав дівчині 
потримати єдину коштовну річ сво-
го життя – фотокамеру. А дівчина, 
як і годиться вродливій пустунці, 
грайливо почала розмахувати каме-
рою на паску, аж доки впустила її з 
рук!

На диво, камера уціліла, а Лев від-
тоді став обережнішим у залицян-
нях до грайливих красунь. 

Коли почалася Друга світова 
війна, сім’я Коленських опинилася 
у Відні. Почалися повітряні напади. 
Під час одного з них загинув увесь 
фотодоробок молодого майстра. 

Л. Коленський чистив картоплю 
на таборовій кухні, збирав на про-
даж гриби у небезпечному пово-
єнному лісі, а при нагоді вчився і 
фотографував. Він мив палубу суд-

на, щоб заплатити за переїзд через 
океан, мив посуд в Америці, куди 
привіз фотокамеру і надії, які бага-
то в чому збулися: Л. Коленський 
став інженером і працював в одній 
з провідних наукових ляборато-
рій зв’язку, мав кілька патентів на 
винаходи. Він мав багато захоплень. 
Серед них малопомітне, але нелег-
ке захоплення перекладами з англій-
ської мови книг з філософії та мар-
кетингу (деякі з них видані в Укра-
їні).

Л. Коленський брав участь у скла-
данні художником Петром Холод-
ним ентомологічної колекції для 
України. Художник замальовував 
американських комах і жуків, а Л. 
Коленський фотографував їх і потім 
збільшував зображення для потреб 
мистця.

П. Холодний помер 24 січня 1990 
року і Л. Коленський був у скла-
ді комітету з проведення вистав-
ки мистця в Українському Музеї 
в Ню-Йорку. Л. Коленський був 
активним діячем Товариства за 
Патріярхальний Устрій Української 
Католицької Церкви і його обра-
ли до управи як скарбника товари-
ства. В управі були проф. Михайло 
Тершаковець, Василь Пасічняк, д-р. 
Євген Ґіль, Богдан Ясінський, Сте-
пан Процик та інші. 

Збереглися публікації Л. Колен-
ського в часописі „Патріярхат“. Він 
зокрема писав: „Коло ентузіястів 
патріярхальної ідеї мусить поши-
ритися. Інакше ми залишимо-
ся в історії лиш прикладом наро-
ду, який через неувагу і незрозу-
міння своїх життьових проблем не 
може виплисти на широкі води між-
народнього життя, не може „засіс-
ти у народів вольних колі“, а рів-
ночасно народу, в якому постійно 
появляються сильні одиниці і ідей-
ні групи із зрозумінням цих про-
блем, що жертвують свій час, пра-
цю, майно, а то й життя, і не дають 
цьому народові заникнути. І так цей 
народ є засильний, щоб померти, 
але й заслабий, щоб жити повним і 
вільним життям“. 

Тіло Л. Коленського спалили, але 
добрий спомин про нього надов-
го залишиться серед тих, хто мав з 
ним зустрічі і приємне спілкуван-
ня.

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple iMac Photoshop та Office for Mac

“English through the Arts” - Центр Діяльности 

Spanish-American Institute

служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 р.

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

Тел.: 212-840-7111  •  Факс: 212-719-5922

Info@sai2000.org • www.sai2000.org

SKYPE: StudentClub  •  www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students.

Registered by the Department of Education of the State of New York.

70A Intensyvni kursy anh.

Жінка пошукує працю по 
догляду старшої особи або 
дітей та до домашньої праці. 

Тел.: 201-354-8994 Ніна

Help Wanted

Plumbing company seeking junior 
mechanics, helpers and mechanics. 

Work authorization required.
Plumbing shop in Maspeth, Queens.

Call 718.326.9090

Відділ реклями:

973-292-9800, 

дод. 3040
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LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

� eodore M. Lytwyn, Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
www.unionfuneralhome.com

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

PO Box 746, Chester, NY 10918

Парастас відбувся в четвер, 16 липня 2015 року, в похоронному 
заведенні Литвин і Литвин, Юніон, Н. Дж.

Похоронні відправи відбулися в п’ятницю, 17 липня, в Українській 
католицькій церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж., а опісля на 
цвинтарі Gate of Heaven, Іст-Гановер, Н. Дж.

Горем прибиті:
дружина   - Богданна
доньки    - Міряся Михальчак з чоловіком Борисом 
       та дітьми Софійкою і Микольцем
    - Рома Пранпат з чоловіком Ройом 
       та дітьми Лукіянчиком і Михайлинкою
сестра    - Ірена Худьо з сином Марком
брат    - Мирон з дружиною Евою та дітьми Мартою
       і Юстинкою
сестрінки   - Оля Мрочек з чоловіком Володимиром 
       та сином Миколаєм
    - Анна Олховік
та дальша родина в Україні, Польщі та Канаді.

Для вшанування пам’яті Покійного, пожертви можна складати на 
допомогу пораненим українським воякам та на закуплення медич-
ного обладнання для військових лікарень:

St. John’s Charitable Fund
St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church
719 Sanford Ave., Newark, NJ 07106

Просимо ласкаво о молитви за спокій душі Покійного.

Вічна Йому пам’ять!

У глибокому смутку ділимося сумною 
вісткою, що 12 липня 2015 року з волі 
Всевишнього відійшов у Божу вічність 

наш найдорожчий і незабутній 
Чоловік, Тато, Дідусь та Брат

св. п.

