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ç‡„ÓÎÓÒË È ‡ÍˆÂÌÚË
сi пропозицiї представникiв гроУ
мадськостi та церков України до влади Польщi щодо спiльного вiдзначення

Доброго дня, шановнi читачi!
До Великого свята Воскресiння Господнього залишається трохи бiльше тижня. Хоч є в нашiй українськiй громадi багато церков i парафiй, якi вже
вiдсвяткували Великдень разом з американцями – 31
березня. Але є й такi, що навiть в оточеннi американiзованих українських церков продовжують святкувати це величне свято за юлiанським календарем,
тобто так, як його святкували нашi дiди й прадiди.
Є, наприклад, в українськiй Фiладельфiї церква
святого архангела Михаїла, яку тамтешнi українцi називають Михайлiвкою. Право святкувати нашi свята
за дiдiвським звичаєм вона буквально виборола в непростiй боротьбi, i сьогоднi цей острiв українства
притягує тисячi українських родин. Той, хто хоч раз
побував тут на Великдень, вiдчує себе по-справжньому вдома. Навiть не вiриться, що це не якийсь Снятин
чи Бережани, а американська Фiладельфiя, звiдки,
власне, й почалася Америка. І українськiсть ця вiдчувається не тiльки в затишнiй дерев’янiй церквi, схожою на тi, в яких споконвiку молилися Боговi українцi
й українки, не тiльки в українських стравах, мелодiях,
строях, а насамперед у самому духовi, що панує тут i,
здається, вiдчувається навiть у повiтрi.
Дотримуватися прадiдiвських звичаїв – наскiльки
це важливо, аби не стати загубленою людиною, пилом
пiд колесами чужини. Знаю українськi родини, якi своїх
новонароджених дiтей поназивали ерiками i джонатанами, сарами й гiлларi. Навiщо? Аби вiдцуратися свого
рiдного й втiшатися тим, що нарештi й ми – американцi.
Цi люди не усвiдомлюють, що роблять iз себе i своїх
дiтей карикатуру, бо стаючи ерiками, вони вiдразу ж
втрачають ту ауру, той оберiг, який й на чужинi залишає українця українцем, а українку – українкою.
Гонитва за чужим, нехтування своїм, рiдним, переданим нам нашими предками, вихолощує душу
людини, робить її порожньою, а життя – нiкчемним.
Один українець, якого, на жаль, вже немає на
цьому свiтi, розповiв менi якось iсторiю, яка сталася з
донькою його сусiда. Цей сусiд зi шкiри лiз, аби тiльки
виглядати 100-вiдсотковим американцем. А тому й
доньку свою назвав, як йому здавалося, по-американськи – Дафнiя. І от пiшла маленька Дафнiя до школи, а там вчителька почала розпитувати учнiв, хто
якої нацiональностi. І коли дiйшла черга до Дафнiї,
вона вiдповiла так, як навчив її тато: «Я – американка». І засмiявся вiдразу весь клас, а маленька Дафнiя
заплакала. А вдома розповiла цю iсторiю батькам, i
вони вперше за все своє життя в Америцi усвiдомили,
яку дурiсть вони роблять.
Бо американець – це не нацiональнiсть, це громадянство. Америка ж бо – це країна iммiгрантiв. І кожна
громада намагається дотримуватися тут свого, рiдного, переданого дiдами-прадiдами. Подивiться, з якою
погордою крокують у кiлтах-спiдницях на парадi з нагоди Дня Святого Патрика американськi iрландцi. А
хiба ми гiршi за них? Чи, може, у нас менш славетна
iсторiя, неоковирнiшi нацiональнi костюми, не такi мелодiйнi пiснi й не такi запальнi танцi? Нi й ще раз нi!
Отож, якщо ми хочемо своїм дiтям добра, не забираймо вiд них великого дару – бути українцями.
Нехай будуть вони Васильками й Максимками, Наталочками й Оксаночками, нехай знають вони мову свого народу, його величну iсторiю й славну культуру. І
нехай з гордiстю вiдповiдають на запитання «Хто ти?»
«Я – українець!» або «Я – українка!». Нам немає сенсу
ставати ерiками й дафнiями, бо ми – представники
великого європейського народу, приналежнiстю до
якого можна тiльки пишатися. І справжнiм подвигом
наших попередникiв, якi розбудували українську
Америку, було берегти на чужинi, як зiницю ока, свою
вiру, мову, звичай, культуру. Низький уклiн їм за це й
наше щире визнання!
Напередоднi великого дня Воскресiння Господнього усвiдомимо ще раз, хто ми є на цiй землi, i вiдзначимо це величне свято перемоги Ісуса Христа над смертю
так, як його вiдзначали нашi предки – молитвою, розговiнами й неодмiнним вiтанням: «Христос воскрес!»

З повагою до вас,
Валентин Лабунський –
головний редактор «Нової газети»

70-ї рiчницi Волинської трагедiї без
полiтизацiї та без використання системи
опiзнавальних гасел "нашi – герої, чужi
- злочинцi" потерпiли цiлковите фiаско.
Ще недавно в Українi були великi
сподiвання щодо примирення двох народiв. У червнi 2011 року повiдомлялося
про плановане прийняття Верховною
Радою та польським Сеймом спiльної
заяви щодо подiй українсько-польського протистояння часiв Другої свiтової
вiйни.
У груднi 2011 року польськi та українськi iнтелектуали звернулися до
парламентiв двох держав iз пропозицiєю щодо встановлення Дня пам’ятi i
примирення українцiв i полякiв. Три
тижнi тому голова ВР Володимир Рибак
закликав голiв Сенату та Сейму Польщi
пiдтримати цю iнiцiативу.
Але замiсть примирення поляки форсували процес "розмирення". Скоро ще
бiльше громадян Республiки Польща
знатимуть, що українцi - це «рiзуни,
убивцi, садисти й посiпаки нацистiв». І
знатимуть це не вiд маргiнальних професiйних борцiв з українцями, а вiд статечних депутатiв польського парламенту.
Днями до Сейму було внесено проект
ухвали "Щодо геноциду, вчиненого
ОУН-УПА проти полякiв Схiдних кресiв
у 1939-1947 роках". Паралельно до Сенату скеровано проект подiбного змiсту
"Про встановлення 11 липня Днем
пам’ятi мучеництва кресов’якiв".
Колишнi милi розмови про примирення й вiдповiднi дiї в руслi принципу
"Пробачаємо i просимо вибачення", якi
були в часи Кучми та Ющенка, вiдiйшли
в минуле. Тепер поляки дiють iнакше i з
поспiхом - неначе хочуть устигнути виконати програму з "розмирення", поки на
Банковiй сидить Янукович. За словами
президента Польщi Коморовського, полякам легше мати справу з Януковичем,
нiж iз його попередниками. Бо той гордо заявляє про своє буцiмто польське
корiння (хоч насправдi Янукович – бiлорус).
Появу таких документiв можна було
спрогнозувати з логiки розвитку подiй,
якi вiдбулися протягом тiльки останнього року. Це й присвячена Волинськiй
трагедiї конференцiя iсторикiв, на яку
не запросили жодного українського науковця, це й вiдмова польських правих
депутатiв вибачатися за акцiю "Вiсла",
це й заява голови римо-католикiв в Українi про те, що вони не робитимуть
спiльнi заяви щодо примирення, бо «полякам нема за що вибачатися, це українцям треба вибачатися за свiй неоязичницький нацiоналiзм».
Це й заява спiвголови польсько-українського форуму, депутата Європарламенту Павла Залевського, який порадив iсторикам бiльше не вивчати обставини Волинської трагедiї. Ми знаємо,
мовляв, як усе вiдбулося, i знаємо, що
це геноцид. Кайтеся, українцi! Це й проведення "реконструкцiї Волинської трагедiї" - вочевидь, наочно покажуть популярнi в "кресовому" середовищi комiкси
про українських «садистiв». Це й позицiя голови Інституту нацiональної
пам'ятi Польщi Лукаша Камiнського,
який спочатку назвав подiї на Волинi
"трагедiєю" i говорив про обопiльнi
етнiчнi чистки українського i польського
населення, здiйсненi Українською Повстанською Армiєю та польською
Армiєю Крайовою, а через кiлька днiв
передумав i заявив, що не говорив такої
«нiсенiтницi». Вiн тепер вважає подiї на
Волинi "рiзаниною" й "геноцидними
акцiями українцiв". Це й створення в
польському Сеймi парламентської групи
"з питань Схiдних Кресiв". Чуєте, прикарпатцi, галичани i волиняки? Це вами
займуться польськi депутати. На Рiвненщинi вже одним спробувала зайнятися

Пам’ятний хрест жертвам українського села Павлокома (Надсяння), в якому
3 березня 1945 року вiддiл Армiї Крайової пiд командуванням поручника Юзефа
Бiсса замордував 365 нi в чому невинних українцiв
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польська прокуратура. Це й, нарештi,
ухвалена минулого тижня (49 голосiв
"за", проти й утримались - 0) постанова
мiської ради Варшави встановити в районi Жолiбож пам'ятник "Жертвам злочинiв ОУН-УПА, здiйснених на пiвденносхiдних землях Речi Посполитої в 19431947 роках". Уже навiть не на "кресах",
зауважте, а на польських землях. В 1947
роцi!
І це не єдиний такий пам'ятник у
Польщi: перший вiдкрито у Вроцлавi ще
в 1999 роцi, коли тiльки-но заговорили
про примирення, а пам'ятник жертвам
УПА в Перемишлi довго мав основою
композицiї вигадану iсторiю про знищення «українськими людожерами»
польських дiтей.
Поданi до Сейму й Сенату законопроекти мають шанси бути проголосованими ще нинiшньої весни - чи в бiльш
помiркованому, чи в радикальнiшому
виглядi. Про що ж йдеться у цих документах?
До Сейму проект подала депутатська
фракцiя партiї PSL (аграрної центристської партiї, союзника урядової
PiS). Цим документом пропонується
встановити 11 липня "днем пам’ятi жертв
геноциду, вчиненого ОУН-УПА на
Схiдних кресах Другої Речi Посполитої".
Одночасно Сейм визнає ОУН та УПА (а
також "по ходу" дивiзiю "Галичина" i українську допомiжну полiцiю) злочинними органiзацiями, натомiсть висловлюючи "найвище визнання членам польської
Армiї Крайової".
Інiцiаторами проекту постанови Сенату стали 28 сенаторiв. Документ
пiдтримує встановлення 11 липня Днем
пам’ятi мучеництва кресов’якiв. Далi – тi
самi тези, як пiд копiрку: ОУН i УПА протягом 1939-1947 рокiв учиняли злочини
проти полякiв, а Армiї Крайовiй - слава.
Що це може означати? Наразi можемо сказати, що українська влада, яка була поiнформована про негативнi для
iмiджу України тенденцiї у польсько-українських вiдносинах, їх або проiгнорувала, або подала недостатньо чiткий
сигнал для польської сторони про неприйнятнiсть подiбних ухвал. Адже в такий спосiб польська сторона оголошує
злочинним весь нацiонально-визвольний рух в Українi протягом 1939-1947
рокiв.
Що ж до часових рамок, згаданих у
назвi ухвали Сейму, то виникає низка запитань. Із 1947 роком усе зрозумiло. Якраз цього року була проведена сумнозвiсна акцiя "Вiсла", яка завершила

процес насильницької депортацiї українського населення iз земель Закерзоння. Таким чином, частина депутатiв
Сейму намагається виправдати цей злочин тодiшньої польської влади проти українського населення.
А от iз 1939 роком зрозумiло не все.
Невже польський парламент хоче звинуватити ОУН та УПА в розв'язаннi Другої
свiтової вiйни? Попахує мiжнародним
скандалом. У суворому XX столiттi такi
випадки нерiдко розцiнювались як casus
belli.
Дивний висновок - i АК, i УПА убивали мирних жителiв в мiжетнiчному
конфлiктi, але АК чомусь треба прославляти, а УПА раптом стає "злочинною органiзацiєю". Польськi полiцаї на
нiмецькiй службi вбивали українцiв на
Волинi у 1943-му i пiсля нього, але засуджують чомусь тiльки українських
полiцаїв.
Поляки приїздять нинi до нас i
вiдкривають пам'ятники у Києвi i Львовi.
Їм iдуть назустрiч. І це правильно, бо ми
ж пробачили i попросили прощення. От
тiльки поляки українцiв не пробачають.
З українцiв смiються, з українцiв, якi
визволяли Польщу вiд нацизму, роблять
«рiзунiв i пiдручних нацистiв». У Польщi
нищаться українськi пам'ятники. У
Польщi визнають героями органiзацiю,
яка спiвпрацювала iз нацистами i знищувала євреїв та українцiв.
В Українi i за кордоном (в тому числi
i в Польщi) мешкають мiльйони людей,
чиї рiднi й близькi перебували в роки
вiйни в ОУН або в УПА. Тепер їх усiх
скопом оголошують вiйськовими злочинцями. Не конкретних осiб, а лише за
фактом перебування в органiзацiї. Твоя
бабуся була в Українському Червоному
Хрестi УПА? Вона вчинила геноцид.
Схоже, поляки витягують з пронафталiненої скринi побрехеньки комунiстичних бонз, якi вiддавали наказ
брутально виселяти пiд час акцiї «Вiсла»
українське населення з його споконвiчних земель, якi обливали брудом
ОУН та УПА, що буцiмто скоїли геноцид
проти польського населення на Волинi,
якi, врештi-решт разом зi своїми московськими начальниками повнiстю переписали iсторiю Другої свiтової вiйни. І
ось тепер член Європейського Союзу й
НАТО посткомунiстична Польща знову
повертається до цих сталiнсько-сусловських «перлiв». Схоже, iсторiя так
нiчому i не навчила полякiв. Принаймнi,
тих з них, хто нинi при владi.
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сi, мабуть, пам’ятають, як влада
робила спроби задушити опоУ
зицiйний телеканал TВi – єдине телевiкно України, через яке українцi
дiзнавалися правду. 20 липня минулого року за наказом Януковича телеканал без попередження було
вiдключено кабельною мережею
«Трiолан» у 11 мiстах України. 13
серпня трансляцiю каналу припинив оператор кабельного телебачення мiста Донецька. А 5 вересня
зi стандартного пакету вимкнув канал ТВi й один з найбiльших операторiв супутникового телебачення
«Воля». Усе це вiдбувалося пiд шаленим тиском адмiнiстрацiї Януковича.
Представник органiзацiї «Репортери без кордонiв» назвав тодi
те, що вiдбувалося, залякуванням
журналiстiв ТВi перед парламентськими виборами. США закликали владу України припинити переслiдування й тиск на телеканал й
забезпечити плюралiзм i незалежнiсть ЗМІ. 8 вересня вiдбулися
акцiї на пiдтримку ТВi у багатьох
мiстах України. Наймасовiша з них
вiдбулася у Києвi на Михайлiвськiй
площi, куди прийшло тисячi осiб.
Про свою солiдарнiсть з ТВi заявили також тисячi великих i малих засобiв масової iнформацiї по всiй
Українi.
17 вересня 2012 року переляканий Янукович доручив Нацiональнiй
радi з питань телебачення i
радiомовлення розiбратися iз ситуацiєю, що склалася навколо телеканалу ТВi. В такий спосiб вiн зробив
вигляд, що, мовляв, не причетний
до цькування каналу, й умив руки.
Але дiставши облизня й оговтавшись вiд поразки, Банкова вiд
своїх планiв не вiдмовилася, очiкуючи лишень пiдходящого моменту.
Вона вирiшила знищити телеканал
в iнший спосiб. Який? Ось що про
це кажуть у своїй заявi журналiсти
TВi:
«23 квiтня 2013 року, зранку
спiвробiтники каналу ТВi опинилися в ситуацiї, яка за зовнiшнiми
формальними ознаками скидається на рейдерське захоплення телеканалу. На своє робоче мiсце не було допущено генерального директора телеканалу Наталю Катеринчук разом iз багаторiчним власником каналу Костянтином Кагаловським. На офiцiйному сайтi
tvi.ua було розповсюджено пресрелiз, згiдно з яким кимось було
змiнено структуру власностi компанiї, новим керiвником призначено Артема Шевченка, а Наталю Катеринчук, вiдповiдно, звiльнено. На
загальних зборах колективу було
представлено в якостi нового iнвестора американського бiзнесмена
Алєксандра Альтмана, попереднiй
власник був оголошений неiснуючим.
Першим кроком "нового" керiвництва, в особi Артема Шевченка,
стало недопущення до ефiру формально легiтимного генерального
директора Наталi Катеринчук. Згодом нове керiвництво взагалi зняло
з ефiру програму «Сьогоднi про головне» i замiсть неї запустило по-
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втор. Редактори та журналiсти ТВi
не змогли оприлюднити своєї позицiї щодо ситуацiї на каналi. З огляду на ситуацiю, що склалася,
журналiсти ТВi вимагають:
- Припинити рейдерське захоплення телеканалу.
- Дати можливiсть журналiстам
вийти в прямий ефiр зi своєю заявою щодо ситуацiї на каналi.
- Дозволити правоохоронним
органам встановили законнiсть
змiни керiвництва та iнвесторiв каналу.
- Забезпечити невтручання в
дiяльнiсть каналу i припинити випадки цензури, що вже з'явилися на
ТВi.
До того часу журналiсти не видаватимуть новин. Також не виходитимуть програми "Проти ночi",
"Альбертенштейн" та "ТендерNews з Наталiєю Седлецькою".
Юрiй Макаров теж вирiшив не видавати в ефiр власну програму
"Цивiлiзацiя", але оскiльки вона була вже змонтована, то її видали
проти волi автора».
Те, що за цим рейдерством
стоїть Банкова, нi в кого немає
анiнайменших сумнiвiв. Виконавчий директор Інституту масової
iнформацiї Вiкторiя Сюмар так охарактеризувала подiї довкола теле-

