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Віталій Портников | НОТАТКИ ЗА ВЕРЕСЕНЬ
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

РЕФОРМИ НЕ ДЛЯ БАЙДЕНА

UCEF FUNDRAISER IN 
SAN FRANCISCO
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СВІТОГЛЯДНА РЕФОРМАЦІЯ, АБО 25 
СХОДИНОК ВІД ОЛЕСЯ ДОНІЯ
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ЗВІТ ПРО БЛАГОДІЙНУ ҐАЛУ стoр.2

У вересні президент Володимир 
Зеленський аж двічі був у Сполу-
чених Штатах. Перша з них ‒ візит 
до Вашингтона, де відбулася зу-
стріч з президентом Сполучених 
Штатів Джозефом Байденом. І дру-
га ‒ поїздка на сесію Генеральної 

асамблеї ООН в Нью-Йорку, під час 
якої президент України закликав 
ООН до реформ й більш активної 
підтримки України у її боротьбі з 
окупацією власних територій й по-
рушенням міжнародного права. Так 
часто жоден президент України не 
відвідував Сполучені Штати вже 
багато років. Саме тому поїздки Зе-
ленського мають таке велике зна-
чення для подальшого розвитку від-
носин України і США і ролі України у 
світі.

Сам факт зустрічі Байдена і Зе-
ленського ‒ яким би не був зміст їх-

В цьому році, 24 серпня, в Україні 
відзначали 30 річницю від дня про-
голошення Незалежності. На свято 
до Києва з’їхалось багато поважних 
гостей. Одним з них був Евген Чолій, 
екс-Президент Світового Конґресу 
Українців. Одразу після святкового 
параду наш кореспондент Миро-
слав Ґрех зв’язався з ним і взяв 
інтерв’ю.

ЕВГЕН ЧОЛІЙ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Мирослав Ґрех Мирослав (М.): Шановний пане 
Евгене, ви були на параді, які вра-
ження на вас він справив?

Евген Чолій (Е.): Так, я був на па-
раді, і мені дуже сподобалося. Було 
так піднесено і величаво, було ба-
гато людей зі святковим настроєм. 
Дуже позитивним була участь у свят-

Січова ікона “Покров Богородиці” із зображенням останнього кошового 
Петра Калнишевського, запорозької старшини, судді, писаря та ін. Копія 
1836 року з оригінальної січової ікони, про що свідчить напис на звороті: 

“Копія старовинної ікони, що знаходилася в Запорозькій Січі, а тепер в цілості 
перебуває у с. Покровському, що колись було Січчю. Написана копія 1836 р. 
Одеському товариству історії та старожитностей”. Розмір – 50 х 34 см. Техніка 

– олія на дереві.

Вітаємо зі святом Покрови, 
Днем українського козацтва, днем УПА

та  Днем захисника України!

http://facebook.com/HromadaSF
http://hromada.us
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ЗВІТ ПРО БЛАГОДІЙНУ ҐАЛУ

Ukrainian Catholic Education Foundation 
(UCEF) Fundraiser in San Francisco

The Ukrainian Catholic Education Foundation and the Ukrainian Catholic University invite 
you to meet one of Ukraine’s most prominent scholars, ecumenical and human rights 
champions Myroslav Marynovych, UCU Vice-Rector, dissident, human rights defender 
presenting his prison memoir “THE UNIVERSE BEHIND BARBED WIRE”.

A cocktail reception

For tickets click: ucef.org

Or you can mail a check to:
Ukrainian Catholic Education Foundation
2247 West Chicago Avenue, 
Chicago, IL 60622

But if you mail a check, please telephone us to let us know to expect a check:
1-773-235-8462

OCTOBER 26
7 PM - 10:30 PM PT

Tiburon Yacht Club
400 Trinidad Drive
Tiburon, CA 94920 

В суботу, 18 вересня 2021 року, в 
Яхт клубі Тібурону відбувся благо-
дійний вечір організований това-
риством «Громада» і фундацією 
«Ангелик». На цю благодійну ґалу 
прибуло більше 40 найактивніших 
членів товариства. Програму вечора 
зачитав ведучий Ярема Кузишин. Він 
відмітив, що основний захід, який 
планувався попередньо ‒ зустріч 
з українським журналістом і публі-
цистом Віталієм Портниковим, з 
причин пандемії і неможливості 
його приїзду в США, відбудеться по 
відео-зв’язку.

Після цього присутніх привітав 
Андрій Шегера член ансамблю 
«Бурима», а сам ансамбль заграв 
декілька відомих українських пісень 
і мелодій. В клубі працював бар, 
смачна їжа на столах (доставлена 
стараннями п. Юрія Колеснікова), 
гарна музика заохотили присутніх 
до дружнього спілкування, веселого 
настрою.

Співачка Аничка порадувала нас 
прекрасним співом. Вона виконала 
низку українських народних пісень, 
в тому числі 2-х лемківських. На за-
кінчення Аничка заспівала пісню 
учасника АТО, штурмана 16-ї окре-
мої бригади армійської авіації Сер-

вання. Слово взяла Наталія Анон, як 
ведуча зустрічі. Вона задала йому 
ряд питань, які стосувались відзна-
чення 30-річчя Незалежності Украї-
ни, розвитку державності, діяльнос-
ті української влади, стану реформ, 
демократизації суспільства. На всі 
ці питання п. В. Портников доклад-
но відповів, часом наводячи свої 
суб’єктивні твердження, що викли-
кало жваве обговорення в залі і 
потребу в наданні додаткових пи-
тань від присутніх. Цікава дискусія 
тривала понад 2 години. Наталія 
Анон і учасники вечора подякували 
п. Віталію за цікавий, змістовно про-
ведений час.

Вечір продовжився танцями під 
запальну музику ВІА «Бурима», і 
присутні ще довго не хотіли роз-
ходитись…

В ході цього івенту було зібрано 
$2,888 доларів, які будуть направ-
лені на потреби дітям, батьки яких 
загинули захищаючи територіальну 
цілісність України.

Товариство «Громада» дякує всім, 
хто долучився до організації і про-
ведення цієї благодійної ґали.

Слава Україні!

гія Тітаренка «Настане мирний час». 
Слухачі тривалими оплесками довго 
не хотіли відпускати її зі сцени.

Потім Ярема оголосив аукціон 
3 картин українського живописця 
Мирослава Дузінкевича, який живе в 
Нью-Йорку, і про творчість якого ми 
писали в липневому номері нашої 
газети «Громада». Переможцями 

аукціону стали: Орест Балицький, Та-
мара Донченко та Олена Прендель. 
Зібрані кошти від аукціону в сумі 
$1,240 доларів пішли в скарбничку 
благодійної фундації «Ангелик».

Після аукціону почалася відео-
зустріч з п. В. Портниковим. На ве-
ликому екрані в залі появилось зо-
браження його, готового до спілку-

https://www.eventbrite.com/e/ucu-cocktail-reception-san-francisco-2021-tickets-170036647189
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Відпочинок в Мексиці і на Карибах

Туди, де співає душа!

Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста
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ЕПОХА ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ЩО ПОБАЧИВ 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ В КРЕМНІЄВІЙ ДОЛИНІ?

2 вересня 2021 року президент 
України знову перебував з робочим 
візитом в Сполучених Штатах Аме-
рики. Але вперше брав участь не 
тільки в низці політичних зустрічей 
у Вашингтоні, а й відвідав “IT-столи-
цю” світу – Кремнієву долину.

У межах свого візиту Володимир 
Зеленський зустрівся з представни-
ками венчурних фондів та інвесто-
рами провідних IT-компаній США й 
закликав до співпраці та розши-
рення діяльності в Україні. Серед 
них було керівництво Lyft – однієї з 
найбільших транспортних компаній 
США та Канади. Президент подяку-
вав засновникові Lyft Джону Зім-
меру особисто, а д же компанія 
обрала саме Україну з-поміж інших 
країн д ля відкрит тя свого R&D 
центру Lyft Engineering. Також були 
присутні представники компанії 
Stellar Development Foundation – 
неприбуткової організації, яка спеці-
алізується на розвитку відкритої 
мережі Stellar. Stellar є платформою 
для валютних операцій, де можна 
використовувати майже всі валюти, 
що робить можливим зібрання всіх 
фінансових систем світу для праці в 
одній мережі.

Глава держави наголосив, що за 
останні 2 роки цифрова сфера в 
Україні зробила технологічний про-
рив та має потенціал на створення 
власних продуктів. За його словами, 
створення “Дія City” – спеціального 
правового режиму для працівників 
IT-галузі – сприятиме збільшенню 
доходів з 6 млрд дол. до 16,5 млрд 
дол. на рік. Частка ж ВВП укра-
їнського IT-сектору може зрости до 
10 % протягом 5 років.

“Україна відкрита для інвестицій 
в IT-сектор у співпраці з амери-
канським бізнесом. Ми прагнемо, 
щоб ваш бізнес зацікавився не тіль-
ки можливостями щодо відкриття 
представництв в Україні, а й інвес-
туванням в українські інноваційні 
продукти”, – сказав Зеленський. 
Україна теж готова сприяти інозем-

Карина Нікітішина

ним та українським інвесторам: до 
2025 року кількість робочих місць в 
сфері IT буде збільшена до 450 тис. 
Правовий режим “Дія City” допомо-
же створювати українські компанії з 
капіталізацією понад 100 млн дол.

Міністр цифрової трансформації 
Михайло Федоров зауважив, що 
Український фонд стартапів працює 
вже більше року – за цей час держа-

ва встигла профінансувати понад 
100 проєктів. У майбутньому буде 
створено Фонд фондів – процедуру 
спрямування коштів не тільки в 
стартапи, а й у приватні фонди.

Також Федоров зазначив, що на-
разі в Україні розвивається ринок 
віртуальних активів та створюють-
ся комфортні умови для криптоком-
паній. Подібна модернізація платіж-

ного ринку надасть змогу Націо-
нальному банку випускати цифрову 
валюту. Президент додав: “Україна 
зараз є найкращим магнітом з блок-
чейн та криптофахівцями в Європі. А 
одним із векторів розвитку цифро-
вої економіки України є запуск та 
розвиток легального інноваційного 
ринку віртуальних активів”.

Зранку президент вже встиг зу-
стрітися з Тімом Куком, генераль-
ним директором компанії Apple. На 
зустрічі обговорювали офіційне від-
крит тя офісу Apple в Україні й 
подальші плани розширення діяль-
ності компанії за допомогою моде-
раторів Apple Music та AppStore; 
побудову дата-центру для сервісів 
iCloud та локалізацію продуктів 
Apple, зокрема персонального по-
мічника Siri. Команда Зеленського 
презентувала Кукові програму “Дія 
City”, про яку ми вже писали вище. 
Після розмови Зеленський зробить 
допис в своєму Твіттер акаунті: 

“Радий зустрітися з Тімом Куком, 
який керує компанією, що надихає 
своїм прикладом усіх прихильників 
цифровізації у світі. Україна також 
уже є світовим IT-хабом. Ми заці-
кавлені у розширенні присутності 
Apple в Україні та реалізації нових 
амбітних спільних проектів”.

Цього ж дня в Кремнієвій долині 
Володимир Зеленський зустрівся з 
керівниками великих технологічних 
компаній та засновниками стартапів. 
Серед них були Юрій Лазебніков, ке-
руючий партнер холдингу TECHIIA; 
Наталія Моденова, співзасновниця 
Fashion Tech Summit; Юрій Мона-
стиршин, старший керівник техніч-
ного відділу Snap; Ганна Поліщук, 
співзасновниця компанії Allset та 
інші. Була й Дарина Шаповалова, 
креативна директорка міжнародно-
го тижня моди Mercedes-Benz Kiev 
Fashion Days. Дарина нещодавно 
представила новий продукт – вірту-
альну примірювальну DRESSX. На 
Інстаграм сторінці moredaria можна 
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Окупанти 
відкопали давні 
прикраси в Криму

В Україні 
розпочинає 
роботу місія МВФ

Рада закликала 
світову спільноту 
засудити нові 
репресії в Криму

Партнерство поза 
НАТО: Україна та 
США підписали 
оборонну угоду

Лауреатом 
премії Стуса став 
Тарас Возняк

ВР звернулася 
до світової 
спільноти через 
незаконні вибори 
до Держдуми РФ 
в Криму

В Україні відбу-
лись військові 
навчання «Репід 
Трайдент»

На “виборах” до 
Держдуми РФ 
проголосували 
150 тис. жителів 
ОРДЛО

Зеленський 
затвердив 
рішення РНБО 
про збільшення 
оборонного 
бюджету

Верховна Рада підтримала проект 
постанови про звернення парла-
менту до міжнародного співтова-
риства у зв’язку із незаконною під-
готовкою виборів у Державну Думу 
Російської Федерації у тимчасово 
окупованій АР Крим та Севастополі 
та з залученням до голосування гро-
мадян України з окупованої частині 
Донецької та Луганської областей.

Рада визнала, що намір окупа-
ційної влади провести 19 вересня 
2021 року вибори до Держдуми 
на території Криму, Севастополя, 
а також із залученням жителів 
окупованого Донбасу з російськими 
паспортами є порушенням Консти-
туції та законодавства України.

Крім того, проведення таких ви-
борів порушує Статут ООН, заключ-
ний акт ОБСЄ від 1 серпня 1975 
року, Будапештський меморандум, 
резолюцію Генасамблеї ООН “Тери-
торіальна цілісність України” N 
68/262 та інші документи.

Постановою нардепи схвалили 
звернення Верховної Ради України 

21 вересня в Україні розпочала ро-
боту місія МВФ.

Місія зосередиться на питаннях:
- незалежності НБУ
- реформи судової сфери
- зміцнення антикорупційних 

інституцій
- проєкту держбюджету на 2022 

рік.
Продовження співпраці із МВФ є 

наразі одним із першочергових зав-
дань української влади.

Раніше інформацію про те, що 
фонд на початку жовтня 2021 року 
виділить Україні черговий транш в 
розмірі $700 млн, повідомив гла-
ва фінансового комітету Данило 
Гетманцев.

Народний депутат зазначив, що 
для цього Україна повинна виконати 
певні умови, про які домовлялися з 
міжнародними партнерами. Мова 
про внесення змін до низки законів – 
про Нацбанк, НАБУ, а також в проєкт 
бюджету на 2022.

Верховна Рада схвалила звер-
нення до світової спільноти з закли-
ком засудити нову хвилю репресій в 
окупованому Криму.

У заяві йдеться про те, що ВР 
звертається до урядів і парламентів 
інших країн, міжнародних органі-
зацій із закликом засудити нову 
хвилю репресій Російської Феде-
рації проти кримських татар, а також 
ввести санкції проти всіх причетних 
до цих злочинів.

Також нардепи закликають парт-
нерів приєднатися до Декларації 
Кримської платформи і нарощувати 
зусилля з деокупації українського 
півострова.

