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волиНсЬка трагедіЯ: хто ЗатЯгуЄ 
вуЗол НеНависті?

гелеН томас: ЖиттЯ,  
віддаНе ЖурНалістиЦі

свЯто героЇв, Над Якими  
Не владНиЙ Час

рим – віЧНиЙ  
і ПромиНалЬНиЙ
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 Я буду віЧНо Жити! 

коли кНЯЗЬ 
володимир охрестив 

украЇНу-русЬ?
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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
Доброго дня, шановні читачі!
Днями мав нагоду переглянути список 148 зрадників 

України, які підписали звернення до польського Сейму 
з підтримкою формулювання Сенату, який назвав 
Волинську трагедію 1943 року «етнічними чистками 
з ознаками геноциду». Ці Юди, які всілися під куполом 
Верховної Ради, розрахувавшись за мандат, який потрібен 
їм для захисту награбованого, мільйонами вкрадених у 
народу доларів, виступили проти  власного народу, кращих 
представників якого вони назвали «різунами».

Уявіть собі членів американського Конгресу, які 
назвали б своїх солдатів, які билися проти нацизму на 
фронтах Другої світової війни, «вбивцями й мародерами», 
що знищували мирне німецьке населення. Такого навіть 
уявити не можна. А в Україні так звані народні обранці 
ображають власний народ і після цього продовжують 
сидіти в депутатських кріслах.

Втім, ці крісла були престижними лишень колись, 
на зорі нашої незалежності. Нині ж це свідчення прина-
лежності до касти наскрізь скорумпованих, напівбан-
дитських шукачів великих грошей, які прагнуть будь-що 
заволодіти депутатським мандатом, аби убезпечнити 
свої неправедно нажиті капітали. Серед цієї зграї  повно 
малоосвічених бовдурів, які зуміли правдами й неправдами 
накрасти мільйони й купити жадану індульгенцію у ви-
гляді посвідчення народного депутата. Порядна людина в 
цю клоаку під назвою «верховна зрада» ніколи не піде.

Вчитуючись у невідомі мені імена зрадників, натрапив 
раптом на прізвище «Шаблатович». І ледь не знепри-
томнів. Невже ж це отой Шаблатович, який є сином 
тутешніх колишніх освітян Лариси й Миколи Шабла-
товичів, яких давно знаю й шаную? Це люди із Західної 
України (з Дрогобиччини), в яких я навіть бував на днях 
народження. Чесні, порядні колишні вчителі, які тут, в 
Америці, заробляють собі на життя пересиланням пачок 
в Україну. Почав вивчати біографію цього народного депу-
тата і, шокований, встановив: так, це їхній син! В його 
біографії написано, що це молодий український мільйонер, 
який восени минулого року став народним депутатом від 
Партії регіонів. Отакої! А ми кажемо Донбас, манкурти, 
яничари, зрадники... Людина, яка народилася й вирос-
ла в Західній Україні, де кожен кущ знає й ненавидить 
«совіти», в родині українських освітян, які знають, що 
творилося в роки Другої світової війни на українській 
землі, раптом виступає проти власного народу, називаю-
чи вояків Української Повстанської Армії «різунами» й 
підтримуючи польських шовіністів, які подають світові 
волинську трагедію, як «геноцид, учинений українцями».

Чи знає він, що підписує? Чи усвідомлює, що коїть? 
Минуть роки, і його ім’я назавжди запишуть у чорну 
книгу зрадників України, які в окаянні роки  янукови-
чизму за гроші ладні були продати й матір рідну. Важко 
уявити більше горе, ніж мати такого сина. Він належить 
до покоління, яке виростало вже в незалежній Україні. І що 
ж виросло? Покруч, у якого замість душі пачка доларів, 
потвора, яка йде до бандитів у найми, аби захищати й 
примножувати свої мільйони, зрадник, який називає тих, 
хто ціною свого життя забезпечив йому волю України, 
якою він сьогодні так насолоджується, «різунами».  І най-
гіркіше, що це не «донбасский парень» без роду й племені, 
не Павлік Морозов, а наш український хлопець, батьки 
якого вчили дітей в українських школах, а потім тяжко 
працювали в Америці, аби заробити для нього гроші на на-
вчання на престижному юридичному факультеті.

Гірко все це писати та усвідомлювати й невимовно 
боляче. Бо якщо наші діти стають зрадниками, то яке 
майбутнє чекає нашу упосліджену, вистраждану, тисячі 
разів зраджену Україну?

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

Наголоси й акценти

Українські ідеології померли, не наро-
дившись. І лібералізм тут не виняток. 

Виняток – ідеологія націонал-демокра-
тії. Вона справді мала всі шанси потужно 
стати на ноги, але її вбив наш попередній 
«месія».

З лібералізмом справа інша – по-
глянувши на нього в його первинному 
сенсі «прагнення до свободи», можна по-
новому побачити те, що відбувається нині 
в Україні. І навіть спробувати зрозуміти, 
чому в нас останнім часом так стражда-
ють молоді дівчата. Так, це теж наслідок 
наших спотворених уявлень про свободу. 
Ґвалтувати і вбивати – це ж круто! 

Ідеологія – поняття нове, якихось 
200 років тому політики успішно об-
ходилися і без неї. Політичними пар-
тіями тоді називали різні групи на-
ближених до монарха людей – його 

фаворитів, а «ідеологами» Наполеон 
Бонапарт принизливо звав своїх при-
дворних філософів. В ті часи державні 
мужі керувалися одним лише правом 
сили, а вся їхня «ідеологія» зводилась 
до одного – обґрунтування справедли-
вості цієї сили. Та й то лише тоді, коли її 
виявлялося замало. 

Потреба ж у якомусь ідеологічному, 
в сучасному розумінні цього слова, об-
ґрунтуванні права на владу виникла тоді, 
коли всупереч цьому праву сили в серед-
овищі народу стала зароджуватися ідея 
його свободи. Але справді політичним 
цей процес став тоді, коли до усіх його 
учасників – правителів, простого люду й 
інтелектуалів, додалася нова сила – но-
вонароджений клас буржуазії, який нако-
пичивши кошти, не захотів і далі коритися 
свавіллю королів. 

Це й стало чи не основною причи-
ною Французької революції 1789 року. 
Франція кінця ХVІІІ століття взагалі надто 
вже була схожою на сучасну Україну. Ко-
роль (президент) безумно тратив гроші, 
не міг звести бюджет докупи й вимагав 
від новонароджених капіталістів дедалі 
нових і нових податей на своє розкішне 
життя. Нічого не нагадує, ні?

Однак, буржуазія не захотіла сама 
вступати з ним у відкрите протистояння 
– жар завжди краще загрібати чужими 
руками. А тому й використала для своїх 
цілей невдоволення народних мас і ідеї 
філософів епохи Просвітництва.

«Свобода, Рівність, Братерство!» – ці 
гасла набули цілком конкретного юри-
дичного звучання вже після революції, 
оформившись у Кодекс Наполеона. З не-
значними доповненнями в законодавстві 
Франції ним користуються й донині. А за 
великим рахунком, так з’явилася Конвен-
ція з прав людини.