Карикатура з сайту www.nnm.ru
Свобода слова по-януковичськи

TВi: НЕ ЗМОГЛИ ЗАДУШИТИ,
ТЕПЕР ДОДУШУЮТЬ
∏‰ËÌËÈ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌËÈ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î ‚ ìÍ‡ªÌ¥ Á‡ıÓÔËÎË ÂÈ‰ÂË
каналу ТВi:
«Подiї на ТВi – пiдхiд новий та
"креативний", але вiд того не менш
ефективний з точки зору досягнення основної мети – остаточного
знищення цього "острову свободи"
в телевiзiйному просторi України.
Кому найбiльше заважає канал?
Вiн давно дратує владу, бо вiн єдиний дозволяє собi розслiдування
стосовно Межигiр’я та багатьох
iнших тем. Чи можливо його купити? Можливо, бо для власника вiн
збитковий. Проте, це грошi, якi вилетять в трубу.Чи можливий iнтерес
до ТВi як до бiзнесу? Нi, бо ринкової вартостi у каналу немає. Не тому, що вiн не має лiцензiй. А тому,
що вся його цiннiсть – це люди,
журналiсти каналу i їхня можливiсть
говорити правду. Як тiльки в цих
людей не стане можливостi це робити, там не буде анi журналiстiв,
анi левової частки аудиторiї.
В ситуацiї, коли всi телеканали в
Українi дотацiйнi, власники мають
розумiти, чому вони повиннi платити за право володiти телевiзiйною
картинкою. Для когось – це частина "джентльменського набору",
для когось – певний публiчний захист та iнструмент гендлю. Але для
жодного з власникiв телеканал не є
ринковим iнструментом для заробляння грошей.
Тому купувати канал особливого сенсу не було, це грошi на вiтер.
Десятки мiльйонiв для закриття
однiєї iнформацiйної прогалини –
забагато. Питання вирiшили
простiше.
Якщо в країнi право приватної
власностi нiким i нiчим не захищене, якщо воно не працює, бо
вiдiбрати можна завод, ресторан чи
футбольний клуб, то чому не можна телеканал? Схем – сотнi.
Тепер формально ТВi може продовжувати мовити – з пацюками в
ефiрi замiсть новин, нiхто не гово-

ритиме про закриття, бо вiн же залишиться в ефiрi. Нiхто особливо
не говоритиме про цензуру, бо
формально це бiзнес-конфлiкт. І,
можливо, навiть не дуже рiзко
змiнюватиме редакцiйну полiтику.
Попереду – три мiсяця лiта, коли
частина українцiв на морях, а iнша
– в полях. А далi iнтерес стихне».
Президентськi радники, мабуть,
не одну нiч не спали, аби вигадати
такий спосiб знищення опозицiйного телеканалу. Тепер вони потирають руки – останньому вiльному
голосу заткнули, нарештi, рота.
Лiдер партiї «Громадянська позицiя» Анатолiй Гриценко в своєму
блозi пише з цього приводу:
«Хто реально володiв i хто надалi володiтиме каналом ТВi – ми
не знаємо. Інвестор вiдмовляється
називати прiзвища, посилаючись на
"комерцiйну таємницю".
Якби Фiрташ з Льовочкiним самi
не зiзналися – ми б i не знали власникiв iншого центрального телеканалу - «Інтера». Якби Коломойський сам не сказав, ми б i не знали,
хто володiє авiакомпанiями, хто
брав участь у приватизацiї Одеського припортового...
Така ж сама iсторiя – з усiма
iншими об'єктами власностi, в т.ч.
стратегiчного значення для країни.
За безiменними офшорами ховаються реальнi власники облгазiв,
обленерго, системних банкiв,
найбiльших пiдприємств промисловостi, фактичнi власники сотень тисяч гектарiв земельних ресурсiв...
На мої депутатськi звернення i
запити, анi Антимонопольний
комiтет, анi СБУ, анi Кабмiн – нiхто
не змiг (не захотiв?) вияснити, хто ж
реально володiє життєво важливими монополiстами, облгазами?!
При тому, що Фiрташ сам заявляв
публiчно: вiн контролює понад 60
вiдсоткiв ринку розподiлу газу...
Тож реальних власникiв не зна-

ють нi громадяни, нi державнi органи. Останнi, напевно, їх знають, але
документально це пiдтвердити не
можуть. Або не хочуть. Бо там
стирчатимуть "вуха" дууууже високих чинiв, у декларацiях яких тiєї
власностi ми не знайдемо. Історiя з
Межигiр'ям - яскравий приклад.
Так само РосУкрЕнерго та iншi
монстри...»
Рейдерське захоплення чужими
руками телеканалу ТВi – це продовження наступу режиму Януковича на свободу слова в Українi.
Вiн мрiє, як Путiн в Росiї, повнiстю
контролювати спочатку телеефiр, а
потiм i всi друкованi ЗМІ. Диктатор
ж бо з вiльними засобами масової
iнформацiї довго протриматися не
зможе. А Янукович переконаний,
що сидiтиме на тронi не тiльки ще
п’ять рокiв пiсля 2015-го, а й до самої смертi.
Сьогоднiшня ситуацiя зi свободою слова в Українi нагадує добу
раннього Путiна - подекуди чуються ще вiльнi голоси, але їх дедалi
гiрше й гiрше чути. Натомiсть журналiсти знову поволi перетворюються на пiдручних партiї. Тiльки
тепер Партiї регiонiв. Пiсля вбивства Георгiя Гонгадзе й всепланетарного резонансу вiд цього вбивства
влада не наважується чесних журналiстiв, якi не продаються, попросту вбивати. Вона хитро й пiдло
розробляє пiдступнi схеми, як знищити або пiдпорядкувати собi самi
майданчики вiльного слова –
радiо- й телеканали, газети й журнали. Бо навiть в радянськi часи були серед журналiстської братiї
вiдважнi смiливцi, готовi писати
правду й тiльки правду. Але їх не
допускали навiть до порогiв редакцiй – там сидiли юди з партiйними квитками в кишенях, якi вiдробляли свої тридцять срiбнякiв. Щось
подiбне починається в Українi й
нинi. На змiну чесним i непродаж-

ним журналiстам наймаються заробiтчани на кшталт кисельових i
шустерiв, а всi вiжки опиняються в
руках Банкової.
Працювати в пiдконтрольних
ЗМІ талановитим i чесним журналiстам несила. Краще десь кочегарити, нiж прислужувати тупим i
малоосвiченим бандитам, якi захопили владу й грошi. А тому в ЗМІ залишаються нездари й продажнi
шкури. Їхнiй «продукт» вже сьогоднi нагадує совєтську програму
«Время», в якiй суцiль спiвалися панегiрики рiднiй партiї й прославлялися великi досягнення совєтського народу.
Бандитський капiталiзм, який
мiцно вкорiнився в сьогоднiшнiй
Українi, означає, що розумнi, талановитi й освiченi повиннi виконувати волю тупих i малограмотних, якi
зумiли захопити грошовi потоки, а з
ними i владу. Це жахливий приклад
для пiдростаючого поколiння – не
треба добре вчитися, прагнути багато знати, закiнчувати унiверситети. Варто лишень стати бандитом i
накрасти багато грошей – i всi розумники, якi вiдмiнно вчилися в
школi, будуть у тебе рабами.
Суспiльство з такими орiєнтирами
приречене на страхiтливий кiнець.
Втiм, вiльне слово, як i свободу,
не спинити. З’явиться самвидав на
кшталт того, що колись першим почав копати могилу жорстокiй червонiй iмперiї, позначенiй на географiчнiй мапi лiтерами СРСР.
Вiльного слова кремлiвськi бонзи
боялися бiльше, нiж ворожих диверсантiв.
Особливо небезпечним воно,
вiльне слово, стає, коли його забороняють. Як учить iсторiя, пiсля такої заборони царювати диктаторам
залишається недовго.

í‡‡Ò ÉÌËÔ
Спецiально для «Нової газети»
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Ç ìäêÄ∫çß
ìçè: ìäêÄ∫çÄ
üä çßäéãà ÅãàáúäÄ
Ñé ÇíêÄíà
çÖáÄãÖÜçéëíß
Учасники IV етапу Всеукраїнського форуму «На захист
української мови та державностi»
закликали опозицiйних полiтикiв
створити Народну раду. Про це
повiдомили у прес-службi Ук-

раїнської народної партiї (УНП).
«Негайно створити Народну
раду, щоб у єдностi парламентської i позапарламентської опозицiї
вiдстояти нацiональнi iнтереси
України», - йдеться у зверненнi.
На переконання учасникiв форуму, першочергово мають бути
скасованi антиконституцiйнi закони, якi загрожують цiлiсностi Української держави, зокрема, закони «Про референдум» та «Про
засади державної мовної полiтики».
«Полiтика i поведiнка чинної
влади свiдчать про повне послiдовне iгнорування нею основ українських нацiональних цiнностей. За всi роки незалежностi Україна ще жодного разу не стояла
так близько до втрати своєї державностi», – пiдсумовують учасники форуму. Вони закликали
владу забезпечити повноцiнне
функцiонування української мови
в усiх сферах суспiльного життя
на всiй територiї України. І, залучивши правоохоронцiв, припинити дiяльнiсть на територiї України
органiзацiй i партiй, якi дiють всупереч законам України.
Учасниками форуму, що
вiдбувся 24 квiтня в Києвi, були
представники УНП, Народного
руху України, Всеукраїнського
товариства «Просвiта» та iнших
патрiотичних партiй i громадських органiзацiй.

ûãßû íàåéòÖçäé
áÇßãúçüíú
çÄ ÇÖãàäÑÖçú?
Тимошенко можуть звiльнити
на Великдень, пiсля чого вiдправити на лiкування за кордон. Про
це написала цiла низка закордонних ЗМІ. Вони стверджують, що
мiнiстри закордонних справ
Польщi, Литви, Данiї та Нiдер-

ландiв, якi 25 квiтня прибули до
Києва, переконуватимуть Вiктора
Януковича в необхiдностi рiшень,
якi дозволять європейськiй сторонi менш нiж через мiсяць затвердити євроiнтеграцiйнi плани
України. У першу чергу йдеться
про звiльнення лiдера опозицiї

Юлiї Тимошенко. У Києвi в зв’язку з цим заговорили про пiдготовлюване помилування - на Великдень, 5 травня.
23 i 24 квiтня високопоставленi
чиновники в Брюсселi зустрiчалися з секретарем Ради нацбезпеки
та оборони України Андрiєм
Клюєвим, а паралельно вели переговори з одним з лiдерiв опозицiї Арсенiєм Яценюком. Вiктор
Янукович у цей час поспiлкувався
в Києвi з в.о. президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Вольфгангом Гросруком. Тема номер
один усiх цих розмов – звiльнення Юлiї Тимошенко.
Експерти в Києвi зазначають,
що сенс наразi вже активованого
дiалогу зводиться до з'ясування
готовностi української влади виконати свої зобов'язання перед
ЄС. Як днями стало вiдомо, вже
15 травня колегiя Єврокомiсiї
розгляне питання про те, наскiльки добре українська сторона
пiдготувалася до запланованого
на листопад пiдписання угоди про
асоцiйоване членство. А 27 травня звiт Єврокомiсiї повиннi розглянути мiнiстри закордонних справ
країн ЄС, якi розглянуть найважливiше рiшення - чи можна пiдписувати документ у листопадi.

ì ÉÄãìáß èêÄÇ
ãûÑàçà ìäêÄ∫çÄ
äéíàíúëü Ñéçàáì
Ступiнь поваги до прав людини
в Українi все ще неналежний. Минулого року в цiй царинi зроблено
крок назад. Такий висновок зроблено у звiтi про становище прав
людини у країнах свiту, яку щороку готує Державний департамент
Сполучених Штатiв.
Роздiл, присвячений правам
людини в Українi за минулий рiк, є
одним з найбiльших за обсягом у
доповiдi держдепартаменту. Серед порушень прав людини
вiдзначають, перш за все, полiтично вмотивоване переслiдування
опозицiйних полiтикiв. Іншою
важливою проблемою американськi експерти вважають порушення мiжнародних стандартiв

справедливостi й прозоростi пiд
час парламентських виборiв 28
жовтня 2012 року. Третя за важливiстю проблема – посилення
тиску з боку влади на засоби масової iнформацiї, включно з
пiдвищенням рiвня насильства
щодо журналiстiв. Вiдзначено
байдуже ставлення влади до цього явища. Серед iнших порушень
засадничих прав людини доповiдь
вказує на знущання над ув’язненими в тюрмах, включно з побиттям i тортурами, кепськi умови утримання в’язнiв, неефективна й
корумпована юридична система.
Окремо звiт держдепартаменту США вiдзначає постiйну корупцiю в усiх гiлках влади України
й безкарнiсть чиновникiв.