Крім того, Рада засуджує неза-
конні обшуки, викрадення і арешти 
кримських татар Ельдара Одама-
нова, Азіза Ахтемова, Асана Ахте-
мова, Шевкета Усеїнова і першого 
заступника голови Меджлісу крим-
ськотатарського народу Нарімана 
Джелялова.

Міністри оборони України та США 
під час зустрічі Володимира Зелен-
ського та Джо Байдена у Вашингто-
ні підписали Рамкову угоду щодо 
стратегічних основ оборонного парт-
нерства між Міноборони України та 
США. Вона декларує тісне співро-
бітництво у сфері оборони за ви-
нятком повноцінного приєднання 
України до НАТО.

Угода гарантує безпеку Чорно-
морського регіону, збільшення без-
пекової допомоги Україні із засто-
суванням нових інструментів, зокре-
ма ініціатив та програм військового 
фінансування, надання надлишко-
вих засобів оборони тощо.

США обіцяє допомогу з розвитком 
критичних інфраструктур ЗСУ, важ-
ливих для захисту національних ін-
тересів: розвиток спроможностей з 
ведення бойових дій на морі, сухо-
долі та в повітрі, співпраця у сфері 
кіберзахисту, розвідки, бойових на-
вчань, протидії дезінформації та 
медичних спроможностей. Окрім бо-
йових спільних навчань, статус 
основного союзника поза НАТО 
не гарантує жодної із перелічених 
допомоги.

Також передбачається співробіт-
ництво в оборонній промисловості, 
яке також не передбачене у випадку 
набуття статусуосновного союзника 
поза НАТО, зокрема це активізація 
співпраці підприємств ОПК України 
та США, нові інвестиції в національну 
економіку та передача чутливих тех-
нологій та їх спільне використання. 
Співпраця в космічній галузі в 
рамках угоди не здійснюватиметь-
ся. Цілі двосторонньої співпраці 
визначаються до грудня 2026 року.

Лауреатом цьогорічної премії іме-
ні Василя Стуса став Тарас Возняк, 
генеральний директор Львівської 
національної галереї мистецтв імені 
Возницького.

Премія була заснована 1989 року 
Українською асоціацією незалежної 
творчої інтелігенції на чолі з Євге-
ном Сверстюком. Її вручають літе-
раторам, митцям, режисерам, музи-
кантам та культурним менеджерам 
за великий внесок у культуру та 
стійкість громадянської позиції.

Лауреатами Премії в попередні 
роки стали Опанас Заливаха, Ми-
хайлина Коцюбинська, Василь Овсі-
єнко, Іван Світличний, Мирослав 
Маринович, Євген Захаров, Воло-
димир В’ятрович, Марія Бурмака, 
Сашко Положинський, Святослав 
Вакарчук, Тарас Компаніченко, сес-
три Тельнюк, Олександра Коваль, 
Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад 
Троїцький.

Минулого року лауреатом премії 
став Ахтем Сеїтаблаєв.

В окупованому Криму відкопали 
колекцію прикрас III століття нашої 
ери.

Артефакти виявили в могильнику 
Опушки в Сімферопольському райо-
ні. Лежали в похованні предків се-
редньовічних алан, які жили на те-
риторії Криму у III ст. Знайшли одну 
пару сережок, три браслети та дві 
нагрудних прикраси, повідомили у 
створеному окупантами Кримсько-
му федеральному університеті.

Прикраси могли належати лише 
високопоставленим особам. Високе 
соціальне становище в аланських 
племен передавалося у спадок, бо 
прикраси виявили поруч з останка-
ми дітей.

У ЮНЕСКО зазначають, що об’єк-
ти всесвітньої спадщини та інші 
культурні пам’ятки зазнають вар-
варського поводження і розграбу-
вання з боку окупаційної влади в 
Криму. Про це йдеться в доповіді 
ЮНЕСКО для 212-ї сесії виконавчої 
ради організації. Інформація пред-
ставлена національною комісією 
України у справах ЮНЕСКО та по-
стійним представництвом України 
при ЮНЕСКО на прохання гене-
рального директора організації.

На Львівщині, на базі Міжнарод-
ного центру миротворчості та без-
пеки Національної академії сухо-
путних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного почалися багатона-
ціональні українсько-американські 
військові навчання «Репід Трайдент».

У церемонії урочистого відкриття 
взяли участь представники Коман-
дування Сухопутних військ ЗС Укра-
їни, Оперативного командування 
«Схід», представники Збройних сил 
США та країн-партнерів.

У навчаннях взяли участь військо-
ві з 15 країн світу: України, США, 
Великої Британії, Канади, Болгарії, 
Грузії, Італії, Йорданського Королів-
ства, Литви, Молдови, Німеччини, 
Пакистану, Польщі, Румунії та Туреч-
чини. Також у маневрах братиме 
участь особовий склад Литовсько-
польсько-української бригади.

Про це заявив голова комісії з 
міжнародного співробітництва Ради 
з прав людини РФ Кирило Виши-
нський, повідомляє ТАСС.  

За його словами, понад 150 тис. 
жителів тимчасово окупованих те-
риторій Донецької та Луганської 
областей з російськими паспорта-
ми проголосували дистанційно на 

“виборах”. 
Він уточнив, що це приблизна 

цифра, оскільки якась частина лю-

НОВИНИ УКРАЇНИ

Фінансування мають передбачити 
в державному бюджеті-2022.

“Згідно з рішенням, в законопроек-
ті Про Держбюджет на 2022 рік на 
забезпечення нацбезпеки й оборо-
ни потрібно передбачити фінансо-
вий ресурс обсягом не менше 5,95% 
ВВП – це більше 319 млрд грн”, – 
йдеться в повідомленні.

Фінансування мають виділити на:
- розвиток сектору безпеки й 

оборони відповідно до стандартів 
НАТО;

- виконання Національної 
розвідувальної програми на 2021-
2025 роки;

- реалізацію соціальних 
гарантій військовослужбовцям 

–  підвищення розмірів їхнього 
грошового забезпечення та 
забезпечення житлом;

- виконання заходів з розробки, 
підготовки виробництва і закупівлі 
сучасного високоточного ракетного 
озброєння (ракетних систем і 
комплексів, зокрема крилатих 
ракет), боєприпасів і – продуктів 
спеціальної хімії;

- розвиток Військово-Морських 
сил;

- посилення територіальної 
оборони;

- реалізацію державної політики у 
сфері кібербезпеки.

дей, що живуть в ОРДЛО і отримали 
паспорти РФ, “раніше вже мала ре-
єстрацію на території РФ і брала 
участь у виборах, маючи можливість 
голосувати не лише за федеральні 
партійні списки, а й за місцевих 
кандидатів”.

“Там величезна кількість людей –
понад 650 тис. вже є громадянами 
РФ, отримали паспорти”, – сказав 
Вишинський.

Він додав, що з окупованих тери-
торій Донбасу було здійснено 1,4 
тис. транспортних рейсів за три дні 
виборів.

18 вересня стало відомо, що жи-
телів окупованих районів Донецької 
та Луганської області звозять до 
Ростовської області та роздають їм 
російські паспорти безпосередньо 
перед голосуванням на “виборах” до 
Держдуми РФ.

до міжнародних організацій, урядів 
і парламентів зарубіжних країн у 
зв’язку з незаконною підготовкою 
виборів до Державної думи Росії.
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Коли 21 серпня 2021 року «Гро-
мада» проводила круглий стіл з ві-
домими українськими постатями 
до 30-річчя Незалежності України, 
то один з учасників, Олесь Доній 
повідав нам, що Україна і українці 
не зможуть домогтися успіху поки 
не пройдуть світоглядну рефор-
мацію, яка включає 25 сходинок 
до суспільного щастя. Нас це заці-
кавило і ми спробували доклад-
ніше довідатись про це. Наш ко-
респондент Мирослав Ґрех взяв у 
Олеся Донія інтерв’ю.

Мирослав(М.): Олесь, розкажіть 
нам про ці 25 сходинок щастя, які 
нас заінтригували.

Олесь(О.): Може я спочатку роз-
повім передісторію їх створення.

М.: Будь ласка!
О.: Я людина, яка брала участь у 

всіх українських Майданах. Пер-
шим ‒ на «Студентською револю-
цією на граніті» ‒ керував, в другому 
і третьому брав участь як активіст. 
В той же час, коли це були героїчні 
вибухи активності, вони не призве-
ли до зміни парадигми, до відчуття 
комфортності українців на власній 
землі. Відповідно, я старався 
проаналізувати, чому так сталося, і 
прийшов до висновку, що проблема 
не у владі. За цей час ми поміняли 6 
президентів, в нас є представниць-
ка демократія, є всі інституції, які є 
в інших державах, є антикорупційні 
структури, а відставання від країн 
центральної Європи збільшується. 
Якщо взяти часи «оксамитових» ре-
волюцій», це десь 1989 рік, то від-
ставання було, приблизно, 1 рік, а 
зараз це відставання в декілька 
десятиліть. Тобто, вони вступили в 
НАТО, в Євросоюз давно, а нам до 
цього далеко. Чому?

На якомусь етапі приходить пер-
еосмислення. Як історик, я почав 
аналізувати чи є передумови такого 
відставання, і знайшов, що вони в 
ідейній сфері. Я почав аналізувати 
всю політичну думку в Україні, тобто 
те, що називається національною 
ідеєю, і яким чином іде ї ї само-
осмислення, реформування. Проа-
налізував, що таке національна 
ідея. Виявляється, що в Україні 
навіть не було визначення цього 
терміну. Я зробив це. Написав що 
таке національна ідея, і зробив 
те, чого не було ‒ визначив етапи 
національної ідеї. Як історик за 
фахом я спробував зробити таку 
етапізацію. Обрав знакові письмові 
твори і зробив так: перший етап ‒ 
брав статтю Костомарова 1963 
року «Дві російські народності», і 
там була абсолютна ідеалізація, що 
потрібно було в романтичному пе-
ріоді, для того, щоб було підґрунтя 
для окремішності нації; наступний 
етап я визначив, як оборонний, який 
передбачає усвідомлення необхід-
ності власної держави, на заході 
України про це говорив Юліан 
Бачинський, а на сході ‒ Микола 
Міхновський в статті «Самостійна 
Україна». Але не було бачення, яким 
чином досягти цієї державності, 
третій етап ‒ це наступальний. Я 
взяв ідеї 1929 року ‒ Декалог ОУН, 
які можна звести до його 1-го пункту 

‒ «Здобути українську державу або 
згинути в боротьбі за неї». Всі три 
етапи насправді тривають досі. Ро-
мантизаційний етап ідеї ‒ це коли 
ви чуєте, що українська мова най-
милозвучніша, оборонний ‒ необ-
хідний, бо ми ще під тиском ро-
сійської інформаційної компанії, і ми 
змушені захищати українську мову, 
наступальний ‒ бо на сході ми мусимо 
відвойовувати нашу незалежність. 
Чого тут немає? Я визначив, що є 
ще четвертий етап ‒ конкурентний 
етап української національної ідеї. 
Україна вступила в світ глобальної 
конкуренції не тільки з близькими 

СВІТОГЛЯДНА РЕФОРМАЦІЯ, АБО 25 
СХОДИНОК СУСПІЛЬНОГО ЩАСТЯ 
від Олеся Донія

сусідами, але і з успішними націями. 
Я намагався проаналізувати, які ідеї 
в цих націй спрацювали. Виявилося, 
що по певних питаннях ідеї треба 
залишати, вони успішні, а по деяких 
ідеях ми відстали на 100 років або 
більше. На 504 роки, починаючи від 
протестантської реформації Люте-
ра, від якої мовно-культурна рево-
люція до нас дійшла, коли він пе-
реклав Біблію з латини на німецьку 
і приблизив освіту до середніх мас, 
забравши ї ї з еліти. Це до нас 
дійшло. А його тези про етику са-
мообмеження, про етику праці до 
православного світу не дійшли. Від-
повідно, я склав перелік 25 пунктів 

‒ сходинок, які повинні стати пере-
думовами до щастя і основою сві-
тоглядної реформації. Я прийшов 
до висновк у, якщо Майд ани це 
одноразові вибухи суспільної ак-
тивності, то нам потрібна світоглядна 
реформація, набагато глибша рево-
люція, але революція розуму, світо-
гляду. Яка її мета?

Якщо попередні до мене укра-
їнські публіцисти мету визначали як 
українську державу, то я визначаю 
державу не як мету, а як засіб. 
Держава може бути різноманітна. 
Я розглядаю її як інструмент 
для щастя кожного. До мене так 
питання ніхто не ставив, то це 
«ноу- хау». Щастя, безперечно, є 
індивідуальною категорією, воно 
може бути миттєвим. Але я веду мову 
про передумови щастя, і їх повинна 
створити держава. Не мета наша 

‒ існувати заради держави, бо це 
ідейна пастка, в яку втрапили багато 
публіцистів і навіть організацій. Світ 
змінився і поступово прийшов до 
усвідомлення необхідності індиві-
дуального щастя. У світі навіть є 
цілі інститути, інституції щастя. Від-
повідно, мої 25 пунктів є важливі. 
Але останній з них найважливіший. 
Він звучить ‒ будь щасливим! Тобто 
орієнтація ‒ це не гедонізм, це мета 
існування людини.

М.: Будь ласка, розкрийте ці 25 
пунктів.

О.: 1.- навчися критично мисли-
ти. Якщо цього не робити, то ми за-
лишаємось на попередніх етапах 
української національної ідеї, що 
призводить до відставання. На яко-
мусь етапі це призвело до виборю-
вання держави, але в подальшому 
не забезпечили конкурентний рівень 
зростання нації.

2.- вчися боротися за свої права 
і свободи. Це те, що в українців є і 
його не відбереш, наше вміння бо-
ротися, це наші Майдани. Це попе-
редні етапи української національ-
ної ідеї, які ми повинні зберегти.

3.- навчися відстоювати власні 
принципи. Це набагато важче, адже 
часто потрібно вміти йти проти су-
спільної думки.

М.: Але буває, що люди можуть 
міняти принципи.

О.: Так, тому я їх не прописую, а 
говорю про вміння їх відстоювати. 
Україномовній дитині в російсько-
мовному класі дуже важко. Буває, 
коли одна людина йде «в ногу», а 
решта « не в ногу». Коли я починав 
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боротися за Незалежність, то біль-
шість українців була проти цього. І 
простий демократичний принцип го-
ворив би, що мені треба скоритися, 
не висовуватися, але це питання про 
відстоювання власних принципів. Я 
перший в Україні почав боротися з 
кнопкодавством в Верховній Раді, 
коли це робили навіть демократичні 
фракції і мені пропонували здати 
депутатську карточку. Але я йшов 
проти всіх, навіть своїх колег в «по-
маранчевому» таборі. Це не легко.