І все б нічого, от тільки виявилося, 
що в кого грошей побільше, в того й 
прав теж більше. Так в ідеології лібе-
ралізму «Свободу і Рівність» залишили, 
а от «Братерство» – викинули. «Ситий 
голодному не брат». Однак ідеологія 
західного лібералізму ще й досі зали-
шається чи не найпрогресивнішою іде-
ологією з усіх можливих. Усюди, лиш 
не в Україні.

А в Україні не все так просто. Зне-
кровлена монгольською навалою, вона 
відроджувалася поволі, через Галиць-
ко-Волинське князівство та наступний 
300-літній розвиток у складі Великої 
Литви.

Зачатки сучасної української менталь-
ності слід шукати саме там – бо те, що іс-
нувало до цього часу, з більшим правом 
слід вважати таки давньоруською, а не 
українською історією. Це закономірно – 

нації виникають там, де руйнуються по-
передні патріархально-родові відносини. 
І якщо в Західній Європі їх зруйнував но-
вонароджений капіталістичний устрій, то 
в Україні їх знищила сама історія.

Однак це ще не все – для формування 
нації потрібно виникнення нової ідентич-
ності, яка замінює собою попереднє від-
чуття приналежності до свого роду. Тому 
як нація українці стали формуватися ще 
пізніше – тоді, коли стали усвідомлюва-
ти цю свою приналежність, починаючи 
від перших братських шкіл на заході, у 
Львові, наступних реформ Петра Мо-
гили у центрі і до загальної грамотності 
населення за часів Мазепи на сході. Так 
поняття «свободи» стало характерною 
ознакою освіченого народу, зумовивши 
наступні народні виступи проти понево-
лення і гніту.

От тільки, на жаль, не буває свободи 
самої по собі і не буває свободи абсолют-
ної. Свобода завжди обмежена двома 
чинниками – законами природи, яка для 
українця завжди асоціювалася з жіночим 
архетипом, і законами суспільства, які й 
далі залишалися патріархально-чолові-
чими.

А тому в подальшому історичному 
житті українського народу стали пара-
лельно існувати дві різних свободи. Одна 
з них – надана самою природою і обме-
жена тільки її законами, і друга – обме-
жена людськими-чоловічими устоями 
суспільства.

Подібне протиріччя між цими «свобо-
дами» породило розкол суспільства на 
полярні категорії. На «обраних гетьманів» 
і «простий люд». На жінок і чоловіків. На 
козаків і «гречкосіїв». І, на жаль, менталь-
но поєднати їх українцям так і не вдалося 
– все це стало існувати одночасно і див-
но.

Як-от те, що жінок на Січ не допус-
кали, але самі козаки нерідко мали сім’ї 
і вряди-годи поверталися до них, роз-
риваючись між козацькою вольницею і 
«неволею» подружніх відносин. Це «дво-
значне» ставлення до жінок відбилося і 
на ставленні до України, так як в народній 
традиції вона теж асоціювалася з жіночим 
образом.

А далі – гірше. Чоловіки, яких виховали 
жінки, адже їхні батьки були на Січі, не мо-
гли сепаруватися від матері, а тому й ста-
ли зневажати всіх інших жінок, нездатних 
дорівнятися до її ідеалізованого образу. І 
потрапивши в тенета власного інфанти-
лізму, вже не мали шансів стати повноцін-
ними мужчинами, здатними свідомо від-
стоювати власну точку зору, власні ідеали 
і власне кохання.

А несвідомо повстаючи проти цього 
ідеалізованого образу матері, заодно 

стали нищити й Україну – через сприй-
няття її у вигляді такого ж жіночо-мате-
ринського архетипу.

Тобто, якщо повноцінний зрілий муж-
чина сприймає жінку як кохану, ровесни-
цю-подругу чи як рівного собі партнера, 
то інфантильний – як владну матір, звіль-
нитися від якої можна тільки шляхом її 
руйнації. І це автоматично переноситься 
і на будь-що інше, пов’язане з цим жіно-
чим архетипом – на мову, природу, краї-
ну, культуру.

Однак не будемо виправдовувати од-
них лише жінок. Цей парад «безвольних 
гетьманів», яких ми сповна побачили 
1918-го року, зупинила нова реальність 
– з її колективізацією, голодоморами і на-
ступною індустріалізацією.

Знищивши останні залишки патріар-
хально-родових відносин, більшовики 
спинили і процес творення нової, націо-
нальної ідентичності; заборонили релігію.

Так пошуки сил, здатних захистити від 
втрати ідентичності, були штучно спря-
мованими в нове, диктаторське русло. 
Новим «батьком» для усіх тепер став вер-
ховний вождь всіх народів, сонцесяйний 
Сталін.

У нього просто зобов’язаною була за-
кохатися кожна жінка. А чоловіки – скори-
тися і наслідувати. Всі мали вірити в його 
могутність і непогрішну справедливість.

Так виникло третє уявлення про Сво-
боду – як про те, що відповідає волі, мо-
ральним устоям і вподобанням верхо-
вного вождя. І про несвободу як про те, 
що цьому суперечить.

Уявлення, що захопило багатьох – 
адже важче повстати проти батька, ніж 
знову почати нищити «матір-Україну». 
Що особливо помітним стало там, де ра-
ніше існувало козацтво.

Тепер же, коли процес творення нової 
української ідентичності знову штучно 
був спрямованим у зворотному напрям-
ку, все це повторилося вдруге. Тому за 
останні три роки всі злочини проти жінок 
сталися саме в тій південно-східній час-
тині України, яка, не прийнявши ідеї укра-
їнської державності, іноді відверто нена-
видить все українське.

І здійснюють їх якраз ті «мужчини», які 
зневаживши давній дух козацької воль-
ності, нової ідентичності так і не відшука-
ли. А тому мужчинами так і не стали. Тож 
насправді зараз, на щастя, гине лише 
останній пострадянський покруч наших 
уявлень про свободу.

А справжня свобода буде жити й далі. 
Якщо тільки ми самі її не вб’ємо. Якщо 
зможемо виховати нових, сильних чо-
ловіків, здатних жити в гармонії зі своїми 
предковічними жіночими архетипами. 

Ігор Лубківський

КРАХ УКРАЇНСЬКОГО 
ЛІБЕРАЛІЗМУ

Завдання нині сущих українців – виховати нових, сильних чоловіків, здатних жити 
в гармонії зі своїми предковічними жіночими архетипами
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міжнародна панорама

Герцогиня Кембріджська Кейт 
Мідлтон народила сина. Про це 

повідомила прес-служба Кенсінг-
тонського королівського палацу. 
Хлопчик з’явився на світ 22 липня о 
4-й годині 24 хвилини по полудні в 
шпиталі Святої Марїі в Лондоні. Він 
важить приблизно 3,8 кілограма. 
Мати-породілля й син почувають 
себе добре, залишившись на ніч у 
шпиталі. У цьому ж шпиталі 31 рік 
тому народився й нинішній щасли-
вий батько новонародженого не-
мовляти принц Вільям. Найближчі 
дні він проведе з сім’єю: йому, 
як молодому батьку, королівські 
військово-повітряні сили, де він 
служить, надали двотижневу від-
пустку. 

