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Центр української культури в Гантері 
«Музика в Ґражді»

ПроГрама на сезон-2013 
6-го липня �������Доброчинний концерт за участю скрипальки Соломії 

Івахів, челістки Наталі Хоми та піаніста Володимира 
Винницького 

13-го липня �����Презентація книжки Юрія Тарнавського «Квіти 
Хворому» 

20-го липня �����Речиталь піаніста Йосипа Єрміна зі Львова
27-го липня �����Концерт «Peter Nelson Jazz Quartet»
3-го серпня ������«Віденський вечір» – струнний квінтет – скрипалі 

Анна Рабінова і Бела Горват, віоліст Рандолф Келлі, 
челістки Наталя Хома і Марта Баґратуні�

10-го серпня ����Діточий концерт вихованців школи співу українських 
народних пісень

17-го серпня ����Концерт солістки Київської Опери Лесі Олексієвої�
31-го серпня ���Концерт скрипальки Соломії Сороки і піаніста Артура 

Ґріна�

Всі концерти відбуваються в Ґражді при дорозі 23-А в Jewett, N�Y�
Додаткові інформації поміщені на веб-сторінці  

www.GrazhdaMusicandArt.org. 

Курси народноГо мистеЦтва
29-го липня до 1-го серпня – Писанки і Кераміка  
      (інструктор С� Зєлик)

5-го до 9-го серпня – Вишивання (інструктор Л� Волинець)
29-го липня до 9-го серпня – Спів для дітей від 4 до 10 років  
                                                   (інструктор Анна Бачинська) 

Реченець зголошення на курси – до 15-го липня  
за тел� (212) 533-6419 або (518) 989-6218
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65 рядків від редактора
Щойно вся Америка, а разом з нею й ми, відсвятку-

вали День Незалежності Сполучених Штатів. Часто це 
святкування обмежується для більшості з нас спогля-
данням феєрверків, без усвідомлення, що це за свято і що 
це за країна, яка прийняла нас і дала можливість тут 
реалізовуватися. А варто було б замислитися бодай на 
День Незалежності США.

За цим днем стоять ріки пролитої крові, людські 
життя, роки безкомпромісної боротьби цілих поколінь 
американців. Вони розбудовували цю країну з нуля, при-
бувши з Європи в пошуках релігійної свободи з малими 
дітьми, каструлями, чайниками й сковородами. І... Бі-
блією, яка була для них найдорожчим скарбом. Тоді на цій 
землі не було ані міст, ані доріг, ані летовищ. Лише ліси, 
степи, пустелі... У штаті Орегон, у тамтешньому музеї 
я бачив на знімках, як піонери прокладали перші дороги в 
лісових хащах цих місць, як лупали скелю, аби пробити 
шлях крізь гори. То була не просто тяжка – титанічна 
праця. І, диво дивне, вони не тільки вижили в тих умовах, 
а й зуміли розбудувати велику країну, до якої потягнули-
ся мільйони шукачів кращої долі з усього світу. 

Ця країна стала форпостом свободи, прихистком для 
всіх гнаних і скривджених. Вони також приїздили сюди 
з однією валізою особистих речей і діркою в кишені. Але 
минали роки, й вони ставали успішними американцями, 
вливалися в цей багатонаціональний трудящий народ і 
гордилися своєю приналежністю до нього. Були серед цих 
гнаних і скривджених і українці. Спочатку шукачі землі і 
волі, а потім, по Другій світовій війні, мільйони політич-
них втікачів, які тікали від сталінської чуми. Вже в наші 
часи сюди, на землю Вашингтона й Лінкольна, приїхали 
сотні тисяч українців так званої четвертої хвилі. Вони 
тікали від безпросвітних злиднів, розпачу, тотальної 
неправди, від держиморд, які захопили в Україні владу й 
грабують, як хочуть, нещасний український народ. Вони 
ставали тут попервах прибиральниками й вантажни-
ками. Але мало-помалу вилюднювали й також вливалися 
в цей великий народ, мріючи про щастя для своїх дітей і 
онуків.

Америка тривалий час була для людства взірцем 
справедливої й успішної держави. Але останнім часом 
щось зламалося в цьому злагодженому механізмі. Днями, 
ремонтуючи авто, розговорився з індусом-іммігрантом. І 
він сказав мені страшні слова: «Звідси треба тікати. Ця 
країна приречена». Чому тікати? Чому приречена? Адже 
й справді навіть у порівнянні з тими роками, коли ми з 
дружиною приїхали сюди в 1996 році, жити стало важче, 
сутужніше. А тривога не полишає нас ані на мить. Якою 
буде Америка завтра, якою буде в ній доля нашого сина? 
Відповідей на ці запитання або немає, або вони дуже сумні.

Згадаймо, найбільшим скарбом перших переселенців з 
Європи була Біблія, а з усіма проблемами вони зверталися 
в молитві до Господа. Батьки-засновники США розбудо-
вували цю країну на християнських засадах, черпаючи 
мудрість і правду в Святому Письмі. Чи з того ж самого 
джерела черпають їх нинішні будівничі Америки? Від-
повідь очевидна. Мабуть, тому й буксує нині Америка, 
намагаючись вирватися з лабетів численних негараздів. 
І звертається при цьому не до Бога, а невідомо до кого, 
дозволяючи шлюби грішникам-гомосексуалістам і лесбіян-
кам, продовжуючи старі війни й розв’язуючи нові. А без 
Бога її справді чекає незавидне майбутнє. Але не будемо 
в дні всеамериканського свята песимістами. Вірмо в 
мудрість цього великого народу і його керманичів. Вірмо, 
що американці згадають, на яких підвалинах зводилася 
їхня держава, і скажуть у молитві не як пустопорожню 
скоромовку, а замислившись над сенсом сказаного: «God 
bless America!».

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

Наголоси й акценти

Арсеній Яценюк під час бесіди з сенатором Джоном Маккейном у Вашингтоні

Візит голови політради та пар-
ламентської фракції  ВО «Бать-

ківщина» Арсенія Яценюка до США 
викликав істерику деяких записних 
захисників режиму Януковича. Зро-
зуміло, що це свідчить про фобії ни-
нішньої влади, зокрема про її страх 
перед опонентами. Проте, аби про-
владна заангажована риторика не 
вводила українців в оману, я викладу 
реальні факти про цей візит, оскіль-
ки, на відміну від «адвокатів» режи-
му, я мав стосунок до його плануван-
ня, брав у ньому участь, бачив усе на 
власні очі та чув на власні вуха.

Візит Арсенія Яценюка до Ва-
шингтона, який відбувся 23-26 черв-
ня цього року, планувався заздале-
гідь. В американській столиці хотіли 
бачити й чути лідера об’єднаної опо-
зиції, і дата поїздки була визначена, 
виходячи з графіків роботи Верхо-
вної Ради України та Конгресу США 
й перебігу політичних процесів, 
пов’язаних з об’єднанням опози-
ційних партій і проведенням акції 
«Вставай, Україно!» .

Перед нами стояло кілька за-
вдань. 

Перше – використати весь потен-
ціал американської дипломатії для 
того, щоб підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС таки стало 
реальністю.

Друге – сприяти якомога швид-
шому звільненню Юлії Тимошенко з 
в’язниці.

Третє – представити та обговори-
ти стратегічний план змін в Україні, 
який розробляє наша команда на-
передодні президентських виборів.

Програму переговорів можна 
умовно поділити на декілька блоків: 
зустрічі з американською адміні-
страцією: заступником держсекре-
таря США з політичних питань Венді 
Шерман та спеціальним помічником 
Президента США, головним дирек-
тором з питань європейських справ 
у Раді національної безпеки Карен 
Донфрід; зустрічі з лідерами Конгре-
су США: лідером більшості в Сенаті 
Діком Дурбіном, лідером меншості в 
Сенаті Джоном Маккейном, лідером 
більшості у комітеті в закордонних 
справах Палати представників Елі-
отом Енгелем та співголовою Гель-
сінської комісії Конгресу США Кріс-
тофером Смітом; зустріч з першим 
заступником виконавчого директо-
ра МВФ Дейвидом Ліптоном; зустрі-
чі з експертами та науковцями: пу-
блічна промова в Брукінгс-інституті, 
дискусія у Freedom House та зустрічі 
з українською громадою США; зу-
стріч із представниками американ-
ського бізнесу та інвесторами.

Чому відбулися саме такі зустрі-
чі? Чому ми планували саме такий 
графік? Відповідь проста. Ми мали 
перед собою чітке завдання й чіткий 
план, для виконання якого нам по-
трібен був саме такий графік та саме 
ці співрозмовники.

Заступник держсекретаря з по-
літичних питань Венді Шерман від-

повідає за політику США у Європі. 
Саме вона веде українське питання і 
в березні цього року була в Україні та 
зустрічалася з президентом Януко-
вичем.

Після цього відбувся коротко-
терміновий «прорив» української 
дипломатії у США – візит міністра 
Л.Кожари до Вашингтону і зустріч 
із держсекретарем Джоном Керрі. 
З офіційного повідомлення відомо, 
що Керрі говорив з Кожарою про 
перспективу підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС та припинення по-
літичних переслідувань і звільнення 
Юлії Тимошенко.  

Карен Донфрід щойно призна-
чена на високу посаду в Білому домі 
й Раді національної безпеки та вхо-
дить у найближче до президента 
Обами коло людей. Вона є ключо-
вою особою у формуванні політи-
ки адміністрації президента щодо 
України та Європи загалом.

Переповідати зміст цих зустрічей 
можна довго, але окреслю головне: 
американська адміністрація цілко-
вито підтримує євроінтеграційні ба-
жання України, її незалежність у всіх 
вимірах та веде розмови з Янукови-
чем про припинення політичних пе-
реслідувань і термінове звільнення 
Юлії Тимошенко.

Стало зрозуміло, що Янукович 
при обговоренні питання Тимошен-
ко постійно змінює вимоги та умо-
ви, чим формує в американської 
адміністрації враження про себе як 
про політичного «наперсточника» та 
швидко втрачає досягнуті мінімальні 
дипломатичні завоювання.

Що стосується перспективи під-
писання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, то варто відзначи-
ти, що офіційний Вашингтон зайняв 
чітку позицію: припинення політич-
них переслідувань, звільнення Юлії 
Тимошенко – підписання документу. 
Цей сигнал звучав на кожній зустрічі, 
а тому раджу оточенню президента 
Януковича набратися хоробрості і 
сказати йому правду.

Сенатор Дурбін є автором ухвале-
ної в листопаді 2012 року резолюції 
Сенату США стосовно України, яка 
закликає американський уряд засто-
сувати персональні санкції до людей, 
причетних до організації політичних 
репресій в Україні. Резолюція чин-
на й сьогодні. Нагадаю, що перший 
заступник генпрокурора України 

Р.Кузьмін позбавлений американської 
візи та права на отримання нової.

Після оголошення рішення Євро-
пейського суду з прав людини щодо 
Тимошенко Дурбін вніс проект нової 
резолюції із закликом до української 
влади виконати це рішення та звіль-
нити лідера української опозиції. 
Звертаю увагу істеричних захисників 
режиму, що ця резолюція не скасовує 
попередню, а містить у своєму тексті 
посилання на неї. Новий документ уже 
отримав схвалення у комітеті Сенату 
США в закордонних справах.  

Сенатор Дурбін протягом остан-
нього часу двічі відвідував Україну та 
мав зустрічі з Януковичем. Важливо 
розуміти, що Дурбін є лідером де-
мократів у Сенаті і тепер, після про-
ходження проекту резолюції через 
профільний комітет, він має одно-
осібне право призначити дату її роз-
гляду Сенатом.

Арсеній Яценюк із сенатором ді-
йшли згоди, що консультуватимуть-
ся перед винесенням проекту на 
голосування. Тим не менше, цілком 
зрозуміло, що голосування в Сенаті 
у разі невиконання Україною рішен-
ня Європейського суду з прав люди-
ни відбудеться не пізніше вересня 
цього року.

Лідер республіканців у Сена-
ті США Джон Маккейн виступає за 
внесення до тексту резолюції жор-
сткіших формулювань, що може 
стати неприємною реальністю для 
Януковича вже найближчими днями. 
Маккейн теж прийняв запрошення 
відвідати Україну. Візит можливий 
вже в липні цього року.

З проведених зустрічей на Капіто-
лійських пагорбах стало очевидним, 
що сенатори виступають провісни-
ками жорсткої позиції уряду США, а 
отже Януковичу варто змінити стра-
тегію спілкування з офіційним Ва-
шингтоном.

Перший заступник виконавчо-
го директора МВФ Дейвид Ліптон 
глибоко розуміє тупиковість еко-
номічної політики уряду Януковича 
– Азарова. Для запобігання паніки в 
Україні напевно не варто перепові-
дати суть розмови, але скажу одне: 
уряд повинен терміново відмовити-
ся від практики популізму та дери-
бану бюджету і розпочати термінові 
реформи. Інакше нас очікують тяжкі 
випробування вже до кінця року.

Остап Семерак

ЩО РОБИВ У ВАШИНГТОНІ 
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК?
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З-За Ґрат

Якщо вирахувати вихідні дні та 
офіційні літні парламентські 

канікули, то залишилося лише 
67 робочих днів до вирішального 
саміту країн Східного партнер-
ства, на якому є шанс підписати 
історичну угоду про асоціацію 
між Україною та ЄС. Ця угода, по 
суті, і є початком вступу України 
до Європейського союзу, першим 
етапом повернення нашої нації 
до своєї історичної цивілізаційної 
спільноти. Додому… Після глибо-
кої історичної коми.

Хто має сміливість завадити 
цьому поверненню або бездар-
но провалити його, зупинивши 
наш природний розвиток? Мо-
жуть. І завадити, і безкарно про-
валити. Бо, виявляється, вбивство 
можливості стати громадянами 
об’єднаної Європи не настільки 
вже й вагоме для більшості гро-
мадян. Не настільки вагоме, як 
вирубка дерев у стамбульському 
парку Гезі. Виявляється, мільйо-
нам українців зовсім не треба ви-
ходити на площі, подібні до стам-
бульської Таксім, заради свого 
європейського сьогодення.

Уже очевидно, що в Україні ніхто 
ні на які площі не вийде. Чи то ор-
ганізаторів немає, чи то організо-

вуватися немає настрою, а якщо і 
вийде хтось, то обов’язково один 
проти одного, за гроші і на поло-
вину робочого дня. Не досягли ми 
ще духовної єдності зі своєю неза-
лежною країною, не злилися з нею 
на молекулярному рівні, як зі сво-
їми дітьми, або батьками. Ще не 
вміємо вболівати за неї, як за своє 
життя. Не вистраждали ми так важ-
ко, як інші народи, права мати свій 
клаптик безцінної землі у Всесвіті. 
Не заплатили ми за це право ані 
кров’ю, ані стражданнями близьких 
нам людей. А тих, хто замість нас 
таки заплатив життям за нашу неза-
лежність, ми або ненавидимо, або 
проклинаємо.Такі ми є. І тому нас 
сьогодні безперешкодно можуть 
повести в будь-якому напрямку без 
особливих зусиль та пояснень. Хоч 
на стрижку, хоч на бійню. Будуть 
водити, поки ми не дозріємо, і не ві-
зьмемо все в свої руки.

А що робити саме зараз, коли 
залишилося всього 67 робочих 
днів для виконання десяти кри-
теріїв, запропонованих Європей-
ським Союзом і без виконання 
яких не відбудеться підписання 
угоди? Я кажу саме десяти кри-
теріїв, бо той одинадцятий, який 
стосується мого звільнення, не 
потребує консолідації зусиль 
усього суспільства та залишаєть-
ся на совісті персонально Віктора 
Януковича.

Усього за 67 робочих днів політи-
ки України повинні провести саме ті 
реформи з демократизації суспіль-
ства, які не спромоглися зробити 
за останні двадцять два роки неза-
лежності, бо критерії, які ми мусимо 
виконати, саме про це. Не виконали 
не тому, що не знали що і як пра-
вильно робити. Коли, нарешті, усе 
поділили — демократія знову не на 
часі, бо тепер виникла необхідність 
зберігати владу попри все, заради 

захисту нажитого «непосильною» 
працею. Чи є в нас упевненість, що 
за таких умов у нашій авторитарній 
країні влада взагалі хоче чесно ви-
конувати визначені ЄС критерії? 
Може, ми марно сподіваємося на ці 
67 робочих днів?

Сотні офіційних осіб щодня 
повторюють мантри про безаль-
тернативність європейського ви-
бору та невідворотність членства 
в Митному союзі. Ці мантри пара-
доксально чергуються. На офіцій-
них зустрічах із лідерами Євразій-
ського союзу лунають українські 
заяви про безальтернативність 
шляху в ЄС, і навпаки, на самітах 
Європейського Союзу поперед-
жають про невідворотність вступу 
України до Митного союзу.