4.- підвищуй власний рівень куль-
тури. Культура ‒ це не тільки ми-
стецтво, знання, етика поведінки то-
що. Це все що нас оточує від самого 
початку життя і до кінця.

5.- усвідом себе українцем. Мо-
ва йде про само-усвідомлення, бо 
Україна утворилася як держава, де 
інколи не всі готові усвідомлювати 
себе українцями. Це не означає, що 
ти не можеш усвідомлювати себе 
ще кимсь. Може існувати множинна 
свідомість. Наприклад, в США мож-
на вважати себе американцем і 
українцем. Але якщо ти громадянин 
України, живеш тут, то усвідом себе 
українцем. А для цього потрібна ро-
бота над собою. Як писав колись 
Тютюнник: коли в 1918 році підні-
малися на боротьбу, то мало хто 
називав себе українцем, більшість 

‒ то «хохлом», то «малоросом». Це 
не простий принцип, бо ти повинен 
допускати право інших називати 
себе українцем, навіть якщо вони не 
є українцями. Треба навчитися всіх 
сприймати українцями, незалежно 
від регіонального походження, мови, 
релігії чи відсутності релігії. Тобто, 
українцями можуть бути різні люди.

6.- збільшити український панте-
он. Це випливає з 5-го пункту. Тре-
ба, щоб було право землі, а не пра-
во крові, бо все що було на тери-
торії України, це наша історія. Подо-
бається це нам чи ні, це ‒ Богдан 
Хмельницький, чи це Ярема Вишне-
вецький, які боролись між собою. 
Той і той є українцями, хоча, до 
речі, обидва це слово не вживали, 
але ми їх сприймаємо персонами 
української історії. Це дає можли-
вість зберегти і збільшити україн-
ську історію. Зараз вважають, що 
Скоропадський хороший, а Винни-
ченко і Грушевський погані, бо вони 
боролись між собою. Менше з тим, 
всі вони наша історія. Як і Махно. 
Якщо ми не візьмемо Махна, то його 
візьмуть росіяни і скажуть, що Гуляй 
Поле це російська земля. Тобто, 
всіх історичних персонажів, хто тут 
жив, боровся, помирав ми повинні 
прийняти в наш пантеон.

7.- вчись обирати. Українці по-
стійно скаржаться на владу, тим не 
менше, президентів і депутатів оби-
раємо ми самі, і якщо вони нам не 
подобаються, то це наша провина. 
Це наша відповідальність ‒ ми та-
ких обрали. Треба навчитись оби-
рати кращих.

8.- вгамуй власну агресію. За ста-
тистикою українці вбивають один 
одного більше ніж у всіх західних 
країнах Європи, змагаємось лише 
з Молдовою і Литвою. Велика кіль-

кість людей гине на дорогах. Один 
одного вбиваємо більше, ніж на 
фронті. Це також побутові вбивства 
під час вживання алкоголю. Це агре-
сія, є внутрішні розколи, коли люди 
з різних регіонів не спілкуються між 
собою. В цьому зацікавлена Москва, 
Путін. Для того щоб відбити агресію 
зовнішню, треба навчитися долати 
агресію внутрішню. Не йде мова про 
пацифізм, ні. Для відбиття російсь-
кої агресії треба дотримуватись 
пункту 2.

9.- вчись толерантності. До релі-
гійних груп, до різних меншин, до 
старших людей, до дітей. В той же 
час толерантність не має бути без-
межною. Є такі речі, до яких не буде 
толерантності за нашого життя. На-
приклад ‒ канібалізм чи педофілія. 
При цьому толерантність з кожним 
витком цивілізації збільшується. На-
приклад, в ХІХ столітті не було пра-
ва голосу жінок, не було толерант-
ності до них, або в 60-х роках була 
сегрегація в США. В наш час посту-
пово збільшується толерантність 
до різної гендерності людей. Всі ці 
пункти належать до самонавчання.

10.- сприяй конкуренції на моно-
полії. Цей пункт про економіку. В 
США ще в ХІХ столітті усвідомили 
небезпеку монополій. В Україні май-
же вся економіка монополізована, 
впритул до сільського господарст-
ва. Тому до нас не можуть прийти 
нормальні інвестиції, бо немає куди 
західним інвесторам вкладатися, а 
дрібні власники не можуть пробити-
ся через монополію олігархату. Є 
певного роду і політична монополія. 
Потрібна економічна і політична де-
централізація. В Україні небезпеч-
ним є те, що монополію в політиці 
забезпечує СБУ, яка працює у всіх 
політичних партіях, а в економіці ‒ це 
олігархат, який злився з державою. 
Тобто, потрібна конкуренція, а не 
монополія.

11.- вчись отримувати гідну плат-
ню. Це важкий для усвідомлення 
пункт, тому що українці можуть 
виходити на Майдан, боротись за 
мрію, політичні права, а за економіч-
ні права, власне за гідну платню не 
вміють боротись. Постійно чуємо, 
що вчителі, лікарі мало заробляють, 
але якщо для Франції чи Німеччини 
боротись за економічні права це 
правило, то українці цього не вміють.

12.- опановуй нову етику праці. 
Українці працюють не системно, іно-
ді дуже важко, проте з мінімальним 
ККД. Скажім, на своїх 6-и сотках 
горбатяться з дня до ночі, хоча за цей 
час можна було б зробити набагато 
більше. З іншого боку, українці про-
тягом року чимало відпочивають, 
тобто мають свят більше ніж деінде.

М.: Як жартують в народі: «Від 
Миколи до Ів ана – у к р аїнськ а 
рамадана».

О.: Так, те що на заході собі не 
дозволяють. Тут заробляють більше, 
але вміють працювати інакше. Тому 
треба опановувати нову етику праці.

13.- пізнай етику самообмежень. 
Це важко для православного усві-
домлення. В нас ідуть у владу в 
основному, задля незаконного зба-
гачення. Окремі депутати носять 
на руках годинники, які вартують 
декількох будинків. Зрозуміти таке 
хизування мені важко. Окремі депу-
тати ідуть у владу кожного скликан-
ня, незалежно від партійності. Тут 
пірамідальна система значною мі-
рою пов’язана з нашим релігійним 
минулим. Бо реформування, яке 
ввів Лютер, читання Біблії по черзі 
звичайними учасниками громади 
до нас не дійшло. Тобто, що сьо-
годні ти керівник, завтра інший, а 
післязавтра ще інший. У нас ідуть до 
влади за іншим. Коли в нас перед 
священником падають на коліна і 
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[Евген Чолій про діяльність 
української діаспори] 
початок на стор.1

ковому параді військових контин-
гентів з інших країн, що демонстру-
вало їх підтримку територіальної 
цілісності України. Перед цим була 
успішна Кримська платформа, де 
представники 43 країн та НАТО, ЄС, 
Ради Європи і ГУАМ заявили, що 
Крим і Севастополь мають бути по-
вернені Україні.

М.: Чудово, що довгоочікувана 
Незалежність повернулася, і Україна 
вже прожила в ній 30 років. Досить 
суттєво до цієї події приклалася 
українська діаспора, яка активно 
допомагала Україні в різні часи її 
історії. Яка, на Вашу думку, участь 
діаспори у відновленні Незалежнос-
ті України?

Е.: Українська діаспора багато 
вклала енергії, щоб допомогти в 
першу чергу Україні відновити Неза-
лежність. Потім діаспора робила ве-
ликі зусилля, щоб міжнародне спів-
товариство визнало цю Незалеж-
ність. І це сталося дуже скоро. Ді-
аспора сприяла фінансово, допо-
магаючи Україні утвердити свою 
державність, в тому числі, була до-
помога в закупівлі приміщення для 
посольства та резиденції посла 
України в Канаді, для генеральних 
консульств України у Нью-Йорку і в 
Чикаго та для постійного предс-
тавництва України в ООН у Нью-
Йорку. Також була допомога в інших 
галузях. Я думаю, що це приклади 
допомоги діаспори в перших роках 
Незалежності.

М.: Дякую всім, хто до цього до-
лучився, і в першу чергу вам, бо ви в 
цей час очолювали Світовий Конґрес 
Українців (СКУ).

Е.: Ні, я очолював СКУ пізніше ‒ з 
2008 по 2018 рік. У 1991 році, я був 
членом управи Монреальського від-
ділу Конґресу Українців Канади та 
крайової управи Ліґи Українців Ка-
нади, а також очолював Спілку Укра-

України, щоб вона могла увійти як 
повноправний член до НАТО. Ми 
працювали над тим, щоб ПЦУ могла 
отримати Томос про автокефалію. Я 
два рази зустрічався із Вселенсь-
ким Патріархом і передавав резолю-
ції СКУ, що Томос є важливий не 
тільки для православних, які живуть 
в Україні, але і українцям в цілому 
світі. Також ми робили зусилля, щоб 
Голодомор був визнаний геноци-
дом українського народу, що вже 
зробили на сьогодні понад 15 кра-
їн світу. Ми спостерігали за всіма 
президентськими і парламентськи-
ми виборами, щоб упевнитись в 
демократичності виборів, тобто бу-
ли міжнародними спостерігачами. 
Це такий загальний наш внесок. 
Мене тут запитували ‒ до якої міри 
наш внесок, наші зусилля були 
впливовими. Я не буду давати яко-
ї с ь  о ц і н к и,  б о  в о н а  м ож е  б у т и 
суб’єктивна. Найкращу оцінку дали 
наші вороги. Одразу після 10 років 
мого керівництва СКУ, 11 липня 
2019 року Генеральна прокуратура 
Російської Федерації визнала СКУ, 
як небажану організацію, що ста-
новить загрозу основам конститу-
ційного ладу і безпеки Російської 
Федерації, а Міністерство юстиції 
Росії внесло СКУ до списку неба-
жаних організацій. Це ускладнює 
наші відносини з українською діа-
спорою в Росії, бо якщо українці в 
Росії мають зв’язок з небажаною 
організацією, то можуть бути при-
тягнуті до кримінальної відпові-
дальності за такий зв’язок. Ми 
цю справу подали до суду і ми 
проходили всі суди в Росії, щоб по-
тім подати скаргу в Європейський 
суд з прав людини. Всі російські 
суди під час розгляду ствердили, 
що це рішення є правомірним по 4 
причинах. 1-ша причина ‒ що СКУ 
просував антиросійські ініціативи 
з повернення Криму Україні, поси-
лення санкцій проти Росії, перегля-
ду «спільної історії Росії та України», 
та підрив канонічного православ’я 

в Україні; 2-га причина ‒ що Прези-
дент СКУ в той час (Евген Чолій) за 
2013 ‒ 2018 роки відбув 147 між-
народних подорожей до 51 країни 
світу, де було близько 1,500 дво-
сторонніх зустрічей, під час яких він 
називав основною діяльністю СКУ 

‒ захист територіальної цілісності 
України, яка була порушена Росією і 
закликав до прийняття ефективних 
заходів в зв’язку з окупацією Криму 
і частини Східної України, включно 
з наданням Україні військової допо-
моги і посиленням санкцій проти 
Росії, і зупинкою будівництва газо-
проводу Північний потік-2; 3-тя при-
чина ‒ що порушували в 2018 році 
на заходах Парламентської Асам-
блеї Ради Європи, Світового еконо-
мічного форуму в Давосі, Євро-
пейської Комісії та ООН питання про 
російську агресію, окупацію Криму, 
Північний потік-2, та необхідність 
введення санкцій проти Росії; 4-та 
причина ‒ що ініціювали запровад-
ження червоної картки для Путіна 
під час проведення чемпіонату світу 
з футболу в 2018 році, яка була 
спрямована на тиск на російські 
владні структури.

М.: Після цього ви будете пода-
вати скаргу в Європейський суд?

Е.: СКУ вже подав. Але я тут 
просто хотів показати, як наша діяль-
ність турбує російську владу.

М.: А яка чисельність української 
діаспори в Росії?

Е.: Офіційна російська статисти-
ка показує 2,9 мільйонів, але СКУ 
рахує, що має бути десь біля 10 
мільйонів.

М.: СКУ скільки налічує українців-
емігрантів в цілому світі?

Е.: Українська діаспора в світі ‒ 
десь 20 мільйонів.

М.: Значить, половина їх в Росії.
Е.: Я думаю, що тепер дещо змі-

нилися цифри, бо є значна діаспора 
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їнської Молоді в Канаді.
Хочу дати статистику по допо-

мозі, яка є вражаючою. Якщо ви 
подивитесь щодо фінансового внес-
ку в критичні роки, коли є агресія Ро-
сії, починаючи з 2014 року і по 2020-
й, то за 6 років МВФ надав допомогу 
Україні на 12 мільярдів доларів США, 
а українці, які проживають за межа-
ми країни, перерахували в систему 
України 74 мільярди доларів США. В 
2020 році, який був важким з огляду 
на триваючу російську агресію і до 
цього ще додався COVID-19, МВФ 
передав 2.1 млрд. дол. США, а 
українська діаспора ‒ 14 млрд. 
доларів США.

За той час, коли я був Президен-
том СКУ, ми активно працювали 
над тим, щоб західні держави і сві-
тове співтовариство стали на захист 
територіальної цілісності України, і 
надавали українцям політичну, еко-
номічну, технічну, військову і гума-
нітарну допомогу, а також, щоб за-
проваджували санкції проти Росії, 
і тим самим робили тиск на неї за 
військову агресію проти України. На 
різних форумах виносили питання 
українських політв’язнів, заручників, 
які утримувались путінською вла-
дою в Росії, Криму, на тимчасово 
окупованих територіях сходу Украї-
ни. Наші акції допомогли у звіль-
ненні певного числа заручників. Ми 
протидіяли проросійській дезінфор-
мації, яка намагалася представити 
Україну, як невдалу країну. А ми 
навпаки старались показати її в 
правдивому світлі, докладали знач-
них зусиль в просуненні європейсь-
кої інтеграції України, в тому числі, 
щоб Євросоюз підписав та імпле-
ментував Угоду про асоціацію між 
ЄС та Україною, і щоб він запрова-
див безвізовий режим для українців 
до Шенгенської зони. Це до певної 
міри змінило ситуацію. Зараз тор-
гівля з Євросоюзом становить 41% 
від загальної торгівлі України зі 
світом. Це великі зміни. Ми завжди 
підтримували євроатлантичний курс 

Chicago, IL — The Ukrainian Catholic 
Education Foundation, the US-based 
fundraising arm for the Ukrainian Ca-
tholic University, is pleased to anno-
unce that a $50,000 scholarship fund 
has been established to benefit UCU 
students who have either lost a parent 
during the Revolution of Dignity or 
whose parents were or are currently 
defending Ukraine against Russian 
aggression in the Donbas war. This 
significant scholarship was made pos-
sible through the generosity of Ms. 
Nataliya Anon and the software de-
velopment company she founded, 
Svitla Systems along with Hromada 
(www.hromada.us), the publisher of 
the only Ukrainian-language newspa-
per on the West Coast. Hromada and 
its charitable arm, the Anhelyk Chari-
table Foundation (www.anhelyk.us), 
help children whose parents have 
died in the Russian-Ukrainian war in 
Donbas. 