Невдовзі після народження ди-
тини в Букінгемському палаці було 
виставлено традиційну офіційну 
грамоту, доставлену кур’єром зі 
шпиталю Святої Марії. «Герцогиня 
Кембріджська сьогодні благопо-
лучно народила сина», – йдеться в 
документі, підписаному лікарями, 
які приймали пологи. Народження 
наслідника британського престолу 
також буде ознаменовано артиле-
рійським салютом з Тауера та Грін-
парку.

Про вагітність герцогині Кемб-
ріджської стало відомо в грудні 
2012 року, після того, як Кейт по-
трапила до лікарні з приступами 
вранішньої нудоти. В британ-
ських ЗМІ з’явилися тоді чутки, 
що Кейт Мідлтон чекає двійнят, 
однак ці здогадки не підтвер-
дилися. Про стать дитини коро-
лівська родина заздалегідь не 
повідомляла, а сама герцогиня 

казала, що не хоче про це знати 
аж до пологів.

Син Кейт Мідлтон і принца Ві-
льяма, якому, можливо, дадуть ім’я 
Джордж чи Альберт, став третім 
у черзі на королівський престол і 
отримав титул першого в історії 
Великої Британії принца Кемб-
ріджського. Між тим, журналісти 
вже підрахували, що враховуючи 
тривалість життя Віндзорів, хлоп-
чик, який нині народився, унаслідує 
престол не раніше 2062 року. Якщо 
ж він доживе до 87 років, то в ньо-
го є шанс стати першим монархом 
ХХІІ сторіччя.

В окремій заяві принц Уельський 
Чарльз висловив захват від появи 
свого першого онука. «Це неймовірно 
особливий момент для Вільяма і Кейт, 
і ми такі раді за них у зв›язку з наро-
дженням їхнього сина. Я надзвичайно 
гордий і щасливий, що вперше став 
дідусем, і ми з нетерпінням чекаємо 
на побачення з немовлям найближ-
чим часом, – написав Чарльз.

Прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Дейвид Кемерон, виступаючи 
на Даунінг-стріт, також привітав цю 
«прекрасну звістку»: «Це важли-
вий момент у житті нашого народу, 
але я припускаю, що, перш за все, 
це прекрасний момент для щи-
рої і люблячої пари, яка тепер має 
сина», – сказав він.

Прокоментував звістку про на-
родження нового наслідника бри-
танського престолу в своєму мі-
кроблозі на Twitter і лідер опозиції 
Ед Мілібенд: «Я радий привітати 
герцога і герцогиню Кембрідж-
ських. Бажаю їм і їхньому синові 
щастя й здоров’я».

Папа Римський Франциск при-
був 22 липня з апостольським 

візитом до Бразилії. Це його 
перша подорож в іншу країну з 
моменту вступу на престол пон-
тифіка Римо-католицької церкви. 
В Ріо-де-Жанейро Папу вітали де-
сятки тисяч прочан. 

Під час візиту Франциск ви-
ступив перед молоддю на зна-
менитому пляжі Копакабана в 
Ріо-де-Жанейро, відвідав базилі-
ку Богоматері Апаресиди в штаті 
Са-Паулу, а також бразилійські 
трущоби (фавели).

Тим часом, у церкві Богоматері 
Апаресиди до того, як її відвідав 
Папа Римський, виявили самороб-
ний вибуховий пристрій. Бомбу 
знайшли у ванній кімнаті паркуван-
ня, котре знаходиться на території 
храму. Вибуховий пристрій, який 
мав невеличку потужність, було 
відразу ж знешкоджено.

22 липня біля урядового палацу в 
Ріо-де-Жанейро, де Папа Римський 
зустрічався з президентом Бразилії 
Ділмою Русеф, відбулася демон-

страція протесту, в якій взяли участь 
сотні людей. Після того, як із натов-
пу було кинуто пляшку з коктейлем 
Молотова, поліція розігнала демон-
страцію, застосувавши слізогінний 
газ і водомети. Демонстранти про-
тестували проти того, що брази-
лійська влада буцімто витратила на 
підготовку візиту Папи Римського 53 
мільйона доларів.

Понтифік бере участь у відзна-
ченні Всесвітнього дня молоді, яке 
відбувається в Ріо-де-Жанейро 
з 23 по 28 липня. Він зупинився в 

Апостольському палаці ду Сума-
ре. За даними журналістів, куха-
рям довелося значно скоротити 
заплановане меню, оскільки Папа 
повідомив, що віддає перевагу 
не делікатесам, а простій їжі. Тим 
не менше, шеф-кухар має намір 
пригостити понтифіка стравами 
національної бразилійської кухні. 
Основною складовою меню для 
нього стане пау-де-кейжу (сирний 
хліб), рис і квасоля, котрі входять 
до щоденного раціону більшості 
бразилійців.

Питання про відновлення мир-
них переговорів з Ізраїлем 

вирішиться найближчим часом, а 
будь-яку угоду, котра може стати 
їхнім підсумком, буде винесено на 
всенародний референдум. Про 
це заявив глава Палестинської 
національної адміністрації (ПНА) 
Махмуд Аббас.

Минулого тижня державний се-
кретар США Джон Керрі, який узяв 
на себе місію посередника, ого-
лосив про принципову готовність 
обох конфліктуючих сторін повер-
нутися за стіл переговорів після 
трьох років перерви. Ізраїльська й 
палестинська делегації повинні те-
пер зустрітися у Вашингтоні, щоб 
подолати останні перепони для 
перезапуску мирного процесу.

«Наш перший вибір для до-
сягнення незалежної держави 
– вести переговори про кордони 
й безпеку, встановити графік пе-
реговорів»,– сказав М.Аббас. Він 

також додав, що «якщо прогресу в 
досягненні угоди не буде, то всі ва-
ріанти для ПНА відкриті» й нагадав, 
що палестинці в умовах стагнації 
мирного процесу добилися мину-
лого року приєднання до ООН на 
правах держави-спостерігача.

М.Аббас також заявив про 
необхідність проведення вибо-
рів палестинського президента, 
парламенту й Національної ради 
Організації звільнення Палестини. 

«Необхідно оновити законність Па-
лестинської національної адміні-
страції»,– сказав він. Проведення 
виборів, які повинні покласти край 
національному розколу, передба-
чено домовленостями між рухом 
Аббаса ФАТХ та опозиціонерами-
ісламістами з ХАМАСу, які контро-
люють сектор Газа.

бритаНіЯ свЯткуЄ 
НародЖеННЯ 
сПадкоЄмЦЯ 

Престолу

ПаПа римсЬкиЙ у браЗиліЇ

іЗраЇлЬ-ПалестиНа:  
ПереЗаПуск мирНого ПроЦесу?