Кожого разу, коли зусиллями 
дипломатичних відомств керівни-
ків нашої країни заносить занадто 
близько до одного з двох інтегра-
ційних полюсів, вони, як наші пра-
щури, рефлекторно відстрибують 
від цієї природної небезпеки в 
діаметрально протилежний бік. За 
цими стрибками цікаво спостері-
гати, як за мистецтвом безпорад-
ності, але ці стрибки неможливо 
назвати державною стратегією.

Як за 67 робочих днів можна 
провести демократизацію краї-
ни згідно з десятьма критеріями 
ЄС, якщо достеменно невідомо, 
чи взагалі прийняв Янукович по-
зитивні рішення щодо доцільнос-
ті як самої демократизації, так і 
обрання  європейського вектору 
розвитку? Його справжні плани 
такі ж непрозорі, як і паркани в 
Межигір’ї. Складається враження, 
що керівник країни зовнішньополі-
тичний курс уже обрав. І цей курс 
— Меживектор’є.

Як у такому цейтноті й за таких 
обставин не дозволити зірвати 
підписання угоди? А точніше, як не 

дати їм зірвати, провалити наше 
успішне майбутнє? Я вважаю, що 
є тільки один шанс — треба негай-
но, практично вже зараз, вивести 
весь підготовчий процес до підпи-
сання угоди в публічну площину на 
загальнонаціональний рівень. Тре-
ба забезпечити прозорість кожної 
деталі переговорів, кожного кроку 
виконання критеріїв. Шляхом по-
вного суспільного контролю тре-
ба не дозволити правлячій партії 
кинути до парламенту законопро-
екти сумнівної якості, які під при-
криттям своєї «європейськості», 
будуть проштовхувати посилення 
авторитарних тенденцій у нашій 
країні (наприклад, закон про за-
гальнонаціональний референ-
дум).

Опозиція, звісно, повстане про-
ти такої фальші та буде призначе-
на винною за зрив консенсусного 
голосування за «європейські» за-
кони й у цілому за зрив підписання 
угоди.

Тільки максимально публіч-
на, злагоджена, цілком скоорди-
нована робота влади, опозиції, 
громадянського суспільства, єв-
ропейських структур та, нарешті, 
журналістів допоможе зробити 
диво за 67 робочих днів.

Тому я хочу ще раз акценто-
вано повторити і ще раз більш 
чітко деталізувати план, який я 
запропонувала суспільству у сво-
їй статті «День Європи» і який, на 
жаль, поки що не реалізований. Я 
вважаю, що треба негайно ство-
рити нову організаційну структу-
ру на кшталт круглого столу або 
асамблеї, яка буде активно та 
публічно діяти від сьогодні і до 
вступу в законну силу угоди про 
асоціацію, включаючи підписання 
та ратифікацію цього документа. 
Пропоную назвати цю структуру 
Національний круглий стіл «По-

розуміння заради європейського 
майбутнього», бо при такій робо-
ті, як сьогодні, це майбутнє може 
просто ніколи не настати.

Хочу запропонувати ключові 
принципи організації та діяльності 
такого НКС.

Перше. Повноправними учас-
никами Національного круглого 
столу мають стати: особисто пре-
зидент України, визначені ним по-
садові особи його адміністрації та 
уряду, голова Верховної Ради та 
лідери всіх парламентських фрак-
цій, керівники профільних комі-
тетів Верховної Ради, які беруть 
участь у євроінтеграційних проце-
сах, представники Венеціанської 
комісії, делегації Європейського 
Союзу, лідери політичних груп 
Європарламенту та посли ЄС в 
Україні. Доцільно запросити до 
роботи екс-міністрів закордонних 
справ усіх українських урядів. Най-
головніше — серцем цього Націо-
нального круглого столу має стати 
участь у його роботі моральних 
авторитетів націй, лідерів громад-
ських рухів та організацій, які не 
дадуть політикам діяти безвідпо-
відально або за подвійними стан-
дартами.

Друге. Національний круглий 
стіл обов’язково мусить мати ді-
ючий виконавчий орган, який за-
безпечить його організацію та 
ефективну діяльність. Він може 
складатися з керівників секрета-
ріатів Адміністрації президента та 
Верховної Ради, фракцій та комі-
тетів.

Третє. На першому засіданні 
має бути затверджено план спіль-
ної роботи з виконання критеріїв 
ЄС. Кожне засідання має завер-
шуватися ухваленням письмових 
рішень з усіх питань, обов’язкових 
для затвердження в парламенті та 
уряді.

Четверте. Національний кру-
глий стіл варто скликати раз на 
тиждень та проводити його від по-
чатку до кінця в присутності пред-
ставників засобів масової інфор-
мації, прозоро, конструктивно та 
відповідально. Безумовно, треба 
відтермінувати літні парламентські 
канікули до завершення всіх справ 
з виконання передумов до підпи-
сання угоди. Я прошу українських 
парламентарів пожертвувати — ні, 
не життям, — лише черговою від-
пусткою заради України.

П’яте.  Місце проведення Наці-
онального круглого столу має бути 
нережимним та територіально 
нейтральним для всіх учасників, 
легко доступним для журналістів 
та спостерігачів.

Таким місцем може бути Укра-
їнський дім в Києві. Особливо 
символічно, що він знаходиться на 
Європейській площі в центрі сто-
лиці України.

Шосте. Під час обговорення 
європейських законопроектів та 
ухвалення рішень бажано мати по 
кожному принциповому питанню 
консенсусні рішення, безумов-
но, якщо учасники Національно-
го круглого столу здатні мудро, 
відповідально та результативно 
працювати заради європейського 
майбутнього України.

Робота такої консолідуючої 
системи, як Національний кру-

глий стіл, може, при бажанні, дати 
шанс швидко та публічно знайти 
порозуміння з усіх спірних питань, 
які стосуються виконання критері-
їв ЄС. Важливо, що цей процес у 
такому форматі знаходитиметься 
під постійним публічним контр-
олем громадськості та засобів ма-
сової інформації. Завжди можна 
буде визначити рівень щирості по-
літиків та справжності їхньої про-
європейської риторики.

Я пропоную сучасним політикам 
дослухатись до моєї поради, бо як 
би я була сьогодні на місці президен-
та України, я саме так і організувала 
б роботу в ці останні 67 робочих днів 
перед самітом у Вільнюсі. Бо фраза 
«в листопаді життя не закінчується» 
— це не позиція лідерського тину. 
Але я не президент України і тому 
можу давати лише поради.

Саме тому, що сьогодні ми так 
далеко відійшли від демократії та 
свободи, саме тому, що я не пе-
реконана в щирості європейських 
прагнень української влади, мені 
майже не віриться, що Національ-
ний круглий стіл розпочне свою 
роботу, що 67 робочих днів будуть 
використані на всі сто відсотків за-
ради України, і що ми, як сильна 
нація, витримаємо іспит на вступ 
до європейської спільноти.

Але моя надія — на керівну роль 
у цьому процесі моральних та ін-
телектуальних лідерів нації. Тільки 
вони змусять політиків діяти по-
державницьки та започаткувати 
Національний круглий стіл, зро-
блять його роботу успішною.

Давайте, попри всі сумніви, з 
відданістю спробуємо цей план 
здійснити. Я все ж таки хочу вірити 
в успіх і буду працювати разом з 
вами, як зможу до останнього 67-
го робочого дня.

Юлія Тимошенко 
Качанівська колонія, Харків

67 дНів до ЄвроПи
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За київським часом

Будівничих «руского міра» в 
Україні чимало. Значно біль-

ше, ніж можна собі уявити. На їхні 
сліди можна натрапити всюди – у 
найнесподіваніших місцях у най-
неймовірніших образах та іпос-
тасях. Останнім часом в «битві за 
Україну» вони домоглися значних 
успіхів. В їхніх лавах – вище керів-
ництво країни, міністри страте-
гічних відомств, люди зі зброєю, 
судді та ключники в’язниць.  

Іноді вони буйні, але їх не-
можливо з кимось сплутати, іно-
ді – надто законспіровані. Буйні 
бувають ідейні та за гроші, але 
особливої загрози не становлять. 
Їхню «клініку» видно неозброєним 
оком, а тому завжди можна засто-
сувати протиотруту. Вони ходять 
хресними ходами, протестуючи 
ледь не проти таблички множення 
і моляться вбитому більшовиками 
царю Миколі ІІ, якого вважають 
святим. Їх легко впізнати за него-
леними обличчями, засмальцьо-
ваною одежею та божевільним 
блиском в очах. Часом, щоправда, 
вони мають і більш пристойний 
вигляд. Багато хто з них навіть но-
сить у кишенях депутатські манда-
ти і брендовий одяг.

Гірша справа із законспірова-
ними. Більшість з них «косять» під 
цілком нормальних, звичайних 
представників середнього кла-
су, політологів, журналістів, діячів 
культури, громадських активістів 
тощо. Вони монотонно провадять 
свою підривну діяльність, кожен на 
своїх місцях, тим самим завдаючи 
непоправної шкоди українській 
державності. Лише іноді, втра-
тивши пильність чи піддавшись 
спокусам прославитись, вони ви-
ходять на денне світло та демон-
струють свою справжню сутність. 
Їхня поява не завжди феєрична, 
проте завжди скандально-емоцій-
на, позаяк має за мету дешевий 
піар. У таких випадках важливо не 
потрапити під бризки їхньої слини 
– вона отруйна і може вбити.

«От ми зараз живемо з людь-
ми, з територіями, які маємо лише 
тому, що 1939 року товариш Ста-
лін так вирішив, що ми маємо так 
жити. Ніхто не запитував мене, 
моїх дідусів і бабусь, прадідів «так 
сказать». Разом нас помістив в 
одну державу, а відтак сказав, що 
ми з ними однієї нації та мусимо 
з ними жити і вважати їх своїми 
братами і сестрами.» Це уривок 
зі спічу «так сказать» журналіста 
Олександра Чаленка, який він ви-
голосив на «так сказать» презен-
тації нової книжки академіка Пе-
тра Толочка «Украіна в оранжевом 
інтерьєрє», закамуфльованій під 
круглий стіл на тему «Помаран-
чеві» пішли – Україна продовжує 
жити. Потрібно переписувати іс-
торію?» Щоправда, круглий стіл, 
радше, нагадував таємне зібран-

ня «союза меча і орала» присяж-
них і засідателів з роману «12 
стільців», які зійшлися послухати 
гіганта мислі, отця «русской де-
мократії» і особу, наближену до 
імператора Іполіта Матвійовича 
Вороб’янінова, але не в цім річ. 
Такими сходинами ветеранів-інва-
лідів нікого не здивуєш. Важливо 
інше – продовження думки «так 
сказать» журналіста Олександра 
Чаленка, де відкривається глибин-
на суть отрути «Руского міра»: 

«Руский мір» відтепер загли-
блюється під шкіру і навіть у кіст-
ковий мозок. Підтасовується май-
же все. Стираються одні факти, а 
натомість вигадуються інші. По-
чинаючи від форм хрестів і стилів 
новозбудованих в неукраїнському 
стилі церков з типово московськи-
ми цибулинами замість нормаль-
них бань, та завершуючи тракту-
ванням у шкільних підручниках 
війни 1812 року як «вітчизняної». А 
те, що у нас переважно всім бай-
дуже до цього, то просувати дия-
вола в деталях дуже просто.

Насправді, галичани – це не 
українці, це русини тобто руські. 
Українцями їх зробили австріяки, 
втіливши на них свій український 
проект. Потім цих жертв габсбурзь-
кої пропаганди галичан-українців, 
як вірус, перекинули на Наддні-
прянщину, тож вони там почали 
псувати повітря та робити укра-
їнцями вірнопідданих малоросів 
царя-батюшки. Козаки на Січі з 
тіла і крові українці, як колись вва-
жалося, виявляється були не зо-
всім українцями, позаяк послуго-
вувалися не такою українською, як 
вважають буржуазні націоналісти, 
а такою, якою нині спілкуються на 
околицях «города Донецка», і слу-
жили не Україні, а царю й отєчє-
ству, як показали Бортко й Ступка 
(царство йому Небесне) у своєму 
«ідеологічно правильному» «Тарасі 
Бульбі». Всі, хто боровся за неза-
лежність України, були колаборан-
тами, або щонайкраще бандитами, 
вони не лише не можуть бути геро-
ями України, а й навіть українцями, 
адже насправді вони також вигадки 
габсбурзької пропаганди, тому що 
і Україна – вигадка, та й українці 
також. Є на світі лишень «святая 
Русь» і «рускій мір» і «больше ніче-
го».

Ще трохи – і саме таку концеп-
цію можуть викладати в україн-
ських школах. Паралельно при-
бравши з програми українську 
мову і літературу як суцільні міс-
тифікації, які передбачають ви-
вчення творів такого «вовкулаки», 
за твердженням Бузини, як Та-
рас Шевченко, що дозволяв собі 
вживати у віршах образливі сло-
ва «москаль», «жид», «лях» тощо. 
Справжній український патріот на 
посаді міністра освіти, видатний 
учений і педагог Діма Табачнік, 
якого ці слова образили до моз-
ку кісток, докладе всіх можливих 
зусиль, щоб більше ніколи таких 
вовкулак-антисемітів на уроках з 
української літератури не вивчали, 
та й сама українська література 
зникла, як цілком нікчемне явище 
на тлі великої російської.

Дико? Аніскілечки. Люди, які 
вірять у таку ахінею або займа-
ються її продукуванням і просу-
ванням в маси, нині, виявляється, 
неабияк занепокоєні… ви не по-
вірите – фальсифікацією історії. 
На презентації нового «шедевру» 
академіка Толочка, який взявся 
вивести на чисту воду сучасних 
українських істориків, що дослі-
джують білі плями і намагаються 
розповісти світові про всі жахіття 
більшовицької окупації України, 
більшість присутніх справді ви-

словлювали занепокоєння з при-
воду того, що замість вивчати пе-
ремоги в соцзмаганнях і біографії 
героїв соціалістичної праці молоді 
історики копирсаються у таємних 
архівах і витягують на світ Божий 
скелети й шантажують ними сус-
пільство.

Таких істориків сам Толочко 
звинувачує в знищенні історії, 
неконструктивному підході та 
культивуванні в українців «комп-
лексу ущербності». Дивуватися 
йому, загалом, немає сенсу, адже 
хіба можна дивуватись академіку 
НАН України, який не вважає Го-
лодомор геноцидом і дозволяє 
собі називати розділи книжки на 
кшталт «Рускій язик – общєє куль-
турноє наслєдіє Росії і Украіни», 
що для історика є повною нісеніт-
ницею. Мало того, він є дійсним 
членом президії міжнародної гро-
мадської організації «Всємірний 
рускій народний собор», створе-
ною під патронатом ФСБ, і запро-
шує на свою презентацію такого 
цінного «так сказать» журналіста 
Олександра Чаленка. Дивувати-
ся не варто, але й недооцінювати 
також. Бо крапля, кажуть, камінь 
точить. Тим паче, за умови на-
лежного фінансування зацікавле-
ної сторони, чиї представники в 
ролі культурних аташе чи праців-
ників якихось інституцій завжди 
присутні на такого типу заходах 
і за повної інертності та відсут-
ності спротиву з боку Української 
держави. Хоча про який спротив 
може йти мова…

Згідно з оприлюдненим не-
щодавно дослідженням, в Україні 
відбувається масова дискриміна-
ція українськомовних громадян 
як споживачів за ознакою мови, 
заборонена статтями 3, 4, 8 та 14 
Конвенції «Про захист прав і осно-
вних свобод людини 1950 року». 
Відповідно до чинного законодав-
ства україномовних клієнтів мають 
обслуговувати українською, але в 
нас закон як дишло.

Проведений 2011 року волон-
терами Громадського руху «Не 
будь байдужим!» моніторинг ка-

фе-барів-ресторанів столиці ви-
явив порушення у 66% випадках. 
Зокрема, це обслуговування, 
оформлення меню, прейскурантів 
та розрахункових документів ро-
сійською мовою. Здебільшого по-
рушення відбуваються внаслідок 
незнання власниками й адміні-
страціями закладів чинного зако-
нодавства про мови та законодав-
ства про захист прав споживачів. 
Доволі часто власники, яким пові-
домлено про порушення, самі змі-
нюють ситуацію. Проте в певних 
випадках доводиться звертатися 
до відповідних державних органів 
чи органів місцевого самовряду-
вання, на які законодавчо покла-
дено функції із захисту прав спо-
живачів. Здавалось би дрібниця, 
але з таких дрібниць складається 
все життя і вони є цеглинками в 
побудові «руского міра», які потро-
ху закладають такі собі «інертні» 
добропорядні громадяни України, 
самі того не відаючи.