“The families who will benefit from this 
gift are sacrificing so much for Ukraine 

— in some cases, they’ve made the 
ultimate sacrifice.  The generosity of 
Ms. Anon and Hromada in helping 
these families is inspiring,” says Taras 
Szmagala, Jr., UCEF Chairman of the 
Board.

From this donation, fourteen scho-
larships will be awarded to UCU stu-
dents for the upcoming 2021-2022 
academic year and will be specifically 
designated for those students who 
have either lost a parent or whose pa-
rents are currently fighting in the Don-
bas war.  The war has claimed 15,000 
lives.

“It is a great honor indeed for ‘Hro-
mada’, its charitable fund ‘Anhelyk’ and 

Nataliya Anon, founder Svitla Systems & Hromada

Olha Shakhnyk, third year UCU student

NEW SCHOLARSHIP FUND HELPS 
UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY 
STUDENTS AFFECTED BY WAR

myself to make this contribution. This 
is the least Ukrainian-American dias-
pora could do – financially assist 
Ukrainian families, who are courageo-
usly defending Ukrainian sovereignty 
and independence from Russian 
aggression. In too many cases, these 
families, tragically and unforgivably, 
lost their loved ones in this horrendo-
us war. Hromada’s charitable fund 

‘Anhelyk’ and my personal commit-
ment to Ukrainian Catholic University, 
as the flagship educational institution 
with highest standards in Ukraine, is 
strong and will continue for years to 
come,” says Nataliya Anon.

“I am most grateful to all of the mem-
bers of Hromada for this scholarship 
opportunity which allows me to recei-
ve such a quality education at UCU 
and to learn from some of the best 
professors in this field.  Your generous 
scholarship donation has given me 
the chance to actively take part in this 
modern University’s culture in order 
to grow as a student and to become a 
future changemaker in Ukraine,” says 
Olha Shakhnyk, third year UCU student 
from Dnipro whose father served in 
the Ukrainian Army and was killed at 
Illovaysk.

Scholarships for students are criti-
cal as Ukrainian Catholic University 
continues to grow and expand, recru-
iting the best and brightest students 
from various regions of Ukraine.

https://ucef.org/2021/09/13/new-
scholarship-fund-helps-ukrainian-

catholic-university-students-affected-
by-war/ 

https://ucef.org/2021/09/13/new-scholarship-fund-helps-ukrainian-catholic-university-students-affected-by-war/
https://ucef.org/2021/09/13/new-scholarship-fund-helps-ukrainian-catholic-university-students-affected-by-war/
https://ucef.org/2021/09/13/new-scholarship-fund-helps-ukrainian-catholic-university-students-affected-by-war/
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ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ЦУКАТИ З ГАРБУЗА

ІНГРЕДІЄНТИ

Один кг гарбуза;
Один-півтора лимона або 
апельсина;
300-400 г цукру;
Пару бутончиків гвоздики;
Чверть чайн. ложки кориці;
Чверть чайн. ложки лимонної 
кислоти;
150-200 мл води, якщо 
знадобиться.

Помийте, очистіть і поріжте гарбуз 
на шматочки, але не дуже маленькі, 
оскільки під час сушки вони дуже 
зменшаться. Перекладіть в миску.

Цитрус поріжте у вигляді півкілець 
і відправте до гарбуза.

Всипте цукор, додайте дрібку  со-
лі, перемішайте і закрийте кришкою. 
Залиште мінімум на 4-5 годин, гар-
буз повинен виділити сік. А краще 
залишити на ніч щоб гарбуз виділив 
сік покривши всі шматочки.

Якщо ж соку буде мало, то потріб-

но додати води.
Перекладіть все в каструлю, і до-

дайте всі інгредієнти.
Помістіть каструлю на вогонь і 

після закипання вогонь зробіть міні-
мальним. Проваріть 4-5 хвилини і 

приберіть з плити. Закрийте криш-
кою і нехай маса остигає.

Потім знову помістіть на вогонь 
і знову після закипання проваріть 
5 хвилин. Після того, як гарбузова 
маса знову охолоне повторіть про-

цедуру. Так потрібно зробити 3 або 
4 рази, щоб шматочки гарбуза зали-
шилися цілими, не зварилися і стали 
прозорими.

Перекладіть їх після останнього 
варіння на друшляк, щоб стекла вся 
рідина.

Після цього перекладіть гарбуз 
на деко і відправте в духовку суши-
тися. Температуру поставте від 60°С 
(140°F) до 80°С (175°F), тільки за-
лиште трохи відкритими дверцята 
духовки.

А ще можна скористатися сушар-
кою. Температура в цьому випадку 
повинна бути 50°С (125°F), а час від 5 
до 6 годин.

Цукати також можна обваляти в 
цукровій пудрі.

https://skarbnychka-retseptiv.com.
ua/tsukerky-osinniu-ne-kupuiu-robliu-

z-harbuza-iaskravi-tsukaty-smachno-
prosto-i-nedoroho/

побачити її та пана Зеленського під 
час перевірки функціоналу додатку – 
вони приміряють на себе віртуальну 
панаму.

Всі ці люди – українці, які змогли 
досягти успіху та працюють в США 
на рівні з провідними компаніями 
світу. Президент звернувся до них 
із проханням: “Бачу, що є інтерес. 
Зараз усі хочуть знати деталі. А нам 
потрібні такі люди, як ви. Я дуже 
радий, що ви маєте успіх у США. 
Хотілося б, щоб ви мали успіх і в 
Україні”. На зустрічі обговорювали 
перехід України в епоху диджитал, 
створення цифрової інфраструкту-
ри та переваги використання пра-
цівниками сфери IT правового ре-
жиму “Дія City”.

Проте найголовнішою подією є 
виступ Володимира Зеленського в 
Стенфордському університеті. Зу-
стріли президента директор Цент-
ру демократії, розвитку та верхо-
венства права Френсіс Фукуяма та 
Стівен Пайфер, позаштатний про-
фесор Стенфордського університе-
ту. Представив Зеленського перед 
студентами досвідчений політик і 
спеціальний помічник 44-го прези-
дента Бараки Обами, колишній по-
сол США в Росії та директор Інсти-
туту міжнародних досліджень Фрі-
мена-Сполі Стенфордського універ-
ситету – Майкл Макфол.

Почав свою промову президент 
Зеленський тим, що для нього це 
честь бути в Стенфордському уні-
верситеті, де до нього вже висту-
пало багато визначних науковців та 
політиків, але не було ще жодного 
президента України. Зеленський 
розповів студентам про відсутність 

“української мрії” – натомість існує 
“українська мета”. Президент навів 
випадок зі свого життя: для подо-
лання відстані від Києва до Кривого 
Рогу Зеленський витратив майже 
10 годин на дорогу, щоб побачити 
свою новонароджену дитину. Після 
народження другої дитини знадоби-
лося близько 20 годин на оформ-
лення різних документів. Нині побу-
довані нові швидкісні потяги, а для 
оформлення документів українці 
ко-ристуються додатком “Дія” – єди-
ним порталом державних послуг 
онлайн. Пан Зеленський згадує у 
своїй промові засновника компанії 
Apple Стіва Джобса: “Зараз у мене 
в руках творіння Джобса і Apple – 
iPhone. Це його серце. Воно б’ється. 
Б’ється з кожним вібро під час 
дзвінка або SMS. А в ньому – наше 
українське творіння – держава в 
смартфоні”. Україна прийшла до 
своєї мети і стала першою держа-
вою у світі, яка має цифровий пас-
порт. Для відкриття бізнесу достат-
ньо лише 15 хвилин, що набагато 
швидше ніж в більшості країн; через 

“Дію” кожен може легко сплатити 
податки. Зеленський зазначив, що 
мета України на майбутні роки 

– 100 % державних послуг онлайн. 
Можливо, навіть змога голосувати 
на виборах Президента в Інтернеті.

Після промови студенти та гос-
ті університету могли задати будь-
яке питання главі держави. Голов-
ний виконавчий директор Svitla 
Systems та член редакції газети 

“Громада” Наталія Анон запитала в 
пана Зеленського: які саме 2 голов-
ні цілі він поставив собі досягнути 
поки перебуває в Кремнієвій долині, 
які знання він зможе привести на 
Батьківщину. Зеленський відповів, 
що однією з пріоритетних реформ 
в Україні є диджиталізація, яка про-
сувається пот у ж ними темпами. 
Президент певен, що саме диджи-
талізація стане повною перемогою 
над малою та середньою корупцією 
в країні. В Україні вже діє paperless 
режим, завдяки якому можна під-
писувати та зберігати документи, 
акти та договори в електронній 
формі. Зеленський зазначає, що 
значну роль відіграє судова рефор-
ма, а диджиталізація допоможе зро-
бити процес “очищення” влади про-
зорим. Paperless не єдина ініціати-
ва в країні – в майбутньому плану-
ється запровадити cashless. Проєкт 
розробляється міністром цифрової 
трансформації Михайлом Федоро-
вим та має на меті створити пов-
ністю безготівкове суспільство. 
Україна вже є лідером в Європі за 
кількістю проведених NFC-транзак-
цій, а близько половини українців 
вже готові відмовитись від монет 
та банкнот. Певні аспекти cashless 
вже запроваджені в частині гро-
мадського транспорту, а в громадян 
є можливість оплати проїзду в ме-
трополітені не тільки банківською 
карткою, але й окремим додатком 
для смартфона. “В кожному міні-
стерстві працюють професійні IT-
спеціалісти, які допомагають нашій 
країні”, – наприкінці додав президент.

Наостанок професор Макфол 
провів екскурсію університетом 
президентському подружжю. Пер-
ша леді України Олена Зеленська 
в межах дипломатичного візиту до 
США теж відвідала певні зустрічі й 
заходи. Серед них була й зустріч з 
керівництвом Департаменту Стен-
фордського університету з питань 
різноманіття та рівних можливос-
тей. Жінки поділились досвідом ін-
клюзивних практик університетів 
у світі та ідеями щодо розвитку 
онлайн-освіти в Стенфордському 
університеті. Також обговорювалось 
питання створення програми полег-
шення умов забезпечення особливих 
потреб викладачів та студентів з 
обмеженими можливостями.

[Зеленський в Кремнієвій 
долині] 
початок на стор.3

[Евген Чолій про діяльність 
української діаспори] 
початок на стор.1
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в Польщі, в Італії. Щоб мати точніші 
дані, треба проводити опитування 
в цих країнах. Тому ми говоримо ‒ 
орієнтовно 20 мільйонів.

М.: Сам СКУ скільки налічує 
членів?

Е.: СКУ є надбудовою українських 
організацій діаспори у понад 60 кра-
їнах світу.

М.: СКУ має десь офіційний офіс?
Е.: Так, головний офіс є в Торонто, 

а також є представництва у Києві та 
Брюсселі.

М.: Адміністрація головного офі-
су скільки налічує людей? Ви пра-
цюєте на громадських засадах, чи 
вам діаспора платить за роботу?

Е.: У головному офісі тепер пра-
цюють четверо людей. Я брав актив-
ну участь у діяльності СКУ, зокрема 
як Президент СКУ впродовж 10 років, 
виключно на громадських засадах 
без оплати за працю.

М.: Зрозуміло, дякую. Ви маєте 
якісь інформаційні засоби?

Е.: СКУ користується для інфор-
мації своїм веб-сайтом, Facebook 
та YouTube, а також періодично помі-
щує свої матеріали в засобах ма-
сової інформації.

М.: Хто зараз є Президентом СКУ?
Е.: Зараз це ‒ Павло Ґрод.
М.: Я читав, що ви очолюєте Гро-

мадську організацію «Україна-2050». 
Розкажіть про неї.

Е.: Це громадська неприбуткова 
організація створена в Україні в 
грудні 2019 року. Я є її Президен-
том. Головні цілі її наступні: 

1- сприяти набуттю Україною 
повноправного членства в НАТО; 

2- набуття Україною 
повноправного членства в 
Євросоюзі; 

3- забезпечення Патріаршого 
статусу для ПЦУ, і для УГКЦ: 

4- сприяння входженню України в 
число перших 10 країн Євросоюзу з 
найбільшим рівнем ВВП, і в перших 
20 країн за міжнародним індексом 
щастя в ООН. 

До нашої Почесної ради входять 
Глави ПЦУ і УГКЦ, три члени Євро-
парламенту, Прем’єр-міністр провін-
ції Альберта, ректори провідних 
університетів в Україні і знаний під-
приємець з Канади Кость Темертей. 
До Ради директорів входять серед 
інших представники наших Церков, 
депутат румунського Парламенту, 
Голова Європейського Конгресу 
Українців, Президент Канадсько-
української торгової палати, член 
Дорадчої ради СКУ, керуючий пар-
тнер юридичної фірми «Василь 
Кісіль і Партнери», два Регіональні 
віце-президенти СКУ і Директор 
Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою 
при Національному університеті 
«Львівська політехніка».

М.: Це таке інтернаціональне 
п р е д с т а в н и ц т в о.  Щ о  в д а л о с я 
за останні 2 роки цій організації 
зробити?

Е.: З самого початку у нас був 
намір здійснювати адвокаційну ро-
боту під час зустрічей з високопо-
садовцями різних країн та міжна-
родних організацій, а також на різних 
заходах. Та, на жаль, почались ко-
відно-пандемічні обмеження і ми 
перейшли в так званий віртуальний 
світ. Ми зробили 5 віртуальних кон-
ференцій по питаннях міграційної 
політики, забезпечення справедли-
вості і правосуддя в Україні, євро-
інтеграції, інвестицій і ведення біз-
несу в Україні та освіти в умовах 
пандемії. Ми видали 72 багато-
мовних пресових повідомлень і ряд 
важливих заяв в українській, анг-
лійській, французькій, німецькій та 
іспанській мовах. Як ми знаємо, 
зараз російська гібридна агресія 
концентрується на дезінформації 
про Україну і про українську діа-
спору. Тому ми створили постійну 
міжнародну місію медіа-моніторин-
гу, щоб відслідковувати і викривати 
цю дезінформацію і протидіяти їй. 
Ця місія сьогодні нараховує 166 
членів з 56 країн світу, які роблять 
моніторинг 42 мовами. Ми також 
започатковуємо співпрацю з факт-
чекерами в Facebook і українськими 
університетами, щоб не тільки моні-
торити, але і більш ефективно про-
тидіяти дезінформації.

М.: Не тільки моніторити, але 
вести контрпропаганду.

