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ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ДЛЯ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН.

Із 46 мільйонів українців, які проживають у
світі, лише близько 35 мільйонів мешкають на
території України. Решта називають своїм до-
мом Канаду, США, Бразилію, Австралію, Росію,
Казахстан, Туреччину, Німеччину, Францію – та
ще десятки країн, формуючи численну україн-
ську діаспору. У 1 967 році більшість українсь-
ких організацій погодилися утворити єдину
координаційну надбудову, відому нині під на-
звою Світовий конгрес українців. Із 201 8 року
СКУ очолює Павло Ґрод, який намагається
вдихнути у 52-річну організацію нове життя та
зробити її актуальною у нинішніх мінливих
умовах.

Укрінформ поговорив із ним про пріоритети
світового українства, сучасні виклики, спів-
працю із офіційним Києвом та багато іншого.

НАМАГАЄМОСЯ НАВЧАТИ УКРАЇНСЬКІ ОР-
ГАНІЗАЦІЇ ЛОБІЗМУ

- Якими є пріоритети роботи Світового конгре-
су українців на наступні кілька років?

- Перший пріоритет – захист України від росій-
ської агресії. Ми зобов’язані пояснити світовій
спільноті, що Росія – агресор, бо це подекуди
починають забувати. Як на мене, одним із по-
зитивів саги про імпічмент у США є те, що в
Америці нарешті заговорили про стратегічну
важливість України.

Другий пріоритет – розбудова економічно пот-
ужної України, яка рухається євроатлантичним
шляхом. Саме тому ми всіляко заохочуємо іно-
земні інвестиції, беремо участь у міжнародних
заходах тощо.

Наша мета: в кожній країні світу мати україн-
ців, здатних впливати на місцеві політичні про-
цеси

І третій – розбудова впливових і свідомих
українських громад у світі. Ми намагаємося єд-
нати українців та вчити їх веденню політичних
процесів. У Канаді ми впливові саме тому, що
об’єднані. Наша мета: в кожній країні світу ма-
ти українців, здатних впливати на місцеві
політичні процеси.

- Про потужну українську громаду Канади зна-
ють усі, але наскільки впливові наші діаспори у
інших державах?

- Ситуація дуже різниться від держави до дер-
жави. Значний вплив є у США та Австралії,
трошки менший – у Великобританії, а от у
решті країн – слабший. Утім, стан справ
змінюється. Нещодавно ми провели щорічні
загальні збори у Берліні, де організували
зустрічі з провідними членами Бундестагу, ви-
сокопосадовцями із офісу Меркель та МЗС. Із
собою ми брали очільників української громади
Німеччини, аби вони на власні очі побачили, як
займатися лобізмом, та могли продовжувати
робити це самостійно.

- Чи координує СКУ свою роботу з українськи-
ми дипломатами?

- Так, звісно. Коли я востаннє був в Україні, то
спілкувався і з міністром закордонних справ, і
особисто з президентом, і з його командою –
ми перебуваємо у регулярному контакті. Наш
київський офіс постійно спілкується із (заступ-
ником глави МЗС – ред.) Василем Боднарем й
іншими. Із посольствами ми теж на зв’язку.
Наприклад, у Німеччині ми координуємо робо-
ту не через Київ, а безпосередньо обгово-
рюємо все з послом Андрієм Мельником:
формуємо координаційну раду, проводимо кон-
ференції, погоджуємо, хто чим займатиметься
– й виконуємо це.

ВІДНОСИНИ МІЖ РІЗНИМИ ГРОМАДАМИ НЕ
ЗАВЖДИ ХОРОШІ

- Які стосунки між різними українськими діас-
порами? Наскільки вони дружні?

- Загалом бажання товаришувати є, однак іс-
нують й певні нюанси. Скажімо, приїжджаємо
ми в Берлін, зустрічаємося з громадою, всі
нібито зацікавлені у співпраці. Однак, щойно
ми від’їжджаємо – вони не можуть між собою
домовитися. Цей процес забирає час.

- Тобто, проблеми все-таки існують?

- Буває по-різному. Відверто кажучи, у
більшості випадків конфлікт трапляється через
особисті засади: я – найкраща, я все організу-
вала, а ви хто взагалі такі? Думаю, із розвит-
ком громади прийде й дисципліна, яку ми вже
бачимо в Канаді. Люди тут поважають одне
одного, існують різні організації, є певна конку-
ренція, але загалом – все добре.

- Чи відчуваєте ви зовнішні спроби посіяти
розбрат усередині громад? далi с.16

Шановні колеги та земляки!

Від усієї щирої української душі
вітаю Вас з прийдешнім Новим 2020
роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, дарував нам нові
звершення та радість зустрічей,

маленькі перемоги та духовне зростання. Але були в
ньому й складнощі та біль втрат. Ми набували
життєвого досвіду і робили все, аби досягти спільних
цілей.

Хочеться подякувати всім небайдужим активним
українцям, і не тільки українцям, українським організаціям,
громадським організаціям, меценатам, які плідно
працювали, були ініціативними, відгукувалися й
долучалися до всіх добрих і корисних справ. Своєю працею
ми робили все, щоб підтримати нашу Батьківщину за її

межами.
Щира шана тим нашим землякам, які своїми професійними
та творчими здобутками розвивали українську мову та
культуру, підтримували традиції і гідно відстоювали
національні інтереси.
Важливо пам’ятати, що в єднанні – наша сила.

Бажаю Вам, любі колеги та земляки, щасливого Нового
2020 року! Міцного здоров’я, енергії та натхнення. Нехай
принесе Новий рік у кожну родину благополуччя, спокій та
добробут. Нехай він стане роком, у якому наша
Батьківщина повернеться на шлях
миру і процвітання!

З найщирішою повагою,
Голова міжрегіональної громадської

організації

«Культурно-освітнє об’єднання

«УкраїнськийКонгрес»
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Как недавно писал Ан-
дрей Таран, именно украинский
фактор имеет шансы стать ре-
шающим для перелома в борь-
бе российского гражданского
общества против путинского ре-
жима. Когда Вы читаете, что
господин Навальный и иные яр-
кие деятели российской – в
основном московской и петер-
буржской – оппозиционной ту-
совки заходят в гости в
посольства США и Великобрита-
нии, не задаётесь ли Вы вопро-
сом: а почему же они не заходят
в посольство Украины? Можно
долго рассуждать о недостаточ-
ной компетентности, отсутствии
стратегии борьбы с путинизмом
изнутри и воли к рискованным
подходам и шагам. А можно
взять и сделать гражданскую ор-
ганизацию в самой Украине, ку-
да доехать довольно несложно,
которая станет эффективной
координационной платформой,
пристанищем для обществен-
ных деятелей России, в поисках
свободы уехавших в Украину, а
также примером и мотиватором
для госструктур Украины в рос-
сийском векторе работы.
Предлагаю Вашему вниманию
проект «Вільний простір | Воль-
ный простор», который уже гото-
вят к запуску российские и
украинские гражданские активи-
сты в Киеве.

Предпосылки :
- острая необходимость урегули-
рования конфликта на Донбассе
и вывода российских военных
формирований из Украины. Так
как с режимом Путина, который
и развязал эту войну, найти ком-
промиссное решение маловеро-
ятно, имеет смысл
договариваться с российской
оппозицией, привнося в её по-
вестку требование вывода
войск из Донбасса. При самом
оптимальном развитии событий,
после падения путинского режи-
ма эти люди станут новой
элитой РФ, а хорошие контакты
с ними станут одним из благо-
приятных факторов урегулиро-
вания конфликта на Донбассе
на приемлемых для Украины
условиях;
- резкая активизация протестно-
го движения в России 201 9-м го-
ду, приведшая к началу уступок
со стороны властей. Избрание
оппозиционных депутатов в ряд
региональных парламентов РФ;
- ряд оппозиционных российских

деятелей (в т. ч. Андрей Пивова-
ров) высказывает идею, что они
хотели бы комплексно расши-
рять диалог с украинской сторо-
ной. Это связано с тем, что в
ходе и после летних протестов
201 9 года усиливается давление
на них со стороны путинского
режима, в частности, признани-
ем «ФБК» Алексея Навального
иностранным агентом. Они за-
интересованы в регулярных ви-
зитах в Украину и более тесном
общении с нами;

- в то же время, у большинства
российской оппозиционно на-
строенной молодёжи, которой
опротивела ахинея федераль-
ных каналов о «фашиствующих
русофобах» и «кровавой хунте»
в Украине, сформировалось от-
торжение к теме Украины как та-
ковой. Это зачастую приводит к
тому, что, видя беспредел, же-
стокость и безнаказанность пу-
тинского режима у себя на
Родине, они выпускают из свое-
го поля зрения намного более
вопиющие преступления режи-
ма Путина в Украине. Более тес-
ные контакты с российскими
активистами способны привне-
сти их в повестку дня российско-
го протестного движения;

- у украинского гражданского об-
щества есть опыт успехов и
определённая зрелость в отста-
ивании своих прав и свобод,
умение сказать «нет» автори-
тарным и жульническим режи-
мам;
- в Украине второй по объёму
рынок русскоязычной прессы,
на данный момент, однако, по-
чти не ориентированный на экс-
порт. Более комплексное
сотрудничество с российскими
демократическими деятелями
оптимизирует условия для фор-
мирования контента, ориентиро-
ванного на русскоязычных
потребителей в Российской Фе-
дерации и других странах. Это
станет одним из инструментов
информационной борьбы с пу-
тинским режимом, на усиление
которой делает акцент Прези-
дент Зеленский;

- Украина в плане географиче-
ской близости и безвизового
въезда, а также относительно
недорогого пребывания и пере-
движения оптимальна для вы-
ездных мероприятий российских
оппозиционных деятелей. При-

влечение средств иностранных
спонсоров к таким мероприяти-
ям не грозит их участникам теми
последствиями, которые их бу-
дут ожидать в случае тесного
сотрудничества со спонсируе-
мыми из-за рубежа организаци-
ями в самой России, что
предусмотрено законом РФ «Об
иностранных агентах»;

- уже существующий «Дом Сво-
бодной России» в Киеве не
ведёт достаточно активной дея-
тельности, чтобы оказывать су-
щественное воздействие на
стратегические векторы в рос-
сийском гражданском обществе

Формат:
- группа украинских и россий-
ских активистов демократиче-
ской направленности создаёт
многопрофильный центр в Кие-
ве для поддержки демократиче-
ских сил России;
- осуществляются переговоры с
рядом организаций российской
оппозиции, а также украинской
диаспоры в России с предложе-
ниями о сотрудничестве;
- в Киеве проходят съезды и
прочие мероприятия с участием
оппозиционных деятелей из
России, в том числе живущих в
эмиграции, которые из сообра-
жений безопасности, а также
финансовых и организацион-
ных, целесообразнее провести в
Украине: главным образом это
политические тренинги, обучаю-
щие молодых активистов стра-
тегии ненасильственной смены
власти в авторитарных систе-
мах;
- создаётся мощная медиаплат-
форма по типу «Громадського»
времён Евромайдана, которая
дискутирует российский обще-
ственный контекст с долей укра-
инской перспективы. В ходе
этого для российской демокра-
тически ориентированной мо-
лодёжи, в основном
безразлично относящейся к
Украине, создаются возможно-
сти качественно осведомиться о
российской агрессии на Донбас-
се и преступлениях путинского
режима и его пособников против
нашей страны;
- организовывается обмен опы-
том, подходами и идеями между
участниками Евромайдана и ак-
ций протеста против путинского
режима;
- особая поддержка оказывается
россиянам, приехавшим защи-

щать Украину в ходе Войны на
Донбассе;
- при взаимной заинтересован-
ности все вышеперечисленные
действия осуществляются и по
отношению к белорусам;
- выездные группы центра посе-
щают особенно интересующие
места и мероприятия в России и
Украине, особенно Донбассе, с
целью журналистско-информи-
рующей деятельности, а также
для более плодотворного поис-
ка контактов – особый акцент на
украинской диаспоре в России.

Цели :
- упрочнение образа Украины
как страны свободы для демо-
кратически настроенных росси-
ян, ознакомление их с успехами
страны на нелёгком пути борь-
бы с коррупцией, с попытками
узурпации власти и построения
адекватного государства, ориен-
тированного на людей;
- масштабная интервенция укра-
инского контента в российское
информационное поле;
- логистическая консолидация
российских оппозиционеров:
тех, кто живёт и борется в Рос-
сии (+Беларуси) с теми, кто опа-
сается въезжать в РФ;
- упрощение использования по-
мощи из западных фондов, реа-
лизация которой в России
осложнена законом «об ино-
странных агентах»;
- консолидация украинцев в
России, их поддержка и коорди-
нация в борьбе с режимом.

Потребности :
- поддержка госструктур Украи-
ны в организационных вопросах,
а также с беспроблемным до-
ступом участников мероприятий
на территорию Украины;
- финансовая поддержка фон-
дов поддержки демократии и
меценатов;

Предполагаемые источники
финансирования:
- профильные меценаты (напри-
мер, Михаил Ходорковский);
- пожертвования предпринима-
телей, согласованные через
личный контакт;
- поддержка через гранты
западных дипломатических
учреждений;
- фонды развития демократии.

Команда:
- Владимир Гроцков
- Владимир Малышев
- Дмитрий Кадубин
- Руслан Бикчентаев
- Ярослава Парака
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Американское информационное
агентство отмечает украинского
президента как самого яркого
антипода Владимира Путина в
уходящем году.

"Для многих американцев прези-
дент Украины Владимир Зелен-
ский является просто
персонажем американской дра-
мы импичмента, неловким носи-
телем английского языка из
далекой, коррумпированной
страны, которую Россия съела
бы, если бы не помощь США.
Но бывший комик, взявший
Украину штурмом в начале этого
года, гораздо больше. У россий-
ского президента Владимира
Путина есть основания боять-
ся", –говорится в опубликован-
ной на сайте Bloomberg колонке
"Ukraine’s Zelenskiy Showed He’s
the Anti-Putin in 201 9".

По данным агентства, избира-
тельная кампания Зеленского
широко отслеживалась в Рос-

сии: в поисковой системе Ян-
декс украинские выборы были
самым популярным событием
201 9 года, а самым популярным
запросом – Зеленский.

Дебаты между Владимиром Зе-
ленским и Петром Порошенко в
режиме реального времени
смотрели 6 млн жителей РФ.

"Для россиян тот факт, что такой
человек, как он, может стать
президентом в соседней постсо-
ветской стране, дает достаточно
пищи для размышлений, – пи-
шет Bloomberg. – Российские чи-
новники презирали украинских
политиков, которые в какой-то
момент стали на колени перед
своими избирателями – то, что
невозможно представить в Рос-
сии. Но в тот день зависть к
Украине была широко распро-
странена в российских социаль-
ных сетях".

По мнению агентства, на руку
Зеленскому также играет улуч-
шение экономики страны. По на-

блюдениям Bloomberg, за три
месяца ВВП Украины достиг
3,3%, что в годовом исчислении
составит 4,2%. И по прогнозам
агентства, в следующем году
этот показатель будет на уровне
3,1 %, а в 2021 ВВП Украины со-
ставит 3,4%. Это демонстрирует,
что украинская экономика более
динамична, чем российская.

"Нет сомнений в том, что за
успехами Зеленского ревниво
следят в Кремле. Если он ока-
жется победителем, Путин будет
выглядеть устаревшим и неве-
жественным рядом с молодым,

искренним и очень человечным
лидером соседней страны. Да-
же сейчас, когда президентство
Зеленского связано, скорее, с
перспективой, чем с доказуе-
мым прогрессом, неудобных
сравнений вряд ли можно избе-
жать, – говорится в колонке. –
Он является живым доказатель-
ством того, что бывшая совет-
ская страна не должна терпеть
яростный авторитарный режим".