І таких цеглинок ціла купа і, коли 
деякі з них ще можна виправити, 
спираючись на закон, то вплинути 
на інші неможливо. Коли бардак 
у голові, то жодному закону не до 
снаги його вилікувати. Тим паче, в 
нашій державі. Якою логікою, на-
приклад треба керуватися, щоб 
живучи в столиці України, вирі-
шити назвати власний ресторан: 
«Блінофф», «Тургєнєф», «Апрєль», 
«Нєвскій», «Шляпа», «Ваше Благо-
родіє», «Калинкинъ», «Столипін», 
«Собраніє», «ПатіФонъ», «Ресто-
град Імперія», «Скатєрть-Само-
бранка», «Романковская Усадьба», 
«Калінка-Малінка» чи «Купеческій 
дворъ», «Разгуляєво». Невже не 
можна вигадати інших назв, які б 
хоч трохи відповідали місцевим 
особливостям і колориту? Не вар-
то все зводити до шароварів і ха-
ток-мазанок, але невже успішність 
та популярність закладу насправді 
залежить не від якості обслугову-
вання, а від назви, яка закінчуєть-
ся на фф?

З тієї самої опери назва ба-
нальної горілки, яка продається 
в магазинах. Не вдаватимемось 

у подробиці, пов’язані з якістю, 
але якого біса українську горілку, 
вироблену з українського спирту, 
вигнаного з української пшениці, 
яка виросла в українському чор-
ноземі, називати Medoff , Nemiroff 
, Stoletov, «Благов», «Мърная», 
«Мягков», «Шустов», «Балашовъ», 
«Бондаревъ», «Калганофф». Вона 
що, краще питиметься?  …

А назви котеджних містечок до-
вкола Києва: Романово, Плютово, 
Озьорний хуторок. Та сотні укра-
їнців, які із задоволенням хотіли б 
собі придбати хатинку за містом, 
навіть попри привабливі умови, 
ніколи не зроблять цього лише че-
рез таку «привабливу» назву. Чому 
в усьому світі люди намагаються 
зацікавити туриста чи покупця чи-
мось особливим, своїм, автентич-
ним і не схожим ні на що, а в нас 
плютово і разгуляєво? Де логіка? 
Це навмисне чи ненароком? Це 
внаслідок браку інформації, куль-
тури, недовиховання, самоіденти-
фікації чи ще з якоїсь причини?

Насправді ця проблема і в го-
ловах, і в шлунках, і навіть у хреб-
тах. Комусь чогось бракує (освіти, 
культури, смаку – потрібне під-
креслити), комусь до вподоби 
прогинатись і він понад усе хоче, 
подарувавши українські святині 
– Лаври патріарху «лижнігу», як 
кличуть блогери Кіріла Гундяєва, 
комусь для повного щастя ви-
стачить «похлєбать щі», запити 
літрою «…офф», в якомусь «трак-
тірі» і проронити сльозу під «Мур-
ку», а хтось цілеспрямовано будує 
«рускій мір».

Хоч би як там було, але пів-
нічний цар-батюшка може й на-
далі спати спокійно. Його справа 
жива, «мір» будується, і коли гло-
бальна картинка все ще не така, 
як хочеться, то деталі пазлів вже 
дуже навіть правильні. Колись за-
лишиться лише скласти їх до купи 
та й годі. Готово. «Широка страна 
моя родная…»

Роман Малко,  
«Тиждень»  

 Карикатура  
Володимира Газіна

«рускіЙ мір» 
Проти украЇНи

Патріарх Кіріл – головний провідник ідеї впровадження «Руского міра» та теренах України



— Ніно Митрофанівно, що 
нового у Вашій творчості? 

— Просто живу і співаю! Постій-
но себе в чомусь реалізую. Я не 
стою на місці — експериментую.

— Чи не здається Вам, що 
нині люди стали менше співа-
ти? Раніше хоч у селах можна 
було почути українську пісню, 
люди більше співали… 

— На жаль, сьогодні у людей 

домінує споживацька нотка. На-
ївся-напився — і можна далі жити. 
Мене вражає сьогоднішнє наше 
буття, бо веселий спів — це енер-
гія, що лікує та очищає простір. 
Ось ми вранці прокидаємось і, 
доки позіхаємо, пташечки вже дав-
но цвірінькають. А люди забувають 
про те, що повинні встати з ліжка і 
сказати: «Боже, слава Тобі за все! 
За те, що я піднявся!» Треба потяг-
нутись у тій радості, що ти є, що ти 
— живий! Як думаєте, чому багато 
людей в нашій країні не працює? 
Тому що внутрішня енергетика вже 
зломлена, люди себе програму-
ють, що вони найнещасніші. А за-
галом, кожен може сьогодні мати 
і працю, і радість — треба тільки 
нести світло всередині серця. 
Якщо ти даєш позитив у простір, 
то й отримуєш його у відповідь. «Я 
хочу працювати, я хочу співати…»  
Знаєте, радість знаходить того, 
хто відгукнеться. Коли ти кличеш у 
радості, без зла, без претензій, то 
відповідь отримаєш. А коли в лю-
дині немає гармонії, коли у ній ви-
рує бажання помсти, зло, то нічого 
з цього не вийде. Енергія вбива-
ється. З цими людьми важко жити. 
Я відчуваю їх за кілометр.

— Траплялися прикрі випад-
ки з такими людьми? 

— Так, працювала я колись із 
жінкою, яка постійно розповідала 
мені негативні історії зі свого життя. 

Потім я не могла дійти додому — в 
мене був такий кепський настрій… 
Подивіться, скільки сьогодні роз-
лучень в Україні, скільки хворих у 
лікарнях, скільки невиліковних хво-
роб! Пам’ятайте: усе це — від зла. 
Те, що людина накопичувала в собі 
багато років. То енергетично за-
блоковані місця, які не лікуються. 
Багато дітей хворіє, а все через те, 
що в житлах панує негативна енер-
гетика. У хаті в присутності дитини 
не можна сваритись, її треба про-
грамувати на любов.

— Ви вже більше сорока ро-
ків живете зі своїм чоловіком 
— відомим художником Пе-
тром Гончаром. Невже ніколи 
з ним не сварились? 

— Бувало, звичайно, але я поча-
ла думати про це, вивчати людську 
психологію. Знаєте, є така сварка, 
коли треба людину на духовному 
рівні «поставити на місце» . Це не 
з’ясовування стосунків, а мораль-

на настанова. Якщо людина слова 
не розуміє, то можна підвищити 
голос. Але є й інші сварки: люди 
напиваються, а діти стають свідка-
ми брутальних лайок, навіть бійок. 
Ви знаєте, коли я познайомилась 
із майбутнім чоловіком, то сказа-
ла йому: «Петрусю, мій батько пив 
і твій також. Тож або ми будемо 
очищувати наш рід від цього бруду, 
або наші дороги розійдуться!» І об-
рали перше.

— Діти пішли вашим шля-
хом?

— Дочка співає разом зі мною 
в оркестрі «Київська камерата». 
Сама пише і робить аранжування 
пісень, але поки не має ані про-
дюсера, ані директора. Старший 
син після закінчення художньої 
академії пішов у ченці і дуже щас-
ливий. Молодший-художник, живе 
з нами.

— Ваш старший син по-
стригся в ченці? 

— Він зробив це за покликом 
серця. Ми його благословили. Я 
його питала: «А що коли тебе туди 
не пустять?» Та Іван мені відповів: 
«Не пустять — то я під дверима й 
помру…» Думаю, ці слова комен-
тарів не потребують.

— Ви раді, що у Вас склало-
ся саме так?

— Звісно. За все, що мені Бог 
послав, я вдячна. Іншої долі я б вже 
не хотіла. Тим більше, що всі при-
крі моменти життя позаду. Але, з 
іншого боку, якщо б їх не було, то, 
напевно, я не прийшла б до духо-
вності і не думала б так, як думаю 
сьогодні.

Один мій знайомий, розпеще-
ний колишньою телевізійною по-
пулярністю, любить розповідати 
про те, як його зустрічають зовсім 
незнайомі люди й кажуть, що щас-
ливі жити в одному районі або в од-
ному місті з ним. «Особисто в мене 
таких авторитетів небагато, — 
каже він,— але серед них завжди 
була й залишиться співачка Ніна 
Матвієнко, котра назавжди стала 
символом епохи. Саме цій жінці я 
можу сказати, що щасливий жити 
в один час з нею». 

— Ніно Митрофанівно, а Ваш 
чоловік любить співати? 

— О так. Він любить співати в 
авті. Як заведе… «Чом, чом, зем-
ле моя...» (Наспівує) . Кричить, як 
дитя мале. А я його в той момент 
дуже сильно люблю, бо мені подо-
бається, коли він перевтілюється 
у маленького хлопчика. Ми багато 
розмовляємо, особливо довгими 
вечорами, коли буваємо на дачі. 
Петро — дуже цікавий співрозмов-
ник.

— Про політику говорите з 
чоловіком? 

— Тільки з ним! Петро багато 
чого спрогнозував у нашій політи-
ці.

— Як Ви ставитесь до того, 
що нині відбувається в Украї-
ні?

— Тільки не треба шукати ви-
нних у цих бідах! Ми самі допус-
тили тих політиків до влади. Про-
блема — в людях, в нас самих. 
Це ми недозрілі! Мовчимо й тер-
пимо. Інтелігенція помирає тихо. 
Рідко хто з тих людей вистрибує 
з вікна чи спалює себе на пло-
щі. Вони не вміють боротися па-
лицями, бо їхня зброя — слово. 
А воно нікому нині не потрібне. 
Ми повертаємось рилом у зад! 
Подивіться, кого більше в Україні? 
Інтелігенції? Ні! Молоді? Ні! У нас 
багато літніх людей, яким мож-
на щось пообіцяти. Зрештою, їх 
можна купити. Але за це не можна 
судити, бо то статус нашої свідо-
мості…

— Як можете пояснити, чому 
з шести братів і п’яти сестер 
відомою співачкою стали саме 
Ви?

— Думаю, що Бог дав дар саме 
мені. Інші теж співають, але кожен 
по-своєму. Дві сестри отримали 
музичну освіту, але не захотіли йти 
далі. А я не залишила, оскільки ба-
чила в цьому нагороду. Нагороду 
Господа, що дав мені голос. Спо-
чатку вважала, що це данність, що 
дісталася у спадок від мами. Але 
потім зрозуміла, що Бог як дав, так 
само може і забрати, якщо людина 
не реалізує свій талант.

— Тобто, крім Божої опіки 
необхідно, щоб і сама люди-
на прагнула реалізувати своє 
призначення?

— Звичайно. У мене спочатку 
була мета, і все, що я задумала, 
відбулося. Деякі дивуються, але 
нас мама навчила молитися: «Бо-
женько, допоможи нам!» і «Дякую, 
Боженько, Тобі за все». Коли я ще 
була в хорі, вона порадила мені: 
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актуальне інтерв’ю

Ніна Матвієнко – один із символів України

Ніна Матвієнко в Нью-Йорку, на сцені театру ЛяМаМа

Про співрозмовницю: 
Ніна МАТВІЄНКО – ви-

датна українська спі-
вачка, народна артист-
ка України, лауреат 
Національної премії Украї-
ни ім. Т. Г. Шевченка, Ге-
рой України. Народилася 
10 жовтня 1947 року в селі 
Неділище, Ємільчинського 
району на Житомирщині в 
багатодітній родині (у сім’ї 
було 11 дітей). Дитинство 
майбутньої співачки було 
важким: працювати почала 
з 4-х років, через матері-
альну скруту батьки відда-
ли її до школи-інтернату. 
Працювала копіювальни-
цею на заводі «Хіммаш», 
помічницею кранівника. 
Співати любила змалку, 
навчившись цьому від ма-
тері Антоніни Ільківни. В 
1966 році записалася до 
студії хору імені Григорія 
Верьовки. З 1968-го, по 
закінченні вокальної студії 
при хорі, стала його соліст-
кою. Крім того, з 1968 року 
співпрацює з вокальним 
тріо «Золоті ключі». В 1975 
році здобула вищу освіту, 
закінчивши філологічний 
факультет Київського дер-
жавного університету імені 
Т.Г.Шевченка. 

У репертуарі співачки 
багато народних пісень, 
серед них обрядові, лі-
ричні, гумористичні, піс-
ні-балади, українські пісні 
XVII–XVIII сторіччя. Ніна 
Матвієнко співпрацює з 
відомими вітчизняними 
композиторами сучаснос-
ті; для неї пишуть свої тво-
ри Євген Станкович, Олег 
Кива, Мирослав Ско-
рик, Ірина Кириліна, Ганна 
Гаврилець і багато інших.

Вона зіграла в теле-
виставах («Маруся Чурай», 
«Катерина Білокур», «Роз-
лилися води на чотири 
броди»), художніх філь-
мах («Солом’яні дзвони», 
«Пропала грамота»), в ра-
діовиставах («Політ стрі-
ли», «Кларнети ніжності»). 
Співачка озвучила низку 
науково-популярних, хро-
нікально-документальних 
кінофільмів, теле– і радіо-
програм. У1988 році було 
знято відеофільм за участю 
Ніни Матвієнко «Русалчин 
тиждень». Серед автор-
ських театрально-режисер-
ських робіт співачки музич-
ний спектакль «Під сонцем» 
(1997) за участю японсько-
го танцівника Тадаші Ендо, 
а також грандіозне музич-
но-сценічне дійство «Зо-
лотий камінь посіємо ми» 
(1998). Заміжня. Має двох 
синів і доньку. Мешкає й 
працює в Києві.

НІНА МАТВІЄНКО:   
«ПІСНЯ – ЦЕ МОЯ СОВІСТЬ»



«Чому дівчата тебе не люблять? 
Тому що ти співаєш, ти записуєш-
ся на радіо, а вони ні. Зроби і для 
них щось добре. Розкажи там, хто 
у вас ще добре співає». Я так і зро-
била, сама вибрала дівчат, навіть 
тих, які були агресивно налашто-
вані по відношенню до мене. Ми-
нули роки, ми всі пішли з хору, але 
досі залишилися прекрасними по-
другами.

— Ваша мама записала 
диск народних пісень. Ініціато-
ром були Ви?

— Так. Коли в середині 70-х хор 
поїхав за кордон, а мене не взяли, 
я пішла в українське представни-
цтво фірми «Мелодія» та запропо-
нувала такий проект. І ми разом з 
мамою записали диск.

— До середини 80-х років 
Ви були невиїзні й усі закор-
донні гастролі хору прохо-
дили без Вас. З чим це було 
пов’язано?

— Просто не пускали, без 
жодних пояснень. Іноді доходили 
чутки, що мене вважають націо-
налісткою. Хоча нічого націона-
лістичного в мене не було. Я про-
сто не співала радянських пісень 
– про Леніна і партію. Який же це 
націоналізм? Але тоді цього було 
достатньо, щоб поламати людині 
долю. Страшні були часи.

— Чому так сталося, що 
саме тоді, коли ці часи закін-
чилися, Ви пішли з хору, яко-
му віддали 25 років життя?

— Так сталося. Мені здавалося, 
що ми – і керівник, і хор – повинні 
бути ближче до подій, які відбува-
ються в країні. А керівник сказав: 
«Я керую хором. Нам потрібно спі-
вати, а не вникати в політику, тому 
що на цьому всі погорять ». Пізні-
ше я зрозуміла, що він мав рацію.

— Невже така розмова мо-
гла бути достатнім приводом 
для того, щоб піти?

— У той час готувався новий 
союзний договір і багато членів 
колективу протестували проти 
нього. Я навіть зі сцени агітувала 
людей і готувала їх до незалеж-
ності. Але мене викликав керівник 
і сказав, що я повинна співати, а 
не агітувати. Мене відправили з 
гастролей… Я не образилася, ні. 
Просто вирішила дещо змінити 
своє життя. Але йти було нікуди, 
а тут ще захворіла сильно, зля-
гла на тиждень. А через тиждень 
прийшов до мене Валерій Матю-
хін, керівник камерного оркестру 
«Київська камерата», і запросив 
солісткою в колектив. Тому я не 
шукаю сьогодні правих і винних у 
моєму відході, так мало статися – і 
так сталося.

— Ніколи не пропонували 
повернутися?

— Ні. Та я б і не пішла.
— Під час роботи в хорі у 

Вас була сольна діяльність, 
була участь у вокальному тріо 
«Золоті ключі». Це не знайшло 
ніякого продовження?

— Так, ми співали утрьох: Марія, 
вдова Івана Миколайчука, Вален-
тина Ковальська і я. І коли я пішла, 
їм теж стало нічого робити в хорі. 
Але потім між нами відбулися певні 
непорозуміння. Я звикла говорити 
все, що думаю, а це не кожному по-
добається. І в нас вийшла незлаго-
да, яка затягнулася аж на три роки. 
Потім завдяки чоловікові і його по-
вчанням я перша пішла на прими-
рення. Я дуже їх люблю, вони мене 
люблять, і не ми винні, що так ста-
лося. Часто трапляється, що об-
ставини сильніші за нас.

— У чому полягає сьогод-
нішня ваша робота?

— Основна робота – це камер-
ний оркестр «Київська камерата». 

Часто запрошують в хор імені Лев-
ка Ревуцького, іноді працюємо в 
тріо «Золоті ключі», але запрошу-
ють вже не часто.