Кейт Мідлтон та принц Вільям зі своїм первістком

Папа Римський Франциск на вулицях Ріо-де-Жанейро

Кількість жертв землетрусу в 
Китаї перетнула межу 100 

осіб. Про це передало китайське 
інформагентство Сіньгуа з поси-
ланням на місцеву владу. Ще кіль-
ка десятків осіб пропали без вісти.

Найбільшу кількість жертв за-
фіксовано в міському окрузі Дінсі, 
де загинуло щонайменше 87 осіб. 
Ще кілька десятків осіб загинуло в 
сусідньому окрузі Луннань. Окрім 
того, на даний момент відомо про 

515 постраждалих, 60 з яких пе-
ребувають у критичному стані.

Внаслідок землетрусу зруйнова-
но більш як 1,2 тисячі будинків, ще 
майже 21 тисяча пошкоджена част-
ково. Через стихійне лихо в кількох 
населених пунктах немає електрики 
й мобільного зв’язку. Постражда-
лим не вистачає їжі й наметів для 
тимчасового проживання. 

Представник провінції Ганьсу, 
де знаходився епіцентр землетру-

су, Чан Чженго повідомив, що до 
вечора 22 липня було зафіксовано 
422 поштовха, максимальна магні-
туда яких сягала 5,6 бала.

Землетрус стався вранці 22 
липня в провінції Ганьсу, роз-
ташованій на півночі централь-
ної частини Китаю. За словами 
представників влади округу Дін-
сі, магнітуда підземних поштов-
хів тут сягала 6,6 бала. Геологічна 
служба США оцінила магнітуду 
першого підземного поштовху 
в 5,9 бала. Епіцентр землетрусу 
знаходився на глибині десяти кі-
лометрів. Від підземних поштов-
хів серйозно постраждали сели-
ща Пума, Мейчуань, Чжунчжай 
та інші волості повіту Міньсянь, а 
також 8 волостей і селищ повіту 
Чжансянь.

У постраждалих районах пере-
рвалися зв’язок та електропоста-
чання, час від часу виникають зсу-
ви і селеві потоки.

У зону лиха направлено вій-
ськовослужбовців, поліцейських 
та народних ополченців.

Землетрус у китаЇ

Землетрус у Китаї забрав більш як сто людських життів

Джон Керрі вмовив Махмуда Аббаса сісти за стіл переговорів з 
ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу

Сторінку підготував
Хома Мусієнко
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За київським часом

Відзначення 1025-річчя Хрещен-
ня Русі вибивається з цілого 

потоку інших дат, які у нас так часто 
люблять святкувати. Свято, яке го-
тував та координував віце-прем’єр 
з гуманітарних питань і колишній 
міністр закордонних справ Кос-
тянтин Грищенко (я навмисне ак-
центую увагу на цьому моменті), 
від самих початків носило симво-
лічний характер: воно задумува-
лося як щось набагато більше, ніж 
урочисті молебні, театралізовані 
дійства та патетичні слова про єд-
ність держави і церкви. Не дивно, 
що й патріарх Московський Кири-
ло, і президент Російської Федера-
ції Володимир Путін вагалися – чи 
варто їм їхати на ці урочистості. 
Бо це буде те свято, яке навряд чи 
зможуть використати у своїх цілях 
адепти «русского мира».

Коли у 1988 році відзначалося 
тисячоліття Хрещення Київської 
Русі, була абсолютно інша реаль-
ність: існував Радянський Союз, про 
можливий розпад якого говорили 
лише найвідчайдушніші дисиден-
ти (навіть В’ячеслав Чорновіл про 
можливість відокремлення України 
від СРСР почав говорити лише на-
прикінці 1989-го, а Народний Рух 
– з березня 1990-го; до тих пір всіх, 
хто заявляли про «самостійну Украї-
ну», навіть у середовищі дисидентів 
вважали провокаторами). Існувала 
фактично непорушна догма про 
колиску трьох братніх народів – Ки-
ївську Русь. Існувала схема історії: 
Русь, її спадкоємиця – Московське 
царство (вона ж – Росія), українські 
та білоруські землі, що перебува-
ли під чужоземним поневоленням і 
мріяли про возз’єднання з Росією, 
Богдан Хмельницький, Переяслав-
ська Рада, спільна боротьба укра-
їнців, білорусів і росіян за соціальне 
визволення, Жовтнева революція, 
громадянська війна, Велика вітчиз-
няна війна, розквіт і процвітання 
єдиної сім’ї братніх народів. Церква 
у цій системі посідала своє місце: 
як середньовічний рушій культури, 
який у період розвинутого соціа-
лізму виявився рудиментом історії. 
Рудиментом, який потрібно було 
вшанувати – без надмірностей (на 
противагу цій церковній даті було 
вирішено у 1982 році відсвяткувати 
1500-ліття Києва – такий собі псев-
донауковий, не підкріплений жод-
ними історичними даними ювілей). 
Патріарх Пимен, якого жартома на-
зивали «сімнадцятим членом Політ-
бюро ЦК КПРС», займав ультрало-
яльну позицію щодо влади і в ЦК не 
надто переймалися тим, що церква 
хоче відсвяткувати подію із церков-
ної історії. Хіба що, очікуючи приїз-
ду до Києва гостей, побудували на 
центральній вулиці столиці України 
новий готель «Хрещатик»...

Тим більше, що тоді, у 1988 році, 
основні урочистості проходили у За-
горську, в Троїце-Сергієвій Лаврі, у 

червні (а не в липні). Інформаційний 
простір був переповнений іншими 
подіями: саме у ті дні Михайло Гор-
бачов і Рональд Рейган завершили 
переговори у Москві щодо скоро-
чення ракет середньої дальності, 
партія готувалася до ХІХ партійної 
конференції. В США готувалися до 
президентських виборів. У Європі 
Маргарет Тетчер закликала політи-
ків одуматися і не робити дурниць 
– не йти на економічне та політичне 
об’єднання, яке за пару років поста-
ло у вигляді Європейського Союзу... 
Тобто, за цими подіями губилося 
відчуття свята – воно пройшло до-
волі скромно. Прибули глави низки 
церков – патріархи Антіохійський, 
Румунський, Болгарський, Єру-
салимський, Кіпрський та Патрі-
арх-католікос Грузії. Вселенський 
патріарх приїздити відмовився. 
Голова Президії Верховної Ради 
СРСР Андрій Громико вручив двом 
майбутнім заклятим опонентам – 
митрополиту Київському Філарету 
та митрополиту Ленінградському 
Алексію – ордени Трудового Чер-
воного Прапора. Відбулися молебні 
та урочистості. Цим і обмежилися. 
Через 25 років ситуація докорінно 
змінилася. Змінився світ. Змінилася 
сутність свята.

У 2013 році основні урочистості 
відбуваються у Києві. Тут збира-
ються глави кількох країн – точно 
України, Росії, Сербії, Молдови. Під 
питанням – приїзд президента Біло-
русі (хоча вірогідність його присут-
ності є дуже високою). Збираються 
ієрархи церков. При цьому дана по-
дія виходить на перший план у но-
винах – жодна інша подія не пере-
криє за масштабністю святкування 
1025-річчя Хрещення Русі.