Роман Рябчук

Зеленский стал Анти-Путиным
201 9 года – Bloomberg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТПОР

АНДРЕЙ ТАРАН: ДЛЯ КРЕМЛЯ
УКРАИНЦЫЯВЛЯЮТСЯ
"МЕНТАЛЬНЫМТЕРМИНАТОРОМ"

Максим Михайленко - для

портала "Деловая столица"

За всю новейшую историю украинскому го-
сударству не хватало ни сил, ни патриотиз-
ма, ни ума, чтобы серьезно работать в
направлении украинского сообщества Рос-
сии. Не хватает этих качеств и сегодня

Андрей Таран (справа) и Рефат Чубаров

В каком положении находится сегодня укра-
инская община России - и как ее правильно
определять? Почему Кремль преследует
Всемирный конгресс украинцев (СКУ)? Что
значит быть настоящим, внесистемным оп-
позиционером-реалистом в России, уйти в
отказ в отношениях с властями? Чего не де-
лает и что может делать для украинцев
России украинское государство, правильно
ли оно оценивает ситуацию и почему укра-
инцев так боится и ненавидит Кремль? Об
этом и многом другом - в беседе с нашим
соотечественником, известным обществен-
ным деятелем украинской общины РФ,
энергичным активистом СКУ и соредакто-
ром массовой газеты "Гражданский со-
вет" Андреем Тараном.
"ДС" Что - в целом - представляет собой на

шестой год российско-украинского конфлик-
та украинская диаспора
(или община, и если да,
то какая между ними раз-
ница?) в России?
А.Т. Чтобы исчерпываю-
ще ответить на постав-
ленный вопрос, нужно
прежде всего разобрать-
ся в терминологии. Сле-
дуя словарному
определению, диаспора
(греч. "рассеяние") -
часть этноса, проживаю-
щая вне страны своего
происхождения, образу-
ющая сплоченные и
устойчивые этнические

группы в стране проживания, и имеющая
социальные институты для поддержания и
развития своей идентичности и общности.
Отношения с диаспорой осознаются
как важное направление внешней полити-
ки многими странами. Для некоторых стран
(Израиль, Армения, Индия) диаспора, ока-
зывающая политическую и экономическую
поддержку исторической родине, играет
особо важную роль. Предметно - в сохране-
нии национальной культуры и формирова-
нии национального самосознания.
Диаспоры поддерживают связь со страной
своей исторической принадлежности и ока-
зывают влияние на политику страны, где
они находятся. С моей точки зрения, укра-
инское этническое сообщество России
диаспорой не является априори. О причи-
нах - чуть ниже.
"ДС" Но, может быть, украинцы России
представляют собой национальную общи-
ну?
А.Т. Опять-таки, следуя определениям, на-
циональная община - сообщество предста-
вителей отдельной национальности или по
принципу этнической общности, созданное
для сохранения языка, традиций и развития
национальной культуры. Зададим сами се-
бе вопрос - сколько украинских школ в Рос-
сии? Ответ очевиден. Ведь даже
национальные республики РФ не имеют
возможности изучать родной язык в школах.
Отсутствует и единая федеральная структу-
ра. Значит и полноценной общиной укра-
инское сообщество РФ - также не может
считаться.
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Теперь, когда у нас есть понимание реаль-
ного положения вещей по данному вопро-
су, - мы можем поговорить о причинах. Они
банальны, но, к сожалению, до сих пор не
воспринимаются адекватно гражданским
обществом Украины. Нужно принять то, что
восточный сосед, которого, несмотря на
весь исторический опыт, украинское госу-
дарство считало почему-то "братским госу-
дарством" (народ - это сложный,
спекулятивный вопрос), является класси-
ческим фашистским общественно-полити-
ческим образованием, "укравшим" у
украинцев и название государства, и исто-
рическое название этноса, и пытавшегося
всю общую историю лишить украинцев на-
циональной идентичности, а на данном ис-
торическом этапе проповедующее
украинофобию - как основное направление
внутренней и внешней политики.
Поэтому украинскому обществу нужно осо-
знать, что общественные процессы в
РФ нормально протекать не могут, а укра-
инские активисты всегда подвергаются
максимальному давлению кремлевской
охранки, рискуя и свободой, и жизнью, а
как минимум - своим социальным и эконо-
мическим положением. Более того, так бы-
ло всегда - с разной силой давления,
начиная примерно с середины 90-х годов,
задолго до открытой вооруженной агрес-
сии. Просто об этом было неудобно гово-
рить.
Но "жизнь" в украинском сообществе есть.
Она настолько активна и болезненна для
фашиствующих негодяев в Кремле, что им
пришлось признать украинские организа-
ции и украинских активистов, сотрудничаю-
щих с Всемирным конгрессом
украинцев, проблемой, "угрожающей тер-
риториальной целостности и государствен-
ности России". Недавно власть запретила
деятельность этой организации на терри-
тории РФ, что говорит о некоторой "озабо-
ченности" в Кремле по этому направлению.
А также об отсутствии методических ша-
блонов, кроме бессмысленного "запрети-
тельства".
"ДС" Можно ли говорить об отсутствии -
вынужденном или рутинном - какой-либо
финансовой или другой помощи укра-
инским организациям в России от укра-
инского государства? В то же время не
опасна ли такая помощь для них самих,
учитывая репрессивный характер россий-
ского режима, и все это законодательство в
отношении "иностранных агентов"?
А.Т. Вы задали два вопроса, которые име-
ют для наших активистов определенный
подтекст и давно вызывают некоторое раз-
дражение. Отвечать начну со второго.
Скажите - неужели вы предполагаете, что
для нынешнего российского псевдогосу-
дарства вообще имеет смысл реальное по-
ложение вещей? Тогда ознакомьтесь с
"литературным произведением" г-на Сурко-
ва, двадцать лет в разном качестве руково-
дившего администрацией президента -
"Долгое государство Путина". Там все чет-

ко и ясно обозначено. Это я к тому, что не
важно, являешься ты "иностранным" аген-
том или нет. При определенной ситуации
любая "доказательная база" будет сфаль-
сифицирована.
Поэтому человеку, решившему заниматься
общественно-политической деятельностью
в РФ, есть смысл думать только в одном
направлении. А именно - проанализиро-
вать то, чего опасается само нынешнее
"российское государство", понять характер
его функционирования, принятия решений
и определить его слабые места, используя
их в дальнейшем в своей деятельности.
Теперь о роли украинского государства в
этом процессе. В самом вашем вопросе
уже "стыдливо" спрятан ответ. За всю но-
вейшую историю украинскому государ-
ству не хватало ни сил, ни патриотизма, ни
ума, чтобы серьезно работать в направле-
нии украинского сообщества России. Ска-
жу более - не хватает этих качеств и
сегодня.
Сегодня уже отчасти риторический вопрос:
могла ли произойти вооруженная агрессия
РФ против Украины, если бы в России су-
ществовала сильная, политически и эконо-
мически влиятельная, то есть реальная
украинская диаспора?
Для этого украинское государство должно
было делать то, что сегодня делает наш
коллектив активистов - изучать противника,
его сильные и слабые стороны, используя
реальную информацию, а не ту откровен-
ную дезинформацию, которой умело кор-
мит украинское руководство российская
агентура.
Кстати, ведь даже риторика украинского
руководства и то, что говорится его руково-
дителями о России, свидетельствует о глу-
боком непонимании и незнании (или
нежелании знать) российских реалий, даже
после шести (!) лет войны.
Чего только стоит из года в год повторяю-
щаяся мантра об "аннексии Крыма". Сразу
возникает вопрос, а что, Украина признала
факт аннексии? Или может быть Крым для
Украины все же оккупированная террито-
рия? Зачем украинское руководство само
подыгрывает в информационной войне
противнику?
Практически все, что говорится по россий-
ской тематике украинскими руководителя-
ми, говорит только об одном - о неумении.
Никакой разумной, стратегической работы
украинским государством в направлении
украинского сообщества России не велось
и не ведется сейчас. На мой взгляд, люди,
которые по роду своей деятельности долж-
ны бы этим заниматься, - абсолютно не-
дееспособные персонажи, как-то
по-своему понимающие смысл своего на-
хождения на текущих должностях и имею-
щие крайне размытые понятия о
патриотизме. Тогда какие у Украины гаран-
тии победы и даже сохранения государ-
ственности?
Каждый человек в России, занимающийся
сегодня общественно-политической дея-

тельностью рискует и понимает это. Для
нас нынешний политический режим -
это режим внутренней оккупации. Со всеми
вытекающими последствиями. Поэтому
уже длительное время в России формиру-
ется протестный актив - практически про-
фессиональные революционеры, которые,
в конце концов, и похоронят этот режим,
как это уже случалось ранее.
"ДС" Правомерно ли считать, что укра-
инские, да и все прочие национальные ор-
ганизации в РФ, находятся под контролем
специальных правительственных служб?
А.Т. Конечно, нет. Как раз вот это мнение
усиленно насаждается агентами влияния
Кремля, чтобы дискредитировать фаталь-
ную для себя тему. Ведь подняв флаг
откровенного нацизма и проводя политику
ассимиляции в отношении этнических
"меньшинств" сегодня - в век интернета,
глобализма и критической зависимости от
западных технологий и рынков сбыта,
кремлевские руководители совершили акт
суицида. Но чтоб это осознать, нужно поль-
зоваться не фантастической официальной
"статистикой", а реальной информацией,
которая говорит о том, что сегодня населе-
ние России значительно меньше деклари-
руемого, при этом процент условно
"русского" населения - менее половины.
Причем, по оценкам независимых исследо-
вателей, количество граждан России, счи-
тающих себя этническими украинцами - не
менее 7 млн. Естественно, специальные
службы, численность сотрудников которых
сейчас беспрецедентна, пытаются держать
ситуацию под контролем. Но все эти потуги
зависят от профессионализма и умений
конкретного оппонента или организации.
Да и желающих проводить реальные ре-
прессии - отнюдь не так много.
Ведь подавляющее число населения Рос-
сии и в том числе сотрудников спецслужб,
вот, открою "страшную тайну" - отнюдь не
сторонники г-на Путина и его "коллег". Да и
в самой "фашистской семейке" - огром-
ные неразрешимые разногласия. Наш же
коллектив за несколько лет отработал ме-
тодику нейтрализации агентов "чужого
влияния", и работает она практически без-
отказно. Как раз нейтрализация таких ста-
рых "закладок" в украинском движении, как
малоизвестные в Украине, но достаточно
известные в украинском сообществе РФ
господа Семененко, Литвин, Созанска,
Шахбанова, Литвиненко, Соловей, Раздо-
бутько, Кукушкина и заставила Кремль
запретить деятельность Всемирного укра-
инского конгресса на территории России.
Опять же проблема российского протеста и
проблемы украинского движения в РФ
идентичны, это профессиональная работа
агентов влияния кремлевских спецслужб в
этих социальных группах. Мы, напротив,
быстро пошли по пути формирования ре-
альной организации и объединения акти-
вистов по другому принципу. Дело в том,
что в семейной, национальной и идеологи-
чески ориентированной среде агентуре ра-
ботать крайне сложно. Это и вызвало
беспокойство Кремля, ведь следующим
этапом должно быть обретение своих по-
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начало на с.3
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литических прав протестной средой, а
украинцы могут стать платформой для
объединения российского протеста.
"ДС" Является ли, на ваш взгляд, весомой
роль Всемирного конгресса украинцев
(СКУ), каковы его нынешние возможности
и в чем они состоят? Пользуется ли он
необходимым вниманием со стороны пра-
вительства Украины?
А.Т. Роль СКУ в сохранении украинского
движения в России значительна. Ведь при
полном пренебрежении к судьбам миллио-
нов украинцев и попустительстве "право-
охранительным органам" России со
стороны украинского государства, число
официально зарегистрированных укра-
инских организаций в РФ сократилось с бо-
лее чем 80 до 40, из которых 20 не боятся
своей проукраинской направленности.
Федеральная организация (ОУР) украин-
цев была закрыта перед войной, как и фе-
деральная национально-культурная
автономия (УНКА). На данный момент у
украинцев России есть только одна под-
держка - это СКУ. Такая позиция сыграла
свою положительную роль и для СКУ. Ведь
из организации, которая исключительно
"выражала озабоченность", она превраща-
ется, путем очищения своих рядов и изме-
нения подходов к проблемам в
действенный инструмент борьбы за полно-
ценное украинское государство.
Особенно эта тенденция проявилась с при-
ходом нового руководителя СКУ Павла
Грода. А возможности у этой организации
велики. Кремль это понимает и противо-
действует. Уверен, что у украинского госу-
дарства сейчас есть все возможности, чтоб
сделать эту организацию своим главным
боевым партнером и союзником и на ди-
пломатическом фронте, в экономической и
общественно-политической деятельности
по всему миру. Ведь Россия пытается не
допустить политической активности укра-
инского сообщества не только в России, но
и по всему миру, особенно в значимых для
кремлевских стратегов странах.
"ДС" По вашему мнению, на краевом,
региональном уровне - существуют ли в
России общественные и/или политические
лидеры украинского происхождения,
способные оказывать влияние в рамках тех
вызовов, которые в отношениях между дву-
мя странами выдвинуло время?
А.Т. Общественно-политическое лидерство
в нынешней РФ - это тема с подвохом.
Ведь наличие определенных фамилий в
новостях даже с негативной якобы по-
весткой - это пиар. Такие "лидеры" - по-

следний редут Кремля при негативном
развитии событий.
Поэтому обращать внимание нужно совсем
на других людей и другие события. Ведь не
зря "Генеральная прокуратура" РФ и "Госу-
дарственная дума" заявили, что генераци-
ей недавних протестов в Москве и
Екатеринбурге якобы занимались укра-
инские активисты. А поющие на Лубянке
знаменитую песню про Путина граждане и
"скачущие" протестанты в Екатеринбурге
стали кошмаром наяву для кремлевских
деятелей.
Да и в принципе украинское государство не
должно ждать, когда в России "вылупится"
какой-нибудь очередной "отец русской де-
мократии" и одним взмахом волшебной па-
лочки ликвидирует фашистский режим.
Дееспособное государство долж-
но само формировать благоприятный для
себя политический фон в стане противни-
ка. Тем более, имея среди граждан проти-
воборствующего государства огромное
количество соотечественников и не менее
значимую социальную группу противников
действующего политического режима, кото-
рый является репрессивным в первую оче-
редь для титульной нации.
"ДС" Заметна ли разница - культурная, по-
литическая, другая - между украинскими
общинами пограничных с Украиной регио-
нов РФ и общинами Дальнего Востока и
Севера России? Почему, как вы считаете,
национально сознательных украинцев в
России считают неким "засадным полком"
демократического движения в РФ?
А.Т. Разница есть только в уровне восприя-
тия, сознания, интеллекта, твердости ха-
рактера и принципов и в чувстве
справедливости. Я видел и знаю этниче-
ских русских, которые более "украинцы",
чем те, которым это было положено по
факту рождения. Украинцев в Кремле все-
гда считали носителями "чуждой" менталь-
ности, приверженными "вольнице" и
анархии, готовыми всегда выступить про-
тив векового цинизма и лицемерия, прене-
брежения действующих властей к
населению. К тому же баламутящих народ
и не признающих никакой "сакральности"
правительства. Хуже того, мы имеем воз-
можность сравнивать социально-экономи-
ческие процессы в обеих странах. Этого
режим боится пуще всего. Для российской
власти украинцы являются "ментальным
терминатором". К сожалению, украинские

руководители откровенно не понимают, что
в их руках смертельное оружие для фа-
шистского режима в Кремле, которое на
данный момент даже не взведено в боевое
положение. Мы очень надеемся, что эта
откровенная глупость является проходя-
щей и излечимой.
"ДС" Что бы вы изменили в том, как Украи-
на сегодня взаимодействует с украинским
этническим меньшинством в России?
А.Т. Надо отдавать себе отчет, что изме-
нять уже нечего. Всю деятельность в этом
направлении придется строить с нуля, со-
здавать новые структуры, а главное - фор-
мировать государственную идеологию в
этом вопросе. Это четкая, патриотичная и
профессиональная государственная про-
грамма по полноценному взаимодействию
с украинской диаспорой России с конкрет-
но обозначенными целями. Это постоянно
действующий, дееспособный и контактный
государственный орган на уровне мини-
стерства по делам украинской диаспоры с
широкими полномочиями. Это достойная
программа репатриации, методика взаимо-
действия с международными организация-
ми, для продвижения целей, обозначенных
в государственной программе, цивилизо-
ванный алгоритм дипломатической, фи-
нансовой, организационной и другой
помощи украинским диаспорам в мире.
Очень хотелось бы видеть понимание
украинских руководителей того, что, не из-
менив подходы к решению основной
проблемы украинской государственности, а
именно проблемы "восточного сосе-
да", одержать победу над уникальным по
глубине цинизма, лицемерия и украинофо-
бии политическим режимом, обладающим
к тому же, отработанными методами мани-
пулирования общественным сознанием,
изощренными способами обработки ключе-
вых персон и экспорта коррупции, в прин-
ципе невозможно.
Требуется столь же уникальная методика
противодействия. В этом украинская диас-
пора России может сыграть ключевую
роль, став недостающим звеном в цепи
усилий украинского гражданского обще-
ства на пути обретения необходимого им-
мунитета от "недружественного влияния" и
формирования сильного и самодоста-
точного национального государства.