Е.: Так, ми переговорили з такими 
організаціями, які є факт-чекерами в 
Facebook і домовились, що будемо 
їм висилати матеріали для їх пе-
ревірки та публічного позначення у 
Facebook як дезінформація, а також 
блокування такої дезінформації.

М.: Пане Евгене, зараз ми помі-
чаємо в настроях української влади 
невдоволення останніми діями Аме-
рики і Німеччини. Скільки надій по-
кладалось на Байдена, а він, по су-
ті, дозволив росіянам добудувати 
Північний потік-2, в нього більш прі-
оритетними є відносини з Німеч-
чиною, ніж з Україною. Є якесь від-
вернення від України. Що Ви на це 
скажете? І що в цьому плані могла б 
зробити українська діаспора?

Е.: Я розумію, що є розчарування 
на рахунок Північний-потік-2. Це є 
проблематично не тільки для Укра-
їни, але і для Європи, тому, що тут 
надаються більші можливості для 
Кремля загрожувати Європі, корис-
туючись газом як геополітичною 
зброєю. Однак, питання Північного-
потоку ще не завершене. З моєї 
точки зору, потрібно, щоб Україна 
і українська діаспора були разом в 
переконуванні міжнародної спільно-
ти, що Україна є найкращою запо-
рукою миру в світі і тому потрібно 
міжнародній спільноті Україні допо-
магати, щоб вона могла відновити 
свою територіальну цілісність та 
подальше реформуватись, що допо-
може Україні стримувати російську 
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цілують його хрест, це передається 
на владу. Тобто, до влади йдуть, щоб 
цілувати руку. Найкращі священни-
ки від цього відійшли, а от у владі це 
залишилось ‒ ідуть щоб мати золото, 
і перед ними падали на коліна.

14.- вивчай українську мову. Це 
об’єднавчий пункт. Не просто говори 
українською, а вивчай її, що означає 
добре ставлення до неї. Ти можеш 
не розмовляти українською, у нас 
таких є мільйони. Я народився в ро-
сійськомовній родині в Києві, і мені 
було не просто вивчити українську 
мову. Але я це зробив, і я 7 років 
тому запровадив безкоштовні кур-
си української мови в 25-и містах 
України. Перше, що я написав, було 
гасло: «Навчи друга розмовляти 
українською!». Якщо людина ще не 
може, але хоче розмовляти укра-
їнською, незалежно від своїх здіб-
ностей ‒ вона вже друг.

15.- шануй народну традицію. Що 
це таке кожен розуміє по-своєму, і 
далеко не все, що було в минулому 
ми готові брати, і не варто все 
брати. Наприклад, ми вирішили, що 
вишиванку ми берем як народну 
традицію. Це нам подобається, це 
ми відроджуємо, а спалення жінок 
як відьом, чи топіння їх у воді ‒ ми 
вважаємо, що це не народні тради-
ції, і це ми засуджуємо. Але без 
минулого немає традицій, і знати 
їх і вибирати ці традиції ‒ це наша 
справа.

16.- бережи стародавню архітек-
туру. Це важкий пункт, тому що укра-
їнці зараз самі нищать архітектуру. 
Не з Москви, не з Варшави, а самі 
українці. Кажу як людина, яка з 80-х 
років бореться за стародавній Київ. 
Всі будинки, за які ми боролися, 
їх нищили по рішенню депутатів 
Київради, яких обирали самі кияни. 
Йде мова не лише про будинки, 
архітектура яких це візуалізація 
міської культури. Росія і Польща 
постійно накидали нам тезу, що 
українці сільська нація, а місто ‒ це 
польська, або російська культура. 
Настільки це накидали, що ми самі 
в це повірили, і багато в чому в 
українців іде несприйняття міської 
культури, що вона чужерідна. Але ми 
повинні розуміти, що наша культура 
поглинала іноземні, переварювала, 
робила українською. Архітектура 

‒ це також наша невід’ємна історія, 
незалежно з якого етносу були 
архітектори, чи правителі. Це наше, 
це те, що усвідомлюють в західній 
Європі, тому там іде збереження 
архітектури. Нам потрібно теж цьо-
му вчитися.

17.- веди здоровий спосіб життя. 
Українці вимираюча нація, у нас 
смертність більша за народжува-
ність. Менше нашого на європейсь-
кому просторі живуть тільки в Росії. 
Значна частина проблеми криється 
в нас самих ‒ стреси, агресія, алко-
голізм, невміння і небажання дбати 
за своє тіло, свій організм. Цьому 
треба вчитися. Не йде мова, що 
всі мають стати вегетаріанцями. 
Просто налаштувати себе на здо-
ровий спосіб життя: фізкультура, 
харчування, позитивне мислення, 
самообмеження.

18.- бережи природу. Ми самі її 
винищуємо. В цьому питанні ми та-
кож відстаємо від європейських 
націй. Це помітно коли переїжджаєш 
кордон, наприклад, до словаків чи 
поляків. Цьому треба вчитися ‒ не 
смітити, дбати про екологічні під-
приємства. Це також сприяє збіль-
шенню терміну проживання.

19.- облаштовуй свою територію, 
не мрій про чужу. Мова йде про 
відмову від імперських позицій. Це 
те що є в Росії, їм завжди не виста-
чає землі і вони хочуть ще вкрасти її 
у сусідів. Не бути такими як вони, бо 
деякі українці починають говорити 
про Кубань, замість того щоб поїхати 
і провести якийсь захід в Буджаку. 
Буджак-це південь Бессарабії. Як 
людина, яка проводила культурні 
акції в Криму, Запоріжжі, на Донбасі, 
в Одесі, скажу, що якби ми дбали 
більше за ці території, то Росія 
не знайшла б там такої кількості 
колаборантів. Нам треба навчитися 
облаштовувати власну територію.

20.- подорожуй Україною. Україн-
ці мало знають один одного, мало 
знають, яка Україна строката, різно-

манітна. Свого часу в 90-х роках 
була програма в голови НРУ Чорно-
вола з міським головою Маріуполя 
Поживановим по обміну дітьми. Зви-
чайно, це не є поодинокою причи-
ною, що Маріуполь зараз є укра-
їнським на відміну від окупованого 
Донецька. Але якби це були масові 
програми, якби ми розуміли більше 
один одного, то можливо Росія на 
сході не знайшла б такої кількості 
прихильників, якби не було такого, 
що коли хтось живе в Снятині і хоче, 
щоб в Харкові було як в Снятині, і 
навпаки. Треба поїхати, подивитись, 
поспілкуватись, зрозуміти, що Украї-
на різноманітна.

21.- мандруй світом. В час світо-
вої конкуренції треба знати світ, і не з 
телевізора, а безпосередньо, тобто 
спілкуватися, їхати в США, Канаду, 
Європу. І тоді більше шансів, що зро-
зумієш світ і зможеш щось якісне 
перенести до себе.

22.- Вивчай іноземні мови, для 
того, щоб розмовляти зі світом. 
Знов таки, не сидіти в інтернеті, чи 
російських сайтах і через російську 
призму сприймати світ, а потрібно 
безпосередньо вчитися.

23.- вчись вчитися. Йде мова не 
про обкладинки дипломів, а саме 
про освіту з раннього дитинства і 
до глибокої старості. Це самоосвіта. 
Всьому позитивному в цьому світі 
треба вчитися, треба відбирати. Це 
не колекція обкладинок дипломів, 
це саме знання, яке нас насичує.

24.- навчитися системності. Все 
про що я говорю ‒ це системність. 
Коли питають, а де ж державність в 
цих сходинках, я говорю: держава 

‒ це одна з систем, найбільша, але 
не лише. Система ‒ це громадські 
організації, які треба вчитися бу-
дувати, і партії, які у нас під контро-
лем олігархату. А треба навчитися 
будувати якісно нові системи, і 
цієї системності українцям наразі 
бракує.

25.- будь щасливим. Це орієнтир, 
до якого можна звести всі попередні 
24 пункти. Вони передбачають, щоб 
щастя було для кожного українця і 
українки. На цей момент українська 
держава, яку ми створили, вибороли 
дає шанс на щастя лише елітам по-
літичним і економічним. Але кожен 
має право на щастя і вся концепція 
цих 25-и сходинок на це спрямова-
на, на допомогу саморозвитку, щоб 
людина усвідомила себе щасливою.

Отже, підсумок ‒ ці 25 сходинок, 
це основа світоглядної реформації, 
яка необхідна для України, для того, 
щоб вона досягла успіху, як персо-
нального, так і колективного. Вже 
вийшла книга «Трансформація укра-
їнської національної ідеї», де є 30 
авторів, і де є і моя стаття. Ми вже 
робили її презентацію в 30-и містах 
України. Там був аналіз попередніх 
етапів національної ідеї. А зараз, 
восени вийде книга «25 сходинок 
суспільного щастя», де також буде 
25 авторів, і кожен розкриє одну 
сходинку. Підсиленням цієї концепції 
буде завданням українських інте-
лектуалів. Сподіваюсь на ґрунтовну 
дискусію і її вплив на Україну з метою 
світоглядної реформації.

М.: Дякую за чудову лекцію. А Ви 
відчуваєте себе щасливим?

О.: Безперечно. Щастя-це індиві-
дуальна категорія. Я багато вже 
зробив в житті, як на рівні нації, 
країни, так і для родини, для близь-
ких. В той же час в мене є мета, що 
те ж важливо.

М.: А на скільки відсотків почу-
ваєте себе щасливим?

О.: На 100.
М.: А може на 90, або 99, а 100 бу-

де тоді, коли буде щаслива і багата 
вся наша Україна?

О.: Ні, якраз я відчуваю себе на 
100 відсотків щасливим. Це не озна-
чає, що я задоволений всім в Україні. 
Щастя ‒ це індивідуальна категорія, 
але я не задоволений тим, що ді-
ється в Україні, і саме тому в мене в 
житті були 2 глобальні цілі: 1-у я собі 
ще в школі поставив ‒ боротьба за 
незалежність України, і відповідно 
готувався до тюрми і таборів. Зараз, 
2-а глобальна ціль ‒ це світоглядна 
реформація.

М.: Коли взяти наших дисидентів, 
які сиділи в тюрмах, таборах, то вони 
там не відчували себе нещасними, 
бо боролись за Україну.

О.: Так. Відомий австрійський пси-
хоаналітик Віктор Франкл, який си-

дів в концентраційних таборах писав, 
що і там можна відчувати щастя. 
Звичайно, що воно відрізняється, 
від того, чого ми хочемо, але воно 
може бути і там, часом, від таких 
речей, яких ми на волі не помічаємо. 
Але ми зацікавлені в іншому ‒ в 
суспільному, щоб створити пере-
думови для суспільного щастя.

М.: Суспільне щастя, на мою 
думку, це щоб 70-80% людей відчу-
вали себе щасливими.

О.: Ти можеш відчувати себе інди-
відуально щасливим, але якщо по-
руч плаче пенсіонерка, якщо люди 
змушені від’їжджати за кордон, тоді 
тут немає передумов для суспіль-
ного щастя, і це на тебе відкладає 
гіркий відбиток. Тому ми говоримо, 
як створити такі умови, щоб щастя 
було не тільки персонально для тебе, 
а щоб воно ширилось.

Коли ти бережеш природу, це не 
тільки свій клаптик землі на дачній 
ділянці, але ти сприяєш відновленню 
всієї природи. Якщо ти спиняєш 
власну агресію, то знижуєш рівень 
насильства в країні. Тому я веду мову 
про суспільне щастя.

М.: Ви говорили про монополізм 
в політиці. Чи не здається вам, 
що він зараз є у Верховній Раді, в 
Президента.

О.: Але я веду мову не про одну 
політичну силу. Журналісти повто-
рюють штамп, буцімто у нас пар-
ламентсько-президентська респуб-
ліка, а в реальності ‒ президентська. 
Наш президент має більше повно-
важень, аніж американський. Укра-
їна ‒ президентська держава, і всі 
президенти хотіли збільшити свої 
повноваження. Є так званий офіс 
президента, який непрописаний офі-
ційно, однак перевершує за впливом 
Кабінет міністрів. Тут є ментальна 
проблема ‒ не ділитися владою, що 
стосується не лише президента. І 
це проблема не тільки українська. 
Змагання між владою і суспільством 
є в усьому світі. Питання ‒ знайти 
баланс. Це не така проста проблема. 
Баланс ‒ це вічне змагання.

М.: Ви голова мистецького об’єд-
нання «Остання барикада». Розка-
жіть про нього.

О.: Я зробив перші україномовні 
арт-клуби в Києві і Харкові. В Києві 

в 2001-у, в Харкові в 2003-у році, де 
була виключно україномовна, жива 
музика, виступи літераторів. Перши-
ми у нас виступали українські поети, 
а на дверях ми написали «У нас 
розмовляють українською». Далі 
були україномовні літературно-му-
зичні фестивалі, де великі сцени, 
багато-тисячні відвідувачі. В Івано-
Франківську ми з всієї України зби-
рали вертепи, у Харкові був більший 
український фестиваль, у Гуляй Полі 
була анархічна концепція про Махна.

М.: А чому назва ‒ «Остання 
барикада»?

О.: Бо вже немає куди відступати. 
Ми робили україномовні фестивалі 
в Криму, на Тузлі. Ми випускали 
книжки. Я зробив найбільшу в Укра-
їні антологію повстанської пісні. 
«Остання барикада» керувала музич-
ною сценою на Майдані Революції 
Гідності. Після цього випустили 4 
диски «Музична сотня», випускали 
журнал «Молода Україна». Тобто, 
мистецьке об’єднання «Остання 
барикада» весь час займається 
продовженням української культури, 
мистецтва. Я вів на телебаченні про-
грами «Ідейний вибір» та «Остання 
барикада». Їх зараз немає, але мож-
на переглянути в записі.

М.: І на закінчення ‒ яка зараз 
ваша політична спрямованість?

О.: В персональні партії я не всту-
паю. Вважаю, що партії повинні бути 
ідейні, і вписувати туди ім’я лідера
 не потрібно.

М.: Дякую за змістовну розповідь. 
Мені (і думаю читачам нашої га-
зети) було цікаво дізнатися про 
ваші оригінальні думки та ідей. 
Дякую що ви були і залишаєтесь 
патріотом України, що ви своєю ін-
телектуальною, сподвижницькою 
роботою пропагуєте культуру нашої 
Батьківщини!
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ніх переговорів ‒ вже можна вважати 
успіхом і демонстрацією інтересу 
нової адміністрації до України. Вар-
то нагадати, що Зеленський ‒ це 
другий європейський лідер, після 
федеральної канцлерки Ангели Мер-
кель, якого приймали у Білому домі. 
Але, з іншого боку, звичайно було 
б набагато більш логічним, якби 
президент Сполучених Штатів зу-
стрівся б із президентом України 
напередодні зустрічі із президен-
том Росії Володимиром Путіним 

‒ тим більше, що президенти США 
і Росії домовилися про цю зустріч 
як раз тоді, коли спостерігалася 
безпрецедентна концентрація ро-
сійських військ на кордонах України 
та Росії. І, звичайно, було б набагато 
більш логічним, щоб президент Бай-
ден зустрівся із Зеленським не 
після, а до зустрічі з Меркель ‒ бо ж 
на цих переговорах йшлося про 
долю російського проекту «Північ-
ний потік-2», що він будується у 
обхід української газотранспортної 
системи. А від того, чи буде пра-
цювати цей газопровід і у яких 
обсягах, залежить безпека України, 
причому не тільки енергетична.