ëäßãúäà äéòíìûíú
«íìòäà»?
Голова фракцiї "Батькiвщина"
Арсенiй Яценюк вважає головною причиною того, що кiлька

депутатiв залишили фракцiю
"Батькiвщина", потужну атаку,
органiзовану владою.
Таку думку Яценюк висловив в
розмовi з українськими журналiстами в Брюсселi 23 квiтня.
"Атака
на
фракцiю
"Батькiвщина"
розпочалася
кiлька мiсяцiв тому. Атака спланована, зрозумiло, що основний
органiзатор цiєї атаки - Вiктор
Янукович. Це найбiльша опозицiйна фракцiя, i завдання у
партiї влади i персонально у Януковича – спочатку розколоти
"Батькiвщину", а потiм її знищити", - сказав депутат. Вiн зазначив, що атака ведеться за кiлькома напрямками. Перший з них, за
словами Яценюка, стосується депутатiв, якi мають пряме або опосередковане вiдношення до будьякого бiзнесу.
"Атакують їх особисто, або
атакують членiв їхнiх родини. По
одному з мажоритарних кандидатiв, по рiдному брату порушено
кримiнальну справу, i кожен день
збiльшують вимоги. Що стосується депутатiв, якi є акцiонерами чи учасниками якихось компанiй, на них iде жорсткий тиск
органами прокуратури, податкової адмiнiстрацiї", - сказав Яценюк.
Другий напрям, за його словами, - купiвля депутатiв. "Суми ходять неймовiрнi. За вихiд з

серпнi, коли в мiстi буде 30
вiдсоткiв киян, без виборiв
Київради проводити недоцiльно.
Краще поборотися i провести у
вереснi вибори Київради i мiського голови одночасно, нiж грати в
цей сценарiй влади", – заявив Томенко.
Полiтик також висловив
сподiвання, що три опозицiйнi
фракцiї не пересваряться через
вибори в Києвi. За його словами,
кандидата треба визначати, проводячи соцопитування з перелiком претендентiв.
На запитання, чи є його прiзвище в цьому списку, Томенко заявив: "Моє прiзвище тестувалося
кiлька мiсяцiв тому. Я маю певний
рейтинг i пiдтримку як один iз
кандидатiв вiд опозицiї. Якщо
партiя мене пiдтримає i мої колеги по "Свободi" i УДАРу, я готовий виправдати їхню довiру".

ì ÇãÄÑà
çÖåÄ∏ ÉêéòÖâ
çÄÇßíú ëÇé∫å
Держава заборгувала компанiї
"Альтком" 440 мiльйони гривень.
Про це у середу, 24 квiтня, на нарадi з питань лiквiдацiї заборгованостi по заробiтнiй платнi, заявив мiський голова Донецька
Олександр Лук'янченко.
"Сьогоднi дебiторська забор-

фракцiї "Батькiвщина" дають 5
мiльйонiв доларiв i 100 тисяч доларiв утримання щомiсячно", сказав Яценюк.
Разом з тим, вiн зазначив, що
"Батькiвщинi" поки що вдається
утримувати ситуацiю, про що, за
його словами, свiдчить i голосування за вiдставку уряду, коли за
це питання проголосували всi
присутнi в залi парламенту депутати фракцiї.
Як вiдомо, 4 квiтня народнi депутати Олег Канiвець, Вiталiй
Немiлостивий, Роман Стаднiйчук
та Ігор Скосар вийшли зi складу
депутатської фракцiї "Батькiвщина".

åàäéãÄ íéåÖçäé
èêé ÇàÅéêà
äà∫ÇëúäéÉé
åßëúäéÉé ÉéãéÇà
Опозицiї на деякий час треба
зупинити дискусiї щодо єдиного
кандидата на посаду мера Києва.
Про це заявив заступник голови
ВО "Батькiвщина" Микола Томенко.
"Ми нинi в чужому сценарiї. І
якщо ми вдень i вночi говоритимемо про те, хто буде кандидатом, то ми допомагаємо владi реалiзувати цей сценарiй", - сказав
вiн.
"Вони розумiють, що треба кинути якусь кiстку i Європi, i мiжнародному спiвтовариству, i киянам
i провести у серпнi чи кiнцi липня
вибори мiського голови. Але
ключове – влада не хоче проводити вибори Київради", - додав
Томенко. За його словами, насамперед опозицiя має боротися
за мiсцеве самоврядування, а тодi
вже за посаду мера в Києвi.
"Вибори мiського голови в

гованiсть по "Альткому" склала
440 млн. гривень за комплекс
"Донецький аеропорт", за виконанi дорожнi роботи i т. iн.", - заявив вiн.
За його словами, нинi ведуться
переговори з мiнiстерством фiнансiв та Кабiнетом Мiнiстрiв щодо лiквiдацiї цiєї заборгованостi.
За iнформацiєю мера, чиновники
обiцяли в травнi заплатити 100
мiльйонiв гривень заборгованостi
"по мiських об'єктах", а також
виплачувати по 100 мiльйонiв гривень за наступнi мiсяцi.

éèéáàñßü
éëäÄêÜàíú áÄäéç
èêé êÖîÖêÖçÑìå ì
ëìÑß
Опозицiя планує подати позов
до Вищого адмiнiстративного суду України (ВАСУ) щодо скасування закону про референдум.
Про це 23 квiтня заявив голова
фракцiї «Батькiвщина» Арсенiй
Яценюк.
"Даний закон було ухвалено з
порушенням Конституцiї України,
а саме базового принципу Конституцiї – особистого голосування", - сказав Яценюк. "Усвiдомлюємо, що ВАСУ не пiдтримає
позицiю опозицiї, тому що вiн
знаходиться
пiд
тиском
адмiнiстрацiї президента. Але ми
робимо це для того, щоб пiсля

ВАСУ отримати право подачi позову до Європейського суду з
прав людини щодо скасування закону про референдум", - додав
вiн.
Нагадаємо, 3 квiтня опозицiонери заявили, що вимагають
скасування закону про референдум через Європейський суд. Як
вiдомо, у листопадi 2012 року
Верховна Рада ухвалила закон
про всеукраїнський референдум,
який визначає, що президент про-

голошує всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою,
якщо його iнiцiйовано з додержанням встановлених Конституцiєю та законами України вимог
щодо органiзацiї i порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною iнiцiативою. В
лютому Центральна виборча
комiсiя затвердила зразки низки
документiв для проведення всеукраїнського референдуму.

ÇàëíÄÇäÄ èéêíêÖíßÇ
ÑìïéÇçàï èÄëíàêßÇ
ì «ëéîß∫ äà∫Çëúäßâ»
18 квiтня у Нацiональному заповiднику «Софiя Київська»
вiдкрилася виставка портретiв
дiячiв православної церкви XVIIпочатку ХХ столiть. Життя i
дiяльнiсть духовних пастирiв були
нерозривно пов’язанi з Будинком
митрополита Софiївського монастиря. Протягом двох столiть його стiни прикрашали, поряд з чисельними iконами i зображеннями iмператорiв, портрети архiпастирiв i подвижникiв церкви. Тому
вибiр примiщень теперiшнього

музею «Будинок митрополита»
для експонування живописних
портретiв церковних дiячiв з фондової колекцiї Нацiонального
Києво-Печерського iсторикокультурного заповiдника не є випадковим.
Серед представлених портретiв – зображення тих архiєпископiв i митрополитiв, якi брали
безпосередню участь у спорудженнi Будинку митрополита: Варлаама (Ванатовича), Рафаїла (Заборовського), Тимофiя (Щербацького), а також тих, хто зробив вагомий внесок у розбудову,
розвиток
i
дослiдження
Софiївського монастиря: Євгена
(Болховiтiнова), Іоанна (Леванди),
Петра
(Лебединцева).
Невiд’ємну складову портретної
колекцiї становлять зображення
канонiзованих духовних дiячiв –
просвiтителя, митрополита Петра
(Могили) i мученика, митрополита
Володимира (Богоявленського).
За повiдомленнями
українських видань та
iнформацiйних агенцiй
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вважає, що пiсля «Гаррi Поттера» тiльки я маю почесне право
перекладати твори Джоан Ролiн
(смiється), хоча, про всяк випадок, пiдключив до цiєї роботи
свого сина Тараса, i ми перекладали «Несподiвану вакансiю» разом, майже, як Ільф i Петров
(смiється).
Перекладати
Джоан
Ролiн, Пауло Коельо, Роальда
Дала, очевидно, мрiя не одного перекладача свiту. Як
зав’язалися Вашi творчi контакти з цими авторами?
- На жаль, перекладачам дуже
рiдко вдається нав’язувати творчi
контакти з авторами, бо цих авторiв найчастiше суворо оберiгають вiд зайвих контактiв зi свiтом
їхнi лiтературнi агенти, якi виходять на зв’язок лише з видавництвами, що готовi викупити
права на переклад. На щастя,
менi вдалося познайомитися з
Пауло Коельо (але вже пiсля того, як вийшли мої переклади його
творiв) спочатку на книжковому
ярмарку в Москвi, а потiм уже на
Форумi видавцiв у Львовi, де ми
провели разом кiлька веселих вечорiв, i я навiть акомпанував йому
на гiтарi, коли вiн вирiшив
заспiвати в одному львiвському
ресторанi бразильську босанову.
Кажуть, вийшов непоганий дует
(смiється).
- Ви також переклали з
англiйської резонасну книгу
Вiктора Маларека «Наташi...» про секс-торгiвлю жiнками зi
Схiдної Європи, в тому числi й
дiвчатками-пiдлiтками з України. Якi почуття викликають
у вас такi жахiття, як торгiвля
новiтнiми Роксоланами, продаж України оптом i в роздрiб,
масова втеча з України
мiльйонiв заробiтчан, окупацiя
України ненаситною януковичською ордою, яка нищить
усе українське: мову, культуру,
iсторiю?
- Щодо Вiктора Маларека,
менi пригадалася така сумна й

буквально кiлькома сторiнками
далi, у цьому ж виданнi було
безлiч яскравих реклам з телефонами дiвчат для секс-послуг...
- Україна, на жаль, залишається «країною контрастiв»,
де люди часто кажуть не те, що
думають, живуть не за тим
«моральним кодексом», який
проповiдують. Колись, 5 жовтня 1989 року, пiд час вистави
"Повiяв вiтер степовий", Ви
вперше i першим з артистiв
публiчно зi сцени Львiвської
фiлармонiї виконали заборонений тодi нацiональний гiмн
«Ще не вмерла Україна». Тодi
для спiвака, українського
iнтелiгента це було громадянським вчинком. А що може
бути аналогiчним вчинком українського спiвака в сьогоднiшнiй Українi? І що, як на
Ваш погляд здалека й зблизька, вiдбувається з українською
творчою iнтелiгенцiєю сьогоднi?

Львiв. Зi знаменитим бразильським письменником Пауло Коельо

Пасейк (Нью-Джерзi). Фото на згадку з українськими шанувальниками

* * *
...І моя країна спить
В непробуднiм станi,
НАТО зникло вдалинi
І Брюссель в туманi.
І все ближчають Кремля
Гострокутi вежi,
І обiйми все тiснiш
Радiснi ведмежi...»

Зi своїми донечками – Зiркою i Квiткою

iронiчна iсторiя. Коли вiн приїхав
до Києва на презентацiю українського перекладу «Наташ», у
нього, вiдповiдно, брали iнтерв’ю
для рiзноманiтних газет i часописiв. І ось у одному з таких видань (на жаль, забув його назву)
була надрукована розмова з Малареком, де вiн переповiдав жахливi факти секс-торгiвлi дiвчатами з України, а журналiст, який
вiв цю розмову, обурено погоджувався з автором, але поруч,

-Боюся, що в сьогоднiшнiй Українi, де цiлком вiдверто зневажається все українське, вже те,
що український спiвак i далi
спiває українською мовою, може,
як це не сумно звучить, прирiвнюватися мало не до геройства. Що
ж до творчої iнтелiгенцiї, то її
мiсiя, як i споконвiку, залишається незмiнна – творити, i
творити чесно. І не важливо, що
це – пiсня протесту чи колискова,
головне, щоб не було вiдчутно

фальшу. Скажiмо, як у цiй колисковiй, яку я написав нещодавно
на вiршi Юрiя Винничука:
«Сплять ворони й горобцi,
Зайцi i гiєни,
Сплять тушканчики в саду,
Тушки й iншi члени.
Суддi сплять i сняться їм
Пальми i Канари,
Лиш гарант у нас не спить,
Сняться йому нари...

- Час змiнює людей – i це
природньо. Але за останнi
рокiв двадцять український
час багатьох людей змiнив до
невпiзнанностi.
Очевидно,
Вам звiдси, з Америки, здалека, це вiдчувається особливо
гостро. Наскiльки змiнилися
люди, якi колись, наприклад, в
1990-тi, належали до одного з
Вами кола? Що Ви думаєте,
коли чуєте iмена колись
близьких Вам людей, якi нинi
прислужують антиукраїнськiй
владi або беруть активну
участь у безупинних перегонах
за мiльйонами...
- На щастя, бiльшiсть iз моїх
найближчих друзiв ще зi студентськiх часiв (той же Юрко
Винничук, або чудовий публiцист
Микола Рябчук, або культовий
поет, лауреат премiї американського ПЕН-клубу Олег Лишега,
або прекрасний письменник, поет-пiсняр, фiлософ Кость Москалець) анiтрохи не «скурвилися».
На жаль, мушу погодитися з Вами, що дуже багато iнших людей,

на яких покладалися великi надiї,
не витримали грошових i владних
спокус... Що ж, це тiльки доводить незаперечну iстину, що людина слабка, i приносить величезну радiсть вiд усвiдомлення
того, що є, були й будуть люди
сильнi.
- Багато хто вважає, що
iммiграцiя для творчих самодостатнiх людей протипоказана. Хоча побутує й iнша думка
– це можливiсть прожити ще
одне життя й описати його в
своїх книгах. А що iммiграцiя
для Вас? Як Вам живеться в
чужих палестинах? Чи не лукавите Ви, коли переконуєте
своїх друзiв, що все прекрасно, що Ви в Америцi – щасливий?
-Насамперед треба визнати,
що iммiграцiя колись i тепер, це,
як то кажуть, «двi рiзнi пари кальош». Досить важко вiдчувати себе «за бугром» або «вдалi ат
Родiни», коли завдяки скайпу з
фейсбуком постiйно спiлкуєшся з
друзями, а подорож лiтаком з
Вашингтона до Львова виявляється чи не коротшою вiд подорожi потягом зi Львова до Києва.
Я особисто так часто буваю в Українi, що просто не встигаю
вiдчути ностальгiї за «Oh, My
Dear Ukraine»...
З iншого ж боку, я нiде, нiколи
й нiкого не переконував, що я в
Америцi щасливий, хоча б тому,
що вважаю саме поняття «щастя» дуже ефемерним i невловимим. Щастя – це не стан, а мить,
короткоминуча i щемна, мить
усвiдомлення того, наскiлькi
марнi всi нашi прагнення, турботи
й печалi, наскiльки легко й невимушено дається людинi все найголовнiше, заради чого вона i
з’являється на мить у цьому божевiльному свiтi – спiв ластiвок,
захiд сонця, цвiтiння ромашки – i
не має жодного значення, де
усвiдомлюєш цю блаженну мить
– в Америцi, в Українi, чи в
Тринiдадi з Тобагом...
Інтерв’ю провела