Беседовал Максим Михайленко

АНДРЕЙ ТАРАН: ДЛЯ КРЕМЛЯУКРАИНЦЫЯВЛЯЮТСЯ "МЕНТАЛЬНЫМТЕРМИНАТОРОМ"
начало на с.3

Губернатору Московской Области
Воробьёву Андрею Юрьевичу
от редактора газеты "Гражданский Совет"
Таран Андрея Федоровича

Господин губернатор!
Постановлением Правительства Московской об-

ласти за №330/1 8 была утверждена муниципальная целе-
вая программа по обеспечению жильём граждан г. Реутов,
состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, путём реализации инвестиционного проекта
комплексной застройки микрорайонов 1 0,1 0А г. Реутов на
201 2-201 5 годы.

Источником финансирования данной программы
являлась реализация инвестиционного проекта муници-
пального образования “городской округ Реутов Мо-
сковской области” по строительству микрорайонов 1 0, 1 0а

города Реутов Московской области, включая инвестиции в
муниципальное имущество в виде квартир в многоквар-
тирных домах микрорайонов 1 0, 1 0А г.Реутов.

В целях реализации постановления Правитель-
ства Московской области №330/1 8 между главой г.о. Реу-
тов и ООО “ЭКСПЕРТ” был заключен инвестиционный
контракт № 281 .

В предварительном протоколе распределения
жилых помещений, 1 70 муниципальных квартир должно
было быть передано жителям города Реутов. Список гра-
ждан (семей), которые должны были быть обеспечены по
данной программе жильём, был опубликован в СМИ: газе-
та «Реут» №5 (849) от 3 февраля 201 2 года и №8 (854) от
24 февраля 201 2 года.

На сегодняшний день сроки исполнения муници-
пальной целевой программы, согласно постановлению
№330/1 8, исчерпаны. По имеющимся сведениям, при рас-
пределении жилья – 1 70 муниципальных квартир – комис-
сией по распределению был проигнорирован список

граждан, указанный в предварительном протоколе и опуб-
ликованный в СМИ.

Информации о результатах выполнения данной
муниципальной целевой программы по обеспечению
жильём граждан г. Реутов в СМИ не поступало.

Прошу Вас сообщить, для опубликования в СМИ,
полный отчёт о результатах выполнения этой программы:
- состав комиссии, распределявшей жилые помещения,
полученные в ходе выполнения этой программы;
- принятые решения по “судьбе” каждой муниципальной
квартиры;
- принятые решения по каждому обозначенному в пред-
варительном протоколе жителю или семье, претендующей
на квартиру (газета Реут №5 (849) от 3 февраля 201 2 года,
№8 (854) от 24 февраля 201 2 года).

Ответ в обозначенные законом сроки прошу
направить по адресу: 1 05037 г. Москва Измайловская
площадь дом 1 кв. 1 7 Трайго Игорь Евгеньевич (исполни-
тель), тел. +7-968-039-88-1 9
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Божескул Юрiй, голова Омськоїрегіо-
нальноїгромадськоїорганізаціїСибiрсь-
кого центру українськоi культури «Сiрий

Клин».
Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Лiна Костенко

1 00 рокiв тому українське громадсько-
політичне життя вирувало не лише на тери-
торії України, а й далеко за її межами. Од-
ним з таких осередкiв стали українські
громади Сірого Клину – так називалася тери-
торія української колонізації в Сибіру. Це ко-
лишній Степовий край, тобто сучасний
північний Казахстан, південь Омської об-
ласті, Барабинський степ у Новосибірській
області, Кулундинський степ — частково в
Новосибірській, а частково в Алтайському
краї, а також деякі інші райони Алтаю. Впер-
ше українці з'явилися на теренах Західного
Сибіру у складі загонів Єрмака Тимофійови-
ча: серед членів військової експедиції згаду-
ються «черкаси» (так звали тоді українських
козаків). Одним з них був славетний Черкас
Олександров, учасник Єрмакового походу
(вірогідно, перший історіограф Єрмака) та
посольства до Івана Грозного, а з 1 598 —
отаман тобольських служилих кінних татар.
Від перших десятиліть після анексії Сибіру
Московією українці вербувалися для служби
у сибірських окупаційних залогах. Ймовірно,
були вони й у складі тих загонів, що перши-
ми прийшли на терени сучасної Новосибір-
ської області того ж таки 1 598 нанесли
остаточну поразку ханові Кучум на річці Ір-
мінь , поблизу її впадіння в ріку Об. Пізніше,
на початку XVI I століття, засновано Бара-
бинський та Убинський остроги. На терені
сучасної Новосибірської області воєвода
Яків Тухачевський узяв штурмом Чингис-
містечко татарського мурзи Тарлави та зали-
шив там козацьку залогу. В середині XVI I
століття в районі теперішнього Бердська
з'явилася «роз'їзна» станиця томських ко-
заків. 1 770 року 1 38 засланих на Сибір за
участь у Коліївщині запорожців та гетьмансь-
ких козаків було етаповано до Омська, а від-
так зараховано до лінійних козаків та

оселено на Ішимській та Прєсногорьковській
лініях (зокрема, у фортеці Св. Петра).

Українське життя Сибіру, український Сибір
як масове явище, започаткувалося приблиз-
но з 1 891 –1 892 років, у часи столипінських
переселень, так як, пік цих переселень при-
пав на добу прем’єрства Столипіна, десь
1 907–1 91 1 роки. Але початок цього массово-
го, понад півмільйона переселенців, пересе-
лення можна умовно датувати 1 891 –1 892
роками. Він був пов’язаний з будівництвом
Транссибірської магістралі, будівництво якої
велося в 1 895–1 905 роках із обидвох кінців
(Владивостока і Уралу), у зв’язку з цим по-
чатково заселявся Західний Сибір: Тоболь-
ська губернія й Акмолинська область. Після
1 893 року, з відкриттям наступної ділянки
Транссибу, почав заселятися Східний Сибір.
Заселення українцями Сибіру розпочалося з
другої половини сімдесятих-вісімдесятих
років XIX століття і різко зросло після спору-
дження західної і центральної гілок Транс-
сибірської залізниці. Особливого розмаху
набув внаслідок Столипінської реформи —
наділу безземельних селян (переважно з
України і Росії) вільними землями в Сибіру.
Українці селилися в основному поблизу цієї
залізниці, переважно в селах, і займалися
землеробством і тваринництвом. Зокрема,
переселенці з села Голінки Конотопського
повіту взяли участь у залюдненні села Но-
восєльє (Новосілля, нині - Корміловського
району Омської обл.), вихідці з північної ча-
стини Володимир-Волинського повіту засе-
лили село Красногірку (нині неіснуюче, в
північно-західній частині Куйбишевського
району Новосибірської області), вихідці з
Київського повіту та Чернігівщини — село
Решоти (нині Кочковського району). За пере-
писом 1 897 року в Сибіру проживало понад
200 тис. українців. Велика кількість українців
з'явилася тут внаслідок евакуації слідом за
відступаючим російським військом з Холм-
щини та Волині у 1 91 5 році. В Казахстані
українці, здебільшого ті, що походили з Ліво-
бережжя, почали селитися з 70-х років XIX
століття. Різко зросли міграційні потоки після
введення в 1 905 році залізниці Орен-
бург—Арись.

Мене часто запитують: «Чому назва цього
регіону Сірий Клин. Чому саме сірий ?
Українські колонії на Далекому Сході назива-

ли Зеленим Клином, у Сибіру –
Сірий Клин, у Надволжі – Жо-
втий Клин, на Кубані – Мали-
новий Клин. Звідки цей «клин»
і що це означало?» Це питома
історично українська народна
традиція – називати ці терени
клинами. Втім, досі нема уста-
леної думки, чому так сталося.
Спочатку згадується у джере-
лах назва Зелений Клин, а
потім, відштовхуючись від цієї
назви, у середовищі українсь-
ких переселенців у Сибіру і
Туркестані виникла назва
Сірий Клин. У вузькому зна-
ченні це була територія сучас-

ного південного Казахстану, де селилися
перші громади переселенців. А потім вона
перейшла на цілий терен, відомий як Серед-
ньоазійський степовий край. Звісно, що на
95% це була селянська колонізація тому се-
лилися у сільськогосподарських районах, де
землі були придатні для сільського господар-
ства. Iснує версiя, що коли першi селяни з
Украiни побачили розоране по веснi поле, то
грудки землi на рiллi, обдутi вiтрами, показа-
лись їм сiрого кольору порiвняно зi звичним
для них черноземом. Можливо сувора при-
рода сибiрських степей порiвняно з буйними
фарбами рiдноi Батькiвщини, показались
переселенцям сумовитими й сiримиD . По-
над сто років тому в Росії у цей час розгорта-
лася своя російська громадянська війна.
Українці в своїй бiльшостi мали сільсько-
господарські громади, які були більшою
мірою аморфними. Ми мали галичан військо-
вополонених, яких було надзвичайно багато,
мали громади здебільшого інтелігентські у
містах Сибіру. Крім того, під час Першої
світової війни у Сибіру опинилося багато
українських переселенців із Холмщини і з
Волині, які тікали від фронту. Так, званi–
біженці або переселенці. Вiдомо, що хол-
мщаки, яких вигнали у біженство, переважно
бідували. Дехто зміг знайти собі роботу, од-
нак більшість з них мали родичів у Сибіру,
які туди переїхали за Столипінським пересе-
ленням, в пошуках вiльних земель для
хлiборобсьтва потягнулись валки з сiм'ями
Полтавської, Одеської, Чернiгiвської, Днiпро-
петровської та iнших губернiй на той час ще
Малороссiї, засновуючи на сибiрськiй землi
села, даючи їм назву зiзвучним своїм, рiд-
ним. Так, на пiвднi Омської областi з'явились
селища й райцентри: Полтавка, Одеське,
Павлоградка, Новововаршавка, Тавричеське
i інші. В Iсилькульскому районi село пiд на-
звою Українка, а в Москаленському - Шев-
ченко, в честь Великого Кобзаря. Саме по
собi виникає питання, отже, як українська
громада Західного Сибіру – така строката і
неоднорідна, яка складалася з дуже різних
людей – реагувала на ті події: спочатку
більшовицька влада, потім місцевий сибірсь-
кий уряд встановив свою владу, потім до
влади прийшов адмірал Колчак? Ще до Жо-
втневого перевороту були проведені перші
зібрання українських громад. Український
рух намагався пристосовуватися до цих
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умов.

Ще до Жовтневого перевороту були прове-
дені перші зібрання українських громад в
Омську, Томську, Новомиколаївську (зараз
Новосибірськ – ред.), Барнаулі, в Славго-
роді, де були оформлені або місцеві україн-
ські ради, або українські громади, або
товариства. Значу роль у їх оформленні віді-
грали мобілізовані українці, які потрапили до
сибірських маршових рот, до сибірських
стрілецьких полків. – Після того, як були
створені перші місцеві українські ради, вони
одразу почали формувати свій центральний
провід. На Першому Українському з’їзді
Сибіру в Омську в липні-серпні 1 91 7 року бу-
ло обрано Головну Українську Раду Сибіру.
Ухвалили постанову про необхідність видан-
ня українського періодичного органу.
На Першому Українському з’їзді Сибіру в
Омську в липні-серпні 1 91 7 року було обра-
но Головну Українську Раду Сибіру

Її діяльність простежується в 1 91 7–1 91 8 ро-
ках, вона була засновницею того ж «Україн-
ського голосу». Швидше за все, вона
припинила свою діяльність після постанови
Колчака про розформування українських вій-
ськових частин.

Напочатку видавався друкований орган з
назвою «Українець на Сибіру», а згодом, ко-
ли набралися кошти, цей часопис отримав
назву «Український голос». Його перше чис-
ло вийшло у грудні 1 91 7 року. Загалом вий-
шло десь 5-7 чисел. Надзвичайно цікавий
почин, але на превеликий жаль він не зміг
довго протривати.

Військові ініціювали українське політичне
життя Сибіру. Перший Український військо-
вий з’їзд Сибіру наприкінці червня–на почат-
ку липня 1 91 7 року. Саме згідно з
постановами цього з’їзду зібрався перший
громадянський з’їзд. Військові ініціювали
українське політичне життя Сибіру. Завдяки
тим мобілізованим українським солдатам і
офіцерам, які опинилися у сибірських під-
розділах, виникло і розбудувалося українсь-
ке життя на Сибіру. На першому з’їзді було
приблизно 1 50 учасників, на другий – прибу-
ло 83 учасники від 1 9 громад. Зменшення
представницького рівня пов’язано було тим,
що до 1 91 8 року певна частина українських
діячів встигла від’їхати на Наддніпрянщину,
щоб взяти участь у подіях в Україні.

На початках відносини українців і місцевих
урядів були цілком нормальними. За інфор-
мацією на 1 91 7 рік, українцям ніхто не
перешкоджав у їхньому рухові. В 1 91 7 році
до Сибірської обласної Думи обрали кількох
представників української громади, зокрема,
це В'ячеслав Яновицькій та Іван Нагірний,
загалом чотири-п’ять чоловік. Влітку 1 91 8
року було видано декрет про державну неза-
лежність Сибіру до того моменту, поки мож-
на буде об’єднати усі колишні землі
Російської імперії. Тож реакція українців на
незалежність Сибіру булла визначена на
Другому Українському сибірському з’їздi,
який відбувся 1 1 –1 3 серпня 1 91 8 року – так
само в Омську, так само на вулиці Двір-
цевій,1 0 – це сучасна Леніна. . Там схвалили

Декларацію про незалежність і рішення про
створення сибірських військ, про те, що
сибірський уряд має захищати кордони й не-
залежність Сибіру. Українці наполягали на
тому, щоб були створені окремі українські
підрозділи в складі сибірського війська, а та-
кож звертали увагу сибірського уряду на
певну непослідовність у його діях: деклара-
тивно схвалювалися права усіх народів, які
живуть на теренах Сибіру, а на ділі цього не
було дотримано. Українці таки створили свої
збройні підрозділи в лавах сибірської армії,
яка потім стала складовою білогвардійських
військ під орудою адмірала Колчака. Часто
фігурують такі назви, як куренi імені Шевчен-
ка та Сагайдачного.