 — Ви вважаєте себе класи-
ком народного співу?

— Я ніколи не думала про це. 
Мені здається, зараз багато на-
родних співачок, які дуже цікаві.

— А представником шоу-
бізнесу себе вважаєте?

— Ні. Я живу так, як я живу. Так, 
мене запрошують на концерти, 
але у мене немає гастролей, у 
мене немає продюсера. Тому не 
знаю, шоу-бізнес це чи ні.

— Є в шоу-бізнесі виконав-
ці, з якими Ви ніколи б не по-
годилися співпрацювати?

— З тими, хто мене не запро-
сить. І ще: чи в змозі я зробити те, 
що вони запропонують.

— Кому з українських вико-
навців симпатизуєте?

— Для мене Анжеліка Рудниць-
ка – це жінка-подвиг, дуже сильна 
співачка і цікава людина. Росава 
– гарна дівчина, яка йде в житті 
своїм шляхом. Мені здається, у неї 
дуже великі перспективи. Україн-
ська естрада в цілому не погана 
– не вульгарна і в ній є мораль. Є 
«Божичі», є Олег Скрипка, є народ-
на пісня.

— У Ваших піснях квилить 
українська історія, і стільки 
в ній смутку… Вже ми стали 
державним народом, стаємо 
на рівні ноги, самі освічуємо 
собі шлях, але чи він буде?

— Віра нас живила стільки 
століть, давала нам силу. Тепер 
ми незалежні, а все одно є якась 
тривога, бо не так вона легко нам 
дасться ця воля, ця незалежність. 
Є підсвідома тривога, онде по-
дивіться, яка нині влада користає 
нашою незалежністю. Крадуть 
мільярдами, перетворюють Укра-
їну на пустку. Я вірю, що недовго 
їм ще жирувати, змете їх народ. 
А опісля якраз на жінок випаде 
тяжка ноша, на їхні плечі ляже від-
повідальність підняти Україну з 
руїни. Така нам доля випала. Тож 
кому сьогодні, як не жінці, стати 
на сторожі цього часу, зупинити 
цю трагедію, ну як вам сказати, 
ще, може, засвітити десь сонце 
в душі, в хаті, вікнах, запалити 
свічечку надії, врятувати сьогод-
ні нашу Україну. Україна – це не 
просто так. Україна — це вели-
кий образ, і як кожен образ, вона 
пройшла свій шлях. Україна – це 
люди, це земля.             

— Дивіться, скільки нас 
топтано, скільки нищено, 
якби інший народ, то хтоз-
на, чи він взагалі не зник би 
з лиця землі. Отже, мабуть, 
в генах нашої нації закладе-
на ота сила незнищеннос-
ті...

— Ви знаєте, в чому справа? 
Ми в душі не раби. Нам фізично 
нав’язана ота петля, отой зашморг, 
але він кожен день чекав своєї 
розв’язки. Тепер ніби розв’язали. 
А цей ланцюг, він на тілі сліди за-
лишив, ще плечі не розправлені, 
але вільні ми по своєму духу, і тому 
– скільки б їх не було – три, чотири 
століття, а цей дух свободи в нас 
не занепав. У тяжкий, тьмяний час, 
коли волею і не пахло, я сиділа і ду-
мала: що ж далі? І нині зло ходить 
по землі. У вигляді олігархів, вла-
доможців. Але молодь гарна. Мо-
лодь від природи росте, як листя 
при дереві — полетіло, прилетіло, 
приліпилося до чогось – живуче. 
Молодим і не пахла ніколи та роз-
кіш, яка раніше була для партійних 
функціонерів, що нині мають пер-
сональні пенсії і кричать: верніть 
нам наше! А оці скоробагатьки! 
Звідки в них оце багатство? Все 
це награбоване, забране в народу. 
Але час все розставить на місця. 
Ми повинні самі себе своїми діла-
ми переконати, що ми працелюбні 
люди, нам треба лише нечисть цю 
вимести і поставити доброго про-
відника. Сьогодні нас є кому тягти 
вниз, є багато ворогів у самостій-
ної України, і це не сини її, а яни-
чари. А найтяжче перевиховати 
яничарів. Синів дуже мало, вони 
поки що біля хати. А тим, що стали 
за кермо, а до того десь по сорок 
років працювали в чужій системі, 
якщо їм сказати: «Ось Україна, 
твоя рідна мати, вона вбога і про-
сить припинити пограбунок», вони 
не озвуться до неї. Така сьогодні 
наша Україна. Але є й інша, і це 
вселяє надію.

— Ми в Галичині часто говори-
мо, що нам оптимізм дає Східна 
Україна. Хай там менше людей, 
які стали на шлях національного 
і державного відродження, але 
вони дуже віддані українській 
справі, і їхні настрої передаються 
іншим. А які Ваші враження?

— Ви правду кажете. Вам це 
боліло все життя, це притаманно 
для Західної України – жити наді-
єю. А в нас все вимордувано, бо 
ми все життя були «під москаля-
ми». Де москаль проходить, там 
уже не піднімається трава. Там, 
якщо душа десь трошки пророс-
ла, то вона або згодом згине, 
або виросте аж через століття. 
У нас не виховували почуття па-
тріотизму з дитинства. Розуміє-
те, ми не знали слова «Україна», 
ми не знали, що ми є діти своєї 

землі, от десь є Батьківщина, але 
не під твоїми ногами і твоїми ру-
ками. Я не знала цього слова. В 
дев’ятнадцять років, зустрівшись 
з Іваном Миколайчуком, а спершу 
з його Марією, вперше почула та-
ємні застережливі слова, яких не 
можна вголос казати. Потихеньку, 
потихеньку до мене доходило. А 
згодом мій чоловік, тоді ще мій 
хлопець, Петро Гончар, взяв дві 
мої руки і так, що мав у душі і що 
знав, сказав мені. І перше, що 
розповів, – про Василя Симонен-
ка, про те, що є поети, яких б’ють, 
відбивають їм печінки за те, що 
вони не бояться сказати, як лю-
блять рідну землю. Це була пер-
ша правда, яку я так пережила, 
і страшно злякалася цієї влади. 
Кожен раз думала, що я в їхніх ру-
ках, я кожен день можу бути вби-
та, і ніхто ніде мене не знайде, бо 
що для них значить когось вбити. 
Я весь час думала, як я вижила в 
цій системі? Я ж була в їхніх руках.

— На Всеукраїнському з’їзді 
Союзу Українок Ви схвильо-
вано говорили, що найбільша 
неслава, яка вкрила Україну, 

це матері-сироти, це старі, 
немічні люди, які просять ми-
лостиню. Чим можна пояснити 
той глум над старістю – зане-
падом народної моралі, бай-
дужістю?

— Мені доводиться часто бува-
ти на вокзалах і там бачити нашу 
бідність, наші страхіття. Перше, 
чим вразив мене Чернігів, це ті 
куфайки страшні, бобки-бобочки, 
шубейки-плюшки, в які одягнуті 
люди. Жінки, перев’язані картати-
ми хустками, яких давно і в прода-

жу немає, з кошовками. Такі змор-
довані людські обличчя, немов 
після Голодомору. Просять гроші. 
Недавно йшла через підземний 
перехід на площі Незалежності, 
а там жінка лежить на цементі і 
просить грошіw. Мені мама каза-
ла колись: «Просять, дай те, що 
є, останнє віддай, хоч по копійці, 
але ніколи не пройди повз». На-
віть як п’яниця лежить з руками 
чи ногами покаліченими, це теж 
гріх наш. Іноді бачу – здорові му-
жики такі, в них пропиті морди, 
то мені їх і не шкода. Є серед них 
і скалічені, котрі могли б стати ко-
рисними для суспільства. Їх тре-
ба рятувати, бо це ж наші люди, 
якось їх до роботи привчити. 
Ще я хочу сказати, що ми сьогод-
ні не такі вже порядні щодо наших 
матерів. І держава їх забула. Ця 
мізерна пенсія… У селі в основно-
му жінки-вдовиці, чоловіки п’ють, 
навіть при живому чоловікові сьо-
годні жінка — вдова, і вона мусить 
шукати пляшку, бо нині платять 
пляшкою, щоб виорати ниву коло 
своєї хати, потім заволочити – 
знову за пляшку. Довели жінку, що 
вона мусить самогонку варити. 
Мені це все болить.

— Тому й пісні ваші такі 
сумні?

— Я часто чую: «Ой, Ніно, ти що 
не співаєш, то плачеш». А від чого 
мені веселитися? Що ж я, візьму 
цю пісню й покину? Вона ж так 
само сирота, вона ж так само – з 
простягнутою рукою. Сьогодні піс-
ня стоїть у підземному переході і 
просить, щоб про неї згадали. Вона 
все ще в немилості, її не хочуть слу-
хати, молоді виходять із залу, вони 
вже в закордонних одежах, їм вже 
ці пісні про матір і про диких гусей 
не потрібна. А мені – потрібна, їх не 
можу забути. Пісня — це моя со-
вість, яка ходить за мною. І я її не 
покину, щоб там не було.

Інтерв’ю провела  
Катерина Власюк 
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З донькою Антоніною, яка також стала співачкою
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ГЕНПРОКУРАТУРУ 
ХОЧУТЬ ВИВЕСТИ 
З-ПІД КОНТРОЛЮ 

ПАРЛАМЕНТУ

В опозиції заявляють про плани 
Банкової щодо продовження 

повноважень генпрокурора і забо-
рони Верховній Раді висловлювати 
йому недовіру. Про це 1 липня за-
явив на погоджувальній раді лідер 
фракції «Батьківщина»  Арсеній 
Яценюк.

»Адміністрація президента про-
понуватиме збільшити термін по-
вноважень органів прокуратури 
та особисто генпрокурора на два 
роки, а крім того, буде скасовано 
право Верховної Ради висловлю-
вати недовіру генпрокурору» , – за-
явив Яценюк. «Це означатиме, що 
Генпрокуратура взагалі вийде з-під 
контролю законодавчої гілки вла-
ди» , – зауважив він. За словами 
Яценюка, відповідними змінами 
також передбачено, що «в органів 
прокуратури залишиться загаль-
ний нагляд» . Він також нагадав, що 
Венеціанська комісія висловила 
готовність розглянути український 
закон про прокуратуру і звернувся 
до голови ВР Володимира Рибака з 
проханням направити законопро-
ект на розгляд комісії, щоб у вересні 
можна було одержати її висновок. 

Як відомо, раніше у проекті кон-
цепції змін до Основного закону, 
який знаходиться на розгляді кон-
ституційної асамблеї, пропонувало-
ся продовжити термін повноважень 
Генпрокурора до 7 років. 

НІМЕЦЬКІ ЛІКАРІ: 
ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО 

НЕОБХІДНА ТЕРМІНОВА 
ОПЕРАЦІЯ

Німецькі лікарі порекомендували 
Юлії Тимошенко якомога швид-

ше зробити операцію, бо її стан не 
прогнозований – вона навіть може 
стати інвалідом. Про це повідоми-
ла її донька Євгенія, посилаючись 
на рекомендації німецьких лікарів з 
клініки «Шаріте».

«У результаті клінічного обсте-
ження, яке провели німецькі лікарі 
з «Шаріте», вони встановили, що 
у зв’язку з погіршенням здоров’я 
моєї мами з рецидивом болю у 
спині, пов’язаного з грижею, вони 
рекомендують операцію, яка допо-
може запобігти проявам рециди-
вів у майбутньому», – сказала вона 
журналістам біля ЦКЛ №5 1 липня. 
Є.Тимошенко підкреслила, що ні-
мецькі лікарі наполягають на тому, 
щоб операцію було проведено яко-
мога швидше.

Дочка екс-прем’єра наголоси-
ла, що її сім’я довіряє українським 
лікарям, «які роблять все можливе», 
однак усвідомлює, що українські 
фахівці перебувають «під жорстким 
тиском» влади. Тому, за її словами, 
рідні екс-прем’єра наполягають 
на тому, щоб операцію проводили 
саме німецькі лікарі з клініки «Ша-
ріте».

Нагадаємо, 19 червня президент 
Віктор Янукович під час зустрічі з лі-
дерами парламентських фракцій, в 
тому числі з лідером фракції «Бать-
ківщина» Арсенієм Яценюком, дав 
зрозуміти, що не виключає можли-
вості відпустити Тимошенко на ліку-
вання за кордон. 

НОВІ ПРАВИЛА 
НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ

В Україні 1 липня набрав чинності 
закон № 231-VII «Про внесен-

ня змін до деяких законів України 
щодо призначення та індекса-
ції пенсії» .

Згідно із законом, врегульовано 
низку питань пенсійного забезпе-

чення: про зарахування до стра-
хового стажу часу перебування у 
відпустці за вагітністю та пологами, 
виплати пенсії за втратою годуваль-
ника дітям, які досягли 18-річного 
віку, в період перерви у навчанні, 
про зміну механізму перерахунку 
пенсій з 1 березня кожного року, 
про оптимізацію зарплати для об-
числення пенсії шляхом першочер-
гового виключення періодів одер-
жання допомоги з безробіття, про 
вдосконалення механізму визна-
чення середньомісячного коефіці-
єнта зарплати особи у разі, коли є 
неповний місяць страхового стажу. 
Набуває також чинності змінений 
механізм щорічного перерахунку 
призначених пенсій з 1 березня 
кожного року. Порядок проведення 
такого перерахунку, як і раніше буде 
визначатися у межах бюджету Пен-
сійного фонду за рішенням Кабінету 
міністрів України.

КИШЕНЬКОВИЙ СУД  
І СПРАВА ЮРІЯ 

ЛУЦЕНКА

Києво-Святошинський районний 
суд Київської області відмовив 

у задоволенні скарги екс-міністра 
внутрішніх справ України Юрія Лу-
ценка на закриття кримінального 
провадження щодо першого за-
ступника генпрокурора Рената 
Кузьміна, слідчого Генпрокуратури 
Сергія Войченка, суддів Печер-

ського і Апеляційного судів, які 
ініціювали затримання і арешт Лу-
ценка.

«Скаргу Луценка та його захис-
ника на постанову слідчого з осо-
бливо важливих справ ГПУ про за-
криття кримінального провадження 
за відсутності кримінальних злочи-
нів залишити без задоволення», – 
повідомив суддя Нікушин.

Зокрема, суд констатував, що 
в діях першого заступника генп-
рокурора і слідчого ГПУ, а також 
суддів районних судів відсутні кри-
мінальні правопорушення щодо 
арешту Луценка.

Нагадаємо, 26 грудня 2012 року 
захист Луценка надіслав до про-
куратури заяву про притягнення 
до кримінальної відповідальності 
першого заступника генпрокурора 
Р. Кузьміна та слідчого прокуратури 
Войченка за прийняття ними по-
станови про затримання і арешт Лу-
ценка у грудні 2010 року.

Екс-міністр також вимагав при-
тягнути до кримінальної відпові-
дальності суддів Печерського рай-
суду Києва та Апеляційного суду 
столиці.

SHELL ЗАНЕПОКОЄНА 
ВТРУЧАННЯМ ВЛАДИ  

В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГАЗОВОГО РИНКУ

Компанія Shell занепокоєна 
спробами ручного втручання в 

український газовий ринок з боку 
влади. Про це повідомив в інтерв’ю 
газеті «Бізнес» голова компанії 
Shell в Україні Грехем Тайлі.

Раніше міністр енергетики та ву-
гільної промисловості України Еду-
ард Ставицький повідомив, що Каб-
мін на засіданні 19 червня ухвалив 
рішення, згідно з яким зобов’язав 
приватні видобувні компанії в пері-
од з 1 липня до 15 жовтня поточного 
року направляти 50% видобутого 
газу на закачування в підземні схо-
вища. За словами міністра, такий 
захід надасть можливість додатково 
акумулювати в ПСГ близько 1 млрд. 
куб. м газу. Згідно із затвердженим 
урядом прогнозним балансом над-
ходження та розподілу природного 
газу на 2013 рік, закачування газу до 
ПСГ передбачалася в обсязі 8,457 
млрд. куб. м, зокрема газу власно-
го видобутку – 5,502 млрд. куб. м, 
імпортованого – 2,955 млрд. куб. м.

Як відомо, 24 січня 2013 року в 
Давосі було підписано угоду між 

компанією Shell і «Надра Юзів-
ська»  про розподіл продукції від 
видобутку нетрадиційного газу на 
Юзівській ділянці. Shell та Сhevron 
будуть видобувати газ не самі, а з 
українськими партнерами – спіль-
ними підприємствами, створени-
ми НАК «Надра України» (90%) та 
маловідомою компанією «СПК-
геосервіс» (10%).

ПОВСТАННЯ  
У ВРАДІЇВЦІ

1 липня понад 1000 мешканців 
села Врадіївка, що на Миколаїв-

щині, оточили будівлю районного 
суду з вимогою покарати міліціо-
нера і таксиста, яких підозрюють 
в зґвалтуванні і нанесенні тяжких 
тілесних ушкоджень молодій жін-
ці. Після мітингу натовп вирушив 
до райвідділку міліції й почав його 
штурмувати.