ä‡ÚÂËÌ‡ ä¥Ì‰‡Ò¸
P.S. Творчий вечiр Вiктора
Морозова вiдбудеться 27 квiтня,
о 7-й годинi вечора в українськiй
централi м.Пасейк (штат НьюДжерзi) за адресою: 240 Hope
Avenue, Passaic, NJ 07055. Телефони для довiдок: (973) 5578213, (201) 931-5227, (973) 6528341.
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áçÄä ÅßÑà

ä‡ÚÂËÌ‡ äßçÑêÄëú
‚Î‡ÒÌËÈ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ
◊çÓ‚Óª „‡ÁÂÚË“ ‚ ÄÏÂËˆ¥
ахiття, яке пережив Бостон,
Ж
поступово вiдходить у минуле, мiсто оговтується вiд шоку й повертається до нормального життя.
Але як полiтикам та правоохоронцям, так i простим людям все-таки
хочеться знати: чим керувалися
брати-чеченцi Тамерлан i Джохар
Царнаєви, коли 15 квiтня пiдклали
пiд ноги численним глядачам традицiйного Бостонського марафону
саморобнi бомби, зробленi з каструль-скороварок. За що мстилися
вони Америцi? Чим завинили перед ними 4-рiчний хлопчик, юна китайська студентка й 29-рiчна мешканка Бостону, якi прийшли на марафон по радiсть, а знайшли там
смерть? За що постраждали 180
бостонцiв та гостей мiста, якi дiстали тяжкi поранення, а деякi на все
життя стали безногими чи безрукими калiками?
На всi цi запитання Америка
сподiвається отримати вiдповiдi вiд
вцiлiлого в численних перестрiлках
з полiцiєю меншого з братiв – 19-рiчного Джохара Царнаєва, якого затримали в катерi на задньому дворi
одного з будинкiв мiста Вотертаун,
де розiгралася заключна дiя Бостонської трагедiї. Тяжко поранений
в горло, голову, руку й ногу терорист спливав в тому катерi кров’ю,
але здаватися не хотiв. Коли
полiцейськi крикнули йому «Здавайся!», вiн вiдповiв пострiлами.
Ще ранiше на вулицях Вотертауна розгорнулася справжня баталiя, яку можна побачити хiба що
в голiвудських бойовиках. А ще
ранiше 26-рiчний Тамерлан Царнаєв та його брат Джохар пiдiйшли
в мiстi Кембрiджi до випадкового
полiцейського й кiлька разiв вистрiлили йому в голову. 26-рiчний
Шон Колiєр навiть не встиг здивуватися – смерть була миттєвою.
Царнаєви взяли його патрульний
автомобiль i вирушили в найближчу крамницю мережi 7-Eleven, де
здiйснили збройне пограбування.
Пiсля цього вони захопили нове авто – «Мерседес», причому водiю,
якого брати взяли на пiвгодини в
заручники, а потiм вiдпустили, терористи розповiли, що це саме вони влаштували вибухи на марафонi. Втiм, це вже й так було вiдомо. Фахiвцi ФБР, вивчивши записи
цифрових вiдеокамер, протягом
кiлькох дiб вирахували, хто пiдклав
бомби у скороварках.
Мiж тим, полiцiя вийшла на слiд
злочинцiв, i в передмiстях Бостона
почалася гонитва. З Камбрiджа
брати перемiстилися до сусiднього
Вотертауна, вiдстрiлюючись вiд
полiцiї й кидаючи в неї саморобнi
гранати. Пiд час перестрiлки з Царнаєвими тяжке поранення дiстав
працiвник транспортної полiцiї Бостона, вiн i досi перебуває в критичному станi.
В якийсь момент Царнаєви зупинилися й вирiшили дати полiцiї
справжнiй бiй. Вони за лiченi секунди перетворили полiцейський
автомобiль на решето, а потiм кинули в бiк полiцейських ще одну
скороварку, нашпиговану цвяхами

й кульками з пiдшипникiв. Пiсля того, як бомба вибухнула, в бiк
полiцейських на повен зрiст побiг
Тамерлан Царнаєв. На грудях у
нього було закрiплено вибуховий
пристрiй – «пояс шахида», але до
цiлi вiн не добiг – його застрелили
полiцейськi. Джохар же притьмом
повернувся за кермо вкраденого
«Мерседеса» й, незважаючи на десятки полiцейських авт i наглухо
перекритi дороги, зумiв втекти вiд
переслiдувачiв. На його схованку
полiцiю й ФБР, якi обходили в пошуках терориста будинок за будинком, навiв мешканець Вотертауна, що помiтив на брезентi, яким
було вкрито катер, слiди кровi.
Пiднятий у повiтря гелiкоптер зробив тепловим сканером знiмок i
пiдтвердив, що в човнi переховується людина.
Пiсля того, як Тамерлана Царнаєва було вбито, а Джохара затримано й вiдвезено до шпиталю,
журналiсти всiєї Америки кинулися
вивчати бiографiї терористiв.
З’ясувалося, що вони емiгрували
на початку 2000-х рокiв до Амери-

Брати Царнаєви вiддячили Америцi за все добре бомбами, пiдкладеними пiд ноги нi в чому не винних людей

БОМБАМИ – ЗА ДОБРО
üÍËÏË ÏÓÚË‚‡ÏË ÍÂÛ‚‡ÎËÒfl ·‡ÚË-ÚÂÓËÒÚË, Ô¥‰ÍÎ‡‰‡˛˜Ë ·ÓÏ·Ë ‚ ÅÓÒÚÓÌ¥?

Терористи на всi 100 вiдсоткiв використали вiдкритiсть i довiрливiсть Америки

ки з Росiї, точнiше, з Дагестану, куди приїхали з Киргизiї. До Америки прибули не тiльки брати-майбутнi теорористи, а й їхнi батьки,
дядьки й тiтки. Всiм їм Америка надала статус бiженцiв, всi вони отримували вiд держави грошову допомогу, медичне забезпечення й так
званi фудстемпи – картки для
купiвлi харчiв. Бiльше того, i Тамерлан, i Джохар мали всi можливостi, аби вивчитися й зажити нормальним життям. Джохару навiть
видiлили стипендiю пiсля закiнчення ним середньої школи. Обидва
брата активно займалися спортом.
Тамерлан (вiн, до речi, був одружений на американцi, яка спецiально
прийняла iслам, щоб стати дружиною Царнаєва, i мав 3-рiчну доньку) – боксом, а Джохар – боротьбою. Причому успiхи Тамерлана
були настiльки вражаючими, що
йому пророкували велике майбутнє в боксi. Але брати пiшли
iншою дорогою.
Вiд’ївшись в Америцi, освоївшись, швидко забувши жалюгiдне животiння в киргизькому
селi, прикупивши модну одежину й
вивчивши англiйську мову, Тамерлан Царнаєв замiсть того, щоб ростити доньку, здобувати якийсь фах
i насолоджуватися життям у вiльнiй

i багатiй Америцi, раптом уявив себе «шахидом» i захопився джихадизмом. Вiн їздив до Чечнi, де
знiмав на вiдео своє посвячення в
«шахиди».
Коли його брат Джохар трохи
оклигав i прийшов до тями в шпиталi, слiдчi допитали його. Говорити вiн не мiг через поранення в горло (можливо, вiн вже нiколи не
зможе розмовляти), а тому
вiдповiдав на запитання в письмовiй формi. З цих записок виходило, що Тамерлан Царнаєв був
«рушiйною силою» теракту i з допомогою вибухiв «хотiв захистити
iдеї iсламу». Молодший Царнаєв
також пояснив, що вони з братом
не були пов’язанi з мiжнародними
терористами й дiяли лише вдвох.
Хоч американськi спецслужби в це
не повiрили й ретельно продовжують шукати спiльникiв i натхненникiв терористiв.
До речi, колишнi друзi вбитого
Тамерлана Царнаєва вважають його причетним до потрiйного вбивства в 2011 роцi, який забрав життя
його кращого друга Брендана Меса. Тодi полiцiї так i не вдалося
знайти вбивцю. "В той час нiхто не
мiг подумати, що це був Тамерлан.
Тепер усе змiнилося", - сказав
спiльний друг Царнаєва й вбитого

Меса на умовах анонiмностi.
Вiдомi правники Америки,
аналiзуючи теракт в Бостонi й затримання одного з терористiв,
стверджують, що Джохара Царнаєва чекає невеселе майбутнє.
Його засудять до смертної кари,
або до пожиттєвого ув’язнення. 22
квiтня Дж.Царнаєву офiцiйно було
пред’явлено обвинувачення в застосуваннi зброї масового знищення, вбивствах та замахах на вбивство. Офiцiйна процедура вiдбулася
в шпиталi, де вiн перебуває на лiкуваннi пiсля поранень.
Вiдразу пiсля того, як агенти
ФБР одягли на руки Джохара Царнаєва наручники, зi зверненням до
нацiї виступив президент США Барак Обама. «Сьогоднi наш народ в
боргу перед мешканцями Бостона
й Масачусетса»,- заявив вiн. І наголосив, що терористи зазнали поразки, тому що американцi – єдинi
й спiльно протистоять терору. Обама пообiцяв провести прискiпливе
розслiдування трагедiї, розiбратися в мотивах злочинцiв, а також
з’ясувати, чи були в них спiльники.
Разом з тим, президент застерiг
американцiв вiд того, щоб за вчинками окремих осiб не судити про
цiлi етнiчнi групи. Втiм, цей заклик,
схоже, мало подiяв на амери-

канцiв. Почувши, мою англiйську в
супермаркетi, один старенький
дiдусь суворо так поцiкавився, чи,
бува, не з Росiї я. «From Ukraine»,вiдповiла я. «О, це все одно. Понаїхали сюди бомби нам пiдкладувати?»,- визвiрився
старий. І його можна зрозумiти.
Десятки поколiнь американцiв тяжкою працею розбудовували цю
країну не для того, щоб сюди на
правах бiженцiв приїздили чеченцi
й вбивали тут нi в чому не винних
людей. Бiльше того, Америка й
американцi завжди стояли на боцi
Чечнi, яку вимордовував московський iмперiалiзм. Брати Царнаєви
змiнили цi настрої кардинально.
У цi днi в Конгресi розпочалися
слухання стосовно iммiграцiйної
реформи. Подiї в Бостонi докорiнно змiнили настрої й на
Капiтолiйському пагорбi. Тепер у
Обами, який хотiв дати 11 мiльйонам нелегальних iммiгрантiв право
законно жити й працювати в США,
рiко зменшиться кiлькiсть прихильникiв-законодавцiв. Бо подальша
неконтрольована iммiграцiя веде
до загину Америку. Не можна пускати сюди всiх без розбору й
мiльйонами. Адже країна трiщить
по швах вiд економiчних негараздiв, страхiтливого державного
боргу, безробiття, цiлої армiї бездомних. Вже сьогоднi влада змушена урiзати соцiальнi програми
для лiтнiх американцiв. Бо ж необхiдно дати новим i новим
«бiженцям» фiнансову допомогу.
А яка користь вiд цих «бiженцiв»?
Чи не розплющує трагедiя в Бостонi очi, нарештi, на цю проблему?
Аналiтики стверджують, що вiдомствам, якi вiдповiдають за iммiграцiю, варто, нарештi, прискiпливо
вивчати, якi це «бiженцi». А то пiд
цiєю личиною до Америки заїхали
навiть полковники радянських ракетних вiйськ стратегiчного призначення (особисто знаю такого
типа), якi в молодi роки нацiлювали ракети з ядерними боєголовками на американськi мiста. А коли
постарiли й опинилися на руїнах
свого СРСР, приїхали до Америки
з претензiями на фiнансове й
соцiальне забезпечення. І найпарадоксальнiше: їх не тiльки прийняли, а й дали набагато бiльше, нiж
має в старостi пересiчний американець, який все своє життя трудився
на благо цiєї країни.
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Ç ÄåÖêàñß
ßåÄå ì Åéëíéçß
ÇßÑåéÇàÇëü ïéÇÄíà
íÄåÖêãÄçÄ
ñÄêçÄ∏ÇÄ
Імам однiєї з бостонських мечетей вiдмовив рiдним Тамерлана Царнаєва, який здiйснив кривавий терористичний акт пiд час
Бостонського марафону 15
квiтня, провести обряд прощання
з ним за iсламськими традицiями.

Тема поїздки Царнаєва була в
центрi уваги слухання у вiвторок,
23 квiтня, сенатського комiтету з
питань розвiдки. Законодавцi обговорювали питання спiвпрацi
мiж окремими правоохоронними
службами США щодо обмiну
розвiдувальними даними.
Виступаючи на слуханнi,
мiнiстр нацiональної безпеки
США Джанет Наполiтано сказала, що її вiдомство не знало про
поїздку Царнаєва. У 2011 роцi
спiвробiтники ФБР, за запитом
росiйської сторони, перевiряли
Тамерлана Царнаєва, але не виявили його «причетностi до терористичної дiяльностi».

ëÖçÄíéê-êÖëèìÅãßäÄçÖñú
ÇàåÄÉÄ∏ ÇêÄïìÇÄíà
íêÄÉÖÑßû Ç Åéëíéçß
èßÑ óÄë ßååßÉêÄñßâçé∫
êÖîéêåà

За словам тiтки вбитого полiцiєю
Т.Царнаєва Патiмат Сулейманової, тiло Тамерлана влада передала рiдним. У якiй саме мечетi
родинi Царнаєвих було вiдмовлено в проведеннi похоронного обряду, не повiдомляється. Сулейманова заявила, що не знає назви
цiєї мечетi, але уточнила, що «вони туди ходили».
За даними телеканалу NBC
News, йдеться про мечеть в передмiстi Бостона Кембрiджi, котра належить Ісламському товариству Бостона. Мiсцевий iмам заявив, що вiн сам не може приймати такi рiшення, оскiльки «хлопець цей натворив страхiтливих
справ». Ранiше представник головної бостонської мечетi Талал
Ейд заявив, що не став би ховати
Тамерлана Царнаєва у вiдповiдностi з релiгiйними приписами,
оскiльки «в цьому вбивцi не залишилося нiчого iсламського».

ÄåÖêàäÄçëúäß
ëãßÑóß èéÅìÇÄãà
Ç ÑÄÉÖëíÄçß
Американськi слiдчi, якi
розслiдують усi обставини терористичного акту 15 квiтня пiд час
Бостонського марафону, прибули до Дагестану з метою проведення бесiди з батьками братiв
Царнаєвих, яких пiдозрюють в
органiзацiї вибухiв на фiнiшi марафону. Слiдчi зустрiлися з батьками братiв-терористiв у середу,
24 квiтня.
Представники державного департаменту США повiдомили, що
слiдчi спiвпрацюють з владою
Росiї у розслiдуваннi обставин
вибухiв. За даними ЗМІ, старший
з братiв -Тамерлан у 2012 роцi
перебував у Дагестанi та Чечнi
протягом пiвроку. Слiдчi хочуть
знати, чи пiд час вiзиту Царнаєв
встановлював i пiдтримував зв'язки з радикальними релiгiйними
угрупуваннями.