Курінь імені Сагайдачного, який придушу-
вав більшовицькі повстання на Алтаї, був
створений в Омську влітку 1 91 8 року, декрет
про його створення датований червнем
1 91 8-го. Можна сказати, що предтечею цього
куреня був Омський український курінь, який
відомий ще з подій літа 1 91 7-го. На його чолі
тоді був Іван Прогло, який потім наступного
року прославився тим, що з кількома колега-
ми стали представниками українських сибір-
ських громад, які дісталися з Західного
Сибіру до Києва в часи чехословацького
перевороту коли чехословацький корпус їхав
Транссибірською магістраллю на Владивос-
ток і в якийсь момент підняв антибільшо-
вицьке повстання, їх хотіли роззброїти, вони
чинили спротив й у зв’язку з цими подіями
врешті-решт утворився більшовицько-білий
фронт. Всього в Сибіру було сформовано 9
українських полків, але через деякий час 7 з
9 полків було розформовано, через їх не-
надійність. Однак у громадянській війні не
перемогли сили білих росіян, Тимчасовий
Автономний Уряд Сибіру у листопаді 1 91 8
року передав владу утвореному в Уфі
Тимчасовому Всеросійському Урядові, який
незабаром очолив Верховний правитель
Росії адмірал О. Колчак, і разом з тим україн-
ський рух у Сибіру був загальмований.
Український курінь імені гетьмана Петра Са-
гайдачного, після великих втрат на уральсь-
кому фронті проти більшовиків, перестав
існувати в кінці 1 91 9 року. У подальшій війні
військо Колчака дійшло майже до Волги (бе-
резень 1 91 9 року), але згодом зазнало по-
разки, а в січні 1 920 року його армію було
розбито, і Сибір здобули більшовики. У ли-
стопаді 1 920 року вони остаточно опанували
Далекий Схід. Кілька українських громад За-
хідного Сибіру у квітні-травні 1 91 8 року по-
становили надіслати своїх представників до
Києва, оскільки бракувало сталого зв’язку з
митрополією. Ці представники виїхали з За-
хідного Сибіру, з Омська приблизно всере-
дині травня, а чехословацьке повстання

розпочалось у 20-х числах травня. Відповід-
но ці посланці встигли проїхати до Києва
щасливо.

Коли настав «великий терор» тридцятих
років, репресували й новосибірських україн-
ців. З них відзначимо учасника Громадянсь-
кої війни (на боці більшовиків) поета й
прозаїка Павла Кононенка (1 900–1 971 ). Пі-
сля таборів він відбував заслання в Піхтовці
Коливанського району. Щоправда, це було
вже наприкінці сорокових та на початку п'ят-
десятих років. В 1 950-х роках багато україн-
ців осіло в Казахстані, освоюючи цілинні
землі. Загалом там проживає близько 800
тис. українців і на сьогодні діаспора в Казах-
стані є другою за чисельністю (на пострадян-
ському просторі) після української діаспори в
Росії. За переписом 1 926 року у степовому
краю проживало 1 .358.000 українців. Виділя-
ють смугу шириною 1 50–500 кілометрів, у
якій українці становили більшість. Її площа
460 тисяч квадратних кілометрів, у тому чис-
лі 405.000 квадратних кілометрів у Казах-
стані та 5.500 у Сибіру. Вона простягалася
майже на 2000 кілометрів від Оренбурга на
Заході до Семипалатинська в передгір'ї Ал-
тайських гір на Сході. На цій території
українці становили більшість у 44 районах з
81 . Всього 1 926 року їх було тут 91 5 тисяч
осіб, і вони становили 40,4% всього населен-
ня, в той час як казахів нараховувалось 27%,
а росіян 22%. Зокрема у Славгородському
окрузі (сучасний Алтайський край РФ) націо-
нальний склад був таким:
- українці — 202 748 (47%)
- росіяни — 1 75 1 56 (40.4%)
В Кустанайському окрузі (Казахстан):
- українці — 1 60 844 (41 .3%)
- казахи — 1 23 41 1 (31 .7%)
- росіяни 82 661 (21 .2%)
в Акмолинській губернії українці становили
31 2 338, в Омському окрузі — 1 59 694, в
Оренбурзькій губернії — 1 1 2 1 08, в Семипа-
латинській області — 1 40 233, в Актюбинсь-
кій губернії — 88 41 3.

Наприкінці 1 920-х — напочатку 1 930-х рр.
селянство України, зазнало розкуркулення
та переселення до Західного Сибіру. Втім, до
середини 1 930-х рр. на території Сiрого Кли-
ну працювали укрїнськi школи, народнi теат-
ри, фольклорні та танцювальні колективи і
навіть виходили укрїнськi газети. Від середи-
ни 1 930-х рр. укрїнське населення Сiрого
Клину зазнало масової русифікації. 30-ті ро-
ки були позначені сталінським терором і ре-
пресіями та здійсненням агресивної
русифікації, яка спрямовувалась передусім
на асиміляцію неросійських слов'янських на-
родів. Після цього офіційна кількість україн-
ців у Сибіру та інших регіонах за межами
Української РСР суттєво занижувалась ра-
дянською владою, в тому числі фаль-
сифікаціями розрахунків та створенням
умов, коли українці не називали себе такими
під час обліків. На початку 1 930-х рр. до
Сiрого Клину переселяли розкуркулених се-
лян з УСРР, а протягом 1 939—1 940 -х рр. —
галичан та буковинців на спецпоселення та
до каральних таборів. Після 1 944 р. в Сiрому
Клинi осіла частина українців, евакуйованих
під час радянсько-німецької війни
1 941 —1 945 р.р, так з Запорiжяя в Омськ був
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эвакуйований моторобудівний завод iм. П. I .
Баранова. Багато з його робiтників залиши-
лись жити в сибирському мiстi. В 30-х и 40-х
роках Омськ i Омська область стали кiнце-
вим пунктом насильної высилки сотен тисяч
захiдних українцiв, причислених до «ворогiв
народу», «кулакам», «українським нацiо-
налiстам». В не такий далекий перiод
1 953—1 959 -х рр. , освоювання цiлиних зе-
мель по комсомольським путiвкам та до-
бровiльно, а також в новобудовах
соціалістичних п’ятирічок у 1 960—1 970-х рр.
в Омську область i Пiвнiчний Казакстан нах-
линув потiк цiлинникiв з братської слов’янсь-
кої республiки. Багато з нащадкiв перших
поселенцiв, якi потрапили в Сибiр в рахунок
сталiнських репресiй, а також хрущевських
перетворень, залишились жити в Омську й
областi, рахуючи сибiрську землю своєю рiд-
ною. Проте певне відродження української
культури і громадського життя відбулося ли-
ше впродовж 1 990—2000-х рр. Наприкінці
1 990-х рр. у Казахстані проживало бiля 800
тис. українців. Нині українське населення як
Казахстану, так і Пiвденно-Захiдного Сибіру
(Новосибірська, Омська області, Алтайський
край РФ), помітно скоротилося. Проте, спро-
ба організовувати в Омську українскiй молодi
свою громаду, в якій б могли збиратися зем-
ляки з метою вивчення iсторiї, географiї, су-
часного культурного й громадського розвитку
України, де вони могли би спiлкуватися на
рiднiй мовi, робились ще в 50-70-i роки XX
столiття. Однак, при iснуючiй на той час
нацiальнiй полiтицi цi спроби нi до чого не
призвели. Але бажання зберегти та развива-
ти свою мову та культуру, пiдтримувати
зв'язок з iсторичною батькiвщиною, не загу-
битись як этнос, залишилось. Українцi зби-
рались у кого-небудь на домiвцi: вiдмiчали
свята відповідно нацiональним традицiям,
створювали хори, гуртки, студентська мо-
лодь приготовлювала повiдомлення про iсто-
рю України i т. ін. Коли в груднi 1 991 року
було оголошено про те, що в Києвi буде про-
ходити І-й Конгресс українцiв СССР, туди
поїхали й представники з Омська. А після їх
повернення, через декiлька мiсяцiв, в Омсь-
ку офiцiйно почав дiяти український культур-
ний центр «Сірий Клин», який в сьогоденнi
зберігає спадщину, мову, культуру, вiру, зви-
чаї та традиції українського народу.

Омська регiональна громадська органи-
зацiя Сибiрськiй центр української культури
«Сірий Клин» була заснована в квiтнi 1 992
року. Її створення благословив архiєпископ
Омський-Тарський Феодосiй (в миру Iгор Iва-
нович Процюк уродженець з Волинської об-
ластi Захiдної України, один з найстарiших
на той час iєрархiв Руської Православної
церкви), за пiдтримкою губернатора Омської
областi Л.К. Полежаєва, комiтету по культурi
та мистетству адміністрації Омської областi.

З перших днiв свого iснування Центр ухва-
лив свiй статут, визначив основну мету й зав-
дання дiяльностi: збереження та розвиток
культури, мови, звичаї i промислів українсь-
кого народу; збагачення української пiсенної
культури, передавати українську спадщину
молодшому поколінню, пiдтримка культурних

зв’язків з рiзними нацiональними громадами
Омьскої областi та поза її межами; форму-
вання добрих вiдношень з Грекокатолицьки-
ми й Православними церквами, здійснення
соціальної дозвіллєвої дiяльностi, благодій-
ність в рiзноманiтних її проявленнях. Основу
центра, йього кiстяк становить представники
старшого поколiння як найбiльш, вони яв-
ляються активними учасниками всiх культур-
них программ та заходiв: спiвають пiснi,
грають на музичних iнструментах, виго-
товлюють самi реквизит для постанов спек-
таклів. Це вони, вiдiрванi вiд рiдної матiнки
землi, зберегли в своiй па’ятi та передають
нащадкам все те що колихає серце й душу
українського народу в пiснях, вiршах, танцях,
звичаях i традицiях. Не можу не вiдзначити,
що своїм прикладом старшi представники
колективу «Сірого Клину» притягують не
тiльки увагу та зацiкавленнiсть, але й пере-
дають свiй найбагатiший досвiд та вмiння
молодому поколiнню населення мiста Омсь-
ка та Омської областi.

Вірослав Володимирович Мендзiв, заснов-
ник Омської регiональної громадської орга-

низацiї Сибiрськiй центр
української культури «Сірий
Клин». З 1 993 по 2001 роки
був головою центру. Народи-
вся 28 лютого 1 938 року в
селi Корчин Сколовського
району Львiвської областi. В
1 955 роцi переїхав в Омськ

до сiм’ї, яка була репресована за участь йо-
го батька у УПА.
1 962 роцi закiнчив Омський авiацiйний тех-
нiкум iм. Жуковського. Працював на Сибза-
водi «Металiст». Пройшов шлях вiд
учня-модельника ливарного цеху до заступ-
ника директора заводу з загальним стажем
працi - 42 роки. Невтомний поборник україн-
ства в Омському регiонi. Вiн являється не
тiльки iнiциато-
ром створення
ОРГО СЦУК
«Сірий Клин»,
але ще й пам’ят-
ника Т.Г. Шев-
ченко. Для цiєї
мети Вирослав
Володимирович
став одним із
засновників
фонду iм. Т.Г.
Шевченко та очолив його як голова В ході
спільної творчої дiяльностi з омським скуль-
птором Анатолiєм Андрійовичем Цимбалом
ця яскрава iдея булла втiлена в життя. 1 0 ве-
ресня 2006 року
в м. Сургутi зяви-
вся новий
пам’ятник - бюст
великого україн-
ського письмен-
ника. Честь
вiдкриття мону-
мент наддали
автору скульпту-
ри та меценату
Володимиру
Самборському

жителю м. Сургуту, уродженця Львiвської об-
ластi.

З травня 2001 по жо-
втень 201 8 р.р. Омську
регiональну громадсь-
ку организацiю Сибiр-
ськiй центр української
культури «Сірий Клин»
очолював Сергiй
Олексiйович Винник 02
квiтня 1 967 року наро-
дження, уродженець
села Новосуханiвка
Сумського району
Сумськоi областi. У 1 988 році закінцив Сум-
ське артиллеріське командне училище і опи-
нився в Омську де у 1 992 року завершив
вiйськову служби у званні капітану запасу і
зразу ж знайшов керівника Сірого Клину па-
на Вірослава Мендзива і став активним чле-
ном української громадської організації. В
1 998 році закінчив юридичний факультет
Омського державного університету, а згодом
у 1 999 році заснував юридичну компанiю
«Винник i Партнери», де з ровитком особи-
стого бiзнесу своїми благодiяннями вкладав,
не тiльки кошти але й частку душi, в розви-
ток центру на протязi неутомної працi на по-
садi голови.
Cергiй Олексiйович вiдзначається за своїм
звичаєм поряднiстю, обов’язковiстю та дис-
циплiнованiстю, як належить тим хто був ви-
хований в атмосферi вiйськового братства та
взаємодопомоги. Своїми придатками до
умiння зоргонiзувати не тiльки успiшну
компанiю за юридичними послугами, але й
надати успiх в розвитку української громади
в м. Омську, на протязi майже 1 7 рокiв ство-
рювалися колективи художнього майстер-
ства спiву, читання вiршiв, дитячо-юнацький
театрально-художній гурток рiзного вiку меш-
канцiв громади центру. Закрiпився такий

жарт вiд Винника С.О. який
має право на прийняття як
девiз: « D Приходять в центр
по бажанню всi, хто не не-
байдужий до української пiснi
та культури. Тому в «Сірому
Клинi» аналiз на кров тут нi у
кого не беруть, родовід не ви-
питуютьD ..». Гордiстю, що не-
суть гiднiсть та патрiотизм
української культури Омської
регiональної громадської орга-

низацiї Сибiрськiй центр української культури
«Сірий Клин» за перiод iснування необхiдно
вiдзначити колективи:

Народний хор української пiснi
«Сірий Клин». З метою збере-
ження, розвитку i збагачення
української пiсенної культури в
Россiї, передачi наслiдку
підростаючому поколінню в
1 992 роцi був створений хор
народної української пiснi.
Керiвником на той час булла
Н. Iлькова, аккомпанiатором -
Д. Саламахин, на протязі ба-
гатьох рокiв вони віддали себе
работi в центрi. Дякуючи їх
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старанням та працi, в 2002 роцi хору було
присвоєно звання «народний самодіяльний
художній колектив». З 2007 року художнiй
керiвник хора О.В. Глотова. Ольга Володи-
мирiвна керує хором понад 1 0 рокiв, показа-
ла себе не тiльки грамотним фахівцем, але й
досвiдченою людиною, небайдужої до
української культури та мистетству. В свiй
час вона закiнчила музичне училище iм. Ше-
балiна в м. Омську, а також ОмДУ - фа-
культет «культури i мистецтва», де по
нинiшний день працює в бібліотецi унiверси-
тета як специалiст нотно-музичного вiддiлу.
Дякуючи вмiлому керiвництву та всецiлими
стараннями колективу, хор української пісні
пiдтверджує звання народного вже в четвер-
тий раз!

Склад хору являє змішану групу, в яку вхо-
дять представники різних поколінь. В репер-
туарі понад 1 00 українських народних пісень
патріотичної, ліричної, обрядової тематики.
Колектив ""Сірий Клин" бере активну участь
у районних, міських і регіональних фестива-
лях, оглядах, конкурсах і святах, семінарах і
творчих лабораторіях, демонструючи висо-
кий рівень виконавської майстерності. На-
родний хор української пісні тісно співпрацює
з українськими колективами муніципальних
районів Омської області: Одеського, Полтав-
ського, Москаленского, Павлоградського та
центрів відпочинку м. Омська, надаючи прак-
тичну і методичну допомогу. Брав участь у
Днях української культури в республіці Ка-
захстан. Учасники хору беруть участь у про-
веденні театрально-музичних постановах що
до православних свят («Через поле, через
гай, йде до діток Миколай» та «Зоря над вер-
тепом»). Колектив - частий гість у центрах
соціального захисту, милосердя, будинках-
інтернатах.

Основні віхи для хору за останні роки це
участь в обласних фестивалях української
культури «В душі звучать України мотиви», в
міжнаціональному фестивалі весільних
обрядів, міжнаціональних фестивалях твор-
чих колективів Будинку Дружби і національ-
но-культурних об'єднань Омської області, у
Днях української культури в Омській області,
в обласному міжнаціональному фестивалі
дитячої творчості «Дитинства яскрава
палітра». Заслуги колективу в галузі збере-
ження та популяризації української пісенної
творчості, а так само народно-прикладної
майстерності неодноразово відзначалися
грамотами та листами подяки Міністерства
культури Омської області та Омського будин-
ку дружби.