Але президент Сполучених Шта-
тів вважав за краще вчинити інак-
ше. Напередодні переговорів з Пу-
тіним він подзвонив Зеленському 
й це вже вважалося величезним 
успіхом української дипломатії. А 
напередодні переговорів по «Північ-
ному потоку-2» із Зеленським зу-
стрічалася Меркель, а не Байден. І 
для федеральної канцлерки ці пере-
говори перетворилися на додат-
ковий важіль на переговорах із 
президентом Сполучених Штатів 

‒ ось і українські заперечення і зау-
важення вислухані, Україну ніхто не 
ігнорує...

Те, що президент США не поспі-
шає зустрічатися з президентом 
України, спостерігачі пов’язували з 
відсутністю особистої довіри. Нова 

[Віталій Портников: НОТАТКИ за 
вересень] початок на стор.1

адміністрація вважала, насамперед, 
надсилати різноманітні сигнали. 
Один з них ‒ персональні санкції 
проти впливового українського олі-
гарха, багаторічного покровителя й 
партнера Зеленського, Ігоря Коло-
мойського. У США очікували, що 
українське керівництво відреагує 
на цей сигнал початком українських 
розслідувань корупційних зловжи-
вань Коломойського у період його 
перебування на посаді голови 
Дніпропетровської обласної адміні-
страції, про це недвозначно було 
сказано у заяві посольства США в 
Києві. Однак, всі розслідування про-
ти Коломойського в Україні ‒ на 
відміну від розслідувань в США ‒ 
заблоковані і створюється вражен-
ня, що Зеленський намагається 
«звільнитися» від американських 
претензій за допомогою закону про 
олігархів, який може стати просто 
політичною зброєю у боротьбі з 
колишнім президентом Петром По-
рошенком і інструментом до узур-
пації влади в країні.

Інший важливий сигнал, який так 
і не почули в Києві ‒ це необхідність 
відновити корпоративне управління 
після авантюрної заміни керівницт-
ва компанії «Нафтогаз», коли для 
заміни незручного для президентсь-
кого оточення керівника компанії 
були тимчасово припинені повно-
важення наглядової ради «Нафто-
газу». Про те, що до реформи кор-
поративного управління необхідно 
повернутися, публічно говорив під 
час свого перебування у Києві дер-
жавний секретар США Ентоні Блін-
кен. Але і ці американські заува-
ження не просто не були почуті. У 
вересні стало відомо про відставку 
всіх незалежних членів наглядової 
ради «Нафтогазу» ‒ тих самих, чиї 
повноваження припинялися для 
призначення нового керівництва 
компанії. І з цим новим керівниц-
твом незалежні члени наглядової 
ради так й не спрацювалися. 

Чи варто дивуватися, що після зу-
стрічі із Президентом США Прези-

дент України говорив не про «хімію», 
яка виникла між ним і Байденом, 
а про «чоловічу розмову». Однак 
зрозуміло, що розвиток відносин 
між Україною та США залежить не 
тільки від особистого взаєморозу-
міння між керівниками України і 
США, а того, наскільки ефективно 
Україна буде рухатися шляхом ре-
форм. І від того, наскільки у Сполу-
чених Штатах будуть вважати під-
тримку України у її протистоянні 
російській агресії важливою части-
ною своєї зовнішньополітичної стра-
тегії. А у цьому сенсі є свої пробле-
ми, пов’язані з пріоритетами зов-
нішньої політики нової адміністра-
ції ‒ зокрема, із тим, що в Білому 
домі все частіше говорять про 
необхідність ефективної протидії 
посиленню КНР. Конфлікт між 
США та Францією після укладення 
угоди про військову співпрацю між 
США, Великою Британією та Ав-
стралією у Тихому океані проде-
монстрував, що заради посилення 
цій протидії Сполучені Штати го-
тові ігнорувати інтереси своїх євро-
пейських союзників. А вже саме 
ослаблення взаємодії США і країн 
Європейського Союзу аж ніяк не в 
українських інтересах, бо ж Укра-
їна, з одного боку, прагне до євро-
пейської інтеграції, а з іншого ‒ 
розраховує на американську під-
тримку. Ну і, звичайно, те, що по-
дібне нерозуміння може привести 
до ослаблення самого поняття єв-
роатлантичної інтеграції ‒ теж не в 
українських інтересах.

Ще кілька аспектів на китайсько-
му напрямку, про які варто нагада-
ти ‒ це те, що президент Байден 
явно не хотів би, щоб президент Пу-
тін був відвертим союзником Китаю. 
Після зустрічі з російським прези-
дентом Байден говорив, що, на його 
думку, російський президент теж 
повинен бути стурбований зрос-
танням впливу Китаю. Мені зда-
ється, що Путін якраз повинен бути 
зацікавлений у зростанні цього 
впливу, бо посилення Китаю ‒ це 

посилення авторитаризму, яке не-
обхідне російському очільникові. 
Але у президента США інша думка 
і він явно намагається бути обе-
режним із російським колегою. А це 
теж привносить свої особливості у 
сприйняття дій США по відношенню 
до конфлікту України і Росії. Ну, і 
нарешті, у самому Києві останнім 
часом жваво говорять про можли-
вість якихось особливих парт-
нерських відносин з Китаєм, прос-
тіше кажучи ‒ розраховують на ки-
тайські інвестиції, якщо вже із за-
хідними не виходить. Але такий 
інтерес до Китаю може стати сер-
йозною перешкодою до подальшо-
го розвитку взаємин з США. Тому, 
можливо, варто захоплюватися не 
примарними китайськими грошима, 
а пошуком відповіді на питання, 
чому в Україні не приходять гроші з 
цивілізованого світу?

Тому що всі свої реформи укра-
їнці проводять, звичайно ж, не для 
Байдена, а для самих себе. Цим і 
відрізняється російський і амери-
канський підхід до сприяння со-
юзникам. Росія не вимагає від біло-
руського президента Олександра 
Лукашенка ніяких реформ ‒ вона 
дає гроші його режиму виключно 
для збереження Білорусі в якості 
російського сателіта, недопущення 
вільних виборів у цій країні і нор-
мального розвитку білоруського сус-
пільства. А США хочуть, щоб укра-
їнські реформи допомогли самій 
Україні бути самостійною і стабіль-
ною державою і залучати інвестиції.

Можливо, саме про це і була «чо-
ловіча розмова» Джозефа Байдена і 
Володимира Зеленського?

*APY is Annual Percentage Yield. Applies to share certificate & IRA share certificate accounts: Rates are effective as of 09/01/2021. Minimum deposit is $500. Rates may change at any time. No rate adjustment on 
prior share certificates. Penalties apply for early withdrawal. The APY will remain in effect for the term of the certificate. Dividends are compounded and credited quarterly. Fees may reduce earnings. Other rates and 
terms are available. UFCU reserves the right to terminate these offers at any time without any further notice. Membership subject to eligibility. Federally insured by NCUA. Applies only to share certificate accounts: 
There is a penalty to withdraw the money (principal) you deposited into your Certificate before it reaches the maturity date; you may withdraw the dividend earned at any time w/o penalties. Applies only to IRA 
share certificate accounts: IRA Certificates are subject to IRS contribution limits. Additional deposits are not allowed into the same account. UFCU doesn’t offer tax advice; consult a professional tax advisor for IRA 
contribution limits and deductions. Penalties apply for early withdrawal.
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«КРАЇНА 
ЖІНОЧОГО РОДУ»

Вахтанг Кіпіані

«Я (РОМАНТИКА)»
Микола Хвильовий

«ПАЛІМПСЕСТИ»
Василь Стус

«НОТАТКИ З КУХНІ 
«ПЕРЕПИСУВАННЯ 

ІСТОРІЇ»»
Володимир В’ятрович

Видатні українки XX століття час-
то лишаються непомітними. Про до-
лю деяких жінок цієї книжки хтось, 
можливо, почує вперше, однак їхню 
роль в українській історії не вар-то 
применшувати. Це лікарки, вчи-
тельки, учасниці національно-виз-
вольного руху, політув’язнені, жур-
налістки, культурні діячки Без них 

— сильних, активних, відданих — 
сторінки нашого роду були б зовсім 

До книги Василя Стуса (6.01.1938–
4.09.1985) — одного з найвидатні-
ших українських поетів ХХ століття 

— увійшли вибрані вірші з різних 
періодів його творчості.

У книжці зібрано найкращі вірші 
Поета, а також найвиразніші уривки 
з листів, сповнені філософських 
узагальнень і щемливих деталей. 
Примітки під деякими віршами 
проливають несподіване світло на 

Видання містить твори із другої 
збірки прози М. Хвильового «Осінь». 
Його персонажі долають тяжкий 
шлях вибору, стикаються з тією ме-
жею, яку ніколи не можна пере-
ступати. У душі головного героя но-
вели «Я (Романтика)» відбувається 
боротьба між добром і злом, 
гуманізмом і фанатизмом. Він — 
«чекіст, але і людина», «м’ятежний 
син», який після найганебнішого 
злочину проти найдорожчої люди-
ни — матері, знищує залишки лю-
дяності в собі та морально гине. У 
повісті «Санаторійна зона» зобра-
жено пореволюційне суспільство. 
Нещодавні будівничі нового життя 
стають «зайвими людьми», вони від-
чувають власну несумісність із до-
бою, прірву між ідеалами й дійсніс-
тю та лікуються від найрізноманіт-

Історик Володимир В’ятрович зі-
брав низку власних публікацій — від 
початку 2000-х до нашого часу — та 
доповнив їх сучасним наративом. 
Це статті, колонки, інтерв’ю, у яких 
ідеться про національну ідентичність, 
Голодомор, визвольну боротьбу й 
«людей волі», Помаранчеву рево-
люцію і Євромайдан, матеріали під 
грифом «цілком таємно», які одного 
дня стали «цілком нетаємними». 
Значну частину цієї історії автор 
ретельно дослідив, а ще частину — 
допомагав творити.

інакшими.
У цій книжці зібрано інтерв’ю, свід-

чення, архівні документи й довідки 
про визначних жінок України, які 
з’являлися на ресурсі «Історична 
правда». Серед них — і унікальне 
інтерв’ю Квітки Цісик, і статті про 
докторку медицини Розалію Ліф-
шиць-Винниченко, підпільницю Іри-
ну Тимочку «Христю» й письменни-
цю Олену Телігу; і розмова з Ва-
лентиною Шевченко, яка очолювала 
Президію Верховної Ради УРСР під 
час аварії на ЧАЕС.

ніших душевних хвороб. Зло, запо-
діяне головним персонажем по-
вісті задля високої ідеї, знищило 
його власні життєві сили та вреш-ті 
призвело до самогубства. Кому-
ністичні ідеали героїв цієї збірки 
зруйновані, долі вчорашніх роман-
тиків революції понівечені.

драматичні моменти життя і твор-
чості Василя Стуса. Сподіваємося, 
що ця книга стане вашою улюбле-
ною збіркою творів визначного 
Поета і Громадянина.

[Евген Чолій про діяльність 
української діаспори] 
початок на стор.1

агресію, і не допустити її далі в 
Європу. Тому треба продовжувати 
нашу адвокаційну роботу.

М.: Як вам нове керівництво 
України ‒ Президент, Кабінет Мі-
ністрів, Парламент? Чи мали ви з 
ними зустрічі, розмови? Яке ваше 
враження?

Е.: Під час святкування я мав 
можливість поспілкуватися з Пре-
зидентом, Прем’єр-міністром. Я ро-
зумію, що вони працюють в над-
звичайно складних часах. З одного 
боку йде російська агресія та існує 
пандемія COVID-19, і треба захища-
ти країну, з другого боку руйнівним 
аспектом є корупція і завдання 
влади зробити так, щоб економіка і 
суспільне життя були чистими, щоб 
можна було нормально розвивати 
чи то державну, чи підприємницьку 
діяльність.

М.: Дякую за відвертість. Напе-
редодні святкування Дня Незалеж-
ності наша спільнота «Громада» 
проводила круглий стіл зі знакови-
ми людьми України. Тоді Олесь 
Доній сказав, що в 1989 році, коли 
він організовував Студентську ре-
волюцію на граніті, та ще раніше, 
в час «оксамитової» революції в 
Польщі в 1988 році, відставання 
України від неї було десь в 1 рік, а 
на сьогодні на десятки років. Як ви 
думаєте, нам вдасться наздогнати 
Польщу? Що треба робити, щоб 
зменшити це відставання?

Е.: По-перше, треба активно про-
довжувати реформи, які є конечні, 
починаючи від судової реформи, 
щоб інвестори мали довіру до 
української системи, до України, 
яка є цікава країна з великим по-
тенціалом для інвесторів. Важливим 
є значно зменшити корупцію і вплив 
олігархічних кланів.

М.: Так, і що найбільше засмучує, 
що судді будуть судити, коли вони 
самі часто не є морально і юридично 
бездоганними. І найгірше, що між 
цими судами є кругова порука, один 
одного покриває. Не розумію, як 
вийти з цього порочного кола, як 

зробити справжню судову реформу?
Е.: Судова реформа є дуже по-

трібною і доволі комплексною спра-
вою. Але я вірю, що український на-
род впорається з цією проблемою.

М.: Може треба посилити пока-
рання за корупцію, бо зараз воно 
якесь таке гладеньке? Корупціоне-
ри роблять свої погані справи, їх 
карають, а вони далі продовжують 
це робити. Напевно, покарання є 
неадекватним.

Е.: Думаю, що корупцію треба 
значно рішуче, суворіше і більш 
ефективно поборювати.

М.: Радянський Союз навчив лю-
дей красти, ставив їх в такі умови, 
що як не вкрадеш, то не виживеш, 
особливо це стосувалось села, кол-
госпів. І ця зараза в’їлася в єство 
людей, їх мізки, поведінку, і з нею 
важче боротися, ніж організовувати 
якісь реформи.

Е.: Я пам’ятаю, як колись, на 
якісь конференції до мене підійшов 
один чоловік і сказав: «Пане Евгене, 
все що ви говорите про боротьбу з 
корупцією є правильно, але я жив у 
цілком інакшому світі. Я робив на 
фабриці, котра виробляла шоколад, 
але моя дитина його ніколи б не 
їла, як би я не вкрав, бо грошей 
не вистачало на найнеобхідніші 
речі». Тому я говорю, що необхідно 
реально поборювати корупцію, 
вплив олігархів, щоб підняти еко-
номіку, і щоб цей чоловік міг так 
заробляти, щоб не мусів красти.