Співробітники міліції та високо-
посадовці, які були на місці штур-
му, забарикадувалися у підвалі. Всі 
службові автомобілі, що знаходи-
лися біля внутрішнього двору рай-
відділу, розбиті. За інформацією ОО 
«Селянський фронт» , було близько 
10 пострілів з блку правоохоронців, 
коли мешканці намагалися прорва-
тися до будівлі міліції. 

26 червня троє чоловіків затяг-
нули в автомобіль 29-річну жінку, 
вивезли її в лісосмугу біля села Си-
рове і зґвалтували. По дорозі і на 
місці зґвалтування жінку жорстоко 
били. В даний час потерпіла зна-
ходиться у відділенні нейрохірургії 
Миколаєва. У неї діагностовано від-
криті переломи черепа в декількох 
місцях, різані рани голови, обличчя, 
численні удари і гематоми. Жінці 
вже зроблено дві хірургічні операції, 
стан її розцінюється як важкий.

Жертва насильства повідомила 
слідчому, що її побили і зґвалтува-
ли два офіцери міліції – лейтенант 
Дмитро Поліщук та старший лейте-
нант Євген Дрижак.

У побитті також брав участь міс-
цевий таксист на прізвище Рябінен-
ко. 

ПОЛЬСЬКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ВШАНУЄ 

ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Президент Польщі Броніслав Ко-

моровський 14 липня відвідає 
Луцьк, де вшанує пам’ять жертв 
Волинської трагедії 1943-1945 ро-
ків. Про це повідомляють польські 
ЗМІ. Згідно з інформацією, поль-
ська сторона сподівається і на 
участь у цих заходах українського 
президента Віктора Януковича. За 
даними польських ЗМІ, це питання 
обговорювалося на зустрічі двох 
президентів у Віслі 3 липня.

Як відомо, сенат Польщі 20 
червня ухвалив заяву «У 70-ту річ-
ницю Волинського злочину», в яко-
му ці події було названо «етнічною 
чисткою з ознаками геноциду» і 
наголошується, що жертвами анти-
польської акції УПА були приблизно 
100 тисяч поляків. На підтримку до-

кумента проголосували 55 сенато-
рів із 100, 20 висловилися проти.

У відповідь на це 21 червня ВО 
«Свобода» заявила, що ця заява не 
сприяє добросусідським відноси-
нам України та Польщі і перекрес-
лює спроби примирення в склад-
них питаннях історичного минулого 
обох народів.

»Свобода» також зазначає, що 
польські політики говорять лише 
про польських жертв УПА і не хочуть 
помічати тисяч вбитих військами 
Армії Крайової українців, а цифра в 
100 тисяч польських жертв нічим не 
обґрунтована і «також є політичною 
спекуляцією на пам’яті загиблих у 
конфлікті людей» .

20 РОКІВ ТОМУ  
В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ 

ПОДЗВОНИЛИ 
ПО МОБІЛЬНОМУ 

ТЕЛЕФОНУ

Двадцять років тому – 1 липня 
1993 року – в Україні було здій-

снено перший дзвінок по мобільно-
му телефону. Його зробив перший 
Президент новітньої України Лео-
нід Кравчук. Про це повідомили в 
прес-службі «МТС Україна». Згідно 
з повідомленням, Леонід Кравчук 
поспілкувався з послом України в 
Німеччині Іваном Пісковим. Ця роз-
мова у мережі першого українсько-
го мобільного оператора UMC (нині 
– «МТС Україна») і поклала початок 
мобільної ери в Україні. Як згадує 
Олег Проживальський, директор 
з корпоративного управління і 

контролю «МТС Україна», а на той 
час перший міністр зв’язку Украї-
ни, «перший дзвінок по мобільному 
телефону – це був дуже хвилюючий 
момент. Леонід Макарович Крав-
чук перерізав телефонний дріт, що 
символізувало старт розвитку мо-
більного зв’язку в Україні, і кілька 
хвилин поспілкувався по мобіль-
ному телефону з нашим послом 
у Німеччині». Проживальський 
зазначив, що Україна, ставши не-
залежною державою, мала потре-
бу також і в сучасній і незалежній 
системі зв’язку, і «ми розуміли, 
що якісний зв’язок – це розвиток 
економіки і залучення інвестицій». 
Незважаючи на те, що перших або-
нентів налічувалося лише кілька 
тисяч, а мобільний зв’язок і устат-
кування були дуже дорогими, «ми 
все ж таки вірили, що за мобільни-
ми технологіями – майбутнє. Як ба-
чите, ми не помилилися», – сказав 
О.Проживальський.

За повідомленнями 
українських видань та 
інформаційних агенцій 
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америка в особах

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент  

«Нової газети» в Америці

Ніколас Валенда мріяв пе-
рейти тросом через Ґранд-

каньйон ще з дитинства. 24 
червня його мрія здійснилася. 
34-літній американець пла-
нував свій трюк протягом чо-
тирьох останніх років, останні 
кілька тижнів тренувався на 
Флориді, проходячи кожного 
дня по 300 метрів без страхів-
ки на канаті. Для більш досто-
вірних, більш наближених до 
умов майбутнього експери-
менту канатоходцю створили 
штучний вітер з поривами 80 
кілометрів на годину. Валенда 
йшов металевим тросом за-
вдовжки 450 метрів товщиною 
5 сантиметрів з балансиром, 
постійно нашіптуючи молитву. 
Швидкість вітру в каньйоні ся-
гала 60 кілометрів на годину, 
причому пил потрапляв йому 
на контактні лінзи. Останні 
кілька кроків він буквально біг. 
«Прогулянка над прірвою» Ве-
ликого каньйону в штаті Ари-
зона зайняла в нього 23 хви-
лини.

Валенда ризикував життям 
не просто заради розваги, він 
– із династії канатоходців. На 
його рахунку вже сім рекордів 
Ґіннеса: в 2008 році йому вда-
лося проїхати велосипедом 
45 метрів канатом на висоті 40 
метрів, минулого року він пе-
ретнув Ніаґарський водоспад 
по тросу на висоті 50 метрів. У 
серпні минулого року пройшов 
по канату, натягнутому на висо-
ті 50 метрів над пляжем в граль-
ній столиці Східного узбереж-
жя – Атлантік-сіті. У 2011 році 
Валенда встановив світовий 
рекорд на даху 23-поверхово-
го казіно «Тропікана» в Атлан-
тік-сіті, продемонструвавши 
так зване Колесо смерті. Того 
ж року разом з матір’ю вони 
пройшлися між двома хмаро-
дерами Condado Plaza Hotel в 
Пуерто-Ріко. В червні 2011 року 
Нік Валенда показав трюк з ге-
лікоптером на висоті 250 футів 
(76 метрів) над землею, трима-
ючись за край літального апа-
рата лише зубами.

Валенда виходить на герць 
зі смертю не просто так, він – 
із династії канатоходців. При-
чому династії глибинної, яка 
практикує різноманітні складні 
повітряні трюки ще з ХVII сто-
ліття. Він представник сьомого 
поколіня канатоходців, яких на-
зивають в Америці «Літаючі Ва-

ленди» — The Flying Wallendas. 
Його прадід Карл Валенда 

загинув у 73 роки, коли впав з 
натягнутого тросу під час ви-
ступу в Пуерто-Ріко. У 1962 
році там же знаменита повітря-
на піраміда з 7 осіб «поламала-
ся», двоє членів родини Вален-
дів загинули й один — дядько 
Маріо — став паралітиком на 
все життя.

Але це не відвернуло Ніко-
ласа Валенду від небезпечного 
екстриму. Більше того, прадіда 
Карла Валенду він вважає при-
кладом для наслідування, най-
більшим героєм. «Таке відчуття, 
що я стою на плечах свого діда-
ґіґанта», — признається він.

Нік Валенда народився 24 
січня 1979 року в сім’ї циркачів. 
Акробат, повітряний гімнаст, ек-
вілібрист, канатоходець, каска-
дер, він почав виступати в цирку 

з 13 років. А в 1988 році вирішив 
здійснити кар’єру канатоходця і 
став «королем канату», як його 
сьогодні називають.

Нік прийшов у цей світ в Са-
расоті (штат Флорида) в сім’ї 
Деліли Валенди й Террі Тро-
фера. У 2-літньму віці батьки 
купили синові гойдалку. Перед 
тим, як закінчити її монтувати, 
батько помітив, що його син 
сам виліз аж на перекладину 
і зробив somersault. Цирко-
вий трюк, якому його ніхто не 
вчив. Відтак він почав виступа-
ти з сім’єю в цирку. Першою в 
1981 році була роль клоуна в 
SeaWorld San Diego.

По канату ж він почав ходити 
в дволітньому віці, тримаючись 
за руку матері. У 4 роки він вже 
почав ходити самостійно, ви-
вчаючи перші вправи-прему-
дрості професії від свого бать-
ка. У 6-літньому віці Нік вперше 
побачив Ніаґарський водоспад 
і сказав собі, що одного дня він 
обов’язково пройде над ним 
по канату. 

Прогулюючись над Ніаґар-
ським водоспадом, вперше в 
житті, за наполяганням теле-
журналістів, він був змушений 
скористатися страхівкою. Йому 
знадобилося два роки бороть-
би з американським та канадій-
ським урядом, щоб отримати 
дозвіл на такий «трюк» і пере-
йти над ревучою Ніагарою че-
рез кордон двох країн.

Більшу частину свого життя 
він провів на канаті, живучи в 
пересувному будиночку (мо-
біл-гомі), оскільки його бать-
ки були в постійних роз’їздах 
Америкою й світом.

У 12-літньому віці в інтерв’ю 
журналістам він сказав, що не 
пов’язуватиме своє життя з 
канатоходством, тому що «так 
Валенди ризикують вимер-
ти», й мріє стати пілотом. Його 
мати Деліла Валенда навіть 
написала книгу The Last of the 
Wallendas, передбачаючи, що 
династії Літаючих Валенд на-
стає кінець, і закінчиться вона 
на її ґенерації. 

Ставши дорослим, Нік об-
рав коледж і вирішив стати 
лікарем, однак у 1998 році 
його плани різко змінилися. 
У 19-літньому віці його взяли 
в сімейну піраміду на кана-
ті, яку демонстрували його 
батько, мати та інші члени 
родини. Шоу відбувалося 
в Детройті (штат Мічиґан) 
й було присвячене пам’яті 
Карла Валенди. Після того 
виступу Нік вирішив робити 
кар’єру канатоходця, зрозу-
мівши, що долю не обдуриш, 
і що він «народжений саме 
для цього». 

Їх тоді показували по всіх те-
леканалах світу й хлопець ска-
зав сам собі: «Якщо світ при-
діляє такому екстриму стільки 
уваги, то це означає, що вони, 
Валенди, повинні підтримува-
ти цю легенду людського без-
страшшя...»

Й він окунувся у стихію бо-
ротьби зі страхом і обставина-
ми з головою, творячи леґенду 
реальними вчинками.

Навіть серце й руку своїй 
майбутній дружині Ерендірі 
запропонував також «на висо-
ті» 30 футів (9,1 метра) під час 
шоу в Монреалі (Канада). Було 
це в 1999 році. Він дійшов до 
середини канату, став на колі-
но й попросив Ерендіру стати 
його дружиною. Перед очима 
й у присутності 25 тисяч гляда-
чів. Через тиждень вони одру-
жилися.

Сьогодні вони виховують 
трьох дітей, які також вироста-
ють акробатами. Наймолодша 
донька Евіта бере участь у ро-
динних повітряних видовищах 
з 6-місячного віку, з того са-
мого моменту, коли навчилася 
балансувати на батькових до-
лонях. Недаремно ж, нова кни-
га Ніка Валенди, яка побачила 
світ цього року, так і називаєть-
ся «Баланс». 

Його батько після 36-років 
цього бізнесу вийшов на пен-
сію. Сам же Нік ніколи не мав 
серйозних травм — найгіршою 
травмою, каже він, був полама-
ний палець на нозі, коли грали 
в футбол.

Те, що він робить, схоже біль-
ше на циркове мистецтво, ніж 
на спорт. Хоча кожен «номер» 
Нік ретельно прораховує й тре-
нується щодня по-олімпійськи: 
6 годин на день,10 годин на 
тиждень проводить так званий 
weight training, 5 годин прак-
тикує вправи з аеробіки. «Але 
найголовніше, — каже він, — 
підготувати себе психологічно, 
переконати себе, що робиш 
те, що любиш робити...» 

Життя Ніка Валенди за-
страховане на 20 мільйонів 
доларів. Коли його запитують 
про страх, він відповідає: «Я 
не боюся смерті, хоча хотів би 
померти природною смертю й 
в якомога старшому віці. Єди-
ний, кого я боюся, це Бог...»

літаЮЧі валеНди
24 червня американський канатоходець Нік валенда на висоті 450 метрів над землею  

перетнув за 23 хвилини без страхівки Ґранд-каньйон – найбільшу прірву планети

 Нік Валенда над Ґранд-каньйоном, найглибшою прірвою на Землі

 Нік Валенда над ревучою Ніагарою
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КОМІТЕТ СЕНАТУ 
УХВАЛИВ РЕЗОЛЮЦІЮ 
В СПРАВІ ТИМОШЕНКО

Комітет з міжнародних відносин 
Сенату США 25 червня ухва-

лив проект резолюції (S.Res.165), 
що закликає українську владу 
звільнити колишнього прем’єр-
міністра України Юлію Тимошенко 
з ув’язнення.

Проект резолюції було ухвалено 
з кількома поправками, які не впли-
вають на основний зміст тексту, 
вперше представленого на розгляд 
Комітету 10 червня.

Автором резолюції є сенатор-
демократ зі штату Іллінойс Річард 
Дурбін. Співавторами виступили 
впливові сенатори Джон Бароссо, 
Барбара Боксер, Бенджамін Кар-
дин, Кристофер Мерфі та Марко 
Рубіо.

Резолюція набере чинності піс-
ля розгляду та схвалення її повним 
складом Сенату США. Дату голосу-
вання поки що не визначено.

БАРАК ОБАМА 
ЗАВЕРШИВ 

АФРИКАНСЬКЕ ТУРНЕ 
ВІЗИТОМ ДО ТАНЗАНІЇ

Президент США Барак Обама 
прибув 1 липня до Танзанії, що 

стала останньою зупинкою в рам-
ках його тижневого турне трьома 
країнами Африки. На летовищі в 
Дар-ес-Саламі американського 
президента та його сім’ю привіта-
ли президент Танзанії Джакайя Кік-

вете та група танцюристів і бара-
банщиків. У ході дводенного візиту 
Обама провів переговори з Кікве-
те, зустрівся з лідерами ділових кіл 
та виступив на форумі виконавчих 
директорів бізнесу. Танзанія є одні-

єю з восьми країн, які беруть участь 
в ініціативі, оголошеній президен-
том Обамою у неділю, 30 квітня, і 
покликаній сприяти виробництву 
електроенергії в африканських 
країнах, що знаходяться на південь 
від Сахари. Під час промови у Кейп-
тауні (Південна Африка) президент 
США з’ясував деталі програми, яка 
передбачає виділення 7 мільярдів 
доларів на розвиток електроенер-
гетики в регіоні.

ДОЛЮ ЕДВАРДА 
СНОУДЕНА ПУТІН  

І ОБАМА ДОРУЧИЛИ 
ВИРІШИТИ 

СПЕЦСЛУЖБАМ
Президент Росії Володимир 

Путін і президент США Барак 
Обама доручили ФСБ і ФБР знайти 
взаємоприйнятний вихід із ситу-
ації, що склалася довкола колиш-
нього співробітника ЦРУ Едвар-
да Сноудена. За словами голови 
Ради безпеки Росії Патрушева, ані 
в Обами, ані в Путіна поки немає 
готового варіанту, тому вони до-
ручили керівникам спецслужб на-
лагодити постійну взаємодію для 
пошуку рішення.

Едвард Сноуден, що видав сві-
товим ЗМІ численні таємниці аме-
риканських спецслужб, зокрема 
про прослуховування телефонних 
розмов та контроль за листуванням 
в інтернеті, вже тиждень знаходить-
ся в транзитній зоні московського 
летовища «Шереметьєво». Прези-
дент Росії Володимир Путін заявив, 
що екс-працівник американських 
спецслужб Едвард Сноуден може 
залишитися в РФ, якщо припинить 
завдавати шкоди США.

Напередодні президент Еквадо-
ру Корреа Рафаель підтвердив, що 
Е.Сноуден висловив своє бажання 
отримати політичний притулок в 
Еквадорі в бесіді з еквадорським 
послом у Москві. При цьому прези-
дент зазначив, що ще не ухвалив рі-
шення про надання Сноудену мож-
ливості приїхати до Еквадору. Тим 
часом, стало відомо, що Е.Сноуден 
попросив політичного притулку в 15 
країн.