Гурт української пісні «Смерічка». Художній
керівник: Галина Миколаївна Лузан. Вокаль-

не тріо «Смерічка» було створено в рамках
Сибірського центру української культури
«Сірий Клин» в 2005 році. За цей час колек-
тив освоїв різножанровий і різнохарактерний
репертуар як капeлa, так і з інструменталь-
ним супроводом. До складу ансамблю вхо-
дять викладачі Омського
музично-педагогічного коледжу. Колектив ве-
де активну концертно-просвітницьку діяль-
ність на майданчиках міста та області, а в
2007 році гідно виступив на Міжнародному
фестивалі «Роде наш красний», що прохо-
див у Лазарев-
ському центрі
української
культури в р.
Сочі. Нагоро-
джені дипло-
мом за участь
у I-му Міжна-
родному фе-
стивалі
української на-
родної твор-
чості «Україна
в моєму серці»
та за вагомий
внесок у ро-
звиток і зміц-
нення дружби між народами.

Дитячо-юнацький театрально-художній ко-
лектив «Цвітень». Художній керівник: Тетяна
Анисімівна Недашківська. У 1 992 році прий-
шла працювати в центр української культури
«Сірий Клин», де створила дитячо-юнацький
театральний художній гурток «Цвітень». Діти
беруть участь у всіх проведених цен-
тром заходах: День Незалежності
України, «Святі рідної мови», День
Святого Миколая, різдвяних і новоріч-
них святах, літературно-художніх
композиціях з творчості Т. Г. Шевчен-
ка, Л. Українки, І . Франка, свято Пас-
хи, День матері та ін. Колектив
нагороджений різними грамотами та
листами подяки.

Молодіжне крило «Мрія»
при Сибірському центрі української

культури «Сірий Клин». Це наймолод-
ший колектив нашого центру-створе-
ний в жовтні 201 1 року. Налічує понад
20 осіб у віці від 1 4 до 25 років, в основному
це школярі старшого віку і студенти Омських
вузів. Координатор проекту Тетяна Кон-
дратьєва, художній керівник Ольга Глотова.
Молодь з великим зацікавленням вивчає
український пісенний репертуар, цікавиться
історією створення центру, активно бере
участь у всіх заходах. В репертуарі колекти-
ву українські народні та сучасні пісні. Жанр:
академічна манера співу і старовинні народ-
ні пісні в сучасній інструментальній обробці.
Сибірський центр української культури актив-
но і постійно співпрацює з різними колекти-
вами області.

В листопадi 201 8 року у зв'язку з створен-
ням Межрегіональної громадської органiзацiї
Культурно-освітнє об’єднання «Український
Конгрес» і обранням Сергія Винника голо-
вою та з обранням його у листопаді 201 8 ро-

ку регiональним вiце президентом СКУ по
Росiї та Азiї Сергій Винник склав повнова-
ження голови ОРГО СЦУК «Сірий Клин». В
жовтні того ж року на загальному зiбраннi
ценра був одноголосно обраний головою Бо-
жескул Юрiй Дмитрович 28 лютого 1 967 року
народження уродженець м. Львiв. Про-
довження працi наповнюється все новими й
новими заходами не тiльки в громадi але й
на iнших майданчиках м. Омська, областi i
за її межами. Шануємо кожного року свiтлу
пам'ять великого Кобзаря Т.Г. Шевченка
покладанням квiтiв, читання вiршiв та спiван-
ня пiсень у пам'ятного гранітного камня, що
знаходиться за адресою м. Омськ, вул. Iпо-
дромна, 37/1 69, встановленого в 2006 р. по
iніціативi – Сибірського центра української
культури «Сірий клин».

Кожного року в громадi плануються до со-
рока заходiв участi колективiв центру на рiз-
них майданчиках культурно-дозвільних
центрiв, парках, скверах, бiблiотеках та iнше,
зi своїми программами та режисерськими
постановами. Велику зацiкавленiсь придба-
ли своїми виступами до звичної публiки рiз-
ного поколiння, якi не вiдпускають без
оплеcвкiв i слiв вдячностi за ту атмосферу
укрїнської душi, що перебувала i передава-
лась довкола.

Щороку активну участь громада «Сiрого
Клину» також втiшає мешканцiв мiста своiми
виставками в рiзних куточках Омська, де з
великою зацiкавленостю сприймають все,

що торкається рiзноманiтної галузi этнiчної
культури України.

На завершення хочу пiдвести невеличкий
підсумок. З самого початку статтi ми прой-
шли коротку iсторичну справку зародження
українського этносу на безкрайнiх землях
Сибiру i Казахстану, про нелегку долю
українцiв, якi своїми зусиллями зумiли пере-
дати нам нащадкам весь колорит культури,
звичаїв, вiри. В цей нелегкий час для нашої
Батькiвщини, коли iсторичне майбутнє
України залежить не тiльки вiд громадян-
мешканців України, але й невiд'ємно вiд кож-
ного, хто небайдужий проживаючий в рiзних
куточках свiту один чи в громадi української
диаспори, об'єднавшись будуть продовжува-
ти весь час передавати, як в сьогоденнi так i
надалi, гiдніcть, силу, волю i незалежнiсть
українського народу!
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«Россия будет сво-
бодной!» Нет, конеч-
но же, не будет.
Липкие лапки дзюдо-
истов из питерской
подворотни утянут её
на самое дно. Ничего
страшного: леса, по-
ля и реки, хотя и из-

рядно изгаженные разными «ростехами»,
никуда не денутся, как и естественным
путём поредевшее население. Европа по-
сле чумы, Ирландия после британского ге-
ноцида, Япония после бомбардировок
США, да и территория бывшей Российской
Империи после Гражданской — оживали и
жили. И мы выживем, а вот как — тема для
дискуссии. Есть вещи очевидные и нет, ар-
гументы как за, так и против определённых
решений, но без обсуждения невозможно
выбрать верное направление, что и показа-
ла история СССР и РФ. И начинать такое
обсуждение никогда не рано (хотя иногда
поздно, что также показала недавняя исто-
рия нашей страны. Кое-как и наскоро напи-
санные Конституция, судебное и выборное
законодательства привели нас к краху поли-
тической системы всего за пару десятиле-
тий)

Мера, которая должна быть предпри-
нята как можно быстрее, для предот-
вращения катастрофических
последствий:
- Немедленный вывод всех военнослужа-
щих и наёмников со всем вооружением с
территории Украины, включая Крым.

Первоочередные меры при смене поли-
тического строя на территории ны-
нешней РФ:

- Признание вины предыдущего руко-
водства России в развязывании против
Украины войны и добровольное вступление
с Украиной в переговоры о компенсации на-
несённого ущерба в результате агрессии.
Сумма ущерба должна включать не только
полное восстановление разрушенного иму-
щества, но и лечение всех пострадавших от
военных действий военнослужащих и мир-
ных граждан Украины. Возможно, контрибу-
ция за ущерб от войны, большая часть
которой должна идти семьям погибших во-
еннослужащих, добровольцев и инвалидов,
получивших инвалидность во время войны.
- Арест всех высших должностных лиц,
включая членов Правительства РФ, руково-
дителей Вооружённых сил и спецслужб в
России, виновных в развязывании и плани-
ровании боевых действий, и передача их
Международному Трибуналу по войне в
Украине который может находиться в Гааге
или в Киеве. Имущество всех лиц, признан-
ных виновными в развязывании войны,
подлежит конфискации для компенсации
ущерба погибшим и пострадавшим от воен-
ных действий.

- Проведение расследования в
России в отношении всех ко-
мандиров воинских частей, во-
еннослужащих, добровольцев,

лиц, производивших вербовку на войну, с
определением их виновности в военных
преступлениях, убийствах и пытках граждан
Украины, с определением их вины по Зако-
нам РФ (наёмничество, убийство и пр.) или
передача их Международному трибуналу
(особо тяжкие случаи преступлений).
- Деятельное участие России в междуна-
родном трибунале по Украине и принятие
его юрисдикции и решений к исполнению

Внутренняя политика:
- Коренное изменение основ государствен-
ного устройства − переход от абсолютист-
ского, фактически монархического, режима
сверхцентрализации власти и капиталов к
реальному федеративному устройству госу-
дарства, как в США, с элементами конфе-
дерации, когда основные вопросы
экономической жизни решаются в регионах
− Штатах и районах (Объединённые Штаты
России) где и остаётся 70% собираемых на-
логов. Отдельные регионы при этой систе-
ме должны иметь максимальное количество
полномочий и являться, по сути, полноцен-
ными государствами в составе Конфедера-
ции. Это во многом поможет решить
проблемы коммуникации с регионами Се-
верного Кавказа, Башкирией, Татарстаном,
Якутией и другими.
- Обязательность права владения населе-
нием оружием (с определённого возраста)
для защиты своих семей от бандитов и за-
щиты страны в случае внешней агрессии по
модели Швейцарии. Народ имеет право на
вооружённое восстание в случае узурпации
власти, как в США.
- 1 00% поэтапная люстрация всех чиновни-
ков (рядовых исполнителей последними),
работавших в госаппарате при Путине, про-
куроров, судей с расследованием их долж-
ностных преступлений. Ориентировочно
люстрация должна коснуться не менее 3,5
миллионов человек. На должности после
коренного изменения структуры и функций
Министерств и ведомств, и сокращения чис-
ленности госаппарата в 7-1 0 раз, по строго-
му конкурсу следует приглашать людей из
бизнеса, из русскоязычной диаспоры, про-
живающей за рубежом. Новые органы госу-
правления, их структура и функционал
могут быть заимствованы из успешных де-
мократических стран, так же, как и многие
законы.
- Объявление ФСБ преступной организаци-
ей и проведение расследования против
всех сотрудников определённого уровня
для определения их ответственности за
крышевание бизнеса, политические репрес-
сии против гражданского общества, рейдер-
ские захваты собственности.

Судебная и правовая реформа
Единовременное выведение всех судей за
штат для расследования их виновности в
неправосудных решениях, с заменой сту-
дентами юридических вузов, прошедшими
строгий отбор. Максимальное внедрение

судов присяжных, выборов судей, возможно
часть функций делегировать международ-
ным судам (например, расследование во-
енных преступлений граждан РФ в Сирии,
Украине и др).

Экономика
Новая модель экономики конфедерации,

сочетающая обобществление доходов от
добычи нефти, газа, основных минераль-
ных ресурсов, разведанных при СССР, по
Норвежскому варианту (естественно с от-
меной жульнических чековых аукционов и
конфискацией украденных у общества с
1 992-1 993г. доходов, с наиболее либераль-
ной системой экономики с низкими налога-
ми на производство.

Нефть, газ, никель и пр. природные ресур-
сы, разведанные при СССР, следует вер-
нуть в государственную собственность
после отмены залоговых аукционов и рас-
следования коррупции Они будут управ-
ляться по Норвежской модели, с широким
привлечением топ-менеджеров из сканди-
навских стран (сначала 1 00%), для искоре-
нения коррупции. Полностью
реформировать процедуру лицензирования
(принимается законодательство о недрах по
типу Канадского или Австралийского), ре-
формировать геологическую службу по Ав-
стралийскому варианту.

Программа модернизации инфраструкту-
ры — за счёт внедрения передового зару-
бежного опыта реформировать систему
управления инфраструктурой и начать ко-
ренное обновление дорожной сети за счёт
строительства и капитального ремонта су-
ществующих автомобильных дорог с ис-
пользованием современных технологий
дорожного строительства (опыт северных
стран — Канады, Финляндии, Норвегии), с
увеличением срока службы дорожного по-
лотна в 5-1 0 раз. Строительство объектов
инфраструктуры, как в КНР, станет одним из
драйверов быстрого экономического роста.

Следует принять налоговую модель США
или ЮАР (в США все затраты на развитие
бизнеса не облагаются налогами, облагает-
ся только потребление; в ЮАР платится
единый налог на банковские операции
0,3%, остальные налоги не взимаются).
Россия после административной и налого-
вой реформы должна стать одной из наибо-
лее привлекательных для инвестиций стран
мира.

Следует реформировать систему Россий-
ской Академии Наук и высшего образова-
ния с выбором университетов, которые
можно сделать центрами инновационного
развития, а уровень преподавания поднять
до университетов − мировых лидеров. Воз-
можно создание филиалов ведущих запад-
ных университетов в России, где
преподавание будет вестись на английском,
немецком и французском языках, причём
строительство или реконструкция зданий,
закупка лабораторий должна осуще-
ствляться за счёт государства.

Проведение ревизии населения (по неко-
торым данным реальная численность насе-
ления территории РФ составляет менее
50% от официально объявляемых 1 40 млн.)

ПРОГРАММА РЕФОРМ
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1 1СВОБОДНЫЙ ГРАЖДАНИН
Необходима демографическая программа,

которая должна остановить падение чис-
ленности населения — включение периода
ухода женщины за детьми в пенсионный
стаж, прогрессивные социальные выплаты
после рождения 2-го ребёнка (на второго
больше чем на первого, на третьего
больше, чем на второго), выделение бес-
платно земельного участка на семью при
рождении 3-го ребёнка, либо государствен-
ное погашение 50% ипотечного кредита по-
сле рождения 3-го ребёнка и 1 00% 4-го и
т.д.

Примечание

Сегодня по официальным данным 30% (с
учётом госкорпораций и все 90%) нацио-
нального богатства в России контролируют
200 семей миллиардеров, получивших эти
богатства в 99% случаев криминальным
или коррупционным путём, в то время как в
США миллиардерам принадлежит 2% наци-
онального богатства. Это консервирует фе-
одальный супермонополистический уклад в
экономике и не даёт ей развиваться. Для
разрешения этой проблемы следует приме-
нить 20-ю статью конвенции ООН, по кото-
рой всё имущество чиновников,
превышающее по стоимости их официаль-
ные доходы по месту работы, считается
преступно нажитым и подлежит конфиска-
ции. Создаётся специальная государствен-
ная Комиссия по борьбе с коррупцией в
органах власти, которая начинает с про-
верки на коррупционность с 90-х годов се-
мей всех чиновников, занимавших высшие
государственные посты (министры, замы,
руководители департаментов, МВД, ФСБ и
пр.). Одновременно проверяются их связи с
приближенным к ним олигархами. Анало-
гичные комиссии создаются в регионах. С
подачи Комиссии суды смогут признать не
имеющими юридической силы государ-
ственные законы и постановления, имею-
щие коррупционный компонент, например,
отменить правомочность Залоговых аукцио-
нов. После расследования коррупционно-
сти состояний чиновников класса «А»,
Комиссия начинает изучать имущество чи-
новников класса «Б», «В» и т.д. , постепенно
спускаясь вниз по иерархии. Все доходы, не
имеющие законного основания, должны
быть сначала заморожены, по решению су-
да арестованы в пользу государства и пере-
даны в фонды помощи социально
незащищённым слоям населения, развития
инфраструктуры, поддержки будущих поко-
лений.

Программа возрождения сельского хо-
зяйства (тесно переплетена с программой
заселения брошенных земель) должна ре-
шить задачи возрождения сельского хозяй-
ства и заселения практически
обезлюдевших территорий центральной и
нечернозёмной России через государствен-
ную поддержку переселения из городов, из-
за границы людей готовых применять но-
вейшие сельскохозяйственные технологии
(после прохождения специальных курсов и
стажировки на фермах за рубежом). В пер-
вую очередь планируется возродить умира-
ющие деревни и города, которые ещё

можно спасти. В рамках аграрной реформы
должно быть переселено и обучено не ме-
нее миллиона человек с опытом работ в
агросекторе которые смогут возродить
сельскохозяйственное производство, зало-
жить сады, должны быть отремонтированы
или заново построены современные доро-
ги, школы и многое другое.
Одна из приоритетных целей аграрной ре-
формы – добиться (относительной) автоно-
мии собственных фермеров («пищевая
безопасность»). Для этого необходима под-
держка собственных сельхозпроизводи-
телей, чтобы Россия обеспечивала себя
ключевыми видами сельхозпродукции, кото-
рые рентабельно выращивать в наших кли-
матических зонах – это политический
фактор как часть суверенитета на междуна-
родной арене. На этапе наращивания
производства государство должно приме-
нить такие меры господдержки производи-
теля, как субсидирование и ограничение
налоговой нагрузки.