Сенатор-республiканець Ренд
Пол звернувся з вiдкритим листом до лiдера сенатської
бiльшостi Гаррi Рiда, закликавши
його розглянути iммiграцiйну реформу з урахуванням подiй у Бостонi i впливу iммiграцiї на
нацiональну безпеку США.
«Сенат повинен уважно вивчити факти, що мали мiсце в Масачусетсi й вирiшити, чи потрiбнi за-

конодавчi iнiцiативи, щоб запобiгти таким подiям у майбутньому. Захист нацiональної безпеки повинен бути врахований в
iммiграцiйнiй реформi. Слiд переконатися, що федеральний
уряд робить все можливе, аби запобiгти використанню iммiграцiйної системи особами, у яких є
намiри отримати доступ до США
для здiйснення терористичних
актiв », - йдеться в листi Р.Пола.
Ренд Пол запитує, як чинна система дозволила «двом особам
емiгрувати до США з Чеченської
республiки - вогнища iсламського екстремiзму, якi потiм здiйснили теракти».
На думку сенатора, факти, якi
були виявленi пiсля теракту в Бостонi, показали слабкi сторони
чинної iммiграцiйної системи. Зокрема, сенатор вказує на слабкi
сторони програм для двох категорiй громадян: бiженцiв i студентiв.
«Наша програма для бiженцiв
виявилася проблематичною», зазначає Ренд Пол. Як приклад
вiн наводить процес над двома
громадянами Іраку, якi проживали в його рiдному штатi Кентакi.
«29 сiчня 2013 року двоє громадян Іраку, якi проживали у Боулiнг Dрiн у моєму рiдному штатi,
були засудженi до тюремних
термiнiв за причетнiсть до терористичної дiяльностi та фiнансової пiдтримки терористiв в той
час, як проживали в США», - пише сенатор. На його думку, швидше за все, потрiбнi додатковi заходи безпеки при прийняттi
бiженцiв з потенцiйно небезпечних країн.

íêÄÉÖÑßü
Ç ßããßçéâëß
43-рiчний Рiк Смiт, який застрелив 23 квiтня в мiстечку Манчестер (штат Іллiнойс) п’ятьох осiб
(в тому числi двох дiтей), помер у
шпиталi вiд поранень, отриманих

му представниковi правоохоронних органiв штату Мiсiсiпi. Тести
показали, що бiлим порошком
був рицин – сильнодiюча отрута.
Пола Кертiса було заарештовано за пiдозрою в надсиланнi
листiв 18 квiтня. Того ж дня йому
було пред’явлено офiцiйнi обвинувачення в загрозi президенту
та iнших злочинах, в зв’язку з чим
йому могли присудити 15 рокiв
позбавлення волi. Полiцiя й ФБР
продовжують пошуки особи, яка
розсилала листи з отрутою.

òÖî èÖçíÄÉéçÄ
çÄ Åãàáúäéåì
ëïéÑß
внаслiдок
перестрiлки
з
полiцiєю.
Всi вбитi, за даними полiцiї,
були членами однiєї родини. Рiк
Смiт увiрвався в житловий будинок в Манчестерi, де мешкали його жертви (65-рiчна Джоан Синклер, її 22-рiчна внучка Брiтанi
Лiарк та її бойфренд Рой Ральстон, а також їхнi дiти – 5-ти й 1го року) й вiдкрив безладну
стрiлянину. Окрiм того, поранення дiстала 6-рiчна дiвчинка. Вона
знаходиться в шпиталi, її стан
оцiнюється як тяжкий.
Вбивця втiк з мiсця злочину,
але вже через кiлька годин
полiцiї вдалося його вистежити й
затримати. При затриманнi Рiк
Смiт вiдкрив вогонь з пiстолета й
був тяжко поранений. Його доставили до шпиталю, де вiн i помер.
Полiцiя не називає мотиву
злочину. Однак, сусiд Смiта
повiдомив, що той недавно посварився з жiнкою, з якою жив
останнi п’ять рокiв, i судився з
нею за їхню 4-рiчну доньку. Ця
жiнка була донькою вбитої Джоан Синклер.

á èßÑéáêûÇÄçéÉé
Ç êéáëàãÄççß
êàñàçì áçüãà
éÅÇàçìÇÄóÖççü
Прокурори зняли обвинувачення з Пола Кертiса, пiдозрюваного в розсиланнi американським полiтикам листiв з рицином.

Як наголошується у вiдповiднiй
заявi, рiшення про зняття обвинувачень було ухвалено на пiдставi
того, що «в ходi розслiдування
було отримано нову iнформацiю».
Про те, що обвинувачення
знято, стало вiдомо через кiлька
годин пiсля того, як Кертiса
звiльнили пiд заставу. Його випустили з тюрми пiсля того, як пiд
час ретельних обшукiв в його будинку й автомобiлi не знайшли
жодних слiдiв рицину. Про iнших
пiдозрюваних у цiй справi поки
що нiчого не вiдомо.
Листи з пiдозрiлим порошком
було виявлено 16 й 17 квiтня.
Один з них був адресований президенту Обамi, другий – сенатору Роджеру, третiй – неназвано-

У середу, 24 квiтня, мiнiстр
оборони США Чак ГейMел зустрiвся з єгипетськими офiцiйними
особами. Це його перша поїздка
на Близький Схiд з часу призначення на посаду мiнiстра оборони. Вiн проводить переговори з
мiнiстром оборони Абделем Фа-

бити – важче.
Новий дизайн 100-доларової
бакноти було оприлюднено ще в
квiтнi 2010 року. Купюра зберегла традицiйний зовнiшнiй вигляд.
Разом з тим банкноти отримали
додатковий захист вiд пiдробки.
Зокрема, тримiрна захисна
стрiчка мiститиме зображення
дзвiночкiв, котре при поворотi
змiнюється на цифри 100. Ще одним нововведенням стала поява
«дзвiночка в чорнильницi» праворуч вiд портрету Бенджамiна
Франклiна. Дзвiночок при нахилi
купюри змiнює колiр з мiдного на
зелений. При цьому вiн то з’являється в мiднiй чорнильницi, то
зникає.
У новому дизайнi збережено
три елементи захисту: захисну
нитку, число 100, що змiнює
колiр, й водяний знак з портретом Франклiна. Серед змiн, якi не
належать до заходiв захисту вiд
пiдробок, можна назвати оновлення вiньєтки iз зображенням
Індепенденс-голлу, а також зображення будинку, в якому було
пiдписано Декларацiю незалежностi США, й збiльшений портрет
портрет Франклiна.

ÇàëíÄÇäÄ åÖíÖãàäßÇ
ì ÇÄòàçÉíéçß
áçÄåÖçì∏ çÄëíÄççü
ÇÖëçà
тахом аль-Сiсi та президентом
Єгипту Мухамедом Мурсi.
Офiцiйнi особи планують
обмiркувати вiдносини мiж обома країнами у сферi оборони, а
також змiни в Єгиптi пiсля усунення з посади у 2011 роцi колишнього президента країни
Госнi Мубарака.
У вiвторок, 23 квiтня, ГейMел
заявив, що тепер союзники мусять пiдтримувати тiснiшi вiдносини, нiж будь-коли ранiше, тому
що проблеми на Близькому
Сходi стають дедалi складнiшими. Вiн зробив цю заяву в розмовi з прем’єр-мiнiстром Ізраїлю
Беньямiном Нетаньягу пiд час
першої зупинки у своїй поїздцi до
п’яти країн регiону.
Перед його вiдвiдинами Єрусалиму уряд США повiдомив, що
дозволить продаж зброї на суму
10 мiльярдiв доларiв Ізраїлю, Саудiвськiй Аравiї та Об’єднаним
Арабським Емiратам.
Пiсля триденних розмов в
Ізраїлi ГейMел вiдвiдав Йорданiю
та Саудiвську Аравiю для
зустрiчей, пiд час яких обговорювалась також ситуацiя в Сирiї i
проблеми, пов’язанi з ядерною
програмою Ірану.

çéÇÄ 100-ÑéãÄêéÇÄ
äìèûêÄ
Федеральна резервна система США (ФРС) випустить 8 жовтня 2013 року в обiг нову 100-доларову купюру. Про це повiдомляється в прес-релiзi ФРС. Перевiрити нову банкноту на
справжнiсть буде легше, а пiдро-

Ось вже п’ять рокiв поспiль,
кожної весни, у Нацiональному
природознавчому музеї в американськiй столицi вiдкривається
унiкальна, жива виставка. Її автори називають свiй павiльйон
найбiльш iнтерактивною експозицiєю у Вашингтонi. Тут можна

не просто подивитися, а буквально доторкнутися до прекрасних
метеликiв.
Як
розповiдає
куратор
павiльйону Ден Бебiт, вiдвiдувачi
можуть впритул наблизитися до
метеликiв i одночасно дiзнаються про важливу роль цих творiнь
для екосистеми планети.
У цьому павiльйонi постiйно
знаходиться вiд трьохсот до чотирьохсот метеликiв, приблизно
п’ятдесяти видiв. Це, однак,
крихiтна частина з вiдомих двадцяти тисяч видiв метеликiв на
нашiй планетi.
Цих метеликiв розводять у
рiзних куточках свiту i майже щотижня доставляють до музею.
Коли гусениця перетворюється
на лялечку, фермери пакують i
вiдсилають майбутнiх метеликiв
до Вашингтона. Тут працiвники
музею розпаковують i пiдвiшують
кокони та чекають, коли на свiт
з’являться метелики, яких негайно випускають у павiльйон.
Павiльйон з живими метеликами - частина великої виставки у
Природознавчому музеї з красномовною назвою «Метелики та
рослини – партнери по еволюцiї».
За повiдомленнями
свiтових та американських
iнформацiйних агенцiй
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ХРИСТОС ВOСKPEC!
BOICTИНУ ВOСKPEC!

ìäêÄ∫çëúäÄ äÄíéãàñúäÄ ñÖêäÇÄ
ëÇüíéÉé ÄêïàëíêÄíàÉÄ åàïÄ∫ãÄ
ì âéçäÖêëß (òíÄí çúû-âéêä)
St.Michael’s Ukrainian Catholic Church
21 Shonnard Place
Yonkers, New York, 10703
Phone: 914-963-0209
E-mail: stmichaelsukrainian@gmail.com
Web-site: www.stmichaelsukrainian.com

Парафiя Святого Пантелеймона Цiлителя
Української Православної Церкви в США
запрошує всiх прихожан i гостей
на святковi Богослужiння за адресою:
ñÂÍ‚‡ í¸Óı ë‚flÚËı
1724 Avenue P, Brooklyn, NY 11229
(718)-339-0280

Розпорядок Великоднiх
Богослужень 2013 Р.Б.

êÓÁÍÎ‡‰ ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌ¸

Û ÇÂÎËÍËÈ ëÚ‡ÒÌËÈ íËÊ‰ÂÌ¸
¥ ÇÓÒÍÂÒÌÛ çÂ‰¥Î˛ (ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl)
èÓÌÂ‰¥ÎÓÍ, 29-„Ó ä‚¥ÚÌfl 2013 – ë‚flÚËÈ èÓÌÂ‰¥ÎÓÍ

28-„Ó ä‚¥ÚÌfl – ÇÂ·Ì‡ çÂ‰¥Îfl Çı¥‰ ÉÓÒÔÓ‰Ì¥È ‚ ∏ÛÒ‡ÎËÏ

6:00 вечiр - Хресна Дорога (анг.)

12:30 по полуднi – Архиєреське Богослужiння, яке
вiдправлятиме Високопреосвященнiший Митрополит Антонiй.
Єлеєпомазання. Освячення верби.

6:00 вечiр - Хресна Дорога (укр.)

Ç¥‚ÚÓÓÍ, 30-„Ó ä‚¥ÚÌfl 2013 – ë‚flÚËÈ Ç¥‚ÚÓÓÍ
ëÂÂ‰‡, 1-„Ó í‡‚Ìfl 2013 - ë‚flÚ‡ ëÂÂ‰‡

2-„Ó í‡‚Ìfl – ÇÂÎËÍËÈ óÂÚ‚Â
(‚¥‰Ô‡‚‡ Û ÌËÊÌ¸ÓÏÛ Á‡Î¥)

6:00 вечiр - Лiтургiя Ранiшосвячених Дарiв (укр.)

12:30 по полуднi – Божественна лiтургiя Св. Василiя Великого.
9:00 вечора – 12 Євангелiй.Чин Святих i Спасительних Страстей
Господа нашого Ісуса Христа.

8:00 рано - Вечiрня i Лiтургiя св.Василiя Великого
6:00 вечiр - Читання Страсних Євангелiй

3-„Ó í‡‚Ìfl – ëÚ‡ÒÌ‡ è’flÚÌËˆfl
(‚¥‰Ô‡‚‡ Û ÌËÊÌ¸ÓÏÛ Á‡Î¥)
11:00 ранку – Винос Плащiвницi.
7:00 вечора – Обхiд з Плащiвницею по вулицi.

4-„Ó í‡‚Ìfl – ëÚ‡ÒÌ‡ ëÛ·ÓÚ‡
(‚¥‰Ô‡‚‡ Û ÌËÊÌ¸ÓÏÛ Á‡Î¥)
11:00 ранку – 7:00 вечора – Освячення Пасок (кожних пiвгодини)
9:00 вечора – Полуношниця Великої Суботи. Пасхальна
Утрення. Великодня Божественна Лiтургiя та Освячення Пасок.

5-„Ó í‡‚Ìfl – ë‚¥ÚÎÂ ïËÒÚÓ‚Â ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl (è‡Òı‡)
11:00 ранку – Спiльна Греко- Українська лiтургiя .

Щонедiлi Божественнi Лiтургiї починаються
о 12:30 по полуднi.
Настоятель парафiї о. Микола Филик
Телефон: (646)-763-2500

óÂÚ‚Â, 2-„Ó í‡‚Ìfl 2013 - ëÚ‡ÒÌËÈ óÂÚ‚Â

è’flÚÌËˆfl, 3-„Ó í‡‚Ìfl, 2013 ÇÂÎËÍ‡ ëÚ‡ÒÌ‡ è’flÚÌËˆfl
День строгого посту
3:00 пiсля пiвдня - Велика Вечiрня з винесенням Плащаницi
7:00 вечiр - Єрусалимська Утреня

ëÛ·ÓÚ‡, 4 Ú‡‚Ìfl, 2013 - ÇÂÎËÍ‡ ëÚ‡ÒÌ‡ ëÛ·ÓÚ‡
День поздержливостi вiд м’яса
9:00 рано - Вечiрня i Лiтургiя св.Василiя Великого
1:00 -3:00 – 5:00 пiсля пiвдня – посвячення пасхальної їди

çÂ‰¥Îfl, 5 Ú‡‚Ìfl, 2013 – è‡Òı‡Î¸Ì‡ çÂ‰¥Îfl,
ë‚flÚÓ ÔÓÌ‡‰ ë‚flÚ‡ÏË ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl ÉÓÒÔÓ‰‡ ¥ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì‡¯Ó„Ó ßÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
7:00 рано - Воскресна Утрення – Великодня св.Лiтургiя (укр.)
11:00 рано - Великодня св.Лiтургiя (анг.)