АМЕРИКАНСЬКІ 
СПЕЦСЛУЖБИ 

ПРОСЛУХОВУВАЛИ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ЄВРОСОЮЗУ
Британське видання Guardian 

оприлюднило деталі докумен-
та, наданого колишнім співробіт-
ником компанії Booz Allen Hamilton 
– підрядника Центрального розвід-
увального управління США – Ед-

вардом Сноуденом. У документі, 
датованому вереснем 2010 року, 
перераховані 38 посольств і ди-
пломатичних місій, які позначені 

як «цілі» американської спецслуж-
би. Серед них – представництва 
ЄС, Франції, Італії, Греції, Японії, 
Мексики, Південної Кореї, Індії та 
Туреччини. 30 червня німецьке ви-
дання Spiegel також з посиланням 
на документи, надані Сноуденом, 
написало, що американські спец-
служби прослуховували представ-
ництва Європейського Союзу у 
Вашингтоні та Нью-Йорку та зла-
мували їхні комп’ютерні мережі. 
Влада країн ЄС висловила стур-
бованість цією інформацією й ви-
магає від Вашингтона офіційних 
роз’яснень. США заявили, що го-
тові обговорити дипломатичними 
каналами з ЄС скандальні повідо-
млення про прослуховування.

СЕНАТ США 
ПРОГОЛОСУВАВ 

ЗА ІММІГРАЦІЙНУ 
РЕФОРМУ

Сенат США ухвалив законопро-
ект про імміграційну реформу, 

завдяки якому 11 мільйонів не-
легальних іммігрантів матимуть 
можливість стати на шлях до май-
бутнього громадянства. За зако-
нопроект проголосували 68 се-
наторів, а проти – 32. Цей закон 
дозволяє 11 мільйонам іммігран-
тів, які в’їхали в США нелегально, 
залишитися в країні і згодом отри-
мати громадянство. У той же час, 
реформа передбачає посилення 
заходів контролю на кордоні з Мек-
сикою. Планується збільшити кіль-
кість співробітників прикордонної 
служби на 20 тисяч осіб і збільшити 
протяжність прикордонної огорожі 
на 1 100 кілометрів.

Президент Барак Обама під-
тримав закон про імміграційну ре-
форму, назвавши результати голо-
сування в Сенаті важливим кроком 
для усунення недоліків системи, 
яка, як він вважає, не спрацьовує. 
Однак тепер законопроект повинен 

бути затверджений Палатою пред-
ставників, де його шанси на ухва-
лення відносно малі. Консервативні 
республіканці виступають проти, за 
їхніми словами, амністії для тих, хто 
порушив закон.

НАЦІОНАЛЬНУ АЛЕЮ 
США ЗАСИПАЛИ 

КІСТКАМИ НА ЗГАДКУ 
ПРО ГЕНОЦИДИ

Цими днями музейно-паркова 
зона столиці США була вкри-

та... кістками. Цьому передували 
три роки кампанії, покликаної при-
вернути увагу до сучасного геноци-
ду. Три дні ділянку перед будинком 
Конгресу обкладали паперовими 
кістками, зробленими по всьому 
світу. Лише у Сполучених Штатах 
до їх створення долучилось чверть 
мільйона людей, значна частина 

яких – діти . Загалом, участь у мис-
тецькому проекті «Один мільйон 
кісток» взяли люди з тридцяти кра-
їн світу. Усе почалося з однієї кіст-
ки. А вже через кілька годин музей-
но-паркова зона перед Капітолієм 
була вкрита штучними людськими 
кістками. Цю символічну масову 
могилу створили тисячі волонтерів.

Акцію задумала Наомі Наталі, 
засновниця неурядової організації 
«Один мільйон кісток». Її місія – ви-
користати мистецькі та громадські 
засоби з тим, щоб привернути увагу 
до геноциду. Покладання кісток – 
лише одна частина триденної акції. 
Наомі Наталі сподівається, що міль-
йон кісток перед Капітолієм стане 
постійною інсталяцією, яка вшано-
вуватиме знищені через геноцид 
життя.

В АРИЗОНІ В БОРОТЬБІ 
З ПОЖЕЖАМИ 

ЗАГИНУЛО  
19 ПОЖЕЖНИКІВ

У штаті Аризоні, на південному 
заході США, в боротьбі з поже-

жами загинули 19 пожежників. Цю 
інформацію підтвердили в Асоці-
ації працівників пожежної служби 
США. Представник адміністрації 
штату розповів телеканалу CNN, 
що загиблі входили до складу 
елітної бригади пожежників. За 
його словами, вони виявилися у 
вогневому кільці, і до того момен-
ту, коли до них змогла добратися 
допомога, пожежники були вже 
мертві. Пожежа спалахнула 28 
червня біля містечка Ярнел, що 
приблизно за 130 кілометрів на 
північний захід від Фінікса. З того 
часу вогонь охопив територію 
площею в 800 гектарів, знищив-
ши кілька будівель. У боротьбі з 

вогняною стихією беруть участь 
понад 200 пожежників. Барак 
Обама, який перебував з візитом 
в Африці, зробив заяву, в якій 
назвав загиблих героями. Пре-
зидент також зазначив, що він і 
перша леді Мішель Обама приєд-
нуються до «молитов і думок про 
сім’ї цих хоробрих людей і всіх тих, 
чиї життя докорінно змінилися в 
результаті цієї жахливої трагедії».

Влада евакуювала мешканців 
Ярнел і ще одного населеного пунк-
ту, який знаходиться поблизу. Під 
загрозою перебувають сотні будин-
ків. 

У ЗАХІДНИХ ШТАТАХ 
АНОМАЛЬНА СПЕКА

Західні штати США накрила хви-
ля небезпечної спеки. У місті 

Фінікс (штат Аризона) відкрилися 
тимчасові центри охолодження 
для бездомних і літніх людей. У 
місцевому зоопарку тиграм дають 
заморожену рибу. Авіакомпанії 
стежать за підвищенням темпера-
тури, щоб встановити, наскільки 
безпечно здійснювати польоти. 
Потужний антициклон, який пану-

вав у регіоні протягом 30 червня – 
2 липня, приніс на південний-захід 
США екстремальні температури 
навіть за місцевими мірками. Тем-
пература повітря в знаменитій До-
лині Смерті сягнула 53 градусів за 
Цельсієм, що лише трохи менше 
рекордних 56 градусів, зафіксова-
них рівно 100 років тому. За дани-
ми Національної метеорологічної 
служби, 30 червня у Фініксі було 
47 градусів за Цельсієм, і така ж 
спека була в Лас-Вегасі. За всю іс-
торію цих міст така висока темпе-
ратура фіксувалася тут лише двічі. 
Спекотну погоду зафіксовано й 
далі на північ – у місті Ріно (штат 
Невада), по всій Юті і в окремих 
районах штатів Вайомінґ і Айдаго.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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Нью-Йорк, США
Юліанові Бачинському  

від Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини

Вельмишановний пане Юліане, дорога Ви наша Людино!
У Ваш світлий та поважний 

ювілей хочеться, щоб Ви, і не 
тільки Ви, а всі жителі планети 
Земля та Всесвіту почули наші 
теплі слова вдячності і щирі 
привітання Вам!

Рівно 18 років, щоденно, Ви 
«тримаєте руку на пульсі» 
складного за своїм призначенням 
закладу, який у народі називають 
«сиротинцем». Завдячуючи 
Вашому доброму серцю, високій 
порядності, мудрості та 
людяності, Житомирський 

обласний спеціалізований будинок 
дитини на сьогодні є одним з 
найкращих в Україні. Більше 
півтори тисячі його вихованців 
за ці роки знайшли собі тата 
й маму, нові родини. Саме Ви, 
Ваша участь в утриманні і 
вихованні сирітської малечі 
сприяли такому результату. 
Ваша матеріальна допомога 
завжди була і є суттєвою. Ви 
допомогли збудувати Центр 
медико-соціальної реабілітації 
будинку дитини, провести 

необхідні ремонти його 
приміщень, придбати ліжечка 
та іграшки дітям. Ви годували 
й годуєте вихованців нашого 
закладу, одягали та одягаєте їх 
... 

Для нас Ви – приклад, джерело 
порад! Ваше світле й усміхнене 
обличчя завжди несе нам 
приємність і впевненість. Тож 
нехай завжди над Вами буде 
блакитне небо, хай щасливо пливе 
Ваш життєвий човен, сповнений 
любові, бо вона найголовніша 

у людськім житті! Нехай на 
Вашому життєвому шляху 
стелиться удачі диво-цвіт! Хай 
щастя панує у Вашому домі і 
радість у ньому живе! Бажаємо 
вам прожити у силі й здоров’ї ще 
принаймні 50 літ!!! Многая Вам 
літа!!!

З любов’ю, повагою та 
вдячністю колектив та вихованці 

Житомирського обласного 
спеціалізованого будинку дитини

червень, 2013 року 
м. Житомир, Україна

Вельмишановний пане Бачинський!
Сердечно вітаємо Вас з 90-літтям! Нехай Господь рясно обдарує  

Вас своїми ласками й щедротами, нехай Вам завжди усміхається доля  
і стелить тільки світлі килими.

Доброго Вам здоров’я, радості, щастя  
й Божого благословення на многая-многая літа!

З найкращими побажаннями, 
 Андрій Iльницький,
Антоній Тиханський, управителі, 
та всі працівники 
East Village Meat Market
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 Парох Української католицької 
церкви Св. Юра в Нью-Йорку

 о. Вернард Панчук 

Шановний пане Бачинський!

У цей святковий світлий день, 
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!

З повагою до Вас,
Родина Ільницьких
Нью-Йорк
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Пам’ятЬ

«Йду окрилений, повний 
безмірного щастя й любові і 
несу в серці безцінний скарб 
– благословення рідної зем-
лі», – такими словами з новели 
«Мій світ» Іван Керницький ви-
значає роль і місце рідної землі 
у своєму житті та творчості. Під 
рідною землею, зрозуміло, він 
насамперед усвідомлює свою 
малу батьківщину (вітцівщи-
ну) – місце, де з’явився на світ, 
де з молоком матері зростала 
любов до рідної хати, рідних 
полів, зароджувалося почуття, 
яке вдалині від рідних порогів 
стає невиліковним й назива-
ється ностальгією.

Місцем появи на світ Івана 
Керницького доля обрала село 
Суходіл на Бібреччині, про яке 
він згодом згадуватиме з гу-
мором: «Коли в народній школі 
вчителька питала мене: «Де ти, 
Іван, народився?», я відпові-

дав: «У Соходолі, пфошу пані», 
то мої шкільні колеґи показу-
вали на мене пальцем і глуми-
лись: «О, о, дивись, це той, що 
народився в стодолі...»

Проте в Суходолі Керниць-
кі довго не проживали. Бать-
ко Івана повернувся з фронту 
Першої світової війни, коли 
синові йшов шостий рік, й сім’я 
перебралася у Водники того ж 
Бібрецького повіту – родинне 
село матері Івана. Про місце 
цього села в своєму житті Іван 
Керницький писав: «У Водни-
ках я підростав, доростав і ви-
ростав...» Тут він пішов у школу, 
тут формувався як особистість, 
звідси вирушив «шукати квітку 
щастя на перехресних світових 
стежках». 

Село Водники, його люди, 
околиці, сусідні села стали не 
тільки його соціально-природ-
ним оточенням, а й героями 
його новел, гуморесок, фейле-
тонів. Через його твори вони 
ввійшли у світ літератури. Най-
кращі новели з життя галиць-
кого села 1920-1930-х років 
написані з натури його серед-
овища, яке він любив, жалів і 
славив. Тільки людина, до гли-
бини душі закохана в рідну зем-

лю, могла написати: «Йду, а пе-
реді мною мій тато, мій сивий, 
плечистий, спрацьований тато 
з потрісканими мозолистими 
руками. Несе на ремені серп, а 
за пазухою, під теплими грудь-
ми стручки зеленого гороху ще 
для того другого, наймолодшо-
го сина. Із-за темної крислатої 
сосни викотився блідий місяць 
і мережить сріблом батькову 
льняну сорочку, холодний блис-
кучий серп та сліди босих його 
ніг на білій запорошеній стеж-
ці...»

Свою любов до батьківської 
землі, до Водників на Бібреччи-

ні, він проніс через усе життя. 
Пізніше, будучи у світах, він за-
звичай представлявся Іваном 
Керницьким з Водників, що 
на Бібреччині. Всі поздоров-
лення з нагоди ювілеїв йому 
відповідали з посиланням на 
ті ж Водники. Вітаючи Івана 
Керницького з тридцятиліттям 
літературної праці, редакція 
«Лиса Микити» помістила на 
обкладинці числа 2 за 1965 
рік малюнок Пегаса з облич-
чям Керницького й таким тек-
стом:» Іванові з Водників Кер-
ницькому, він же Ікер Папай, 
письменникові з Божої ласки, 

сатирикові та від непам’ятних 
часів, співробітникові «Лиса 
Микити». 

Вимушено ставши еміґран-
том, Іван Керницький зали-
шився душею з рідним краєм. 
Це видно з його листів. В одно-
му з листів до своєї куми Мар-
ти Тарнавської він пише: „Єсьм 
сьогодні під спеціальним на-
строєм, бо прийшов з Водни-
ків лист від моєї сестри Олі, а в 
ньому квіточка з рідного краю – 
засушений підсніжник...»

Перебуваючи з 1949 року 
в США, Іван Керницький по-
стійно контактує з вихідцями 

з Бібреччини. Тут же, в Амери-
ці, він вводить у літературний 
обіг своїх всезнаючих героїв 
– панство Татухів із Бібреччи-
ни. «Мій добрий сусід і земляк 
з Бібрецького повіту, пан Татух, 
– це тип народного філософа, 
що нагадує трохи Грицька Ско-
вороду, а трохи Гриця Зозулю», 
– характеризує він свого края-
нина. Пан Татух разом зі своєю 
дружиною дають оцінки подіям, 
людям, коментують злободені 
питання повсякденного життя, 
міжнародні події. «Придивись, 
– каже пан Татух пані Татушисі 
на парафіяльному пікніку, – наш 
пан маґістр як говорить, то за-
їкається, а як горілку п’є, то ні. 
Рівно, фіґурально несе чарку 
до рота і на жодному дрінку не 
спіткнеться...»

Так через панство Татухів 
І.Керницький прославив Біб-
реччину на всю Північну Аме-
рику.

15 лютого 1984 року Івана 
Керницького не стало, а 18 
лютого американська земля 
прийняла тлінні останки люди-
ни, яка була еміґрантом лише 
фізично, духовно ж, душевно 
завжди жила Україною, своєю 
Бібреччиною, своїми Водника-

ми й Суходолом. Закінчувала 
похорон традиційна тризна. На 
почесному місці сиділи краяни 
з Бібрецького повіту. Іван Кер-
ницький зібрав свою бібрецьку 
діаспору Америки востаннє, 
щоб передати їй естафету лю-
бові й відданості рідному краю.

Під спів «Чуєш, брате мій...» 
його душа навічно повертала-
ся додому...

Тарас Шах
Бібрка,

Перемишлянський район,
Львівська область

Спеціально  
для «Нової газети»

ІКЕР ІЗ ВОДНИКІВ
до 100-річчя від народження івана керницького 

Наша довідка: 
Іван Керницький (літе-

ратурні псевдо – Ґзимс 
Іван, Ікер, Папай) – відо-
мий український пись-
менник, фейлетоніст і 
гуморист. Народився 
12 серпня 1913 року в 
с.Суходіл Бібрецького 
повіту (нині Перемиш-
лянського району) на 
Львівщині у кравецькій 
родині. Після закінчен-
ня семирічки вступив 
до торгівельної шко-
ли у Львові, але через 
кепський стан здоров’я 
не закінчив її. У 1930-ті 
роки належав до модер-
ністського середовища 
галицької літератури, 
яке гуртувалося довко-
ла часопису «Назустріч» 
й до якого належали 
Михайло Рудницький, 
Василь Сімович, Святос-
лав Гординський, Бог-
дан-Ігор Антонич, Ірина 
Вільде та ін. Перше ви-
знання отримав у 1934 
році з виходом у Львові 
його збірки новел «Свя-
тоіванські вогні».

По Другій світовій ві-
йні виїхав до Австрії. 
У 1947 році в Західній 
Німеччині вийшла його 
книжка гуморесок «Ци-
ганськими дорогами». 
У 1949 році переїхав до 
Нью-Йорка, де актив-
но співпрацював з ча-
сописом «Лис Микита» 
й газетою «Свобода». 
Творчість та громадська 
діяльність відомого гу-
мориста зробила його 
одним із найпопулярні-
ших українських пись-
менників на чужині.

Відійшов у вічність 
15 лютого 1984 року. 
Похований на україн-
ському православному 
цвинтарі в Бавнд-Бруку 
(штат Нью-Джерзі).