Пенсионная реформа
Возможный вариант новой пенсионной си-
стемы - возврат прежнего пенсионного воз-
расти 55 или 60 лет с отказом от гендерной
разницы, постепенное увеличение пенсий
до 65-70% от зарплаты, как было при СССР
и есть в развитых странах, возврат конфи-
скованных путиным пенсионных накопле-
ний, при этом постепенный отказ от
солидарной пенсионной модели и переход к
накопительной.

ЖКХ
Наведение порядка в ЖКХ, превращённого
при ельципутине в средства грабежа насе-
ления и наживы чиновников со снижением
тарифов в несколько раз, аудит системы
ЖКХ в постоянном режиме, отмена взносов
на капремонт, широкое самоуправление
жильцов домов.
Коренные изменения в ЖКХ с переходом
на принятую в ЕС модель управления до-
мами и разработки с участием экспертов из
России и ЕС программы перехода на энер-
госберегающие технологии в ЖКХ и жилом
фонде с учётом опыта реформирования
ЖКХ в ГДР и странах Прибалтики. Ставится
задача снижения энергозатрат в ЖКХ в 2
раза за 5-7 лет. Финансирование за счёт
международных институтов, кредитов гос-
банков и средств частных инвесторов.

Здравоохранение и образование:
Прекращение развала медицины и образо-
вания, возврат к русским традициям в об-
разовании и разумному применению
удачного западного опыта. Образование и
здравоохранение должны стать доступными
(среднее образование 1 00% бесплатным,
включая кружки и курсы). Затраты на об-
разование и здравоохранение в ВВП долж-
ны вырасти в 2-2,5 раза, до уровня
нормальных стран.
Возрождение здравоохранения с восстанов-
лением сети больниц и фельдшерских пунк-
тов, государственное финансирование
лечения тяжелобольных и детей, онкоболь-
ных, расширение доступности медицинской
помощи и уход от бумаготворчества врачей

с введением критериев оценки их работы,
таких как качество услуг.

Армия
Отмена призыва. Компактная, про-

фессиональная, мотивированная, оснащён-
ная лучшими образцами вооружений,
высокооплачиваемая армия. На случай ги-
бели военнослужащего необходима значи-
тельная страховка.

Ядерный арсенал должен быть со-
кращен до размера, достаточного для нане-
сения неприемлемого ущерба, с
перспективой ликвидации и запрещения на
глобальном уровне. Высвобождаемые де-
лящиеся материалы должны перерабаты-
ваться в топливные элементы для
электрогенерации. Доходы от их использо-
вания, как и расходы на хранение радиоак-
тивных отходов, должны распределяться
между территориями пропорционально на-
селению.

Народ должен иметь оружие для
самообороны от оставшихся на свободе не
обезвреженных путинских прихвостней, и,
как в Швейцарии, быть обучен оборонять
себя и свои государства на случай внешней
агрессии, проходить сборы с обучением
стрельбе из личного оружия.

Сэкономленные за счёт сокращения
численности армии и ВПК деньги должны
быть направлены на повышение жизненно-
го уровня граждан, повышение уровня
здравоохранения и образования
Реформа Полиции по грузинскому варианту
и с ориентацией на модель США

Муниципальная высоко мотивиро-
ванная и оплачиваемая полиция с выбор-
ными шерифами, как в США, подотчётная
народу и действующая в интересах народа.
Все сотрудники центра по борьбе с экстре-
мизмом, подразделений, осуществлявших
преследование и задержание оппозиции,
должны быть задержаны, и в отношении
каждого из них проведено расследование о
причастности к преступлениям против гра-
жданского общества. В построении новой
полиции не должны участвовать руководя-
щие кадры, служившие в ней при Путине.

Прежняя антинародная полиция
должна быть сокращена, полицейские, со-
вершившие преступления против граждан,
должны предстать перед новым судом по
месту совершения преступления

По образцу США должна быть созда-
на на Федеральном уровне Национальная
гвардия (не путать с антинародной пу-
тинской нацгвардией, созданной для защи-
ты преступников от народа), главная цель
которой - спасение граждан при стихийных
бедствиях и пр.

Введение выборных шерифов.

Реформа ГУИН (ГУЛАГ)
Коренная реформа системы исполнения
наказания, тюрем, лагерей, с заменой 80-
90% личного состава, сокращением чис-
ленности, расследованием всех преступле-
ний, совершенных её сотрудниками.
Оптимально использовать грузинский опыт
реформы.

Павел Шелков
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--Каковы перспективы экономики
в новом году у Украины и у России?

Это, конечно, очень широкий вопрос.
Проще, видимо, начать с России. Политика
властей РФ направлена на завершение ого-
сударствления экономики, хотя в более гиб-
кой форме, чем в советские времена. В
этом году нельзя было не заметить ускоре-
ния процесса ликвидации последних круп-
ных частных предприятий. По сути,
нынешняя экономическая и политическая
модель РФ - это реплика ГДР в ранние 80-е,
с теми или иными этнографическими осо-
бенностями. Есть, однако, важное отличие -
практически полностью сырьевой экспорт и
курс на изоляцию на мировом рынке высо-
ких технологий. Думается, что в будущем
году, невзирая на усилия Росстата, показа-
тель темпов роста ВВП продолжит коле-
баться в диапазоне -/+1 ,5%, а отток
иностранных инвестиций продолжится.
Неизбежен и рост цен, а также коммуналь-
ных тарифов - они призваны компенсиро-
вать квазигосударственным корпорациям
потери на внешних рынках. Что касается
Украины, то ожидания от будущего носят
смешанный характер. С одной стороны, в
уходящем году фиксируется наиболее вы-
сокий показатель экономического роста за
восемь лет, +3,5%. Благодаря принятым за
прошлые годы либеральным финансовым
законам и проводившейся устойчивой ре-
зервной политике, в этом году в украинские
ценные бумаги зашло около $5 млрд. Заня-
тые за рубежом граждане перечисли-
ли $1 2 млрд. До $3 млрд - ранее
согласованные инвестиции в энергетиче-
ский и аграрный сектор, другие произ-
водства. В сравнении с номинальным
долларовым ВВП по прогнозу МВФ на теку-
щий год - это 1 3% ВВП. Отсюда и действую-
щий прогноз - 3-4% роста ВВП в будущем
году. Вместе с тем, нарастают и риски - курс
гривны, выросший за полгода к доллару на
20% способствует импорту, множество при-
нятых впопыхах законов способны усилить
бюрократизацию, а неготовность власти
чётко определить свои отношения с такими
олигархами, как проблемный Игорь Коло-
мойский, беглый Дмитрий Фирташ и везде-
сущий Ринат Ахметов - усложняют
отношения Киева с донорами и предприни-
мательским сословием, требующим равных
правил игры.

Каковы будут особенности политиче-
ского процесса в наших странах в следую-
щим году? Что касается России, то, по
моему мнению, Кремль откажется от экспе-
риментов в партийном строительстве и игр
в ограниченный плюрализм. Несмотря на те
или иные зондирующие вбрасывания о пре-
словутом трансфере власти, без возникно-
вения чрезвычайной ситуации - вместо
трансфера продолжится закручивание гаек.
В частности, речь идет о переходе к мажо-
ритарной избирательной системе и возвра-
щению к назначению региональных
руководителей, в том числе и в некоторых

этнократиях, продолжающих проявлять
определённую нелояльность - Ингушетии,
Дагестане, Татарстане, Башкортостане.
Протестные явления, сформировавшие в
уходящем году собственную субкультуру
благодаря частичным успехам на муници-
пальных и даже провинциальных выборах,
а также в рамках экологической повестки
дня, продолжат развиваться по горизонта-
ли. По видимому, начнет возрастать роль
политической и дружественной ей бизнес-
эмиграции, поскольку ими накоплен крити-
ческий человеческий и информационный
ресурс. Однако и ужесточение репрессий
неизбежно - с одной стороны, они инерци-
онно уже достигли уровня позднего брежне-
визма (при большей брутальности,
свойственной правлению династии Дюва-
лье на Гаити), с другой - российская оппози-
ция всё еще демонстрирует определённый
промискуитет, придерживаясь теорий Льва
Толстого и практик Махатмы Ганди, прово-
цируя, таким образом, рост насилия по от-
ношению к себе. Что касается Украины, то
наш событийно-прогнозный фон, скажем
так, менее ярок. По сути, ожидания можно
свести к пяти моментам. Первый - это ви-
зантийская по стилистике кампания мини-
стра внутренних дел Арсена Авакова
(занимает свой пост с февраля 1 4-го года)
за пост премьер-министра. Второй - это
борьба разномастных общественно-парла-
ментских коалиций вокруг итоговой модели
законодательства о продаже земли сель-
скохозяйственного назначения. Третий - это
грядущие в конце следующего года мест-
ные выборы и ломка копий вокруг их пра-
вил (и вероятных конституционных
изменений), а также других важных законов.
Четвертый - это очередная попытка прива-
тизации госпредприятий и параметры кон-
фликта с олигархами. Наконец, пятый - это
перспектива распада правящей партии
"Слуга Народа" в связи с вышеперечислен-
ными структурными противоречиями и оче-
редные досрочные парламентские выборы
по новой системе.

-- Как вы видите трансформацию
русско - украинских отношений в 2020 ?

Во-первых, украинско-российские от-
ношения в наступающем году продолжат
скользить по краю возвращения в горячую
фазу вооружённого конфликта. Вместе с
тем, нельзя исключить и неких послаблений
существующего режима коммуникаций - это
может касаться вычеркивания из списка не-
желательных лиц тех или иных граждан, а
также восстановления тех или иных транс-
портных маршрутов. Но определяющим
фактором будет служить контракт по тран-
зиту газа. Во-вторых, уже сегодня приори-
тет в российской проблематике смещается
на отношения не с российским государ-
ством, а с российским обществом, которое
стало заложником и жертвой многолетней
конфронтационной политики суверенно-де-
мократического правительства Владимира

Путина. И здесь вот что - несмотря на всё
произошедшее, прогрессивно-патриотиче-
ские круги в Украине не считают гра-
жданское общество в России мёртвым,
несуществующим и безнадёжным. При
этом, в-третьих, полезно осознавать - рос-
сийская оппозиция, как на "большой земле",
так и в эмиграции - крайне неоднородна. К
сожалению, сравнительно высок уровень ее
инфильтрации агентами российской полити-
ческой полиции и диверсионных служб. Это
обстоятельство всегда необходимо прини-
мать во внимание. Поэтому, в-четвёртых,
Украина - уже сегодня - поворачивается
лицом (это и текущие изменения в законо-
дательстве о гражданстве и многое, многое
другое) к тем гражданам России, которые
осознают свою украинскую идентичность, и
к выходцам из Украины, которые приверже-
ны европейским, демократическим ценно-
стям. При всех известных ограничениях, это
более чем существенный процент населе-
ния РФ. Очевидно, что ключевую роль в
процессе демократизации России будут иг-
рать энтузиасты украинской диаспоры,
естественным образом являясь распре-
делённым ядром проевропейского движе-
ния. Транзит украинского государства к
переосмыслению роли украинцев России -
более не риторика. А что касается вопроса
о судьбе (и это в-пятых) Автномной Респуб-
лики Крым, то здесь необходимо подчерк-
нуть следующее. Первое - преобладающие
в правящей коалиции и парламентской оп-
позиции патриотические круги - считали,
считают и будут считать оккупированный
Крым частью проблемы оккупированных
Россией территорий. Никакой торг здесь
неуместен - с западными европейцами ли,
американцами ли, Путиным ли. Второе -
при всем внимании и сострадании в отно-
шении автохтонного этноса Крыма и оче-
видных заслугах его политических лидеров
в отстаивании общеукраинской позиции на
мировой арене, мы надеемся на большую
интенсивность протестного процесса в Кры-
му. И третье - общеизвестно, что в составе
Украины Автономная Республика Крым
пользовалась, пользуется и будет пользо-
ваться максимально широким набором сво-
бод и привилегий самоуправления, не
представимым при ее нынешнем, в рамках
оккупационного квазизаконодательства,
унизительном подчинении то ли российско-
му Ростову, то ли Краснодару. Решение
крымского вопроса вполне однозначно ре-
шено на уровне Организации Объединён-
ных Наций, а наполнение этого решения
реальным содержанием неразрывно увяза-
но с общественно-политическим процессом
в самой России.

Максим Михайленко, головний редактор
часопису Newssky, магістр мистецтв з міжнародних
відносин та європейської інтеграції (Центрально-
Європейський університет, Будапешт-Лондон, 1999
р., почесний доктор Вісконсинського Міжнародного
університету в Україні, 2011 р.). У 2010-2013 роках
член Гуманітарної ради при Президенті України, у
2010-2012 рр. заступник директора департаменту
міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, в.о. керівника апарату. Член
Німецько-Українського співтовариства економіки та
науки. У 2014-2016 роках – радник низки урядових
відомств.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТПОР

Максим Михайленко. Интервью.
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В РФ полным ходом идет
мусорная реформа. Правда, вся
реформа, по сути, состоит в увели-
чении счетов населению за вывоз
мусора. В некоторых регионах идут
пилотные проекты по внедрению
раздельного сбора отходов, но по
большей части это профанация. В
стране как перерабатывалось 5-
7%, так и перерабатывается. Как
завозится вторсырье из других
стран, так и продолжает завозить-
ся. Мы же предпочитаем ценный
ресурс закапывать или сжигать.

Вот про сжигание сегодня и
поговорим. Есть в нашей стране
неплохой закон – 89 ФЗ «Об отхо-
дах». В нем расставлены приори-

теты при обращении с
отходами. Например, перера-

ботка отходов предпочтительнее. А
вот сжигание и захоронение – худ-
ший вариант. Но это было раньше.
Госдума эту ситуацию исправила и
приравняла сжигание к перера-
ботке.

Ранее компании, связанные
с мусоросжиганием, уже пытались
завуалировать в своих пропаган-
дистских листовках мусоросжига-
ние как переработку в энергию. Но
это был чистый обман населения.
Ведь по закону сжигание перера-
боткой не являлось. И это было их
слабое место, поскольку любой
эксперт выводил их на чистую воду.
Теперь же ситуация меняется. Ре-
бятам удалось-таки пролоббиро-
вать свои

интересы в Госдуме. И правитель-
ство их поддержало. Сжигать му-
сор будет означать его
перерабатывать.

Что это означает для насе-
ления? Да то, что, по сути, прави-
тельство одобрило курс на
сжигание, а не переработку отхо-
дов. А это значит, что мусоросжига-
тельные заводы по всей стране –
это реальность. Наше недалекое
будущее. Будем с вами дышать
отравленным диоксинами возду-
хом.

А у переработки отходов
перспективы не радужные. Особой
поддержки это направление не по-
лучает. И особенно обидно, что у
нашей страны огромный потенциал
в этой сфере. Например, компания
Мегаполи-

сресурс в Челябинске умеет пере-
рабатывать батарейки, как никто в
мире. Или питерская Эвобиос
научилась перерабатывать любые
органические отходы в компост
всего за сутки. НоD такое направ-
ление превращения отходов в цен-
ный ресурс государству не
интересно. Лучше сжечь, попутно
потравив население.

Вот и получается, что му-
сорная реформа, на самом деле,
полный пшик. Будем жить среди
мусоросжигательных заводов и
экотехнопарков, которые на деле
оказываются обычными свалками.

Татьяна Павлова,
экоактивистка

Переработка всё!

Підтримуючи міжнародні стандарти та
права людини Україна сприяє розвитку
культурних, гуманітарних, етнічних та інших
потреб українців закордоном. Міграційні та
демографічні процеси не раз кардинально
змінювали біо-соціальну будову українських
земель, та переселення корінних жителів з
України до прилеглих територій та держав,
або далі на захід, та найчастіше на далекій
схід. Групи людей українського походження
за межами України, з історичною батьківщи-
ною визначаються терміном «українська
діаспора». Також правильною буде назва
«Закордонний Українець». Незмінним зав-
данням нашої держави стає постійне та си-
стематичне піклування про забезпечення
необхідних умов для найширшого задово-
лення національно-культурних, мовних, ду-
ховних та матеріальних потреб українців,
що проживають поза державним кордоном.
Відповідні норми включені до Конституції
України!