15

№17 (226), Квiтень 25, 2013

Çßëçàä çíò

iлькiсне та якiсне багатство
К
перекладних текстiв, наявних в тiй чи iншiй лiтературi,
надiйний показник самобутностi лiтературної полiсистеми
нацiї, наголосила, виступаючи
16 березня в Науковому Товариствi iм. Шевченка в Нью-Йорку, Алла Пермiнова, фулбрайтiвська
стипендiатка
Pennsylvania State University,
кандидат фiлологiчних наук,
доцент катедри теорiї та практики перекладу з англiйської
мови Київського нацiонального унiверситету iм.Т.Шевченка.
На жаль, багатолiтня «холодна
вiйна» мiж СРСР та США, як також
i особливостi
колонiального

перiоду буття української лiтератури не сприяли, за словами доповiдачки, перенесенню на український !рунт творiв новiтньої
американської лiтератури. Навiть
аполiтичнi миролюбнi бiтники,
представники Нью-Йоркської школи поетiв та школи Блек Маунтен
(Лоренс Ферлiнгеттi, Роберт Данкен, Кеннет Кок, Аллен +iнзберг,
Френк О’Гара, Роберт Крiлi, Джон
Ешберi, Герi Снайдер та +ре!орi
Корсо) з’явилися в «одязi» українського слова лише на початку
ХХІ столiття, - завдяки укладенiй
Юрiєм Андруховичем антологiї
американської поезiї 1950-1960-х

ìäêÄ∫çëúäß èÖêÖäãÄÑà
ÄåÖêàäÄçëúäé∫ èéÖáß∫
рокiв. Багатолiтнiй розрив мiж англомовним створенням та україномовним перестворенням «вербальної шокотерапiї бiтникiв» добре
iлюструє, на переконання Алли
Пермiнової, вiдмiннiсть у темпах
еволюцiйних процесiв, що вiдбувалися у джерельнiй та цiльовiй лiте-

ûêßâ íÄêçÄÇëúäàâ:
ßëíéêßü éÑçß∏∫ ïÇéêéÅà

ратурних системах пiд дiєю рiзних
соцiально-полiтичних чинникiв.
На прикладi творчостi Волта
Вiтмена та перекладiв його творiв,
здiйснених Іваном Куликом ще в
двадцятих
роках
минулого
столiття, а пiзнiше й iншими перекладачами у збiрках, укладених

Вiктором Коптiловим (1969), Степаном Наливайком (2002), Максимом Стрiхою (2003), доповiдачка
охарактеризувала рiзнi етапи української рецепцiї творчостi цього
видатного американського поета.
З причин полiтичного характеру, на переконання Алли Пермiно-

вої, неприпустимо еклектично виглядає в українськiй рецепцiї
творчiсть Роберта Фроста, в рiзнi
часи перекладеного зусиллями
Вiталiя Коротича, Дмитра Павличка та Максима Стрiхи. Ще один
приклад - збiрка українських перекладiв поезiї Емiлi Дiкiнсон, видана
в Києвi на початку 1990-х рокiв.
Знайомство української читацької
аудиторiї з творами американської
авторки змогло вiдбутися лише у
постколонiальний перiод, адже
iнтелектуальна герметичнiсть, присутнiсть у кожному вiршi образу
Бога цiлковито розходилися з iдеалами наскрiзь полiтизованої радянської людини.
У подальшiй частинi доповiдi
доповiдачка зупинилася на публiкацiях українських перекладiв Томаса Стернза Елiота, Сiльвiї Платт,
Езри Павнда, Едрiенн Рiч (твори
останньої, зокрема, перекладала
Марта Тарнавська), висловила
мiркування щодо децентралiзацiї
критики перекладу внаслiдок поширення в iнтернетi «вiртуальних
метапоетичних проектiв», якi, на її
думку, сприяють подальшiй плюралiзацiї соцiокультурного простору в умовах !лобального свiту.

Пресова група НТШ-А
На знiмку: Алла Пермiнова
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квiтня українська громада
Фiладельфiї
вшанувала
11
пам’ять двох гуманiстiв - iнженера
Юлiяна Головчака та iсторика Мирослава Лабуньки. Їх обох не стало
10 рокiв тому. Однак слiд, який лишили цi двi постатi в пам’ятi й життi
української Америки, помiтний,
яскравий i незабутнiй.

Увага до нової книги Ю.Тарнавського була настiльки
великою, що на її презентацiї в Нью-Йорку забракло
примiрникiв i довелося дозамовляти у видавця

рiй Тарнавський, поет, прозаїк, драматург,
Ю
перекладач, спiвзасновник Нью-Йоркської
групи, член об’єднання американських аван3ардистiв Fiction Collective, кiбернетик-лiнгвiст, живе поза часом i простором. Це вкотре пiдтвердила
презентацiя в Науковому Товариствi iм. Т.Шевченка в Нью-Йорку його нової книги «Квiти хворому»,
яка вiдбулася 6 квiтня.
Попри те, що видання є, очевидно, своєрiдним пiдведенням пiдсумкiв – до нього ввiйшли кращi лiтературознавчi есеї, театро- та кiнознавчi критичнi статтi, актуальнi
iнтерв’ю, iнтелектуальнi розмови – насправдi ж авторська крапка перетворилася на трикрапку й викликає дедалi
новий iнтерес до порушуваних Юрiєм Тарнавським тем.
Це засвiдчили й дискусiя та обмiн думками, якi супроводжували його вечiр у НТШ.
А ось як вiдгукнулася на нове видання українська материкова й дiаспорна критика:
«Уся творчiсть Тарнавського – це суцiль подолання
не власних, а саме нацiональних комплексiв. Тому книга
«Квiти хворому» – це не просто зведення лiтературознавчих чи культурологiчних аналiзiв, а саме культивування Тарнавським жанру розмов, фактично такої собi реалiстичної драматургiї на тлi нереалiстичного, фантомного, витвореного авторського свiту, культивування смаку й любовi до сучасних форм фiлософiї».
Або ще один вiдгук: «Книга вiдчиняє дверi в творчу
лабораторiю письменника й дозволяє краще зрозумiти
його художнiй свiт, мистецьку позицiю та вдачу. Ця книга дає також вiдповiдь на вельми актуальне сьогоднi питання: як модернiзувати українську лiтературу в контекстi свiтової?..»
Книга Юрiя Тарнавського «Квiти хворому» побачила
свiт у львiвському видавництвi «Пiрамiда» в 2012 роцi за
фiнансової пiдтримки Наукового Товариства iм. Шевченка в Америцi з Фонду iм. Ксенiї Калмук.

Вл. iнф.

Спогадами про добрих приятелiв та
близьких спiвпрацiвникiв подiлився голова релiгiйного Товариства українцiвкатоликiв «Свята Софiя», академiк
Нацiональної Академiї наук України
Леонiд Рудницький. Свою доповiдь вiн
побудував за принципом контрастного
порiвняння, адже Юлiян Головчак iнженер-механiк, а Мирослав Лабунька
– iсторик, фахiваць з гуманiтарних наук. Однак, попри цiлком вiдмiннi професiйнi зацiкавлення, їх об’єднували
патрiотизм, вiдданiсть церквi, певний
iдеалiзм та неприв’язання до грошей.
Юлiян Головчак народився 13 листопада 1931 року в селi Лужок
Горiшний бiля Старого Самбора в родинi Павла та Юстини Головчакiв, якi
виховали п’ятеро дiтей. Пiд час вiйни
опинився у таборi для перемiщених
осiб у Мангаймi (Нiмеччина), де продовжив навчання у гiмназiї та став членом Пласту. 1948 року переїхав до
США, спочатку до м.Чезапiк (штат Мериленд), а 1951 року – до Бристоля
(штат Пенсильванiя). 1956 року познайомився iз подружжям д-рiв Мирослава
та Романи Навроцьких, активних
спiвтворцiв Товариства «Свята Софiя»
в США. Саме в цьому Товариствi, зазначив Л. Рудницький, а також на нивi
Патрiархального руху та в радiопрограмах "Голос мирян" i "Голос української дiаспори" Ю. Головчак активно працював. Брав участь у Корейськiй
вiйнi, пiсля закiнчення якої здобув
освiту в царинi iнженерiї у Пенсильванському вiйськовому коледжi й працював у федеральному урядi до 1997
року. Разом з дружиною Оленою Пак
виховали четверо дiтей. На громадськiй нивi активно працював у Товариствi українських iнженерiв, управi
«Рiдної школи», спортивному товариствi «Тризуб». Вiдiйшов у вiчнiсть 23
квiтня 2003 року.
Як зазначив доповiдач, «нac єднала
любов до життя у всiх його аспектах - вiд
релiгiї до спорту. Йому я мiг розповiсти
все, що менi болiло i що мене тiшило. На

Мирослав Лабунька

противагу iншим, Юлько нiколи не вимагав плати чи похвали за свою працю, за
одим винятком - коли народилася його
донечка Леся, на теренi Америки перебував Патрiарх Йосиф Слiпий i Юлько
тодi сказав: "Як Блаженнiший окрестить
Лесю, тo буде менi винагорода за все,
що я досi зробив". I Блаженнiший сповнив його бажання».
Дещо iншого спрямування була дружба мiж Леонiдом Рудницький та Мирославом Лабунькою, яких єднала наукова праця в Унiверситетi Ла Саль та Українському Вiльному Унiверситетi в Мюнхенi.
Мирослав Лабунька народився 23
березня 1927 року в селi Котiв Бережанського району на Тернопiллi в селянськiй родинi. Навчався в український гiмназiї в Бережанах.
Шкiльну освiту завершив у таборi для
перемiщених осiб i бiженцiв у Траунштайнi (Баварiя). У 1946-1948-х роках
навчався в семiнарiях Української греко-католицької церкви в Нiмеччинi,
1949-1950-х - у Нiдерландах, пiзнiше
студiював канонiчне право в унiверситетi в Мюнхенi (Нiмеччина), iсторiю – в
Лювенському унiверситетi (Бельгiя), а
згодом переїхав до США. Опановував
бiблiотекознавство в Колумбiйському
унiверситетi, по закiнченнi навчання отримав науковий ступiнь магiстра.
У1956-1965-х роках - бiблiотекар цього ж унiверситету, в 1978-у в Колумбiйському унiверситетi захистив
докторську дисертацiю з iсторiї.
Вiдтак, викладав iсторiю в унiверситетi
Ла Саль у Фiладельфiї, читав лекцiї на
лiтнiх курсах Українського католицького унiверситету в Римi, працював науковим спiвробiтником Українського
наукового iнституту Гарвардського

Юлiян Головчак

унiверситету. У 1993-1995 роках -декан
фiлософського факультету УВУ в
Мюнхенi, 1995-1998 - ректор цього ж
унiверситету. Очолював осередок НТШ
у Фiладельфiї. Дослiджував проблеми
iсторiї Київської Русi та української
культури. Крiм рiдної української, володiв англiйською, болгарською,
грецькою, латинською, нiмецькою,
польською, росiйською, французькою
та церковнослов'янською мовами.
Мирослав Лабунька брав активну
участь в органiзацiї багатьох мiжнародних конгресiв iсторикiв, вiв активну
громадську дiяльнiсть, зокрема, в Українському братському союзi, українських католицьких мирянських органiзацiях «Обнова», Український
патрiархальне товариство в США, Український патрiархальне свiтове
об'єднання. Нагороджений церковним
орденом Св. Григорiя Великого та грамотою, яку пiдписав Папа Римський
Іван Павло II. Помер 2 грудня 2003 року
у Фiладельфiї.
Спогадами про свого приятеля та наставника подiлилися також шкiльний
товариш Мирослава Лабуньки д-р Василь Саляк та колишнiй студент УВУ
м!р. Осип Рожка. На завершення вечора вдова Олена Головчак подякувала
Товариству «Свята Софiя» вiд iменi
присутнiх доньок та внукiв Юлiяна Головчака за таку свiтлу пам’ять й пошану.
Вечiр вiдбувся в контекстi викладiв
на тему «Ювiлеї та рiчницi в життi українцiв», органiзованих Товариством
«Свята Софiя» та осередку НТШ у
Фiладельфiї.

Прес-служба Товариства
«Свята Софiя»
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-4 квiтня в США з робочим вiзитом пе1України
ребував уповноважений президента
з прав дитини Юрiй Павленко,
який провiв низку зустрiчей з американськими високопосадовцями та громадськими органiзацiями, пiд час яких йшлося про
питання
українсько-американської
спiвпрацi в галузi мiждержавного усиновлення, умови проживання та виховання
всиновлених дiтей, заходи, якi вживаються американською стороною для захисту
їхнiх прав та iнтересiв.
З цього приводу у Вашингтонi, в посольствi України в США, вiдбулася
спецiальна нарада пiд головуванням
Ю.Павленка та посла України в США
Олександра Моцика за участю генеральних консулiв України в Нью-Йорку та Чикаго й працiвника українського генконсуль-

Пiд час зустрiчi в посольствi з американськими родинами, що всиновили українських дiтей

ВСИНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ
Олесь Донiй пiд час виступу у Верховнiй Радi

продовж другого тижня травня УкУ
раїнський Кон6ресовий Комiтет Америки (УККА) органiзовує виступи в США
Олеся Донiя - одного з найвiдомiших
опозицiйних полiтикiв, провiдника студентського голодування «на гранiтi» в
1990 роцi, яке пришвидшило розвал
СРСР. Олесь Донiй, який приїздить разом з головою виконавчої ради Всеукраїнського комiтету захисту української
мови Іваном Лозовим, виступатиме на
тему: “Роль української мови в мобiлiзацiї демократичної опозицiї в Українi”.
Олесь Донiй народився 13 серпня
1969 року в Києвi. В другiй половинi
1980-х рокiв очолював Українську студентську спiлку. В 1991 роцi став заступником голови Народного Руху України,
в 1994-му був обраний до Київської
мiської Ради.
Упродовж останнiх десяти рокiв
Олесь Донiй очолює мистецький клуб
“Остання барикада”, який органiзовує
музичнi концерти та мистецькi фестивалi на пiдтримку української мови та
культури. Пiсля ухвалення в червнi 2012
року закону, який обмежив використання української мови в Українi, очолив
ряд протестiв i створив Всеукраїнський
комiтет захисту української мови - масовий громадський рух, до якого першими
долучились 300 найвiдомiших полiтикiв,
громадських активiстiв, письменникiв,
колишнiх полiтв’язнiв України. Сьогоднi
Комiтет нараховує понад 5000 членiв.
На парламентських виборах у жовтнi
2012 року О.Донiй переконливо виграв в
одномандатному окрузi на ІваноФранкiвщинi, отримавши майже стiльки
ж голосiв, скiльки обидва його основних
конкурентiв разом узятих.
Сьогоднi парламентар Донiй - голова
пiдкомiтету з питань державної полiтики
у сферi розвитку та використання мов
комiтету Верховної Ради з питань культури i духовностi. Не ввiйшовши до жодної з парламентських полiтичних
фракцiй, вiн залишається назалежним
депутатом у Верховнiй Радi.
Пiд час вiзиту до США передбачаються його зустрiчi з українськими громадами Нью-Йорку (четвер, 9-го травня
о 6:30 год. вечора в Крайовiй канцелярiї
УККА за адресою: 203 Друга авеню), а
також у Чика6о (Іллiнойс) та Пармi
(Клiвленд).
Заплановано також низку вашингтонських зустрiчей з урядовцями та
представниками громадських органiзацiй, аби звернути їхню увагу на захист
i розвиток державної української мови в
Українi як символ культурної iдентичностi та незалежностi України.

Прес-служба УККА

ства в Сан-Франциско. Основна тема такої
зустрiчi - шляхи активiзацiї роботи з американськими родинами щодо надсилання
звiтiв про умови проживання та виховання
всиновлених з України дiтей, а також актуальнi проблеми, над вирiшенням яких працює посольство та генеральнi консульства
України в США стосовно нагляду за дотриманням прав усиновлених дiтей.