М.: Так, щоб була така зарплата і 
винагорода, щоб громадяни могли 
собі купити не тільки необхідні 
продукти чи речі, але і предмети 
повного достатку.

Е.: Це вірно, треба так розвивати 
економіку, щоб рівень життя по-
кращувався для пересічної людини і 
це допоможе полагодити ряд інших 
сучасних проблем в Україні.

М.: Пане Евгене, я вже забагато 
зловживаю вашим часом і увагою. У 
вас є багато інших поважних справ. 
Тому дуже дякую за інтерв’ю і бажаю 
вам в майбутньому ще більших 
успіхів і досягнень в благородній 
справі розвитку нашої Батьківщини.

Е.:  Дякую, що знайшли можли-
вість мене вислухати.

P.S.
Треба відмітити, що по приїзді 

Евгена Чолія в Україну для свят-
кування 30-ї річниці Незалежності, 
він провів насичену громадську і 
просвітницьку діяльність:

20 серпня. Виступав як допо-
відач на Міжнародній науковій кон-
ференції під назвою «Роль діаспори 
в третьому відродженні української 
державності» в Київському націо-
нальному університеті імені Тараса 
Шевченка, яку проводила Кафедра 
історії світового українства.

Зустрічався з Головою Касацій-
ного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду Михайлом 
Смоковичем і обговорював питання 
судової реформи.

Мав зустріч із Співголовою Пар-
ламентського комітету асоціації 
Україна-ЄС Вадимом Галайчуком 
відносно співпраці у заходах цього 
комітету.

20-21 серпня. Зустрічався з пред-
ставниками факт-чекінгових органі-
зацій, які є уповноважені від Face-
book щодо здійснювання факт-
чекінгу інформації що стосується 
України.

22 серпня. Зустрівся з Ректором 
Національного університету «Львів-
ська політехніка» Юрієм Бобалом.

22 і 24 серпня. Зустрічався з Все-
ленським Патріархом Варфоломі-
єм, подякував йому за надання 
Православній Церкві України То-
мосу про автокефалію та за візит 
в Україну з нагоди 30-річчя Неза-
лежності України і просив його 
визнати Патріарший статус Право-
славної Церкви України. Він також 
нагадав про попередні дві зустрічі у 
приміщенні Вселенського Патріар-
хату в Стамбулі (Туреччина) 18 
листопада 2016 року і 30 січня 
2018 року, під час яких він від імені 
української діаспори на чолі із СКУ 
закликав Вселенського Патріарха 
надати Православній Церкві України 
Томос про автокефалію.

23 серпня. Був учасником 
Саміту Кримської платформи для 
обговорення питань відносно део-
купації Криму.

Під час цього Саміту зустрічався 
з Президентом Польщі Анджеєм 

Дудою та Прем’єр-міністром Хор-
ватії Андреєм Пленковичем, подя-
кував їм за підтримку України й 
участь у відзначенні 30-річчя Неза-
лежності України та закликав їх до 
подальшої співпраці для захисту 
територіальної цілісності України 
і тим самим забезпечення миру і 
стабільності в Європі.

24 серпня. Брав участь в свят-
куванні 30-ти річчя Дня Незалеж-
ності, був присутній на параді в 
Києві.

Зустрічався з Президентом Укра-
їни Володимиром Зеленським, 
Прем’єр-міністром Денисом Шми-
галем, Секретарем РНБО Олексієм 
Даніловим, поінформував їх про 
діяльність Громадської організації 
«Україна-2050», а також Постійної 
міжнародної місії медіа-моніторин-
гу щодо дезінформації відносно 
України та української діаспори, та 
запевнив у готовності до подальшої 
співпраці зокрема у захисті те-
риторіальної цілісності України та 
сприянню її європейської та євро-
атлантичної інтеграції. 

25 серпня. Зустрічався з Керів-
ником Постійної делегації Верховної 
Ради України до ОБСЄ Микитою 
Потураєвим відносно співпраці у 
заходах ОБСЄ.

26 серпня. Виступав з привітан-
ням на 10-му форумі української 
молоді діаспори «Чернівці-2021» та 
3-го Конгресу Світового конгресу 
українських молодіжних організа-
цій (СКУМО) у Чернівцях.

Мав зустріч із Заступником 
Голови Чернівецької Обласної Ради 
Михайлом Павлюком.

27 серпня. Зустрічався з Головою 
Верховного Суду Валентиною Дані-
шевською та обговорив подальші 
кроки для покращення судової сис-
теми в Україні.

Мав зустріч із В.о. Президента 
Національного університету «Києво-
Могилянська Академія» Олексан-
дрою Гуменною.

29 серпня. Зустрівся з екс-Міні-
страми культури Євгеном Ніщуком.

стoр.14
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Були собі котик та 
півник і були вони у 
великій приязні. Котик, 
було, на бандурі грає, 
а півник тільки співає. 
Котик, було, йде їсти 
добувати, а півник вдома 
сидить та хати глядить, 
То котик, було, йдучи, 
наказує:

— Ти ж тут нікого не 
пускай та й сам не 
виходь, хоч би хто й 
кликав.

— Добре, добре, — 
каже півник; засуне хату 
та й сидить, аж поки 
котик вернеться.

Навідала півника якось 
лисиця та й надумала 
його підманити. Підійде 
під віконце, як котика 
нема вдома, та й 
промовляє:

— Ходи, ходи, півнику, 
до мене: що у мене 
золота пшениця, медяна 
водиця.

А півник їй:
— То-ток, то-ток, не 

велів коток!
Бачить лисиця, що 

так не бере, прийшла 
раз уночі, насипала 
півникові попід вікном 
золотої пшениці, а 
сама засіла за кущем. 
Тільки що котик вийшов 
по здобич, а півник 
одсунув кватирку та й 
виглядає. Бачить: нікого 
нема, тільки пшеничка 
попід вікном розсипана. 
Понадився півник:

— Піду-но я трошки 
поклюю, нікого нема, 
ніхто мене не побачить, 
то й котикові не скаже.

Тільки півник за поріг, 
а лиска за нього та й 
помчала до своєї хати. А 
він кричить:

КАЗКА ПРО 
КОТИКА ТА ПІВНИКА

— Котику-братику, несе 
мене лиска по каменю-
мосту на своєму хвосту. 
Порятуй мене!

Котик поки почув, поки 
завернув (далеко був), 
то вже й спізнився лиску 
догнати.

Біг-біг, не здогнав, 
вернувся додому та й 
плаче, а далі надумався, 
взяв бандуру, писану 
торбу та й пішов до 
лисиччиної хатки.

А в лисиці було чотири 
дочки та один син. То 
стара лисиця на влови 
пішла, а дітям наказала 
півника глядіти та окріп 
гріти.

— Глядіть же, — 
наказала, — нікого не 
пускайте.

Та й пішла.
А котик підійшов під 

вікно та й заграв, ще й 
приспівує:

— Ой у лиски, в лиски 
новий двір та чотири 
дочки на вибір, п’ятий 
синко, ще й Пилипко. 
Вийди, лисе, подивися, 
чи хороше граю!

От найстарша 
лисичівна не стерпіла та 
й каже до менших:

— Ви тут посидьте, а я 
піду подивлюся, що воно 
там так хороше грає?

Тільки що вийшла, а 
котик її в торбу. А сам 
знов грає:

— Ой у лиски, в лиски 
новий двір та чотири 
дочки на вибір, п’ятий 
синко, ще й Пилипко. 
Вийди, лисе, подивися, 
чи хороше граю.

Не втерпіла й друга 
лисичівна та й собі 
вийшла, а він і ту в торбу 
та й знов приспівує:

— Ой у лиски, в лиски 
новий двір та чотири 

дочки на вибір, п’ятий 
синко, ще й Пилипко. 
Вийди, лисе, подивися, 
чи хороше граю.

Так усіх чотирьох 
виманив. А синко 
Пилипко жде-пожде 
сестричок — не 
вертаються.

— Піду, — каже, — 
позаганяю, а то мати 
прийде, сваритиме.

Та й пішов з хати. От 
котик і його в торбу. А 
потім почепив торбу 
на сухій вербі, сам у 
хату, знайшов півника і 
розв’язав. Перекинули 
вони горщика з окропом 
і втекли додому.

Після цього зажили 
вони дружно та мирно 
довгі-довгі роки.
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ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Пристрій для керування рухом судна, літака, автомашини. 4. Гора на Південному березі Криму. 
7. Звання духовної особи, служителя культу. 8. Ділянка землі, яку отримувала селянська сім’я для 
користування. 9. Сукупність душевних якостей людини, які проявляються в її діях, поведінці. 10. 
Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 12. Східна страва з вареного рису 
і шматочків м’яса або риби із прянощами чи з фруктами, овочами. 13. Те, що служить як прикраса, 
оздоба. 14. Австралійський страус. 15. Країна на південному заході Азії. 18. Страва з дрібно насічених 
овочів, грибів. 20. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 21. ... Кальман ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
1. Кермо. 4. Аюдаг. 7. Сан. 8. Наділ. 9. Норов. 
10. Ода. 12. Плов. 13. Убір. 14. Ему. 15. Ірак. 
18. Ікра. 20. Рюрик. 21. Імре. 22. Очко. 23. 
Океан. 24. Баул. 26. Арак. 29. Вид. 30. Ость. 
31. Адам. 32. Агу. 34. Отвір. 35. Русло. 36. 
Лан. 37. Емаль. 38. Альфа.

а вертикаллю:
1. Коноплі. 2. Радіола. 3. Осло. 4. Анна. 
5. Доробок. 6. Говерла. 11. Демаркетинг. 
16. Рамка. 17. Креол. 18. Ікона. 19. Рикша. 
24. Біополе. 25. Уставка. 27. Радість. 28. 
Камфора. 32. Арль. 33. Урна.
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(угорський композитор). 22. Одиниця ра-
хунку у спортивних змаганнях та різних 
іграх. 23. І Тихий, і Алтантичний. 24. Неве-
ликий дорожній сундук, коробка з випуклою 
кришкою. 26. Поширений на сході міцний 
спиртний напій. 29. Частина місцевості, 
яку видно; краєвид. 30. Голчастий виріст у 
деяких рослин; колючка (розм.). 31. Перша 
людина. 32. Гора в Західній Африці, на 
території Того. 34. Незамурована частина 
стіни, споруди, різної форми і призначення. 
35. Заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, 
струмок і т. ін. 36. Безліса рівнина, рівний, 
широкий простір; поле. 37. Непрозора склу-
вата маса, якою покривають металеві та 
керамічні предмети для оберігання їх від 
впливу кислот і лугів або для прикрашення. 
38. Перша буква грецького алфавіту.

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Однорічні трав’янисті рослини, зі стебел 
яких виготовляють прядиво, а з насіння 
видобувають олію та гашиш (наркотичну 
речовину). 2. Апарат, в якому конструктивно 
поєднано радіоприймач і електропрогра-
вач. 3. Столиця Норвегії. 4. ... Кареніна. 5. 
Те, що зроблене, створене ким-небудь. 6. 
Найвища вершина Українських Карпат і 
найвища точка України. 11. Негативний мар-
кетинг, спрямований проти певної марки 
або групи товарів. 16. Пристрій на стволі 
вогнепальної зброї для прицілу. 17. Наща-
док іспанських і португальських колоні-
заторів у країнах Латинської Америки. 18. 
Живописне, мозаїчне або рельєфне зобра-
ження Бога чи святого, якому поклоняють-
ся віруючі. 19. У деяких країнах Східної й 
Південної Азії та Африки — легка двоко-
лісна ресорна коляска, в яку впрягається 
людина. 24. Енергетичне поле, яке ство-
рюється живим організмом. 25. Вишита 
вставлена смуга на плечах жіночої сорочки. 
27. Почуття задоволення, втіха, приємність. 
28. Пахуча безбарвна кристалічна речови-
на, що застосовується в медицині й тех-
ніці. 32. Місто та муніципалітет на пів-
денному сході Франції, у регіоні Прованс-
Альпи-Лазурний берег, департамент Буш-
дю-Рон. 33. Скринька з вузьким прорізом, 
в яку опускаються виборчі бюлетені при 
таємному голосуванні.
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[Евген Чолій про діяльність 
української діаспори] 
початок на стор.1

30 серпня. Мав зустрічі з Віце-
прем’єр-міністром з питань євро-
пейської та євроатлантичної інте-
грації України Ольгою Стефаніши-
ною, Головою Комітету Верховної 
Ради України з питань інтеграції 
України з Європейським Союзом 
Іванною Климпуш-Цинцадзе та Го-
ловою Постійної делегації України 
в Парламентській асамблеї НАТО 
Єгором Чернєвим та обговорив з 
ними питання співпраці для поси-
лення подальшої європейської та 
євроатлантичної інтеграції України.

31 серпня. Підписував Меморан-
дум про співпрацю між Київським 
національним університетом імені 
Тараса Шевченка і Громадською 
організацією «Україна-2050», з ме-
тою формування позитивного іміджу 
України у міжнародному просторі і 
протидії дезінформації щодо Укра-
їни та української діаспори.

Зустрівся з ректором Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка Володимиром 
Бугровим.

Звернувся з привітанням до ви-
кладачів і студентів Національного 
університету «Києво-Могилянська 
Академія» під час церемоній в гу-
манітарному і економічному фа-
культетах з нагоди відкриття нового 
навчального року.

Як Голова Постійної Міжнародної 
Місії медіа-моніторингу щодо дезін-
формації оголосив результати ді-
яльності Місії за три місяці, по-
чинаючи з 4 червня 2021 року, під час 
прес-конференції в Українському 
кризовому медіа-центрі.

1 вересня. Мав зустріч з Блажен-
нішим Епіфанієм та обговорив 
питання візиту в Україну Вселенсь-
кого Патріарха та продовження 
співпраці між Православною Церк-
вою України та Громадською орга-
нізацією «Україна-2050».

Зустрівся з Блаженнішим Свято-
славом та обговорив питання на-
слідків пандемії COVID-19 на Укра-
їнську Греко-Католицьку Церкву та 
продовження співпраці між Укра-
їнською Греко-Католицькою Церк-
вою та Громадською організацією 
«Україна-2050».

Мав зустріч з Головою «Українсь-
кої призми» Геннадієм Максаком.

Зустрівся з екс-Міністром освіти і 
науки України Сергієм Квітом.

Провів лекцію для студентів Ка-
федри історії світового українства 
Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка про 
українську діаспору як невід’ємну 
частину української нації та її внесок 
у розвиток української держави.