Українська влада пов’язує особливі надії
на українців далекого та близького зарубіж-
жя у становленні української державності.
Орієнтація на діаспору переважно відсто-
юється Західноукраїнською політичною
елітою, яка прийшла до влади за кордоном
і має можливість контролювати міжнародну
діяльність. За кошти закордонних українців
були втілені в життя вагомі проекти, віднов-
ленні та встановленні пам’ятники архітекту-
ри та монументи освітнім та політичним
діячам, видана чи мала кількість літерату-
ри. Важливим є також фінансовий сектор
підтримки економіки України.

Як створювалася діаспора українців за
кордоном, та як вона розвивалась? Да-
вайте розглянемо та уважно подивимося на
те як ми встановлювали свою самобутність
та устрій за кордоном? У народі кажуть
«Нашого цвіту по цілому світу». Отже:

Українська діаспора сформувалася в
основному внаслідок депортації і міграції
часів 2 світової війни. Вона умовно
поділяється на східну та західну. З погляду
етнічної самосвідомості закордонних
українців можна умовно розділити на три
групи. Найбільшу складають ті, чиї предки
залишили Україну декілька поколінь тому.

Вони найменш кон-
тактують з українськи-
ми організаціями й
часто мають досить

приблизне уявлення про своє походження.
Представники іншої групи - ті, хто покинув
батьківщину одне чи два покоління тому, за-
звичай вони знайомі з українською культу-
рою та дуже шанують її.

Третя група, та на мій погляд найактив-
ніша, це ті, кому вдалося зберегти своє
національне коріння. Це група емігрантів пі-
сля воєнних часів, 90 років XX сторіччя, та
вихідців з України останнього десятиріччя.

Ця частина діаспори становить серцевину
українських громад у США та Канаді, а та-
кож у Австралії. Не слід забувати і про
Російську Федерацію, куди за різних причин
емігрувало багато достойних синів та дочок
України.

За межами України проживають 20 мільй-
онів (цифри постійно змінюються) етнічних
українців.

Найбільшу частку становить діаспора
Українців у Росії - їх понад 7 мільйонів.

За роки незалежності 8 мільйонів україн-
ців покинули країну у пошуках заробітку. За
останніми, приблизними даними, нас уже в
Україні 42 мільйони.

Під час так званої четвертої хвилі еміграціі
«заробітчанської» що розпочалася у 1 990
році.

Частина українців подалася до країн, де
практично не було прикладів української
присутності. Притулком для наших грома-
дян стали Іспанія, Італія, Португалія.

Під час п’ятої хвилі Українці стали мігрува-
ти до Німеччини, Чехії та найчастіше до
Польщі.

Втім окремо від змін в демографічній кар-
тині про перехід від громад заробітчан, що
задовольняють свої мовно-культурні потре-
би до моделі діаспори, із сталим принципом
розвитку, можуть свідчити такі факти, як по-
ява в країні - поселення українських мону-
ментів, власних будівель,видавницької
справи. Цей принцип розвитку українських
громад ми можемо спостерігати у діаспорах
західних країн.

Що відбувається у східній діаспорі?
У процесі становлення договірно-правової

бази відносин України з новими незалежни-
ми державами, які утворилися після розпа-
ду СРСР, були розроблені спеціальні

програми щодо захисту інтересів українсь-
ких громад.

Основними напрямками реалізації цих
програм стали: сприяння правовому захи-
сту українців, які проживають за кордоном,
розв’язання проблем національно-культур-
ного відродження, забезпечення освітніх
потреб української діаспори, розвиток
соціально-економічного співробітництва з
закордонними українцями, забезпечення
добровільного повернення етнічних україн-
ців на Батьківщину.

Ми прекрасно розуміємо що східна діаспо-
ра на даний час є досить проблемною і то-
му потребує більшої уваги світового
українства.

Нам потрібно об’єднати як умога більше
закордонних українців для спільної спів-
праці на благо та добробут нашої Батьків-
щини.

Тому пропоную проводити спільні семіна-
ри, з’їзди для керівників національно-
культурних об’єднань східної діаспори. Нам
необхідно ознайомлювати та виробляти
міжнародно-правові механізми співробіт-
ництва з українською діаспорою, особливо
у РФ.

Надзвичайно важливим є обмін досвідом з
західною діаспорою щодо навчання та
приєднання молоді, забезпечення інфор-
маційних потреб тощо.

У Росії проживає найбільша українська
громада.

І її потреби є важливими так само як і для
діаспори ЄС, та США. Нагальним завдан-
ням нашої держави стало питання налаго-
дження діалогу та порозуміння між усіма
Українцями в Україні та за її межами.

Ми бачимо, що визначається деяка
культурно-психологічна різниця між східною
та західною витоками української діаспо-
ри.Можливо причина в рівні життя та мож-
ливостях. Зараз про це важко міркувати.
Нашим головним завданням має бути
проект спільної співпраці. Тільки на такій
основі може будуватися сучасна державна
політика, щодо закордонного українства.
Але нагальним для нас є об’єднання нашої
всесвітньої діаспори Українців. Пам’ятаємо
що в єдності наша сила та незламність. Ми
зерна з одного колоска!

Лідія Ковалів-Демай
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До чого дійшли ми протягом
століть нашого національного ро-
звитку, які здобутки нашої праці -

це питання, що цікавлять кожного хто небайду-
жий до історії нашої України.

З часів Київської Русі в кожному столітті
були патріоти, які були не байдужі до долі
України, її мови, історії, культури, науки, і які ви-
борювали її Незалежність різною ціною. У кож-
ному столітті є свої імена. На жаль внесок
багатьох діячів-українців призабуто, тому на су-
часному етапі особливої ваги набуває осми-
слення і переосмислення досвіду попередніх
поколінь.

Серед історичних особистостей минуло-
го увагу привертає постать Осипа Бодянського
(1 808-1 877) – засновника наукової славістики,
українського історика, фольклориста, видавця,
педагога, професора Московського університе-
ту, незмінного протягом багатьох років секрета-
ря Імператорського товариства історії та
старожитностей російських при Московському
університеті й редактора журналу „Чтения в
Императорском обществе истории и древно-
стей российских”.

О. Бодянський народився 31 жовтня
1 808 році в сім’ї українського священика у
містечку Варва, Лохвицького повіту, Полтавсь-
кої губернії (нині Варвинський район, Чернігів-
ської області).

Московський період життя О.М. Бодян-
ського, розпочинається із навчання на словес-
ному відділенні Московського університету
(1 831 -1 835). У студентські роки, в період ін-
телектуального зростання, О. Бодянський про-
бував свої сили в поезії, намагався писати вірші
„по-українськи”.

З часом О. Бодянський став на стезю публіци-
ста і критика. З 1 837 по 1 842 рік О. Бодянський
перебував у закордонному відрядженні, яке ма-
ло велике значення у формуванні нового
напрямку в гуманітарній науці – слов’янознав-
ства, разом з тим, у створенні передумов для
перших впевнених кроків у розбудові україно-
знавства.

Протягом усієї своєї наукової кар’єри О.
Бодянський вів велику видавничу роботу, що
була тісно пов’язана з „Імператорським Това-
риством історії та старожитностей російських”,
заснованим у 1 804 році при Московському
університеті. Товариство діяло протягом 1 25
років – до 1 929 року, і володіло виключним пра-
вом знімати копії з усіх літописів та державних
документів, зосереджуючи увагу, головним чи-
ном, на публікації текстів стародавніх держав-
них актів. Його видавнича діяльність сприяла
появі в науковому обігу великої кількості раніше
невідомих історичних документів та джерел, що
залишили помітний слід в історичній науці. М.Г.
Чернишевський писав: „ Численні видання Ім-
ператорського Московського Товариства історії
та старожитностей російських придбали йому
право на глибоку подяку всіх, що займалися
рідною історією”.

У 1 845 році О. Бодянського обрано се-
кретарем „Императорского Общества истории и
древностей российских”, членом якого він був
починаючи з 1 837 року. Цю посаду О. Бодянсь-
кий обіймав до самої смерті з десятилітньою
перервою, що тривала з 1 848 по 1 857 рік. З
ініціативи вченого було засновано періодичне
видання під назвою „Чтения в Императорском
Обществе истории и древностей российских”.
Осип Максимович став редактором цього ви-
дання, і саме в цей період простежується

найактивніша діяльність Товариства. Журнал
складався з п’яти розділів: дослідження, вітчиз-
няні матеріали, слов’янські матеріали, іноземні
матеріали і різне, відкрив систематичну пуб-
лікацію пам’яток старослов’янської, старорусь-
кої і української писемності.

Зв’язки Товариства з істориками, архео-
графами, які жили і працювали в Україні, сприя-
ли виявленню і публікації багатьох важливих
пам’яток з її історичного минулого. О. Бодянсь-
кий, скориставшись своєю посадою редактора,
намагався якомога ефективніше використову-
вати сторінки „Чтений” для публікації ма-
теріалів з історії своєї української батьківщини.
Це були рідкісні документи, літописи, статті,
фамільні архіви української шляхти, насам-
перед, мемуари, щоденники, епістолярна спад-
щина козацької старшини.

О. Бодянському належить одне з провід-
них місць на початковому етапі археографічної
розробки фамільних архівів української старши-
ни.

З 1 846 року, тобто починаючи з першого
випуску, на сторінках „Чтений” стали регулярно
з’являтись публікації документів та окремих
пам’яток, розшуканих серед фамільних архівів
видатних родів Гетьманщини. З огляду на ро-
звиток української історії це було надзвичайно
прогресивне явище.

У 1 844 році О. Бодянський завершив ар-
хеографічну підготовку цілого масиву літописів
з історії України. У листі до нащадка відомого
старшинського роду генерала А. Стороженка,
датованому червнем 1 844 року, учений по-
відомляв: „наше історичне московське суспіль-
ство поклало видати всі, які тільки можна
зібрати, Малоросійські літописи, і редакцію
доручило мені. Я приготував нині до осені літо-
пис Самійла Величка, колишнього писаря в
канцелярії Мазепи. . . крім того, я приготував
наші літописи: невідомого під назвою "Короткий
опис Малої Росії", доведене до смерті Полу-
ботка, Шафонського, Рігельмана, і ще дещо. Всі
вони складуть один величезний том аркушів в
1 50 друкованих". „Ви володієте таким багатим
зібранням малоросійських писемних пам'яток, і
тому дуже може статися, що між ними
знайдеться яка-небуть [літопис. - Г. П. ]. Якщо
знайдеться або ж знайшлася, то чи не будете
настільки прихильні надіслати нашому Історич-
ному суспільству для списання. За недоторкан-
ність і повернення суспільство ручається”.
Мабуть подібні листи отримав не один Сторо-
женко, а й інші власники рукописних зібрань.

Осип Максимович розробив свій метод
опрацювання тексту – спочатку вивчав його, ко-
регував, потім порівнював з варіантами, обгово-

рював на засіданнях з іншими членами
Товариства, писав до пам’яток передмови й
примітки, які пояснювали особливості мови, ха-
рактер змісту і їх історико-літературне значен-
ня, а вже тоді працював над публікацією.
Пізніше він напише, про себе, що може статись,
можливо згадають його, людину , яка зуміла без
всіляких засобів всіма забуте Товариство не
тільки пробудити до життя, але й поставити на
чолі всіх наукових Товариств, не заборгувавши
нікому ні копійки, і не отримуючи за це нічого.

Найпершою з цих археографічних публікацій
стала „Історія Русів” (псевдо) Кониського. Вчені
приходять до висновку, що у ній домінуючою є
ідея державності та історичної місії українців.
Щоб оприлюднити це визначне джерело, вче-
ний підготував велику за обсягом примітку, яка
пояснювала окремі події та постаті тогочасної
української історії. Походження рукопису, з яко-
го було здійснено цю публікацію, є невідомим,
бо десь у 1 820-х роках почалось масове копію-
вання знахідки, і її оригінал було втрачено. Вже
за словами дослідника М. Василенка, „ніяка ін-
ша книга доти не поширювалася в Малоросії в
такій кількості списків, як саме ця: за переписку
її платили шалені гроші, були навіть проми-
словці, які за дорогу ціну збували переписані
примірники”.

Історик літератури Валерій Шевчук у
своїй праці „Нерозгадані таємниці” зробив
висновок, що це видатний зразок української
національно-політичної думки XVI I I століття, що
під впливом цієї праці О. Пушкін писав свою
„Полтаву”, М. Гоголь користувався нею під час
написанні „Тараса Бульби”, Т. Шевченко брав
для своїх творів сюжети з „Історії Русів”.

Дуже важливим є припущення, що цей
примірник походить зі збірки рукописів Поле-
тиків або з іншого фамільного архіву, де збері-
галася копія „Історії Русів”. Але й після
публікації пам’ятки О. Бодянський не припиняв
своєї археографічно-пошукової роботи, збира-
ючи відомості щодо інших списків цього
унікального й історично важливого джерела, які
перебували у фамільних архівах нащадків ко-
зацької старшини.

Українською мовою вперше „Історію
Русів” було видано у 1 956 році в Нью-Йорку і в
Києві у 1 991 році у видавництві „Веселка”.
На сторінках перших випусків „Чтений” вміщу-
валися листи російських царів і можновладців
до українських гетьманів Івана Мазепи та Івана
Скоропадського, які надіслав О. Бодянському
український археограф М. Судієнко, які були
вміщені на сторінках журналу за 1 847 рік.

В царині публікації рідкісних джерел з
історії України спостерігаємо плідну співпрацю
земляків Осипа Бодянського та Пантелеймона
Куліша, зокрема, з листа Пантелеймона Олек-
сандровича від 29 січня 1 847 року дізнаємось:
„Посилаю Вам шановний Осип Максимович,
письма гетьмана Орлика, переписаниї рукою
Генерального Хоружого Ханенка. Та з тим укупі
і розписаніє, кому послати „Украинские преда-
ния”.
Прошу Вас надрукувати на обгортках ціну: 50
копеек серебром, щоб усяке знало, по чім про-
давати. Одвіту на мій лист із Борзни од Вас
іще не одобрав. П. Куліш рукою власною.
РАСПИСАНИЕ, кому послать „Украинские на-
родные предания” (NB. 600 экземпляров�”.

У списку є прізвища Максимовича (С. Петер-
бург), Юзефовича (Київ), Ханенка (Новгород
Сіверськ), Грабовського (Чигирин), Розковшен-
ка (Тифліс), Левицького (Богуслав), Гукова
(Глухів), Білозерського (Борзна), Головинського
(Санкт-Петербург), Метлинського (Харків), Бо-
ровиковського (Полтава) і т.д.
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П. Куліш написав історію Малоросії для

дітей і в листі від 1 6 липня 1 846 року до О. Бо-
дянського просив також надрукувати її в жур-
налі: „.посилаю Вам написану мною для дітей
історію Малоросії. За допомогою цієї дитячої
книжки я мав намір запропонувати знавців на-
шої історії кілька думок, витягнутих з вивчення
джерел історичних і самого українського наро-
ду. . . Я впевнений, що ніхто краще вас, шанов-
ний Осип Максимович, не може судити про
достоїнства і недоліки цього твору; чому уклін-
но прошу Вас зробити йому повний розбір і
надрукувати. D ”. Листування обох науковців бу-
ло активним. З листів П. Куліша знову ж таки
дізнаємось, що він надіслав для публікації у
„Чтениях” О. Бодянському літопис священника
Максима Плиски: „ може бути, вона тільки по-
вторена Плискою ". "Ви не могли придумати ні-
чого приємного для мене, як відділення в
журналі Товариства для слов'янських творів. В
такому випадку я повідомлю вам скарби, про іс-
нування яких ви і не думали. Це народні істо-
ричні та фантастичні перекази, записані мною
стенографічно і представляють зразки високої
краси простого слова. . . Крім того, якщо хочете я
надрукую у Вашому журналі і свою "Чорну ра-
ду" українською мовою ”.