Пiд час робочого вiзиту Ю.Павленко
зустрiвся зi спецiальним радником державного секретаря США з питань дiтей
Сьюзан Джекобс та комiсаром з питань
дiтей, молодi та спорту Департаменту охорони здоров’я та соцiальної полiтики
США Браєном Самуельсом, а також
провiв зустрiчi з представниками американських неурядових органiзацiй, якi

опiкуються питаннями захисту прав дiтей,
українською громадою, вiдвiдав американськi родини, якi всиновили дiтей з України, виступив у Фондi Карнегi на тему
всиновлення дiтей-громадян України iноземцями.

Прес-служба
посольства України в США
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Фiдель Сухонiс у Нью-Йорку, 2001 р.

редактор днiпропетровського
Гноїоловний
часопису «Бористен», член Нацiональспiлки письменникiв Фiдель Сухонiс один iз тих сумлiнних лiтописцiв сучасної
України, якi, вiдвiдавши багато ук-

раїнських закордонних поселень, намагаються поширитити правдиву iнформацiю
про закордонне українство.
Вiн автор i упорядник близько 50 книг
та колективних збiрникiв, серед яких гумористичнi та публiцистичнi твори, оповiдання, художньо-публiцистичнi есеї, твори
для дiтей, багато з яких перекладено
англiйською, росiйською, бiлоруською та
польськими мовами.
Особливий iнтерес читацького загалу
викликали книги, в яких автор розмiрковує
про життя захiдної української дiаспори. У
1995 роцi вийшла книга Фiделя Сухоноса
“Америка у вишиванцi” - про життя української дiаспори США, восени 1999-го збiрник “Українська Америка зблизька”,
присвячена цiй же темi. У 2001 роцi автор
видав художньо-публiцистичний збiрник
“Україна за Атлантикою”, в якому роз-

повiдає про життя української громади не
лише США, а й Канади, 2010-го року побачила свiт його книга «Рiо-де-Україна» - про
українську громаду Бразилiї, а 2012-го до
читача прийшла публiцистична збiрка «І
знову я в Америцi». Видання розповiдає
про вiдвiдини автором української спiльноти США в квiтнi та серпнi минулого року.
Новий рукопис Фiделя Сухоноса «Вiд
Нью-Йорку до штату самотньої зiрки» торкається вiдразу кiлькох тем з життя українцiв Америки, якi пiдказала йому участь
восени 2012 року у черговiй конвенцiї УККА в Йонкерсi. Крiм того, автор здiйснив
поїздку до Техасу й хоче подiлитися
своїми зустрiчами, спостереженнями та
враженнями вiд «штату самотньої зiрки».

ß‚‡Ì ÅÛÚËÍ
Клiфтон (штат Нью-Джерзi)

ëíìÑßü ßÇÄçÄ ÅÖêçÄñúäéÉé Çàëíìèàíú çÄ ãéç¢-ÄâãÖçÑß
ереглядаючи сторiнки тутешньої преП
си, кожен, хто цiкавиться органiзованим українським життям в Америцi, не мiг
проминути чудовi рекламнi оголошення,
як рiвно ж i змiстовнi дописи про виступи
Української драматичної студiї в Нью-Йорку пiд художнiм керiвництвом Народного
артиста України Івана Бернацького.
На нашу думку, творчiсть цих артистiв заслуговує на загальну пiдтримку громади, а
цього можна досягти лише тодi, коли створиться для них можливiсть виступати не тiльки
в Нью-Йорку, а й у менших наших осiдках.
Хто знає сучасне органiзоване життя української громади, той пiдтвердить, що воно за останнi десятирiччя значно змiлiло, а
деякi колись дуже активнi українськi органiзацiї взагалi припинили свою
дiяльнiсть. Що робити в такiй ситуацiї?
Очевидно, не можна чекати, доки громадське життя повнiстю розсипеться. Треба пiдтримати його там, де воно поки що є,
аби про нашу колись потужну громаду не
залишився лише спомин. Треба допомогти
школам, церквам, газетам, мистецьким колективам, громадським органiзацiям, якi
докладають максимум зусиль, щоб українська Америка й далi жила та дiяла.
Однiєю з таких органiзацiй на Лон6-Айлендi (штат Нью-Йорк) є 42-й вiддiл Органiзацiї оборони чотирьох свобiд України
(ООЧСУ), який активно дiє вже понад 48
рокiв, постiйно шукаючи новi iдеї й нових

Іван Бернацький (сидить, перший лiворуч) зi своїми студiйцями

активiстiв, аби внести живий струмiнь у
життя української громади Лон6-Айленду.
Нинi управа 42-го вiддiлу ООЧСУ робить зусилля, щоб вiдчинити дверi наших
тутешнiх українських установ для Української драматичної студiї Народного
артиста України Івана Бернацького. Вже
вдалося домовитися, що студiя повторить
свою виставу «Там матiр добрую мою...»,
яку на шевченкiвськi днi iз захопленням
дивився український Нью-Йорк, у нас, у
Юнiондейлi (Лон6-Айленд). Вистава вiдбу-

деться в недiлю, 2 червня, в Українському
парафiальному центрi Святого Володимира за адресою: 226 Uniondale Ave. У програмi: 2 червня, об 11-й годинi ранку –
спiльний снiданок, о 1-й годинi по полуднi
– вистава «Там матiр добрую мою...» Запрошуємо всiх на цю чудову iмпрезу талановитих українських артистiв.

ä‡ÚÂËÌ‡ åËˆ¸Ó,
голова управи 42-го вiддiлу ООЧСУ
Юнiондейл (Лон-Айленд)
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èÄêÄîßü
ëÇ.ÄêïàëíêÄíàÉÄ åàïÄ∫ãÄ
St.Michael the Archangel
Ukrainian Catholic Church
1013 Fox Chase Rd. Jenkintown, PA 19046
Tel.: (215) 576-5827 Fax: (215) 576-8500
Cell: (215) 869-8027 (emergency only)

ëÓ·Ó ë‚flÚÓª íÓÈˆ¥

ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ñÂÍ‚‡
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ¸Ò¸ÍËÈ è‡Ú¥flı‡Ú
185 South 5th Street Brooklyn, N.Y. 11211
(718)388-4723 / (631)266-5962
Отець Володимир Вронський

БОГОСЛУЖЕННЯ
10:00 год. ранку
4:00 год. по пол.
10:00 год. ранку
4:00 год. по пол.
2:00 год. по пол.
10:00 год. ранку
12:00 год. дня
11:30 год. ночi

27-го квiтня, Лазарева Субота
Божественна Лiтургiя
Всенiчна i освячення верби, сповiдь
28-го квiтня, Вербна Недiля
Божественна Лiтургiя, сповiдь
2-го травня, Страсний Четвер
Страстi Господнi, читання 12-ти Євангелiй
3-го травня, Велика П’ятниця
Вечiрня, Винос Плащаницi
4-го травня Велика Субота
Божественна Лiтургiя , сповiдь
Освячення пасок
Полуношниця

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
5-го травня, Воскресiння Христове, Пасха , Великдень, Недiля
12:00 год. ночi
Процесiя, Пасхальна Заутреня Лiтургiя
i освячення пасок
4:00 год. по пол. Вечiрня
6-го травня Свiтлий Понедiлок
10:00 год. ранку Божественна Лiтургiя
7-го травня Свiтлий Вiвторок
10:00 год. ранку Божественна Лiтургiя
12-го травня Фомина Недiля
9:30 год. ранку
Божественна Лiтургiя, Вселенська Панахида
роздача дарника-артоса
Пасха - це є найбiльше i радiсне
свято, бо через воскресiння Ісуса
Христа ми отримуємо викуплення
вiд грiха, ми наближуємось
до Бога, ми отримуємо спасiння
наших душ, ми знову стаємо
дiтьми Божими й душi нашi
возносяться до раю небесного i
життя вiчного. В це велике свято
Пасхи всi прийдiм
до церкви i радiсно разом
заспiваймо:
Воскресiння день!
просвiтiмось , люди.
Пасха , Господня Пасха,
бо вiд смерти до життя,
й вiд землi до Небес
Христос Бог нас перевiв,
що пiсню перемоги спiваємо.

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

êéáèéêüÑéä
ÇÖãàäéÑçßï ÅéÉéëãìÜÖçú
Недiля, 28 квiтня: КВІТНА НЕДІЛЯ. Аристарха, ап.
Освячення Лози. Мировання.
ранок: 8:15
Сл.Божа
ранок: 10:00 Сл. Божа
Четвер, 2 травня: Вел.Четвер. Страстний тиждень
вечiр: 7:00
Страстi Христовi. „Читання 12 Євангелiй”.
П’ятниця, 3 травня: Вел.П’ятниця. Страстний тиждень
ранок: 6:30
Винесення Плащаницi.
вечiр: 7:30
Єрусалимська Утреня.Сповiдь.
Субота, 4 травня: Вел.Субота. Страстний тиждень
ранок: 9:00 Плащаниця.
вечiр : 6:00
Сповiдь.
Недiля, 5 травня: ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ.
ранок: 7:00 Надгробне, Утреня, Служба Божа,
Освячення Пасок. Гаївки.

ïêàëíéë ÇéëäêÖë! Çéßëíàçì ÇéëäêÖë!
Понедiлок, 6 травня: СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК. +Юрiя,вмч..
ранок: 9:00
Сл Божа.
Вiвторок, 7 травня: СВІТЛИЙ ВІВТОРОК Сави, мч..
ранок: 9:00
Сл.Божа
Недiля, 12 травня: ТОМИНА НЕДІЛЯ. Євпсихiя,мч..
ранок: 8:15 Сл.Божа. Мировання.
ранок: 10:00 Сл.Божа. Мировання.
12:00
Спiльне Свячене.
2:00
Пасхальна Поминальна Панахида i вiдправи
на гробах наших рiдних i близьких.

è‡Óı –
ÇÓÎÓ‰ËÏË
äÓÒÚ˛Í
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ
ÑÁÂÍ‡ÎÓ
å¥ÒˆÂ ‰Â Ú‚Óπ? ÑÂ ÔÂ‚ÌËÈ ‚ËÏ¥?
É‡Ì¸? ç‡˜‡ÎÓ ‚Ò¥ı Ú‚Óªı Ì‡˜‡Î?
ü ÔËÎ˛ÍÛ ¥Á Ò‚¥ÚÎËˆ¥ ‚ËÏ¥‚,
ëÚ¥Î ‚Â·Ó‚ËÏ „¥ÎÎflÏ ÛÍ‚¥Ú˜‡‚.
óËÒÚËÈ ‡ÍÛ¯. Ç¥‰˜ÛÚÚfl ÔÓÎËÌÌÂ...
Å‡˜Ë‚ Û Ò‡‰Û Ú‚Óª ÒÎ¥‰Ë –
ë‚¥ÚflÚ¸Òfl Ì‡ ÒÓÌˆ¥ Í‡ÔÂÎËÌË
ÑÓ˘Ó‚Óª Á‡Ô‡ıÛ˘Óª ‚Ó‰Ë...
Роман Лубкiвський

20
ÇßÑ òíÄíì Ñé òíÄíì

нашому дворi живуть птахи,
У
яких ми, вперше почувши,
вiдразу ж охрестили соловейковими братами. Це червонi кардинали. Братами, втiм, двоюрiдними,
бо не вмiють вони виводити такi
рулади, як нашi соловейки, але
пробують. А може, то ми давно не
чули рiдного спiву й тепер кожна
спiвуча пташка в Америцi видається нам соловейком. Хтозна.
Однак для нас вони – провiсники
весни, творцi доброго настрою,
цiлителi вiд пекучого болю ностальгiї, туги за рiдним краєм, де в
цi веснянi днi так виспiвують соловейки. Пробуджуються кардинали
рано - о годинi п’ятiй вже витьохкують на всi лади... Прокинувшись
вiд такого спiву (а не вiд завивання
полiцейської сирени чи гуркоту
сусiдської газонокосилки), хочеться жити, радiти новому дню й пробувати не робити довколишнiй
свiт, принаймнi, гiршим, якщо не
вдається зробити його кращим.
Пригадується, як рокiв два тому
весна дедалi бiльше вступала в
свої права, а нашi «соловейки» не
озивалися. «Напевне, й не озвуться, - засмутила нас панi Аня, господиня дому, яка завжди дбайливо
пiдгодовувала їх у люту холодну
пору. – Ураган же викорчував з
корiнням оту стару шовковицю,
що росла в нашому дворi, знищив
їхнiй дiм, а вони там гнiздилися...»
Але кардинали повернулися й звили нове гнiздечко, в низькорослих
кущах, якими обсаджений наш
двiр. І знову будили нас своїм
спiвом, який до щему в серцi нагадував нам солов’їнi пiснi в Українi.
Але одного ранку ми знову не почули їхньої пiснi, не розбудили вони нас своїми солоспiвами й наступного дня. Прибираючи невдовзi торiшнє листя, помiтили
кiлька червонястих пiр’їн i розтрощене гнiздо – пiсля скурпульозного розслiдування з’ясувалося, що
так жорстоко з ними розправилися бродячi коти, яких пiдгодовує
одна сусiдська родина. Вiдтак, минулого року наша «приватна» весна видалася квiтучою, але майже
безголосою.
Є в цiй невеличкiй яскравiй
iстотi, напевне, щось особливе, якщо в США кардинала своєю
«нацiональною» пташкою обрало
аж 7 штатiв. Бiльше того, у Вiрджинiї його називають «вiрджинським соловейком», а в Кентакi
фiгурка кардинала увiнчує флагшток нацiонального прапора.
Енциклопедiї пояснюють, що це
представники величезної групи горобцеподiбних, якi населяють
Пiвнiчну та Пiвденну Америку.
Пiдсiмейство
кардиналових
об’єднує 132 вида розмiром вiд чижа до дрозда. Розпiзнати їх неважко: продовгуватий хвiст, масивний, дещо зiгнутий дзьоб, голову неодмiнно прикрашає «хохолок». «Гардероб» же кардиналiв
дивує рiзноманiттям – вiд скромних, сiрих тонiв «жупанцiв» до яскраво-червоних, лимонно-жовтих,
слiпуче-бiлих i навiть чорних
«фракiв». Саме «фракiв», бо яскравiстю свого пiр’я можуть похвалитися лише кардинали чоловiчої
статi, воно просто необхiдне їм
для залицяння до кардинальш, якi
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насправдi маленькi, сiренько-брунатнi й не можуть похизуватися
вбранням «вiд кутюр». Серед кардиналiв є справжнi артисти – червоногрудий (Zamelodia ludoviciana), вiрджинський (Cardinalis
cardinalis), сiрий (Paroaria coronata). Навеснi самець, намагаючись
заволодiти увагою самки, виспiвує
на всi лади, тому дехто його називає «крикуном». Самка ж вiдкладає 3-4 яйця й чекає наслiдникiв.
Гнiздо, сплетене з трави, листя й
знайдених шматочкiв паперу, ховається в густих кущах або гiллi.
За
малиново-червонясте
вбрання й хохолок, схожий на митру, першi поселенцi з Європи назвали цю пташку кардиналом, наступнi поколiння почали зображувати її на святкових листiвках й величати «Новорiчною пташкою», а
iндiани обожнювали її, називаючи
«Донькою Сонця» або «Червоною
пташкою».
Індiани наваго любили переповiдати своїм дiтям iсторiю про

Пташина карта Америки

З ВИСОТИ
ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ
Наша довiдка: На територiї Пiвнiчної Америки водиться 654 вида птахiв, якi належать до 19 груп. Третина з них –
пiд загрозою зникнення. Бiльша частина пiвнiчноамериканських птахiв тотожна пернатим Євразiї, деякi види проникли сюди з пiвдня й лише одиницi вважаються аборигенами.
У 1927 роцi законодавчi збори Алабами, Вайомiнгу, Мейна, Мiссурi, Орегону, Техасу та Флориди обрали й затвердили своїх штатних птахiв-символiв (state birds). Сьогоднi офiцiйний пташиний символ має кожен з 50 штатiв
США. 7 з них облюбували червоного кардинала, 5 – колiбрi, 4 – чижiв. Крiм диких, є й свiйськi улюбленцi: в РодАйлендi – курка, Делаверi – пiвень.Офiцiйним пташиним символом Америки є бiлоголовий орлан, зображений на
великiй печатцi (гербi) американської держави.
У 1827-1838 роках видано перший альбом з iлюстрацiями птахiв Пiвнiчної Америки «The Birds of America» («Птахи Америки») орнiтолога Дж.Одюбона. Це видання визнано шедевром книжкової справи й бiблiографiчною
рiдкiстю - в груднi 2010 року на аукцiонi «Сотбiс» її раритетний примiрник було продано за 11,5 мiльйона доларiв,
що робить «The Birds of America» найдорожчою книгою свiту, яка коли-небудь продавалась на аукцiонах.