З точки зору України відзначен-
ня цієї дати носить символічний 
характер. Князь Володимир у 988 
році – згідно з літописом – стояв 
перед вибором. Так само перед 
вибором стоїть сьогодні Україна. 
І тоді, і тепер це був цивілізацій-
ний вибір. Володимиру Путіну (і не 
лише йому) запропонували бути 
свідком цього вибору, та ще й під-
вівши історичну основу. Ось тут 
стає зрозуміло, чому готувати від-
значення 1025-річчя Хрещення до-
ручили кадровому дипломату Гри-
щенку, який фактично підготував 
підписання Угоди про асоціацію 
з ЄС – для Януковича цей момент 
має символічне значення. Ще один 
момент: ані Путін, ані Кирило не бу-
дуть головними дійовими особами 
урочистостей. У них є статус висо-
коповажних, але все-таки гостей. 
Тобто, в історичному плані це – сво-
єрідне розставляння крапок над «і» 
у питаннях, чиєю є історія Київської 
Русі і хто є прямим спадкоємцем 
традицій. Участь глав Сербії та 
Молдови, а також патріарха Гру-
зинської церкви – також у ранзі ви-
соких гостей свята, на одному рівні 
з Путіним і Кирилом – є доволі про-
мовистою.

...Історики доволі скептично 
ставляться до літописного повідо-
млення про те, що Київську Русь 
було хрещено у 988 році. Це, скорі-
ше, данина традиції, аніж історична 
правда. Покійний академік Геннадій 
Літаврін стверджував, що про хре-
щення Русі за часів Володимира не 
згадує жодна візантійська, араб-
ська чи будь-яка європейська хро-
ніка. Натомість є десятки свідчень 
того, що Русь було хрещено на 122 

роки раніше, у часи князя Аскольда. 
Християнська партія у Києві була 
традиційно сильною – історія знає 
князів-християн до Володимира, 
знає приклади християнських хра-
мів та діяльності християнської гро-
мади до 988 року. Скоріше за все, 
варто говорити про спробу Володи-
мира на деякому етапі реставрува-
ти язичницькі культи («Пантеон Во-
лодимира» 980 року) – як елемент 
пошуку свого вибору – і за кілька 
років знову повернутися до христи-
янства.

Володимир поставив крапку у 
хитаннях щодо того, куди йти і в яко-
му напрямку. Русь була переважно 
купецькою державою, залежною від 
товарних потоків і від інтересів ку-
пецької знаті. Тут були надзвичайно 
сильними впливи різних «партій», 
орієнтованих на арабський світ, єв-
рейські, грецькі, варязькі, німецькі, 
польські групи. Орієнтація на Візан-
тію підтримувалася далеко не всіма. 
Торгівля з арабами – можна припус-
тити – давала більші економічні ви-
годи. Припускаю (звісно, жартома), 
що у ті часи так само діяв якийсь 
«Арабський вибір» чи «За Хазарію 
святую!», які переконували князя і 
його оточення: християнський вибір 
є хибним, наводили дані про те, що 
лише 32,2% респондентів з правом 
голосу на вічах підтримують ідею 
візантоінтеграції, а переважна біль-
шість виступають за традиційні, ви-
пробувані роками і скріплені кров’ю 
і спільною героїчною історією 
зв’язки з Хазарією. Хтось говорив 
про можливі економічні втрати від 
входження у нову систему стосунків 
із Візантією. Хтось говорив, що у Ві-
зантії криза, вона тріщить по швах, 
відзначаються соціальні негаразди 
і економічні проблеми – натомість 
арабський світ динамічно розви-
вається, володіє сировинними ре-
сурсами та новими технологіями... 
Спокус було чимало.

988 рік – це, скоріше за все, не 
рік Хрещення Русі, а рік Кінцево-
го Вибору. Цього року Володимир 
перестав вагатися і однозначно 
поставив крапку у своєму виборі, 
віддавши християнам усі префе-

ренції у системі державної влади і 
оголосивши Христову церкву церк-
вою правлячої верстви. Для цього 
йому не потрібно було зганяти киян 
у води Дніпра – йому потрібно було 
привести до присяги знать. Арон 
Гуревич – один з найбільших зна-
вців середньовічної історії – назвав 
середньовіччя «культурою мовчаз-
ної більшості». Все визначала ініці-
ативна меншість, згуртована довко-
ла князя. Тому – скоріш за все – не 
було того, що зображують на своїх 
картинах пізніші історики, а саме 
натовпів голих киян, які стоять по 
шию у воді, з вдячністю приймаючи 
хрещення від екзальтованого князя. 
Інші релігії – в тому числі поганство 
– продовжували існувати й надалі, 
але на рівні правлячої верстви міц-
но укорінилося саме християнство, 
яке віднині було поза конкуренцією.

Але головні моменти того, що 
мало місце у 988 році, лежать у по-
зарелігійній площині. По-перше, 
Володимир визнав свої володіння 
частиною цивілізаційного просто-
ру, на який поширювалася духовна 
влада Папи й Патріарха (до Керула-
рійського розколу 1054 року хрис-
тиянська церква була єдиною, без 
канонічного поділу на православ’я 
та католицизм). У часі це збіглося з 
поширенням християнства у Захід-
ній Європі – Польща й скандинав-
ські народи прийняли християнство 
наприкінці Х століття. Подальша 
система династичних шлюбів, що 
практикувалася Володимиром та 
його нащадками, зміцнила цей ци-
вілізаційний вибір, а система торгі-
вельних зв’язків розширила присут-
ність руських купців на ринках саме 
християнського світу.

По-друге,за деякими даними, 
Володимир отримав з Константи-
нополя вінець – символ визнання 
монархом, рівним іншим євро-
пейським християнським монар-
хам. Досі він був одним із ватажків 
варварських державних утворень. 
Костянтин Порфірогенет за кілька 
десятиліть до Володимира писав 
про русів і про печенігів як про рів-
ні за значенням – з точки зору ві-
зантійського політика – племена, 

які потрібно нацьковувати одне на 
одне. Після 988 року Русь перестає 
сприйматися як частина «скіфсько-
го світу». Монарший вінець – сим-
вол легітимності влади – розстав-
ляє все на свої місця: київський 
володар отримує визнання у світі.

До речі: з цього моменту при-
пиняються походи Русі на Візан-
тію. Очевидно, в рамках нового 
цивілізаційного вибору починають 
відігравати важливу роль інші ме-
ханізми врегулювання суперечок. 
Єдиний похід на Візантію після 988 
року – під проводом сина Ярослава 
Мудрого Володимира у 1044 році – 
виявився не просто невдалим, а й 
бездарним: кораблі потонули ще до 
зустрічі з візантійським флотом.