За перші три роки видання „Чтений” О.
Бодянський опублікував значну кількість
пам’яток (переважно літописів), кілька добірок
документів з фамільних архівів, велику кількість
документів підготував до друку. Вся видавнича
робота вченого викликала велику зацікав-
леність української інтелігенції.

Наприкінці 1 848 року насичену, плідну
працю О. Бодянського було перервано деструк-
тивними заходами царського уряду. В цей рево-
люційний для Європи рік, коли угорська
революція підійшла до кордонів Росії і царський
уряд, наляканий подіями, посилив нагляд за
пресою, у „Чтениях” було надруковано пе-
реклад на російську мову записок Дж. Флетчера
„О государстве Русском, или Образ правления
русского царя. . . ”. Посол англійської королеви
Єлізавєти, Флетчер, приїхав до Росії 1 588 року
за царя Федіра Іоановича, невдовзі по смерті
Івана Грозного, написав твір про Росію, видано-
му 1 591 року в Лондоні, де відверто відгукував-
ся про справжнє життя Російської держави,
зокрема про духівництво і внутрішню політику
уряду. Ця книга в Англії викликала сполох серед
кіл, зацікавлених у торгівлі з Росією. Англійські
комерсанти, боячись, що твір дійде до Росії, до-
моглись спалення його, і лише випадково
вціліло декілька її примірників. М. І . Карамзін
(1 766-1 826), російський історик і письменник,
складаючи „Историю государства российского”,
широко користувався книгою Флетчера і майже
всю її процитував у примітках. Однак Микола I у
1 848 році заборонив книгу. О. Бодянсь-
кого було звільнено з посади секретаря Това-
риства, усунено з кафедри в університеті і
переведено на службу до Казані. Він відмови-
вся їхати до Казані, посилаючись на хворобу,
залишився в Москві, і подав у відставку. Лише
наприкінці 1 849 року О. Бодянський повернувся
до обов’язків професора в університеті. Однак
випадок з виданням книги Флетчера, проде-
монстрував, що переляк миколаївської реакції
викликають навіть історичні пам’ятки XVI ст. , де
була відверта критика на адресу самодержав-
ства (книгу Флетчера було вперше видано в
Росії 1 906 року).

Роздмухування „справи Флетчера” було
викликане боротьбою міністра освіти графа С.
Уварова з головою Товариства історії та старо-
житностей російських графом С. Строгановим.
По суті професор став жертвою боротьби впли-
вових осіб. „Справа Флетчера” призупинила ви-
дання „Галицьких народних пісень”, які

Бодянському надіслав Я. Головацький (1 81 4-
1 888) український поет, перекладач, учений-
славіст, фольклорист, громадський діяч, співви-
давець „Русалки Дністрової”, член Руської трій-
ці. Їх поталанило опублікувати вченому в
„Чтениях” лише в 1 863-1 877 роках.

У 1 849 році Осип Максимович повернув-
ся в університет, посів своє місце на кафедрі,
але в його видавничій діяльності настала деся-
тилітня перерва. Видання „Чтений” було віднов-
лено лише у 1 858 році, коли О. Бодянського
знову обрали секретарем Товариства. Запис
про це відкриває першу сторінку щоденника за
1 857 рік, який вів Осип Максимович протягом
усієї своєї науковї діяльності.

Серед тих хто радів поверненню профе-
сора до Московського університету, були насам-
перед його земляки: М. Максимович, П. Куліш,
М. Гоголь. Вони високо цінували діяльність сво-
го товариша й морально підтримували у важкій
ситуації.

У другій половині XIX століття Товарист-
во історії і старожитностей російських при Мо-
сковському університеті стало загальновідомим
науковим закладом Російської імперії. У цей
період діяльності його членами були відомі
історики, археографи, літературознавці, бібліо-
графи, архівісти з Москви, Петербурга, Києва,
Харкова, Одеси та ін. Характерно, що на
засіданнях тематика доповідей торкалась якраз
історії України, і що найбільше значення – нау-
кова спільнота позитивно реагувала на це.
Коли відновилась діяльність О. Бодянського в
Імператорському Товаристві історіі і старожит-
ностей російських, знову почали виходити „Чте-
ния” по чотири томи на рік. Вченому
поталанило знову поринути в улюблену справу
й опублікувати ще велику кількість документів з
історії України, що було наслідком продовження
його плідної співпраці з українськими
історіофілами, колекціонерами, і , насамперед
власниками фамільних архівів, серед яких мож-
на назвати М. Маркевича, О. Марковича, А.
Стороженка, М. Судієнка, братів Ханенків та ба-
гато інших.

Публікації джерел з історії України ви-
дані О. Бодянським мають велику наукову цін-
ність, так як він видав їх у тому вигляді, в якому
їх було надіслано, цим самим зробивши важли-
ву справу.

Увагу науковців у „Чтениях” привертають
джерела про визначення адміністративного-те-
риторіального поділу Лівобережної України дру-
гої половини XVI I століття, а також своєрідні
матеріали з історії Києва.

Велика заслуга Бодянського полягає в
тому, що він на сторінках „Чтений” опублікував
значну кількість джерел з історії української
культури – освіти, книгодрукування, мистецтва,
які свідчать про постійний і поступальний ро-
звиток культури України про її значний вплив на
культуру російського народу.

Треба віддати належне Товариству і його
секретареві за публікацію в середині 50-х років
XIX століття унікальних історичних джерел –
Литовських статутів 1 529, 1 566, 1 599 років. Пуб-
лікація мала велике значення не тільки для вив-
чення важливих джерел з історії Литви,
Білорусії та України, а й сприяла появі в кінці
XIX – початку XX століть цілого ряду історичних
досліджень відомих буржуазних учених, таких
як – Ф.І . Леонтовича, С.А. Бершадського та ін-
ших.

У 1 863 році Осип Максимович почав дру-
кувати в „Чтениях” велику збірку галицько-русь-
ких пісень Я. Головацького. Видання її є
великою заслугою О. Бодянського перед україн-
ським народом.

Заслугою вченого є також видання ним в
тих же „Чтениях” творів козацьких літописів, віт-

чизняних і зарубіжних дослідників XVI I I століття
– П. Симоновського, О. Рігельмана, Г. Мілле-
ра, численних документів про козаччину, яких
за тодішніх умов не могло бути опубліковано в
Україні.

О. Бодянському – активному діячеві жур-
налу „Чтения” і керівникові університетської ка-
федри доводилось писати рецензії на праці
наукових співробітників університету, які часто
переростали в критичні статті, огляди, відгуки.
Поруч з історичними матеріалами „Чтения” пуб-
лікували історично-юридичні документи: скарги,
акти судових процесів в Україні, земельно-
господарські документи, опис різних володінь,
фінансові документи про збирання мита, земсь-
кі повинності, різні грощові угоди, які зберіга-
ються у фонді 99, відділі рукописів Інституту
літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України в м.
Києві.

Вчений намагався висвітлити у „Чтениях”
не тільки події з історії України, тут друкувались
також твори з історії літератури і театру
України.

Активна видавнича діяльність Осипа
Максимовича суміщалась з намаганням встано-
вити тісні стосунки Товариства історії та старо-
житностей російських з широким колом
слов’янських вчених, які мали велике значення
для плідної співпраці в газулі славістики. Всі
члени отримували безкоштовно видання „Чте-
ний”, знайомлячись з рідкісними джерелами з
історії України.

Діяльність „Императорского Общества и
древностей российских” дала поштовх для
утворення історичних товариств у самій Україні.
З кінця 30-х років XIX століття тут починають
працювати Одеське товариство історії і старо-
житностей, археографічна комісія, історичне то-
вариство Нестора-літописця, які тісно
співпрацювали з „Императорским Обществом
истории и древностей российских”. Можна з
упевненістю сказати, що й у цьому була велика
заслуга О. Бодянського.

Українська письменницька та наукова
еліта наприкінці XIX століття, зокрема І .
Франко, М. Максимович, П. Куліш віддали на-
лежне національному патріотизму О. Бодянсь-
кого – вказуючи, що у свій час він був одним з
найкращих знавців українського фольклору,
фундатором національної славістики, збирачем
і видавцем літописних та архівних матеріалів з
історії України. Силами О. Бодянського закла-
дався наріжний камінь у фундамент української
історичної науки.

Питання видання повного зібрання
українських літописів є надзвичайно актуаль-
ним. Київський професор П.П. Кононенко має
рацію, коли говорить, що „В Україні літописна
традиція не переривається з X до XIX століття.
Літописи – це ж не просто джерельна база
освіти й науки. Українські літописи – пам’ять
епох і поколінь, що виявляє як негаснучу
свідомість народу, так і його ідеалиD Зако-
номірно, що літописи Самовидця, Грабянки, Ве-
личка, „Історія Русів”, як і літописи Київської
Русі, в XVI I столітті стали могутньою силою
відродження української ідентичностіD ”. А ви-
дання їх у московському періодичному журналі
вихідцем з України О.М. Бодянським – це по-
двиг, який заслуговує на саме широке визнання
і серед фахівців – істориків і серед широкого за-
галу українців.

Мельник Людмила Михайлівна
к. і.н. , голова СУМ (Спілки українок Москви)
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- Так, політична стратегія “рускій
мір” є великою загрозою, яка нама-
гається асимілювати наші громади.
Нам кажуть: ми ж усі – слов’яни,
давайте бути разом, навіщо нам
цей розділ? У багатьох країнах ми
також бачимо інший процес, коли
виходять активісти, які називають
себе найбільшими патріотами, а
всіх інших звинувачують у продаж-
ності. Такі “акції” відбуваються до-
сить часто, і нам важко зрозуміти,
чи ці люди – кимось найняті прово-
катори, чи просто егоїсти. Це яви-
ще може бути російською
стратегією, що полягає у проник-
ненні й роздмухуванні внутрішніх
суперечок.

- Як може Українська держава до-
помогти в об’єднанні закордонних
українців?

- Я не хочу створити враження, ніби
держава має організовувати грома-
ди. Звісно, потрібне державне
сприяння в особі МЗС, але громада
повинна бути самостійною, грома-
дянське суспільство має залишати-
ся незалежним від сторонніх
впливів. Саме тому в СКУ ми прин-
ципово не приймаємо жодного дер-
жавного фінансування в будь-якій
формі. Ми на 1 00% існуємо за до-
бровільні пожертви нашої громади.

КИПИТЬ РОБОТА НАД СТРА-
ТЕГІЄЮ ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ

- Над якими конкретними проєкта-
ми працює зараз СКУ з урядом?

- Існує один масштабний проєкт –
стратегія повернення українців,
який зачіпає дуже багато проблем
та передбачає співпрацю із різними
державними відомствами.
Передусім, ми з президентом від-
працьовуємо чотири закони: про
подвійне громадянство, про посвід-

ку закордонно-
го українця,
про трудових
мігрантів і про

вибори. Перші два законопроєкти
ми вже представляємо. Також ми
працюємо із міністром освіти й нау-
ки над розробкою програми, покли-
каної дати змогу нашій молоді з-за
кордону приїздити в Україну на на-
вчання, але також й підтримувати
діаспорні освітні проєкти в інших
державах. На зустрічі з міністром
культури, молоді та спорту ми гово-
рили про потребу створення про-
грам стажування, які б дали змогу
діаспорянам дійсно відчути себе
українцями.

- Яка роль у цьому СКУ?

- Наведу конкретний приклад – ста-
жування у парламенті, яке ми обго-
ворювали із головою Верховної
Ради. Ми опрацьовуємо, як воно
має виглядати, коли стажери приїз-
дитимуть, із ким безпосередньо
працюватимуть, треба також
знайти фінансування. Після запо-
чаткування програми ми в діаспорі
заохочуватимемо до участі в ній.
Врешті-решт, сподіваюся, існувати-
муть десятки різноманітних про-
грам, які дадуть змогу молоді з
діаспори приїжджати до України.

- Наскільки нині активні молодіжні
обміни між Україною та іншими
країнами?

- Наразі подібних програм існує до-
сить мало. Кілька – у США та Ка-
наді, але в інших державах
громада подібного організувати не
змогла. Тому це є ще одним із на-
ших пріоритетів: дати нагоду
українській молоді вчитися й отри-
мувати досвід за кордоном, але
потім обов’язково повертатися в
Україну.

ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗУСТРІЧАЮСЯ
ЧИ НЕ ЩОМІСЯЦЯ

- Це звучить досить оптимістично.
Чи правильно я розумію, що чинна
влада готова дослухатися до діас-
пори?

- Так, нас готові почути. Президент
перебуває при владі лише пів року,
а досягти вдалося вже багато. За-
галом пан Зеленський дуже відкри-
тий до співпраці з нами. Із часу
його інавгурації ми вже бачилися
разів шість, тобто ледь не щомісяч-
но. Все ж зазначу, що ми починали
нашу співпрацю не з чистого арку-
ша, а розбудовували її на наявному
фундаменті.

- Хочу спитати про нашу громаду в
Росії. В якому вона перебуває
стані?
- У нас є п’ять складових ор-
ганізацій у Росії. Дві з них – у пого-
дженні з нами вирішили тимчасово
припинити членство в СКУ, остері-
гаючись загрози заборони. Три інші
ухвалили інше рішення, оскільки
вважають, що як схилять голову –
то отримають по ній. Натомість, во-
ни навпаки подали до російського
суду позов зі скаргою на рішення
стосовно включення СКУ до
переліку “небажаних” у Росії ор-
ганізацій. Власне, у нашого віце-
президента, який і подав цей позов,
проводили обшуки. Він розумів ри-
зик, але все одно був готовий взяти
на себе відповідальність.

- Що може робити діаспора для
звільнення з російського полону
українських політичних бранців?

- Ми вже багато робимо й не припи-
нятимемо цих зусиль. Ми мусимо
інформувати уряди й правозахисні
громадські організації про те, що
відбувається, заохочуючи їх тисну-
ти на Росію. Наші члени у всіх дер-
жавах залучені до постійного
політичного процесу. СКУ формує
стратегію, доносить її до кожної
країни й намагається впливати на
владу та громадянське суспільство,
нагадуючи, що в Росії утримують

політичних в’язнів та знущаються
над українцями. Ми закликаємо не
допускати Росію до ПАРЄ та інших
міжнародних організацій, оскільки
їй у них не місце.

- Мені подекуди трапляються
запрошення на акції протесту гро-
мади під українськими посольства-
ми стосовно питань друго-, якщо не
третьорядного значення, приміром,
щодо незначного підвищення та-
рифів в Україні. Хоча масовість та-
ких подій часто свідчить про їх
непопулярність, все ж сам тренд є
тривожним. Чи слід українській
діаспорі бути за замовчуванням
опозиційно налаштованою?

- Важливо розуміти, що наш ворог –
не Київ, а Кремль. Ми мусимо діяти
не проти інтересів України, а навпа-
ки – її постійно підтримувати. Коли
іноземні уряди та суспільства ба-
чать, що українці самі протестують
проти України, то нічого хорошого
не думають. Даремно сподіватися
на підтримку іноземцями українсь-
кої економіки та боротьби проти
російської агресії, якщо ми самі ни-
щимо позитивний імідж. Діаспорі,
навпаки, – варто зображувати пози-
тивну Україну.

- В Україні створено платформу
іномовлення. Чи вбачають у ній за-
кордонні українці певний канал ко-
мунікації, що мовитиме у тому числі
й для них з України?

- Будь-яка комунікація – позитивна.
Деякі українські канали колись на-
магалися увійти у світові кабельні
мережі, й це дуже добре. Чим
більше з’являється позитивного
українського контенту будь-якими
мовами – тим краще. Тому я дуже
задоволений, що Укрінформ має
широку мережу закордонних коре-
спондентських пунктів.

Максим Наливайко, Оттава

Павло Ґрод, президент СКУ
начало на с.1
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Статья 1 5
1 . Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, прини-
маемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

Статья 29
1 . Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации.
Цензура запрещается.
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