д-р Богдан Худьо
(хірург)

народжений 8 жовтня 1933 року 
в с. Вільшаниці, повіт Лісько, Україна. Походить з великої галицької священничої і музично творчої ро-

дини Нижанківських і Бобикевичів. Донька Неоніли Селезінки, осно-
вниці Союзу Українок на Радехівщині, і д-ра Ярослава Селезінки, ад-
воката і міністра в уряді ЗУНР Евгена Петрушевича.

Покійна Оля була талановита письменниця, особливо визначила-
ся і була признана Міністерством культури в Україні за її оповідання 
для дітей. Вона писала вірші і слова до пісень музики легкого жанру її 
сестри Ірени, такі як „Львів“,„Фіялки“ і „На Підзамчі“ які є виконувані в 
Україні і в діяспорі. Св.п. Оля приїхала в 1950 році з Ляндеку, Австрія 
до Філядельфії. Відразу включилася в українське життя громади. На-
лежала до Союзу Українок, співала в хорі Союзянок і ставила лялькові 
театри для дітей.

Запізнала і одружилася з інж. Романом Гаєцьким, переїхала до Ню 
Йорку і поселилися в Бронксі. Продовжувала письменницьку працю. 
Особливе захоплення покійної був хор „Думка“, де співала і була в 
управі. Останні роки св.п. Оля перебула зі своєю сестрою в домі опіки 
св. Йосифа в Слаутсбурґу.

Родина вдячна Отцеві Деканові Тарасові Лончині за похоронну від-
праву, Отцеві Юрієві Сівко з Храму св. Андрія в Баунд-Бруку і панові 
Романові Кучаському за ведення хору. Тіло Покійної спочило біля її 
чоловіка Романа на цвинтарі св. Андрія.

Крім родини, на похороні була не мала репрезентація тети Олі улю-
бленого хору „Думка“ з Ню-Йорку, і в імені хору диригент пан Василь 
Гречинський висловив прощальні слова подяки. Ми вдячні також 
пані Марійці Гельбіґ за зворушливі слова - спомин.

Залишилися у глибокому смутку
сестринок     - Ігор Чума з дружиною Богданною і їхніми синами
      - Андрій з дружиною Наталею і діти Александра,
         Данилко і Лука
      - Марко з дружиною Мікою і діти Максим,
         Марина (Няня) і Мія 
сестринка     - Уляна Ґілберт з чоловіком Річардом і їхніми донями:
         Ірена (Уся) з чоловіком Марком Костко і син Андрійко
         Христина (Туня) з чоловіком Тереньом Соломон і  

         діти Аніка і Юліян 
та ближча і дальша родина в США, Україні, Канаді, Швайцарії і 

Німеччині.

В імені св.п. Олі Гаєцької, замість квітів, просимо складати пожерт-
ви на Український Музей в Ню-Йорку або на Хор „Думка“ в Ню-Йорку.

Вічна Їй пам’ять!

З великим жалем і смутком ділимося 
сумною вісткою, що 22 липня 2015 

року, відійшла у вічність наша 
найдорожча тета

св. п. 

Ольга Дарія Гаєцька
з дому Селезінка

народжена 20 серпня 1922 року 
в Стрию, Галичина, Україна.

Похоронні відправи відбулися 1 серпня в Українській католицькій 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Лос-Анджелесі. Тіло спочило 
на цвинтарі Forest Lawn в Ґлендейл.

У смутку залишилися:
син -  Віктор
донька - Марта-Стефанія, 
внуки  - Наталія Мансіні, Один Мансіні та Анастазія Довбуш.

Стефан воював за волю України в рядах УПА в 1945-1947 роках. 
У США був ветераном корейської війни та працював для Лос-
Анджелеської поліції протягом 32 років. Його дуже бракуватиме 
родині та друзям.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, що 
21 липня 2015 року відійшов у вічність 

св. п. Стефан Довбуш
нар. 12 листопада 1928 року у Двірнику, Україна, 

вдовець по св. п. Ірені, з котрою вдруге з’єднався.

У 150-ліття від народження нашої бабуні 

св. п. 
Любови Устимович Шульгиної 

звертаємося до Всевишнього з молитвою за Її душу і з глибокою 
подякою за Її піклування і виховування нас - Її внучок в дусі христи-
янської любови і глибокої української свідомості.

Заупокійна служба Божа була відправлена:
в церкві Христа Царя 3 серпна 2015 року о 9-ій год. ранку
в катедрі св. Володимира 9 серпня після Служби Божої

Вічна Їй пам’ять!
Її вірні внучки, Наталія Іщук-Пазуняк та Марія Ішук -Варварів.
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

АСТОРІЯ: 
 

32-01 31st  Street 
Astoria, NY 11106 
Tel: 718 626-0506 

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

1-888-SELFREL  

Подбайте про Ваше завтра  вже сьогодні! 

Пенсійні рахунки є забезпечені  до 250,000 тис. долярів Державною Адміністрацією Кредитових Спілок  - NCUA. 
 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

 

ГОЛОВНЕ БЮРО:  108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY  10003   TEL: 212-473-7310    FAX: 212-473-3251 

Відкрийте рахунок 
ІРА,  

щоб забезпечити своє 
майбутнє без турбот. 
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