Ці світські моменти – визнан-
ня Русі та цивілізаційний вибір – 
явно не до вподоби тим, хто хотів 
би акцентувати увагу виключно на 
духовно-метафізичній складовій. 
Київська Русь, що внаслідок свого 
вибору опинилася перед необхід-
ністю не стільки воювати з Візанті-
єю, скільки колонізувати простір на 
півночі й на сході, поширюючи хрис-
тиянство та шукаючи нові ресурси, 
дала поштовх новим державниць-
ким процесам та новій колонізації. 
Саме у цих колонізаційних процесах 
варто шукати витоки нинішньої Ро-
сії. Взаємодія слов’янських пере-
селенців із Балтики (Новгород) та 
колонізаторів із берегів Дніпра з 
місцевими самобутніми племенами 
створили підґрунтя для виникнення 
Ростовського, Суздальського, Ря-
занського, Володимирського та ін-
ших північно-східних князівств.

Але це вже – інша історія. Яка до 
подій кінця Х століття не має жод-
ного відношення і яка, звісно, не 
надто подобається багатьом із тих, 
хто живуть із питанням: «Если Киев 
– мать городов русских, то когда его 
захватили украинцы?»

Володимир Путін і патріарх 
Кирило прибувають до Києва не 
просто на святкування 1025-річчя 
Хрещення Київської Русі. Фактично 
вони прибувають на свято ревізії іс-
торії й свято остаточного вибору.

Кость Бондаренко

НЕВІДСТУПНЕ МИНУЛЕ
Пам’ятник Володимиру Великому в Києві, відкритий 10 жовтня 1853 р. Скульптори – Василь Демут-
Малиновський (барельєфи) та Петро Клодт (статуя), архітектор – Костянтин Тон
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діЄ-слово

Ненависть не виникає з любові 
один до одного. Ненависть не 

виникає від симпатії один до одного. 
Ненависть не виникає від толерант-
ності один до одного. Ненависть 
не виникає від терпимості один до 
одного. Від чого ж тоді виникає така 
ненависть у людини, що вона гото-
ва не тільки сусіда вбити, а разом з 
нею і її родину, включно з дитинчам і 
до того ж спалити ще й садибу, щоб і 
сліду від того сусіда не залишилося? 
Може, мені хтось наведе приклад, 
коли-таки може народитися така 
жорстока ненависть, таке нечуване 
немилосердя поміж людей, доне-
давна милих і доброзичливих один 
до одного? 

А тепер для ясності спробуємо 
намалювати таку картину: почну зі 
свого народу. Уявімо на мить, що 
українці – державний народ, маючи 
свою тисячолітню державу, раптом 
захопили польські землі (1918 рік), 
розпочали війну проти Речі Поспо-

литої. А через 3 роки, уклавши Ризь-
кий договір з «братньою» Москвою, 
почали між собою активний розпо-
діл польських етнічних земель. Не-
зважаючи на рішення Ради послів 
країн Антанти (1923 рік), почали ак-
тивну українізацію поляків, змушу-
вали їх із католицизму навертатись 
у православ’я, руйнувати костьоли, 
перетворюючи їх на православ-
ні храми. На всякі протести з боку 
окупованих поляків, українці ввели 
каральні загони і давали уроки гео-
графії та історії, роз’яснюючи, де чиє 
місце, не з допомогою географічної 
мапи чи указки, а з допомогою шом-
полів від гвинтівок. Забирали укра-
їнці на окупованих ними польських 
територіях кращі землі й віддавали 
українським селянам. Арештовува-
ли поляків за передплату польських 
газет, організацію польських про-
світницьких товариств, змушували 
їх називатися не поляками, а мало-
українцями, а саму Польщу – Мало-
україною. Без суду й слідства україн-
ці арештовували поляків тільки за те, 
що вони носили свій національний 
стрій, а не українську вишиванку. 
А в зв’язку з небажанням поляків 
слухатися українців-загарбників, 
український уряд оголосив першу 
пацифікацію проти поляків на їхніх 
же етнічних землях. Українською мо-
вою це означало придушення всяких 
протестів, дрібних бунтів, повстань 
проти українізації за допомогою 
каральних акцій урядових структур 
України. На цьому українці не зупи-
нилися: вони почали ще змушувати 
ксьондзів називатися священиками, 
поляків не приймати до українських 
вищих навчальних закладів. Виді-
лили квоту (5 відсотків) для поляків, 
білорусів, євреїв і литовців. До того 
ж видали таємні циркуляри (1939 
рік), щоб поляків взагалі витіснити з 
етнічних земель і переселити на чужі 
їм німецькі землі, тобто поближче до 
кордонів по сусідству з войовничими 
прусаками. Коли поляки опиралися, 
шовіністично налаштовані й до зубів 
озброєні українці почали їх, як бид-
ло (це такий невеличкий польський 
бичок), масово винищувати. Це була 
типова картина українського імперіа-
лізму стосовно польського населен-
ня. Депортацію поляків з українських 
земель до прусаків влаштували в 
чотири етапи, щоб повністю очисти-
ти етнічну польську територію і духу 
польського там не залишилося на-
віть на могилах щасливо і передчас-
но померлих. Щоправда, півмільйо-
на гірських поляків, українці чомусь 
пожаліли й перекинули в глиб Другої 
Речі Посполитої, дарувавши їм жит-
тя. Після вбивства неспокійних і бун-
тівних українці ще виселили 158 ти-
сяч поляків на невідомі досі їм землі. 
Потім те саме зробили з польськими 
політв’язнями, що сиділи в гітлерів-
ському таборі «Явожно», але чинили 
опір депортації.

 Не витримавши такої нелюдської 
наруги над собою, не збираючись 
стати українцями чи хоча б право-
славними, поляки йдуть у глибоке 
підпілля і викидають гасло »Хоч з 
чортом, аби не з українцем!». Але 
й на цьому не зупиняються молоді 
польські патріоти. Вони на своїх наці-
оналістичних таємних зібраннях ви-
рішують вдатися до терористичних 
актів проти українських високопоса-
довців, які так зневажливо ставлять-
ся до мирних і пригноблених поляків, 
вимагаючи: або український раб, або 
повноцінний українець. Третього не 
дано! Польські патріоти присягають-
ся вмерти, але не погодитися з раб-
ством і не відмовитися від своєї зем-
лі, своєї ідентичності. Це їм вдається: 
вони за короткий термін знищують 
найбільш радикальних, шовіністично 
налаштованих українських міністрів 
та генералів, котрі підтримують дух 

трьох поспіль українських пацифіка-
цій проти поляків і фізично знищують 
кількох найвищих посадовців з укра-
їнського уряду. 