 Іван Керницький, він же Ікер, Ґзимс Іван, Папай

Іван Керницький (стоїть перший зліва) серед рідні у своєму селі Водники на Бібреччині. 1930-ті роки

Свій останній спочинок  
Іван Керницький знайшов на 
американській землі, хоча все 
життя мріяв повернутися в Україну
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За ГорНятком кави

*  *  *
– Віко, кажуть, що Запо-

ріжжя – суціль русифікова-
не місто. Звідки ж в ньому 
беруться такі українські спі-
вачки?

 – Так каже тільки той, хто там 
ніколи не жив. У Запоріжжі є й 
гарні люди, які, розмовляють 
українською мовою, гордяться 
славною історією Запорізької 
землі... Я народилася в звичай-
ній українській родині, мама 
працювала вчителькою, тато – 
інженером. Ми жили в малень-
кому двокімнатному помешканні 
в п’ятиповерховому будинку й 
разом з нами жила ще бабуся. 
Вона переїхала до нас із села й 
на неї зовсім не діяла та «радян-
ська атмосфера», яка панувала 
довкола, вона була дуже побож-
ною, розмовляла гарною, соко-
витою українською мовою й, на 
відміну від оточуючого світу, була 
щирою, справжньою, такою як є. 
І та її справжність мала на мене 
величезний вплив. Друга особа, 
яка прищепила мені любов до 
всього українського, це моя вчи-
телька української мови та літе-
ратури Тетяна Дмитрівна. Що ж 
до радянських, чи як сьогодні ка-
жуть «совкових» рудиментів, то я 
жила в Радянському Союзі лише 
9 років і вони до мене не встигли 
причепитися (сміється). 

– Читала про Вас, що Ви 
росли таким собі малень-
ким вундеркіндом: у шість 
років почали писати вірші, 
а в чотирнадцять – пісні...

– Якщо чесно, я навіть не за-
кінчила музичної школи. Тепер, 
знаю, що, можливо, на щастя. 
Тому що багато хто з тих, кому 
батьки нав’язували в дитинстві 

музичну школу, зненавиділи 
музику на все життя. В мене не 
було в дитинстві фортепіано, 
тому що в нашій тісній квартир-
ці його не було де поставити. 
Зате, коли мені виповнилося 
14 років, тато купив першу гі-
тару й показав кілька акордів. 
Я почала награвати пісеньки, 
спочатку примітивні, наївні, а 
потім кращі й кращі.

– Правда, що ректор уні-
верситету, в якому Ви на-
вчалися, вже уславлений 
артист Михайло Поплавсь-
кий, хотів узяти Вашу пісню 
«Україна» до свого реперту-
ару, а Ви її йому не віддали?

– Правда. Мені було тоді ро-
ків 17 й, як усі підлітки, я тоді 
вважала, що все моє – це моє 
й належить лише мені. Але по-
тім подарувала йому іншу свою 
пісню – «Над нашою Украї-
ною», яка пролунала з головної 
сцени України – палацу «Украї-
на», її виконували всі учасники 
фінального всеукраїнського 
конкурсу «Крок до зірок».

 – Сьогодні Вас най-
частіше представляють як 
молоду українську співач-
ку сучасної України, яка 
першою, самотужки, без 
продюсерів та всесильних 
імпресаріо достукалася до 
Голівуду й їй там відчи-
нили двері. Справді – без 
продюсерів? Справді – без 
всесильних імпресаріо?

– Усе сталося, якщо підхо-
дити формально, випадково, 
може, навіть усепереч обста-
винам, але так захотів Всевиш-
ній. У 2007 році в Україні було 
запущено масштабну реклам-
ну кампанію, яка запрошувала 
дівчат – молодих, вродливих, 
талановитих – узяти участь у 
конкурсі відбору до якогось 
Girls Band, обіцяючи, що кращі 
з кращих поїдуть на навчання 
до Голівудської поп-академії. 
Одна з головних умов того від-
бору – зріст, не нижчий одно-
го метра 70 сантиментрів. А в 
мене – метр 65. Я взуваю чере-
вички на найвищих підборах, 
беру свої музичні альбоми й 
намагаюся протиснутися. Ре-
гіональний відбір відбувався в 
Дніпропетровську. Мене з усіх 
сторін відштовхують, найпер-
ше дівчата, всі юні, вродливі, 
амбітні, високі, кожна метр сім-
десят – словом, конкуренція не 
на життя, а на смерть, йдеть-
ся ж бо про Голівуд! Зрештою, 
протискуюсь до організаторів 
конкурсу й наводжу останній 
аргумент: «У Мадонни зріст 
метр п’ятдесят й це не зава-
дило їй завоювати всю плане-
ту. До того ж я сама пишу свої 
пісні...» До конкурсу мене до-
пустили, я, звісно, відбору не 
пройшла, але моє ім’я й пісня 
прозвучали. Я тоді вирішила, 
що сама поїду й побачу, що це 
за академія. 

Сіла в літак й полетіла, зна-
йшла ту академію. Правда, 
жодної з тих українських дівчат, 
яких ніби-то відібрали, я там не 
зустріла. Вони приїхали на кіль-
ка днів, пофотографувалися й 
зникли. Очевидно, це була про-
сто якась PR-івська кампанія... 

– А як же англійська мо-
ва, гроші, віза? Та й за та-
кими «голівудськими» виві-
сками дуже часто нічого не 
стоїть... Вас це не лякало?

 – Це правда, голівудські 
вивіски, особливо на постра-
дянському просторі, пропону-
ються всілякі. Але це саме та 
школа, яка, якщо людина має 
завдатки й хоче вдосконалити 
себе, дає дуже багато, осо-
бливо щодо розвитку артис-
тичних даних, вокальних імп-
ровізацій, манери співу... Там 
викладають професійні й до-
волі знані артисти, такі як Вес-
та Вільямс, Лійон Вокер. Три з 
половиною місяці навчання в 
тій академії коштують 5 тисяч 
доларів. Для української спі-
вачки, яка тільки-но починає 
свою кар’єру й немає батьків-
банкірів, це чимала сума. Але є 
одна людина, якій я багато чим 
зобов’язана, особливо сво-
їм виходом на «американську 
сцену», – це мій тепер уже чо-
ловік Майкл, американець іта-
лійського походження. 

Ми познайомилися з ним 
у Києві, де він тоді мав неве-
личку консалтингову компа-
нію, працював у тому числі й 
для братів Кличків. Але якщо 
хтось думає, що він був амери-
канським супермільйонером, 

який шукає юних українських 
дівчат, то мушу розчарувати. 
Майкл був тоді простим хлоп-
цем, який лишень розпочинав 
свою кар’єру, причому на та-
кому непевному просторі як 
пострадянський. Але саме він 
надіслав мої пісенні альбоми 
до своїх американських і ка-
надійських приятелів, і мене 
в 2005 році запросили на ве-
ликий український фестиваль 
до Торонто – Bloor West Village 
Festival. Причому попередньо-
го року головною гостею на 
ньому виступала Руслана, яка 
того ж року стала перемож-
ницею на Євробаченні. Тепер 
роль головної гості належало 
виконувати мені – можете собі 
уявити. Але небо й цього разу 
було прихильним до мене – 
публіка сприйняла мене дуже 
тепло й відразу ж посипали-
ся різні концертні пропозиції. 
Тоді, в Канаді, мене буквально 
приголомшило, як люди да-
леко від України люблять, бе-
режуть, плекають українську 
мову й пісню! Для мене це було 
справжнім відкриттям. Тоді в 
Торонто я зустріла багато ці-
кавих і привітних людей, з ор-
ганізаторкою того фестивалю 
Олею Грот ми приятелюємо до 
сьогодні.

–  Ваше друге підкорен-
ня Голівуду було ще успіш-
нішим. Підозрюю, що в го-
лівудській історії тепер уже 
знаменитої пісні Want You, 
яка лунає у фільмі Arthur 
Newman– a Golf Pro, не 
останню роль зіграв також 
Ваш чоловік?

– I Want You, як і друга піс-
ня «Чаклунка», присвячена 
Майклові. Написана вона під 
впливом наших почуттів і на-
ших розлук (коли він часто їз-
див у довгі відрядження, мені 
чекання здавалися вічністю). У 
2009 році я гостювала вдома, в 
Україні, одна з американських 
компаній почала закидати мене 
листами й добиватися права на 
мої пісні. Зрештою, ми підпи-
сали взаємовигідний контракт, 
за яким мої пісні залишалися 
моїми, але отримували багато 
можливостей популяризації в 
США. І ось одного дня минулого 
року ми проходимо з Майклом 
повз кінотеатр й бачимо рекла-
му фільму «Chernobyl Diaries», 
чоловік запропонував узяти 
квитки й подивитися, я ж-бо, 
знаючи, що Чорнобить – дуже 
болісна тема, відмовилася тоді 
дивитися ту стрічку. А коли ми 
повернулися додому, на нас че-
кав лист з повідомленням, що у 

«Chernobyl Diaries» звучить моя 
пісня «Чаклунка». Так само не-
сподіванкою була й моя друга 
пісня – Want You. Звісно, я рада, 
що вона удостоїлася честі зву-
чати у такому фільмі, де зніма-
ються такі знані актори.

– Чи маєте намір завойо-
вувати Голівуд і далі?...

– Сьогодні я працюю з од-
ним талановитим британським 
ді-джеєм над дуже цікавим 
проектом, деталі якого, на 
жаль, не маю права розголо-
шувати. Напевне, немає жод-
ного артиста, співака, який не 
мріяв би про Голівуд. Я не ви-
няток, але хотілося б, щоб мою 
пісню, українську пісню, було 
чутно й далеко за пагорбами 
Беверлі-гілз...

P.S. Побачити й почу-
ти Віку Василевич можна 
буде на Сьомому фестивалі 
української культури, який 
відбудеться 12-14 липня 
на уславленій відпочинко-
вій оселі «Союзівка». Не 
пропустіть нагоди насо-
лодитися співом зірки, яка 
на наших очах сходить на 
естрадному небосхилі! 

Бесідувала  
Катерина Боруш

Спеціально  
для «Нової газети»

Наша співрозмовниця: 
Вікторія Василевич (сце-

нічне псевдо – Віка) – попу-
лярна українська естрадна 
співачка. Народилася в За-
поріжжі. В 2005 році закін-
чила Київський національ-
ний університет культури 
та мистецтв, в 2008-у – 
Голівудську академію поп-
музики в Лос-Анджелесі 
(штат Каліфорнія).

Авторка й виконавиця 
понад 150 пісень, учасни-
ця багатьох всеукраїнських 
та міжнародних фестива-
лів. Її пісню Want You пред-
ставлено в квітні цього року 
в голівудівському фільмі 
Arthur Newman-a Golf Pro, a 
пісню «Чаклунка» в 2012-му 
– у фільмі Chernobyl Diaries.

Заміжня. Мешкає в Ор-
ландо (штат Флорида).

вІд заПорІЖЖЯ до ГоЛІвуду
ВІКА: 
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дзеркало

Жадання жарин  
Шаленіє на тілі багаття,  
Мов правило гри,  
У яку я не можу не грати.
Не треба роси,  
Хай повзуть по прив’ялених травах  
Дзвінкі голоси  
Вже напівожіночнених мавок,  
Що хочуть вина  
І шукають спокійного світу.  
Із них лиш одна  
Все ще вірить, що папороть квітне.

Марина Брацило 

НА КУПАЛА
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довкола світу

Ми їхали до міста, про яке мріяли 
з четвертого класу, з того само-

го моменту, коли на уроці французь-
кої нас навчили вимовляти: «Paris 
est la capitale de la France». Без жод-
ного акценту, зрозуміло. Гігантська 
мапа Парижу, намальована учня-
ми-старшокласниками від руки, 
але так яскраво й з такою любов’ю 
(вони, напевне, також мріяли бодай 
раз у житті побачити Париж, а хто 
не мріяв!), що за шість років її спо-
глядання здавалося, що нарешті, 
потрапивши до Парижу, обійти його 
можна буде із заплющеними очи-
ма. Мюнхенські студії й Український 
вільний університет багато що нам 
дали. У тому числі – й Париж, мож-
ливість, нарешті, його побачити на 
власні очі. Прочитавши в місцевій, 
не пригадується якій, мюнхенській 
газеті про те, що пропонується по-
їздка автобусом до Парижу, на два 
вихідні дні, дешево, всього за 300 
марок, включно з готелем, не могли 
не спокуситися. Але грошей на двох 
не вистачало (вічна проблема), тре-
ба в когось перепозичити. В кого? В 
рідних Степана Бандери, з тим, щоб 
потім у Києві віддати рідним їхніх 
рідних. Ніхто про те, що треба буде 
й там у когось перепозичати, щоб 
віддати, в цей момент не думав, 
йдеться ж бо про Париж. Париж! 
Сам Париж! До якого подати рукою. 
Єйфелева вежа, Тріумфальна арка, 
Монпарнас, Версаль, Єлисейські 
поля... Сто разів бачені-перебачені 
на фото й у мріях, ще з четверто-
го класу! У радянські часи кожен 
п’ятикласник знав анекдот про те, 
як один приятель каже іншому: «Я 
знову хочу в Париж...» «Як, ти вже 
там бував?!» — не вірячи своїм ву-
хам, мало не вмирає від заздрощів 
другий. «Та, ні,– каже перший, — я 
вже одного разу хотів...»

Не переповідатимемо, як у нас 
мало не вилізли з орбіт очі, коли, 
зайшовши на світанку до того са-
мого дешевого автобуса, який пря-
мував до Парижу, почули, що весь 
його салон розмовляє виключно 
російською мовою. З’ясувалося, 
що їде він з Берліну й везе на ту-
ристичну прогулянку до Парижу 
вихідців з колишнього Радянського 
Союзу, які зовсім недавно отримали 
статус біженців у Німеччині й тепер 
подорожують на отриману соціаль-
ну допомогу Європою.

 І ось ми в омріяному Пари-
жі. Й він відразу ж б’є по голові 
–з’ясовується, що нашої французь-
кої мови, яку вивчали в школі, уні-
верситеті, з якої їздили на обласні 
й республіканські олімпіади, за яку 
отримували суцільні п’ятірки ніхто 
не розуміє! Оговтавшись трохи від 
такого шоку, вирішили, що спробу-
ємо говорити не реченнями, а лише 
окремими словами.

— А, Єйфелева вежа? Вам сюди...
 Ну, слава Богу, нарешті, розумі-

ють, — полегшено зітхнули ми й ви-
рушили у вказаному напрямку.

Знаменита Єйфелева вежа все-
таки краще сприймається на від-
стані. Так вона монументальніша, 
загадковіша, недосяжніша. Чим 
ближче до неї наближаєшся, тим 
більше вона схожа на гігантську ви-
соковольтну вежу. Недаремно ж, 
коли її збиралися встановлювати в 
Парижі, вся інтелігенція Франції ви-
ступила з категоричним «ні!», пере-
конуючи, що «таке страхопудисько» 
зіпсує весь вишуканий образ Па-
рижу. Але, зрештою, їх ніхто не по-
слухав і, як тепер з’ясовується, пра-

вильно зробив. Спробуйте набрати 
в «Google» слово «Париж» і перед 
вашими очима відразу ж з’явиться 
тисяча і одна картинка міста, на 
кожній з яких буде зображено Ей-
фелеву вежу. Ажурна металева 
вежа, побудована за проектом ін-
женера Ейфеля, замислювалася 
як тимчасова споруда для входу на 
Всесвітню виставку 1889 року, але 
вона не тільки пережила ХІХ століт-
тя, але й з роками стала справжнім 
символом міста. Вистоявши чима-
лу чергу й заплативши чималу, як на 

наші статки, суму за вхідний квиток, 
піднялися на найвищий оглядовий 
майданчик. Не тому, звісно, щоб, 
як співав один знаменитий бард, 
який дуже не любив Радянський 
Союз, «плюнути із Єйфелевої вежі 
на голови безтурботних парижан», 
а подивитися на Париж з висоти 
пташиного польоту. Найбільше вра-
ження справляє найвищий поверх 
вежі: багато хто каже, ну, що там 
можна побачити – туман та й годі. 
Ми ж, навпаки, були зачаровані ві-
зуальною нескінченністю міста, яке 

пливе в бузковому тумані й губить-
ся десь далеко за лінією горизон-
ту. Хоча спустившись на землю, в 
буквальному розумінні, нам пояс-
нили, що та «бузковість» має дуже 
відносне романтичне забарвлен-
ня й показали гігантську повітряну 
кулю, що зависла над містом й яку 
ми сприйняли як звичайну рекла-
му. З’ясовується, Париж серйозно 
стурбований своїм довкіллям. І хоча 
з середини ХХ століття тут почався 
процес деіндустріалізації, шумове 
забруднення, транспортні викиди й 
дефіцит паркових зон – головні сьо-
годнішні проблеми екологіїі фран-
цузької столиці. Тому з 1979 року 
велика увага приділяється чистоті 
повітря. Саме тому над Парижем 
щодня запускається повітряна куля, 
яку видно в радіусі 40 кілометрів, 
колір якої змінюється в залежності 
від стану повітря. Крім того, рівень 
забруднення повітря, яким диха-
ють парижани, за шкалою від 1 до 
10, щодня афішується на багатьох 
електронних табло міста. Що ж 
стосується річкової екосистеми, 
то ще два десятиліття тому еколо-
гічний стан Сени залишав бажати 
кращого, про що свідчило масове 
вимирання риби в 1990 і 1992 ро-
ках. В 1988 році Жак Ширак, будучи 
мером Парижа, заявив, що через 5 
років у Сені можна буде купатися, і 
справді, за останні роки якість води 
в Сені покращилася за багатьма 
параметрами настільки, що сьогод-
ні в її водах у межах міста мешкає 
близько 28 видів риб. Сена (довжи-
на в межах Парижа – 12,8 км, глиби-
на від 3,8 м до 5,7 метрів, ширина 
русла, в середньому, 30 метрів) ви-
явилася найважливішим фактором 
для створення та розвитку міста, 
початок якому поклали численні на 
той час острови на річці.