Докладнішу інформацію про ці 
події, про інші факти та новини, про 
активну діяльність пана Евгена 
Чолія ви зможете довідатись з його 
сторінки в Facebook в пошуку Eugene 
Czolij та на сайті www.ukraine-2050.
org

Якою є місія християнина на 
наступне десятиліття? Яким буде 
майбутнє Церкви у найближчі 30 
років? Як стати «сіллю» землі, 
аби гідно відповідати на виклики 
сучасності? У межах Днів УКУ від-
булася розмови про майбутнє: 
УГКЦ 2030. 

Учасниками дискусії в УКУ ста-
ли: Президент УКУ, Митрополит 
Філадельфійський УГКЦ в США 
владика Борис Ґудзяк, ректор 
УКУ о. Богдан Прах, проректор 
УКУ, правозахисник Мирослав Ма-
ринович, о. Любомир Яворський, 
патріарший економ УГКЦ і голова 
Антикризового центру УГКЦ. 
Модерував розмову історик, про-
ректор УКУ Олег Турій.

Владика Борис Ґудзяк
Перед нами – майбутнє Церкви, 

але є дві тисячі років минулого. Є 
жива неперервана традиція спіль-
ноти людей, які зустрілися з Ісусом 
Христом, у Христа хрестилися, у 
Христа зодягнулися. Глава нашої 
церкви Блаженніний Святослав 
(Шевчук) разом з єпископами пере-
конаний, що зміни ми мусимо по-
чинати з себе. Вертатися до по-
чатків, до ядра віри і дивитися на 
Христа, як приклад нашого життя і 
душпастирства.

Папа Франциск, який кинув клич 
душпастирського навернення, за-
кликав до виходу назовні. Сьогодні 
ми покликані відновити свою мі-
сійність. УГКЦ немає майбутнього, 
якщо замкнеться у рамках укра-
їнського етносу. Євангеліє від Матвія 
каже: “Ідіть і хрестіть усі народи в 
ім’я Отця і Сина і Святого Духа”. Нам 
слід переступати мовний, етнічний, 
расовий і класовий бар’єри, так як 
це робив наш Господь. Ми йдемо на 
зустріч зі всім світом, а тому для нас 
важливе Господнє сопричастя.

Господь лишив ввертикаль – 
священників, єпископів, але Він діяв 
горизонтально. Він ішов на маргінес 

– до сліпих, кривих і цілющим 
дотиком зцілював. Як ми можемо іти 
до людей? 

Це вимагає близькості, безпосе-
редності.  Церква, яка виходить – 
випустіть Христа з будинків. Ідіть 
в місто. Сьогодні ми покликані 
відновити свою місіність. 

Нашим вірним треба  скріплювати 
стосунки в сім’ї. У цих стосунках 
розвиватиметься домашня церква. 
Саме в такій динаміці ми покликані 
жити.

Наша Церква має багато попере-
ду: розвиток, творчість. Але це все 
можливе, якщо вона буде у Христі, 
йти за Його прикладом і бути від-
критою на віяння Святого Духа.

о. Богдан Прах
Дуже часто ми асоціюємо церкву 

з єпископами, священниками, а вір-
ні — наче поза нею. Христос створив 
структури церкви не думаючи про 
те, що він хоче творити нову ари-
стократію за свіцькими мірками. Для 
мене аристократами духа церкви 
є блаженні мученики і провідники, 
які у свій час показали приклад 
нам усім у витриванні віри, будучи 
гнаними, скитаючись по сибірах 
і тюрмах. Такої аристократії хоче 
Христос. Але це не обов’язково має 
проявлятися, коли нас гноблять чи 
ув’язнюють. Кожен допис у Facebook 

ЯКИМ БУДЕ МАЙБУТНЄ 
ЦЕРКВИ?

проти Церкви і віри у Христа, кож-
на публічна агресія — має бути 
викликом для кожного з нас.

Церква — тіло Христове. Кожен 
вірний є членом Церкви. Саме вірні 
задають тон церкві, створюють 
структури, а отже керує не тільки 
ієрархія.

Церква повинна бути у Бога, не 
убогою, бідною, але бути з Богом, у 
Бозі!  Якщо вона буде справді у Бога, 
то у неї є велике майбутнє. Немає 
поганих часів! Ми живемо зараз 
у комфортний час, щоб діяти, аби 
Церква справді була у Бога.

о. Любомир Яворський
Свідчити. Служити. Спілкуватися 

— не просто три слова, а методоло-
гія, за якою жив і живе Український 
католицький університет. Думаю, що 
цю методологію можна накласти на 
всі християнські спільноти і церкву 
загалом.

Сучасна людина охочіше слухає 
свідків, ніж вчителів. А якщо вона 
таки слухає вчителів, то слухає їх, 
тому що вони є свідками.

Християнство — це не ідеологія чи 
набір правил і порядків, як осягнути 
вічність. Християнство  — це 
конкретний вияв любові. І ця любов 
не може бути закрита в собі, нею 
треба дітися, вона має бути дієвою, 
служити. Тож, маємо вчитися діли-
тися дарами, які отримуємо. Най-
більше людина зціляється не коли 
просить виключно за себе, але за 
когось. 

Мирослав Маринович
Спробуймо не думати про док-

тринальні речі, спробуймо любити 
один одного, і тоді церкви стануть 
бли ж чими, а, може, колись і 
об’єднаються. 

Світ змінюється стрімко. Думаю-
чи про церкву я бачу, що вона 
опиняється у великому парадоксі. 
З одного боку Церква належить 
вічності, а з іншого — має діяти тут 
і тепер. Належати вічності означає 
підтримувати той вогонь, який був 
запалений Ісусом Христом. До 
прикладу Євхаристія — це традиція, 
яка триває з часів Христа. 

Щоб пояснити “тут і тепер” ви-
користаю приклад другої половини 
ХІХ ст. Саме тоді митрополит 
Йосиф Сембратович оголошує план 
боротьби з пияцтвом. Це була фан-
тастична робота, захвилювалися 
всі власники кнайп (корчм), адже 

ці дії призвели до фінансової 
втрати. Церква тоді була потужною, 
ефективною силою преображення 
суспільства, яка реагувала на то-
дішні виклики. 

Сьогодні ми часто чуємо від на-
ших західних партнерів, що питан-
ня корупції є перепоною прийняти 
Україну в європейські структури. Я 
мрію, що Всеукраїнська рада цер-
ков прийме на своєму засіданні 
рішення про те, що всі християнські 
конфесії, а також юдейська і му-
сульманська спільноти, в один 
момент візьмуться за корупцію в 
Україні. Уявіть, яким би був потужним 
ефект! Але не треба дивитися, на 
чиєму городі більше бур’янів! Це 
наше спільне поле, і воно буде 
оброблене тоді, коли всі грядки бу-
дуть прополені.

Другий парадокс: з боку “рус-
ського мира” маємо ортодоксію 
ненависті, яка породжує брехню, 
насильство і агресію. Якщо повер-
немося у бік Заходу, то побачимо 
ортодоксію релятивізму (суб’єк-
тивно-ідеалістичного вчення, яке 
на підставі відносності людських 
знань заперечує можливість об’єк-
тивного пізнання світу, — ред). 
Наше християнство не хоче з цим 
миритися. Опиняючись між цими 
двома ортодоксіями, ми замість 
того, щоб стати на точку зору 
ортодоксії любові, закриваємося. У 
результаті наша церква опиняється 
у ситуації моста заблокованого з усіх 
сторін. Нам потрібно виробити план 
дій, яким чином маємо реагувати на 
ті виклики, які на нас підстерігають.

Після виходу з підпілля Українсь-
ка Греко-Католицька Церква мала 
відродитися і розбудувати свої 
структури. Відтак, як добрий госпо-
дар, треба було зосередитися на 
тому, що ми маємо. Коли ми обди-
вилися все, що маємо на своєму 
господарстві, то слід за допомогою 
своїх структур перейти до єванге-
льського преображення вірян. Важ-
ливо, щоб ми не западали у пастку 
обрядовості, а наживо зустрілися з 
Христом. Це можливо лише через 
постійне пропускання євангельських 
істин крізь себе, свій розум, серце.

https://ucu.edu.ua/news/yakym-
bude-majbutnye-tserkvy/

http://www.ukraine-2050.org
http://www.ukraine-2050.org
https://ucu.edu.ua/news/yakym-bude-majbutnye-tserkvy/
https://ucu.edu.ua/news/yakym-bude-majbutnye-tserkvy/
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ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT

To place ads and other announcements, please 
contact info@hromada.us

Для розміщення рек лами, оголошень та інших 
повідомлень звертайтесь info@hromada.us

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | DISCLAIMER

«Громада» існує для обслуговування потреб української громади Сан-
Франциско та всіх, кого цікавить українська історія, культура і українські 
новини. Ми резервуємо за собою право на відмову друкувати будь-
які матеріали. Газета «Громада» не може нести відповідальності за 
достовірність публікацій третіх осіб.

«HROMADA» exists to serve the needs of our Ukrainian community of San 
Francisco and all those interested in Ukrainian history, culture and Ukrainian 
news. We reserve the right to refuse to print any materials. «Hromada» 
newspaper cannot be held liable for the reliability of third-party publications.

Looking for a new job in IT?

Register today and get:

Переходьте за посиланням:

Follow the link: 

Hireterra.com

Шукаєте роботу в IT?

Реєструйтесь сьогодні та отримайте:

Orest Balytsky D.M.D.

(707) 763�2170

Diplomate, American Board of Endodontics

www.petalumaendo.com
orbendo17@msn.com
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Ви можете підтримати нашу газету, якщо 
зробите одноразовий PayPal внесок чи 
виставите повторний щомісячний внесок і 
якщо перейдете на сторінку після сканування 
QR коду. Газета «Громада» є некомерційною 
організацією з правом на списання 501(c)(3) 
податків.

You could support our newspaper by following 
QR code to PayPal link where you could make one 
time payment or reoccuring mothly payments.
Newspaper Hromada is a tax-deductible 501(c)(3) 
non-profit organization.

ПОДІЇ / EVENTS 2021

ЖОВТЕНЬ/OCTOBER

Нд/Su Пн/Mo Вт/Tu

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31

29 3025 26 27 28

Ср/We Чт/Th Пт/Fr Сб/Sa

18 ГРУ/DEC

2 ЖОВ/OCT

13 ЛИС/NOV

МИКОЛАЙ
ПРИХОДИТЬ ДО
ДОРОСЛИХ / 
«ГРОМАДА» 
БЛАГОДІЙНИЙ 
ВЕЧІР

HONCHARENKO’S 
PARK UKRAINA 
MEMORIAL 
PANAKHYDA HIKE 
AND PICNIC

UCEF FUNDRAISER 
IN SAN FRANCISCO

HOLODOMOR RE-
MEMBRANCE DAY

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Garin Regional Park, Eas Bay 
Regional Park District ― Hayward

Коли: Субота / Saturday 11 AM
Honcharenko’s Park Ukraina, 

California Registered Historical 
Landmark #1025. The Rev. Father 
Agapius Hocharenko (1832-1916). 
Panakhyda Requiem Memorial 
service, hike and picnic.

Ukrainian Catholic Education 
Foundation

Де: Tiburon Yacht Club, 400 
Trinidad Drive, Tiburon, CA 94920

Коли: Вівторок / Tuesday 
7 PM - 10:30 PM

The Ukrainian Catholic Education 
Foundation and the Ukrainian Catholic 
University invite you to meet one of 

13 вересня 2021 року нестало 
Юрія Олійника (нар. 1 грудня 1931, 
м. Тернопіль) — піаніст, композитор, 
педагог, діяч української культури, 
закордонний член Національної спілки 
композиторів України та активний член 
української громади Каліфорнії.

Син правника Олексія Олійника, 
брат Оксани Олійник (Школьник). 
Дитинство минуло в с. Купчинці (нині 
Козівського району Тернопільської 
області). Навчався в гімназіях у 
Тернополі та Німеччині (від 1944). Після 
вимушеної еміграції, перебуваючи в 
таборах для переселенців у Німеччині, 
навчався у відомого піаніста і педагога 
Романа Савицького. Згодом, у Баварії 
його вчителем був Франц Вагнер.

У 1950 році родина переїхала до 
США, де Юрій закінчив музичний 
інститут у м. Клівленд (1956, бакалавр) 
і університет Кейс Вестерн Резерв 
(1959, магістр). Викладач гри на 

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Koret Auditorium, Main Branch 
of the Public Library, San Francisco, 
CA

Коли: Субота / Saturday 2 PM
Remembering over 10 million 

Victims of the Genocidal Famine of 
1932-1933 in Ukraine

Hromada
Де: Tiburon Yacht Club
Коли: 4 PM - 10 PM

Юрій Олійник
(1 грудня 1931 ‒ † 13 вересня 2021)

Вічна пам’ять!

CLASSIFIED ADS

  PianoForte   PianoForte 
Music StudioMusic Studio

PianoForte Music Studio offers individual Piano and Theory 
Instructions for children and adults in the greater Sacramento Area.

Lessons are based on individual approach and designed to meet the 
specific needs of each student.

Ms. Natalie Kokhanyy-Savytskyy has a Masters degree in Piano 
Performance and Pedagogy and over 30 years of teaching experience.

She is a long-term member of the Music Teachers’ Association of 
California, National Guild of Piano Teachers, and Royal Conservatory of 
Music.

Ms. Natalie Kokhanyy-Savytskyy is:
• Committed to the success of all her students
• Supportive and motivates her students
• Professional and has a positive attitude

(916) 955-2606 
nataliesstudios@gmail.com

INTERNSHIP 
OPPORTUNITY AT 
«HROMADA»
part time flexible hours • 
various openings • expe-
rience for students who 
study communication and 
journalism / design / web 
etc. • good for high school 
students who plan to apply 
for colleges

To apply please email: 
info@hromada.us

фортепіано, теорії та композиції у 
консерваторії в м. Сан-Франциско 
(1960—1967), Каліфорнійському 
університеті (1985—1987, 1990—
1993) та ін. Виступав із дружиною — 
бандуристкою Ольгою Герасименко.

Багаторічний голова товариства 
Збереження української спадщини 
Північної Каліфорнії.

14 ЖОВ/OCT

26 ЖОВ/OCT

ПОКРО́ВА 
ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ
[за Григоріанським 
календарем]

Ukraine’s most prominent scholars, 
ecumenical and human rights 
champions Myroslav Marynovych, 
UCU Vice-Rector, dissident, human 
rights defender presenting his prison 
memoir “THE UNIVERSE BEHIND 
BARBED WIRE”.

A cocktail reception
For tickets click: 

https://ucef.org/get-involved-event/
ucu-fundraiser-in-san-francisco/

https://ucef.org/get-involved-event/ucu-fundraiser-in-san-francisco/
https://ucef.org/get-involved-event/ucu-fundraiser-in-san-francisco/