Як вам така картина? Чи не са-
дисти й вбивці ці шовіністичні укра-
їнці-загарбники, що так поводяться 
на етнічних землях нещасних, по-
неволених поляків? А тепер по-
вернімося до реальності. Все ви-
щеописане мало місце, тільки все 
було з точністю до навпаки. Було 
так, як я описав (лише навпаки), 
опираючись не на емоції й чутки, а 
на історичні документи. Не українці 
знущалися так жорстоко над по-
ляками, не маючи своєї держави, а 
польські шовіністи над українцями 
на їхніх рідних, споконвічних етніч-
них землях. Не українці оголосили 
й провели три пацифікації, а поля-

ки. Не українці оголосили геноцид 
українському народу, а поляки під 
час пацифікацій 30-х років минулого 
століття й пізніше, під час операції 
«Вісла». Бо не було тоді в українців 
ніякого уряду, кабінету міністрів і нія-
ких таємних наказів і циркулярів. Не 
мав поневолений Польщею західно-
український люд свого уряду в екзилі 
(на кшталт польського в Лондоні, на 
чолі з генералом Владиславом Сі-
корським). Він просто жив і каторж-
но працював на себе й польського 
пана на своїй землі: принижений, 
осміяний, зневажений, якого нази-
вали не інакше, як бидлом. А потім 
настала Друга світова війна. І знову 
принесла кров обом народам на цій 
території. Кращі уми як з польського 
боку, так і з українського, закликали 
подати один одному руку і боротися 
проти спільних нових загарбників, 
які репрезентували гітлерівський 
Третій рейх і сталінський СРСР. Така 
історична правда. Шкода, що 148 
юд з Верховної зради, переважно 
малоосвічених і повністю безстид-
них і аморальних, а швидше за все, 
платних і неоплатних московських 
агентів, не знаючи історії, фактів, 
реальності того часу, не ознайомив-
шись з історичними документами, 
на замовлення Кремля підписують 
лист ганьби проти українського на-
роду, живучи й паразитуючи на на-
шій землі.

Українці напередодні Другої сві-
тової війни з одного боку (польсько-
го), переживши польські каральні 
експедиції по своїх містах і селах, 
а з другого (совєтського) – грома-
дянську війну, два голодомори, роз-
стріляне Відродження, сподівалися 
стати союзником Рейху й відновити 
Українську самостійну соборну дер-
жаву. Це чи не єдиний був шанс, як 
у словаків, болгар чи хорватів. Тим 
паче, що націонал-патріотичним 
колам українців Берліном таке було 
обіцяно. Українці вже 30 червня 
1941 року оголошують у Львові про 
прийняття Акту про Незалежність і 
соборність України. Та й цього разу 
українців обдурено і цими, третіми 

за ХХ сторіччя окупантами. Все кін-
чилося трагічно: 300 українських 
урядовців гітлерівці арештували, 15 
із них гестапо розстріляло. Решту, 
на чолі з Бандерою, Стецьком, Ста-
хівим, Ленкавським, Гнатківською-
Лебідь, ув’язнено в концентрацій-
ному таборі Заксенхаузен. Два рідні 
брати Степана Бандери було вбито в 
Освєнцімі у жовтні 1943 року. 

Бандерівців керманичі Третього 
рейху оголошують ворогами номер 
один. 25 листопада 1941 року з Бер-
ліна летить директива оперативній 
команді Ц/5 поліції безпеки і СД за № 
12/41 з грифом «таємно, державної 
ваги»: »Усіх активістів бандерівсько-
го руху негайно арештовувати й піс-
ля ретельного допиту без шуму лік-
відовувати під приводом покарання 
нібито за грабунок... Цей документ 
після ознайомлення з ним негайно 
знищити начальством команди». По-
чинається відстріл українських патрі-
отів, української інтелігенції (поетеса 
Олена Теліга та її чоловік Михайло, 
молоді поети Іван Ірлявський, Іван 
Кошик, професор Гупало, інженери 
Романів та Сиченко, проректор Київ-
ської політехніки Тодот Чередничен-
ко, голова Київської облспоживспіл-
ки Бондаренко разом з дружиною 
та дітьми, провідний член ОУН До-
мазар-Діброва, історик Сергій Кара-
маш, професори Махиня, Лазарко, 
Євген Форостівський з дружиною, 
Рудь, Чверда та інші. Всього понад 
600 осіб). Гестапо також розстріляло 
біля півтисячі членів «Буковинського 
Куреня». 

У цей же час 5 тисяч українських 
поліцаїв Поліського краю (фактично 
всі) йдуть у ліси, в УПА. Натомість 
гітлерівці запрошують на місце укра-
їнських поліцаїв польських. Україн-
ська Повстанська Армія розпочинає 
нерівну боротьбу проти гітлерівців і 
більшовиків. Замість тилу, про який 
мріяв вермахт, німці отримують по-
стійний неспокій. Це не влаштовує, 
як гітлерівців, так і червоних парти-
занів. Зокрема, командира загону 
Дмитра Медвєдєва. З Москви так 
само надходять директиви черво-

ним партизанам: ні на які контакти з 
бандерівцями не йти, спровокувати 
їх на боротьбу з німцями. Бандерів-
ців нищити разом та з допомогою 
польських поліцаїв. Медвєдєв вико-
нує вказівку Кремля: разом з поль-
ськими поліцаями жорстоко карає 
на горло 18 оунівців-підпільників. 
Це не залишається непоміченим 
керівництвом ОУН і УПА. А тут ще 
додається «легендарний» Микола 
Кузнєцов. Його основне завдання – 
вбивати керівників Рейхкомісаріату, 
але на місці вбивства залишати га-
манці чи документи, які б вказували 
на причетність до вбивства банде-
рівців. Про ці подвиги «супергероя» 
Пуха (псевдо Миколи Кузнєцова) 
нам після війни розповідали з осо-
бливим пієтетом учителі радянських 
шкіл. Вчили, з кого брати геройський 
приклад. По суті, з провокатора і 
зрадника. Очевидно, саме від Куз-
нєцова й Павліка Морозова пішли 
нинішні верховнозрадівські 148 юд, 
які підписали звернення проти влас-
ного народу.

Подвиги Пуха-Кузнєцова в За-
хідній Україні коштували тисячам 
безневинних українців найдорож-
чого – життя . Так, за вбивство Отто 
Багера фашисти стратили 2000 
заручників і повісили кілька сотень 
українських селян. За смерть Геля 
розстріляли усіх в’язнів рівненської 
тюрми. Чи пам’ятають ці уроки істо-
рії колісніченки і з ним 148 юд, які, не 
знаючи справи, зганьбили себе на 
весь світ, виступивши проти власно-
го народу, який їх утримує й годує? 
Завтра ці ж невігласи за підказкою 
Кремля (Берлін уже цим займатися 
не буде – його нині знову замінила 
Варшава) запросять московський 
десант на нашу з вами голову, окупу-
ють Україну на поклик юд, манкуртів, 
перевертнів, а світові доводитимуть, 
що Другу світову війну розв’язали 
українці. Бо нині ж судять не гітле-
рівців-військових злочинців з лав 
СС, а вишукують дідів-українців з 
лав не каральної, а фронтової ди-
візії «Галичина» (до відома 148 юд з 
Верховної зради, Совєтська Росія в 

ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 
ТА КИЇВСЬКІ ЮДИ

148 народних депутатів україни попросили сейм республіки Польща 
визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. Про це йдеться 

у зверненні обранців верховної ради до депутатів сейму й маршалка Єви 
копач. «Просимо вас, депутатів сейму республіки Польща, підтримати 

рішення сенату, визнати волинську різанину оуН-уПа геноцидом 
щодо польського населення й засудити злочинні діяння українських 

націоналістів», – наголошується в документі, який підписали  
119 «регіоналів», 23 комуніста й 6 позафракційних.