З островів, що лежать в межах 
міста, найбільший інтерес стано-
вить острів Сіте. Заселений ще в ан-
тичні часи, він є колискою Парижа. 
Саме тут знаходиться багато істо-
ричних пам›яток, такі як Собор Па-
ризької Богоматері, Сент-Шапель, 
Консьєржері. Традиційним є поділ 
міста на правий (торгівельна, діло-
ва) і лівий (культурна, освітня части-
на міста) береги. 

Наша довідка: Париж (фр. Paris) – столиця Франції, адміністративний центр регіону Іль-де-
Франс, окремий департамент Франції. Розташований на річці Сена. Площа міста становить 
105 кв.км. Зі сходу на захід Париж сягає 18 км, з півночі на південь – 9,5 км. Найвища точка 
міста (128,21 м) знаходиться в районі Монмартра.

Населення – 2,3 млн.осіб, разом з міською агломерацією – 12 мільйонів. Паризька метро-
полія входить до першої сотні найбільш густонаселених агломерацій планети. Топонім «Па-
риж» походить від назви кельтського племені паризіїв (Parisii). Сучасна ж назва – похідна від 
латинської назви міста, що спершу називалося Лютеція Паризіорум (лат. Lutetia Parisiorum) 
та Civitas Parisiorum, тобто місто паризіїв. 

Париж – це насамперед світовий культурний (97 музеїв, 300 мистецьких галерей, 100 те-
атрів) та туристичний центр. Центр світової торгівлі (автомобілі, літаки, канцелярські товари, 
туристичне спорядження), головний національний промисловий округ (засоби транспорту, 
енергетичне обладнання, електроніка, одяг, косметика), великий транспортний вузол (2 між-
народні летовища).

У Парижі знаходяться штаб-квартири низки міжнародних організацій: ЮНЕСКО, Організації 
економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної торгівельної палати та ін.

ПОБАЧИТИ ПАРИЖ –  
І НЕ ПОМЕРТИ

Версаль – резиденція французьких королів

Париж з висоти пташиного польоту 
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Собор Паризької Богоматері по-
чали будувати на місці першої хрис-
тиянської церкви в 1163 році. Буду-
вали довго, до 1315 року, саме тому 
в його архітектурі немає єдиного 
стилю. Після написання Вікторем 
Гюго роману «Собор Паризької Бо-
гоматері» французи звернули увагу 
на його плачевний стан й свою куль-
турну спадщину взагалі, і народи-
лася хвиля загальнонаціональної 
любові до своєї культури.

Париж — місто музеїв, найзна-
менитіший з яких, безперечно, 
Лувр. Відкритий у 1793 році в колиш-
ній резиденції французьких королів, 
він складається з 8 тематичних від-
ділів, де на площі 60 600 кв. метрів 
представлено одну з найбільших 
світових мистецьких колекцій, що 
складається з 35 000 експонатів – 
шедеврів західноєвропейського 
мистецтва, від середньовіччя аж до 

1848 року, а також античних цивілі-
зацій: стародавніх єгиптян, римлян, 
етрусків, цивілізацій Близького схо-
ду і мистецтва ісламських народів. 
Саме тут зберігаються такі світові 
шедеври, як картина «Монна Ліза» й 
скульптура «Венера Мілоська» .

Історична вісь пам’ятників архі-
тектури перетинає місто з центру на 
захід. Починаючись від всесвітньо 
відомого Лувру, вона продовжу-
ється через сад Тюїльрі, Єлісейські 
поля до самої Тріумфальної арки в 
центрі площі Зірки. У 1960-х роках 
на продовженні лінії було побудо-
вано квартал Дефанс, центром 
якого стала Велика арка Дефанс. У 
самому центрі історичної частини 
розташований Будинок інвалідів, в 
якому міститься військовий музей, 
тут же покояться останки Наполе-
она Бонапарта. Тут розташована і 
церква Пантеон, де знайшли вічний 

спокій найвідоміші діячі Франції. 
Колишній королівський палац Кон-
сьєржері став на час Великої фран-
цузької революції в›язницею для по-
валеної королеви, звідки вона була 
згодом конвойована для публічної 
страти.

Ще одне нагадування про па-
лаючі бої за свободу французького 
народу – статуя Свободи, вста-
новлена на Лебединому острові. 
Велику копію цієї статуї було по-
даровано Сполученим Штатам 
Америки в 1886 році, й відтоді вона 
зустрічає мандрівників і шукачів 
кращої долі в бухті Нью-Йорка.

Перед знаменитим «Мулен 
Руж» – площа Бланш. Саме тут Ту-
луз-Лотрек малював людей із на-
товпу. Якщо піднятися від Бланш, 
то вийдеш на гору, на вершині якої 
знаходиться село Монмартр. Ко-
лись тут добували гіпс. Звідси й 
«біла» її назва. Бланш перетинає ву-
лиця Лепік. Колись вона називалася 
Імператорською, а потім її перейме-
нували на честь генерала Лепіка, 
який безуспішно боронив пагорб 
від росіян у 1814 році. Як і багато 
вуличок Монмартра, вона круто під-
німається вгору, іноді поступаючись 
місцем сходам. На самій маківці ву-
лиці Лепік височіє млин. Тепер тут 
ресторан Moulin de la Gallette, Галет-
ний млин по-нашому. Побудований 
у 1622 році, він належав родині Де-
бре, чотирьом братам. У 1814 році, 
за одним із переказів, молоді мель-
ники мужньо захищали свій клап-
тик землі від росіян. Троє загинули, 
а четвертого вороги-переможці, 
четвертувавши, прикріпили до 
крил млина й запустили цей «вітряк 
смерті» на жах усім парижанам.

Однак, пересвідчуємося не 
вперше, наступники не хочуть не-
сти на собі тягар минулого, воліючи 
залишити минуле минулому й жити 
в часі теперішньому. Факт той, що 
не минуло й 50 років, як нащадок 
братів Дебре відкрив у «Мулін-де-
ля-Галет», танцювальний майдан-
чик, на якому полюбляли бувати 
Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Ренуар. Якщо 
хто бував у музеї Орсі, то не міг не 
звернути увагу на знамениту рену-
арівську картину «Бал у Галетному 
млині». 

 Полюбляли, дуже можливо, тут 
бувати й Олександр Архипенко, 
Михайло Бойчук та Софія Левиць-
ка...Тому що Париж був Меккою й 
для багатьох українських митців, 
які шукали тут себе, грошей і слави. 
Кілька років тому ми говорили про 
це з Вітою Сусак, львівським мис-
тецтвознавцем, авторкою прекрас-
ної масштабної й унікальнлї моно-
графії-альбому «Українські мистці 
Парижа. 1900-1939», яка побачила 
світ у видавництві «Родовід» за під-
тримки нью-йоркської кредитівки 
«Самопоміч» й здобула перемогу у 
всеукраїнському рейтингу «Книжка 
року 2010». Розмовляли у фран-
цузькому ресторані, але в Укра-
їнському селі, в Нью-Йорку, куди 
вона приїхала на презентацію своєї 
книги в Українському музеї – про 
феномен Паризької школи, части-
ною якого були українські митці. Її 
«Паризький словник українських 
мистців» нараховує 250 імен: Олек-
сандр Архипенко, Софія Левицька, 
Михайло Бойчук, Володимир Ба-
ранов-Россіне, Олекса Грищенко, 
Василь Хмелюк, Микола Глущенко, 
Соня Делоне, Михайло Андрієнко, 
Модест Сосенко...

Подорожувати Парижем усе-та-
ки найкраще пішки — куди не гля-
неш, довкола краса в усіх її проявах. 
І все ж найчастіше зустрічаються три 
вивіски – буланжері, патісері, брасе-
рі (з наголосом на останньому скла-
ді – в цьому специфіка французької 
мови – наголос падає на останній 

склад). Під першою знаходяться пе-
карні з десятками різних сортів хліба, 
якого у Франції їдять багато, різного 
й смачного. Патісері – це кондитер-
ська, де можна знайти безліч тар-
таленок, еклерів, тістечок, типово 
французьких – з тонким слоєним 
тістом і фруктовою начинкою. 

Брасері – це кав’ярня, бар. Це 
може бути як скромненьке «бістро» 
(знову ж таки з наголосом на остан-
ньому складі), так і розкішний ресто-
ран. До речі, ресторани в сучасному 
розумінні слова виникли в Парижі 
незадовго до Французької револю-
ції. Слово «ресторан» походить від 
французького дієслова restaurer, що 
означає «привести в норму», «до-
дати сили» (той самий корінь, що 
і в слова «реставрація»). Це слово 
тривалий час застосовувалося до 
ситних страв, м’ясних бульйонів, а 
з другої половини XVIII століття – до 
закладів громадського харчування. 
У 1786 році вийшла постанова па-
ризького мера, за якою дозволя-
лося кухарям і рестораторам при-
ймати відвідувачів до 11-ї (взимку) 
або до 12-ї години (влітку) ночі. Для 
заможних городян стало звичкою 
призначати ділові, а також і особис-
ті зустрічі не вдома, а в ресторані. 
Деякі паризькі кафе існують ще з 
часів епохи Просвітництва, коли 
вони виконували переважно соці-
альну функцію, ніж служили місцем 
для вгамування голоду. Серед них 
кафе «Прокоп», перше літературне 
кафе (нині вважається найстарішим 
рестораном Парижа). «Якщо поба-
чите натовп людей у білому, і якщо 
ви також вбрані в біле, приєднуй-
теся до їхнього товариства – не по-
шкодуєте», — попередили нас. Річ у 
тім, що ХХ століття подарувало нову 
моду — «Diner en blanc» . У 1988 році 
її запровадив Франсуа Паскьє. Це 
коли обирають знаменитий об’єкт, 
довкола розставляють столи з шам-
панським й різними тарталетками і 
запрошують гостей, тисячі гостей, 
для яких існує одна обов’язкова 
умова: форма одягу – білий колір. 
«Diner en blanc» біля Ейфелвої вежі, 
наприклад, зібрав 6 тисяч осіб, біля 
Лувру – 5 тисяч. 

Французи завжди були законо-
давцями моди. Повинно було ста-
тися щось неймовірне, щоб Коко 
Шанель вирішила висловити свої 
почуття без слів. Такою подією, вва-
жають дослідники, стала смерть 
її коханого, вчителя, англійського 
підприємця Артура Кепеля, якого 
називали на французький манер 
«Капель». Вони зустрілися в 1910-
му, розлучилися в 1920-ті. Капель 
одружився на іншій жінці, залишив-
ши Коко в Парижі, поїхав на Лазур-
ний берег. І незабаром загинув в 
автомобільній катастрофі. Коко по-
прощалася з ним не біля могили, 
а на місці катастрофи. Про чорні 
сукні, які вона взялася шити після 
цього, казали, що вона хоче одяг-
нути в траур весь Париж. Забутися 
вона їде до Венеції й знайомиться 
там з італійськими парфюмерами, 
художниками, хіміками, які кажуть їй 
про парфюм, що лікує від депресії. 
Серед нових знайомих Ернест Бо, 
якого вона просить створити духи, 
які «пахли б жінкою». Так народили-
ся Chanel N5. Французи хочуть по-
казати, що вони – частина паризької 
культури того часу. Щоб розкласти 
цей запах у музеї Коко Шанель зна-
добилося 108 шкляних вітрин... І це 
зрозуміло, формула непроста: в 
одному флаконі і магія, і поезія, й іс-
торія, і кохання, і смерть...

Париж – місто, де живе не лише 
свято. Є така фраза «Побачити Па-
риж — і померти», яку ввів в обіг у 
1930-ті роки Ілля Еренбург, киянин-
публіцист, що боровся за перемогу 
соціалізму в усьому світі й разом 

з тим намагався повернути неза-
служено забуті імена Максиміліана 
Волошина й Марини Цвєтаєвої. Пе-
рефразовуючи класичний античний 
вислів «Побачити Рим — і померти», 
він, живучи в Парижі, хотів розпові-
сти про життя простих парижан, фо-
тографуючи їх прихованою каме-
рою. У радянські часи, коли хотіли 
підкреслити щось, що приголомши-
ло своєю красою, величчю, часто 
вживали саме цю фразу. В українців 
же вона має й інший сенс, саме в 
українському середовищі народи-
лася інша фраза: «Великі українці 
народжуються в провінції, а поми-
рають в Парижі», підкреслюючи не-
потрібність пророків у своїй Вітчиз-
ні. Саме в Парижі, серед цієї величі 
й краси, суджено було знайти «не 
свою» смерть Симонові Петлюрі... 
«А мені під паризьким мостом, чи в 
суворих Шильйонських мурах все 
– о Боже! – вогненним хрестом Rue 
Racine, Montparnasse, Петлюра!» – 
писала Наталія Лівицька-Холодна. 
Rue Racine – фатальне місце для 
людини, яка уособлювала в 1920-х 
ідею української державності. Звіс-
но, жодних меморіальних дошок 
чи написів тут немає. Смертельно 
пораненого Петлюру привезли до 
шпиталю Шаріте, що неподалік ву-
лиці Расін на бульварі Сен-Жермен, 
де він провів останні хвилини свого 
життя й знайшов свій останній при-
хисток на цвинтарі Монпарнас, де 
поряд з ним покояться його дружи-
на та донька... 

...Давно вляглися перші вражен-
ня від першого побачення з Пари-
жем, але знову й знову хочеться 
туди. В місто, де п’ють смачну каву, 
знімають фільми, пишуть картини, 
складають вірші й де вічно живе лю-
бов... 

Катерина Кіндрась, 
Валентин Лабунський

Київ-Мюнхен-Париж-Київ

Знаменитий Лувр

Собор Паризької Богоматері

Фото на згадку на тлі Ейфелевої вежі
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Одно– або дводенна програма – на вибір
Мальовнича дорога приведе вас у куточок «України в Америці» – 

знамениту «Союзівку». По дорозі – супровід гідом. Після прибуття – 
ланч-пікнік на повітрі. А ввечері – вечеря за типом «шведський стіл» 
у ресторані «Союзівка».

Весь фестивальний день – це нескінченне свято мелодійної укра-
їнської музики, запальних національних танців, майстрів кераміки, 
вишивки, різьби по дереву і, звичайно, неповторної української кух-
ні. Українська кухня – це не якесь там «вкусно» – це Смачно! Числен-
ні виступи артистів та аматорів завершуються колосальним вечірнім 
концертом на відкритій естраді. Серед «зірок» фестивалю – видат-
ний скрипаль Василь Попадюк, мабуть, єдиний скрипаль світового 
рівня, який грає фольклор, циганську музику і джаз. Василь і його 
«Попадюк-Бенд» – гості найпрестижніших світових сцен.

Ви зустрінетеся також з висхідною зіркою української естради Ві-
кою, танцювальним ансамблем Роми Прийми-Богачевської, іншими 
артистами як з України, так і з різних куточків США та Канади.

Для тих, хто обирає 2-денну подорож, ніч – на затишному курорті 
Hudson Valley. На другий день, після смачного сніданку, Ви зможете 
відпочивати, проводити час у басейні, прогулянках і повернутися до 
«Союзівки», щоб знову приєднатися до нескінченного свята.
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Рідна школа Українознавства в Пасейку  
(штат Нью-Джерзі) оголошує набір учнів  

на новий 2013-2014 навчальний рік. 
Просимо записувати своїх дітей віком від чотирьох  

до п’ятнадцяти років (садочок, дошкілля, 1-11 класи). 

в школі вони зможуть вивчати українську мову  
та літературу, історію та географію україни, українську 

культуру та християнську етику.

Контактний тел.: (973) 234-4783

Суботня рідна школа  
українознавства в м. Пасейк  
(штат Нью-Джерзі)

потребує  
кваліфікованих  
вчителів 
на 2013-2014  
навчальний рік

Зацікавлених  
прохання звертатися  
за тел.: (973) 234-4783

потребує  
кваліфікованих  
вчителів 
на 2013-2014  
навчальний рік
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