Орлан бiлоголовий – нацiональний птах США

те, як одного разу єнот обдурив
вовка, залiпивши йому очi глиною.
Бiдолаха так завив, так заридав,
що його плач почула маленька
пташка, прилетiла й своїм дзьобиком очистила вовчi очi. Вiн знову
почав бачити свiт й, щоб вiддячити
своїй рятувальницi, взяв iз Червоних скель грудочку червоної глини
й вифарбував нею крила незнайомки. З того часу всi довкола почали називати її за невимовну красу
Донькою Сонця.
А в черокi є своя легенда. Розсердилося якось Сонце на людей
за те, що завжди мружаться, спо-

глядаючи його, замiсть того, щоб
дивитися прямо у вiчi, й вирiшило
покарати їх. Грiло й пекло так немилосердно, що багато людей погинуло. Коли ж на Землi лишилося
зовсiм небагато живих, вони пiшли
до чаклуна. І той порадив їм вбити
Сонце, перетворивши двох з прохачiв на змiй, якi повиннi були вжалити Велике Свiтило. Але натомiсть одна з них помилково доторкнулася до доньки Сонця й вона померла. Сонце впало в жалобу, заховалося за хмари й перестало свiтити. Землю оповила нескiнченна нiч. Люди знову пiшли до

чаклуна й той порадив викрасти
доньку Сонця з Царства мертвих,
тодi, мовляв, Сонце зрадiє й свiтитиме знову. Так i зробили. Але дорогою додому сонячна царiвна,
яка лежала в спецiальному саркофазi, почала плакати й просити бодай через шпарку вдихнути свiжого повiтря. Люди змилостивилися
й привiдкрили саркофаг й звiдти
вилетiла невеличка яскраво-червона пташка з чарiвним голосом.
Та пташина живе на землi й до сьогоднi. І називають її Донькою
Сонця.
Пригадується, яке розчаруван-

ня ми пережили в першу свою американську весну, зайшовши до
лiсу й очiкуючи, що вiн переливатиметься, як у нас в Українi, всiма
мислимими й немислимими пташиними симфонiями. Однак концерту не вiдбулося й лише де-не-де чулися поодинокi сольнi номери.
Але нам все одно не хотiлося вiрити, що американським пташкам
ведмiдь на вухо наступив. І коли
наш син пiдрiс, у книжковiй iмперiї
Barnes &Noble нам потрапив до
рук прекрасний альбом про птахiв
Пiвнiчної Америки. Унiкальнiсть
його була в тому, що iлюстрацiя й
детальний опис кожної пташки супроводжувався аудiозаписом її
спiву – тиснеш на зображення
пташки й розпочинається її сольний концерт у запису. Вчитавшись i
вслухавшись у ту енциклопедiю,
ми зрозумiли, наскiльки помилялися, применшуючи вокальнi можливостi американського птаства. У
тiй книзi ми знайшли багато своїх
давнiх знайомих: шпакiв, горобцiв,
гракiв, ворон, дроздiв... Натрапили й на таких, про якi досi нiчого не
чули. Почали прислухатися й придивлятися до довколишнього свiту
уважнiше. А вiдтак, помiтили, як
багато американцiв «полюють» на
пернатих не з мисливської рушницi, а з професiйними фото- i
кiнокамерами, потужнi об’єктиви
яких схожi на телескопи.
Ця американська любов до
пернатих давня. Навiть якщо не
брати до уваги iндiанського свiту,
який вбачав у кожнiй пташцi знак
Великого Духа. Подорожуючи
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Червоного кардинала обрали своїм символом 7 американських штатiв

Андський (калiфорнiйський) кондор – один з найбiльших птахiв на землi

Сич-ельф або кактусова сова – пташка, яку можна зустрiти лише
на територiї США

Колiбрi-бджiлка – одна з найменших пташок планети: її довжина разом
з дзьобом i хвостом не перевищує 5 сантиметрiв

якось Фiладельфiєю, зайшли до
музею Академiї природничих наук, де нашу увагу привернув
гiгантський фолiант. З’ясувалося,
що це унiкальна книга про птахiв
Пiвнiчної Америки. Кожної п’ятницi о 3-й годинi дня спецiально
уповноваженi спiвробiтники перегортають сторiнку виставленого
для публiчного огляду примiрника
цiєї книги, яка складається з 4
томiв. Перегортання всiх сторiнок

цього видання займає 7 з половиною рокiв.
Ще на початку ХVІІІ столiття
американський натуралiст Дж.
Одюбон задумав видати окремий
пташиний альбом Birds of America
(«Птахи Америки») з iлюстрацiями
птахiв Пiвнiчної Америки в натуральну величину. Сьогоднi – це
найдорожча книга, з тих, що колинебудь продавалися на аукцiонах.
Друкувалася вона частинами в

Едiнбурзi та Лондонi впродовж
бiльш як десяти рокiв – з 1827-го
по 1838–й. Перше видання (200
примiрникiв) визнано шедевром
книжкової майстерностi й тепер є
бiблiографiчною рiдкiстю. Ще в
1897 роцi автор удосконалив
технiку iлюстрацiї. До 1820-го вiн
поставив перед собою завдання
проiлюструвати всi види птахiв, що
живуть в Пiвнiчнiй Америцi. Не
знайшовши фiнансування в США,
40-лiтнiй натуралiст зiбрав всi свої
iлюстрацiї i в 1826 роцi вирушив до
Європи. У Великiй Британiї йому
вдалося зацiкавити кiлькох вiдомих граверiв того часу. У Францiї
Дж.Одюбон прочитав цикл лекцiй
й також знайшов однодумцiв. Зрештою, «Птахiв Америки» захотiли
придбати багато знатних людей,
включно з Карлом Х та королевою
Аделаїдою. І процес пiшов. Протягом 9 рокiв щодва мiсяцi передплатникам видання в бляшаних коробках надходило 5 нових iлюстрованих аркушiв форматом 99 на
66 сантиметрiв. Усього ж було
надруковано 435 аркушiв. Оскiльки фолiант був шалено дорогим
(вартiсть 4-томного комплекту
«Птахiв Америки» наближалася
до 1000 доларiв, що на тi часи було солiдною сумою), щоб обiйти
закон про надання безкоштовного
примiрника громадським бiблiотекам, аркушi були без тексту. Текстова частина книги пiзнiше вийшла
в Едiнбурзi в 5-ти томах пiд назвою
«Орнiтологiчна бiографiя» (Ornithological Biography, 1831-1839).
Унiкальнiсть видання була в супервисокiй якостi iлюстрацiй, над
розфарбовуванням яких працювало понад 50 осiб. Гравюри
розмiром з половину людського
зросту розфарбовувалися акварельними фарбами, пастелями та
гуашем. За останнi п’ятдесят рокiв
«Птахи Америки» витримали п’ять
перевидань й незмiнно входять до
списку найдорожчих друкованих
книг планети. Збереглося 119
примiрникiв першого видання, з
яких 11 – у приватних руках. У
2010 роцi один з них (iз колекцiї
лорда Гескета) пiшов з молотка на
аукцiонi «Сотбiс» за 11,5 мiльйона
(!) доларiв.
Птахи Америки – це пернатi,
природнiм ареалом проживання
яких є Пiвнiчна та Пiвденна Америка. Є суто американськi аборигени: наприклад, сич-ельф –
мiнiатюрна «кактусова сова» не
бiльше 14 сантиметрiв, яка живе
серед кактусiв на пiвднi США,
оляпка – невеличка (20 сантиметрiв
завдовжки)
пташка
зустрiчається в районi швидкоплинних гiрських рiк; вона вмiє занурюватися в воду й бiгати по дну
водоймища в пошуках поживи.
У США доволi багато рiдкiсних
видiв. Для прикладу, на островi Гувентуд, поблизу Флориди, живе
найменша пташка нашої планети –
колiбрi-бджiлка завбiльшки 5 сантиметрiв разом з дзьобом. Хоча
взагалi-то в США рiзновидiв
колiбрi кiлька десяткiв, а ареал
їхнього проживання сягає Аляски.
В Андах промишляє один з
найбiльших лiтаючих птахiв нашої
планети – андський кондор з довжиною тiла до 135 сантиметрiв i
розмахом крил - 3,1 метра. Ще на
початку минулого столiття цi
гiгантськi чорнi птахи з бiлою
смужкою на крилах i бiлими
пiдкрильниками, голою, вiд сiруватого до червоного кольору
шкiрою голови та шиї, гнiздилися в
горах уздовж захiдного узбережжя Пiвнiчної Америки, вiд рiки Колумбiї в Канадi до Нижньої
Калiфорнiї в Мексицi. Ще ранiше
ареал їхнього проживання простягався далi на схiд, майже до Скелястих гiр. З 1930-х рокiв цей вид

зустрiчається лише на невеликiй
територiї США, в калiфорнiйських
горах Сьєрра-Невада. Найбiльш
рiзке скорочення популяцiї андського кондора вiдбулося в 1880-тi
роки в результатi знищення гнiзд,
коли фермери звинуватили кондора в нападах на ягнят i боронилися вiд нього найпростiшим способом - вбивали. Пiдстпрягнулися
й золотошукачi - з мiшкiв махових
крил цього птаха робили бесаги
для зберiгання золотого пiску.
Цiнувалися й опудала кондора. До
1960-го року в природi лишилося
менше 60 птахiв цього виду.
Орнiтологи вдарили на сполох й
занесли його до нацiонального
реєстру, пробуючи примножити.
Однак руйнувати завжди легше,
нiж будувати. За десятилiття вченим вдалося збiльшити популяцiю
лише на 16 пташенят, тодi як мало
б бути в разiв чотири бiльше. Сьогоднi в спецiальних розсадниках
утримується ще кiлька десяткiв
андських кондорiв, яких у США
називають калiфорнiйськими, вирощених з яєць, узятих у природi.
Сучаснi орнiтологи дослiдили
майже пiвмiльйона птахiв й зробили висновок, що пернатi, що живуть на територiї Пiвнiчної Америки, з року в рiк стрiмко дрiбнiшають, зменшується розмiр їхнiх
крил та вага. За однiєю з найбiльш
поширених версiй, усе це вiдбувається через глобальну змiну
клiмату на планетi, за iншою, - через брак поживи на землi. Але, на
думку бiологiв, найбiльшу причину
слiд шукати в царствi й сутностi
homo sapiens. За останнi чотири
столiття, вважають захисники природи, знищено 86 видiв птахiв. Наприклад, смерть мандрiвного голуба вiдбувалося на очах у всього
людства. До початку ХІХ столiття
на пiвнiчноамериканському континентi було до 5 мiльярдiв цих
птахiв. Нiжнє м’ясо голуба вважали делiкатесом, а його звичка пересуватися й гнiздитися великими
зграями перетворила його на легку здобич для людей. У 1880 роцi
популяцiя цих птахiв обраховувалася сотнями, в 1890-му – десятками, останнього бiдолаху застрелили в 1899 роцi.
У 1888 роцi за один тиждень на
аукцiонi в Лондонi було продано
400 тисяч мертвих колiбрi, вiдтак,
протягом кiлькох десятилiть кiлька
видiв колiбрi зникли безслiдно.
Мода диктувала свої права. Тривалий час у Європi були доволi модними брошки з тушками колiбрi.
Сотнi тисяч тушок та пiр’я екзотичних птахiв лежали в коробках
гендлярiв, очiкуючи, коли вони
знадобляться для прикраси дамських капелюшкiв. У свiтi до сьогоднi iснує пiдпiльна контрабанда
й торгiвля птахами, об’єктами якої
стають зникаючi й рiдкiснi види.
Американськi дiлки в цьому
бiзнесi не виняток.
У груднi 1995 року в Лос-Анджелесi вiдбувся резонансний судовий процес над Вiльямом Вагнером, Ла Джоллою та Браєном
Бредлi, якi керували цiлим трансконтинентальним синдикатом, що
займався контрабандою яєць диких рiдкiсних птахiв. Злочинцi отримали по 7 рокiв тюремного
ув’язнення.
До «Червоної книги» сьогоднi
занесено навiть нацiональний символ Америки - бiлоголового орлана. Священний птах у культурах
багатьох корiнних мешканцiв континенту, пiр’я й кiгтi якого використовуються й сьогоднi в церемонiальних костюмах iндiанiв,
став всеамериканським птахом у
1782 роцi, коли його зображення
з’явилося на великiй печатцi –
гербi США. Ця iдея належить секретаревi Континентального Кон-

гресу Чарльзовi Томпсону. Хоча
мало не перемогла iнша iдея - обрати нацiональним птахом дикого
iндика, що врятував життя багатьом першим поселенцям, якi шукали в Америцi прихистку й свободи.
За легендою, пiд час однiєї з перших битв за незалежнiсть молодої
пiвнiчноамериканської республiки
бiлоголовi орли, розбудженi
пострiлами, вилетiли з гнiзда i з
криками закружляли над головами бiйцiв. «Вони кричать за свободу!» - нiби-то вигукнув хтось з американських патрiотiв i його голос
пiдхопили iншi, це надихнуло, додало сил i битву було виграно. Вважається, що бiлоголовий орлан
символiзує силу, мужнiсть, свободу й безсмертя. У другiй половинi
ХХ столiття популяцiя бiлоголового орлана на територiї континентальних штатiв США суттєво зменшилася й навiть опинилася пiд загрозою зникнення. Однак браконьєрiв не зупиняли навiть штраф
у 5 тисяч доларiв та тюремне ув’язнення. Цiна пiр’я бiлоголового орлана на «чорному ринку» була вищою - понад 10 тисяч доларiв за
голову.
Завдяки спецiльним розпорядженням та законам на державному
рiвнi їхню популяцiю вдалося всетаки вiдродити. З 1966 року бiлоголового орлана занесено до Червоної книги США й сьогоднi до
нього ставляться «по-державному» - коли в листопадi 1987 року
один бiлоголовий красень вирiшив
помандрувати свiтом, вилетiв з
США й перетнув Атлантику, приземлившись на пiвденно-захiдному узбережжi Ірландiї, його там
вже чекала цiла делегацiя науковцiв, ветеринарiв i дипломатiв.
А проваджати великого американця перед польотом на батькiвщину
прийшли першi особи Ірландiї.
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