Спільна панахида пам’яті за невинно убієнними жертвами Волинської 
трагедії в селі Павлівка на Волині
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роки Другої світової війни породила 
5 таких російських дивізій, поміж них 
– 3 каральні). Але чи хтось бачив на 
лаві підсудних московських дивізій-
ників? Тим часом, судять українців. І 
найчастіше безневинних. Яскравим 
прикладом є суд, влаштований нім-
цями над Іваном Дем’янюком. Але 
то інша тема.

Сьогодні ж я хочу сказати про зви-
чайний сільський реманент – граблі. 
Поляки знову наступили на них, як 
під час Волинської трагедії вони на-
ступили на гітлерівські та совєтські 
граблі. Гітлер мріяв про тил на окупо-
ваній території України, а Сталін про 
знищення взагалі українців, як наро-
ду (згодом Берія та Жуков підпишуть 
про це цілком таємну директиву – 
усіх українців, без винятку, на Сибір). 

Гітлерівці, як і сталіністи, розумі-
ли: в українців одна мета – незалеж-
на Україна. У поляків інша – утримати 
українські території за будь-яку ціну 
після розподілу по лінії Керзона, але 
не воювати з українцями. Це так 
було спочатку. Та Москва, як завжди, 
на відміну від України, не спала. Ку-
ранти там постійно б’ють на сполох. 
У 1942-1943 роках потрібно було на-
цькувати один на одного два народи: 
польський і український. Агентура 
брунатних і червоних окупантів до-
сягла свого: сірника провокаторами 
було кинути у копицю сухого сіна, і 
польське село спалахнуло. Від чиїх 
рук не встановлено й досі: чи від гіт-
лерівських, чи від сталінських спеца-
гентів. Приписали ж цей підпал укра-
їнцям. Мовляв, палії були в уніформі 
УПА. Оце так доказ! Я завтра можу 
одягтися в мадам Помпадур чи за-
косити під мадам Тю-лю-лю. Поляки 
ж клюнули на цю наживку, як щука на 
блешню. Наступного дня спалахну-
ло й українське село. Насилля поро-
джувало насилля: українці тимчасо-
во забули гітлерівців (Берлін і Москва 
потирали від задоволення руки), по-
встанці, більшість з яких були селя-
нами, пішли захищати своїх братів. 
Польські ж поліцаї пішли разом з 
гітлерівцями добивати українців. Так 
почалася Волинська трагедія. 

Через роки, десятки років, хоч 
трішки розібравшись, хто винен і з 
чого все почалося, обидві сторони 
дійшли порозуміння – винні, як ті, 
так і інші, які клюнули на провокацію 
окупантів, загарбників і провокаторів 
брунатного чи червоного забарв-
лення. Українці й поляки через роки 
дійшли мудрого висновку: вибача-
ємо й просимо вибачення. Польща 
виступила «адвокатом» України в 
Європі. Хоч краще сказати – гарним 
сусідом України. Бо нас не треба 
захищати. Не ми вчинили той зло-
чин на окупованій нашій території. 
Спровокували наших два народи до 
того злочину спецагенти від окупан-
тів обох мастей. Від яких найперше? 
Досі не встановлено. Одні кажуть: це 
вчинили абверівці після вказівки кан-
целярії Третього рейху – бандерівців 
оголосити ворогом номер один, інші 
доводять, що судоплатови, кузнєцо-
ви й мєдвєдєви, тобто енкаведисти. 

Минули роки. Україна полюбила 
Польщу. Ми разом провели фут-
больний чемпіонат Євро– 2012. Ні на 
їхніх, ні на наших футбольних полях, 
ані поза ними не було ані сварки, ані 
бійки. Навіть між футбольними фана-
ми. Ми йшли пліч-о-пліч. Ми, україн-
ці, мріяли (і мріємо) пліч-о-пліч увійти 
і в Європу. Москва ж, спостерігаючи 
за нашими прагненнями, римує: під-
ете не в Європу, а в ж... Азіати інакше 
не можуть, вони все воліють облити 
брудом і обматюкати. А тим паче, 
коли вчора ще слухняні «хахли» рап-
том ідуть у Європу.

Ми кажемо сьогодні «Геть від 
Москви!», як казали у 30-х роках ми-
нулого століття наші патріоти, яких 
розстріляли на Соловках і закопа-

ли в «чорні квадрати» в тамтешній 
тайзі. Ми кажемо так, бо хочемо ви-
жити й зберегти народ і самостійну 
державу. Тому більшість з нас за 
євроінтеграцію. Ми так само, як і по-
ляки, хочемо їздити в Європу без віз. 
Знайомитися з цивілізованим, а не 
диким азійським світом. Поляки 
казали, що нас підтримають. І під-
тримували. Український і польський 
президенти їдуть у Тбілісі – вони 
проти агресії і загарбання Грузії 
московським окупантом. Москва 
тієї поїздки Віктора Ющенка й пре-
зидента Польщі Леха Качинського 
не забула. Як не забула й проукра-
їнськість Ющенка та його мрію про 
Європейський Союз і НАТО. Ющен-
ка отруюють. Президент Польщі Лех 
Качинський розбивається на літаку 
під Смоленськом разом з дружиною 
й польською елітою, неподалік тієї ж 
Катині, де у 1941 році 15 тисяч поль-
ських офіцерів, що шукали захисту у 
Кремля, були брутально розстріляні 
і подані московською пропагандою 
жертвами гітлерівців. Дивно, що не 
українців. Україна, як і Польща, пе-
режила тоді це невимовне горе. Ми 
полюбили нову Польщу, нова Поль-
ща полюбила оновлену Україну. І так 
нам хотілося, щоб це було навіки. 
Щоб ми і в подальшому залишалися 
добрими сусідами, вічними друзя-
ми, а не вічними ворогами, пере-
кресливши чорні сторінки в нашій 
складній історії.

І що ж трапилося кілька років по-
тому? А кілька років потому Україною 
почався політичний вояж: москов-
ський спецагент, манкурт і прово-
катор Колісніченко з Умані разом із 
польським ксьондзом Тадеушем Іса-
ковичем-Залеським (ще один агент) 
розпочали, як листівки й плакати, 
розвішувати чорні, як їхні душі, фо-
тографії в Українському домі вже не 
про Волинську трагедію, а про... різ-
ню. На тих фотографіях могли бути 
як українські діти, так і польські. Але 
гра йшла в одні ворота. Провокато-
ри стверджували: то жертви укра-
їнських людожерів з УПА, так вони 
вчинили на Волині з польськими жін-
ками, стариками й дітьми. Але там 
могли бути й інші підписи. Українці 
могли стверджувати: що то польські 
єзуїти, кати– інквізитори вчинили з 
українськими жінками, стариками й 
дітьми. І кожен так само повірив би, 
як з тієї, так і з іншої сторони. Але з 
українського боку в роки незалеж-
ності вже не було ані провокацій, ані 
ненависті до поляків. В українських 
душах вже не жила ненависть до 
них. Цю ненависть раптом висіяли 
наші вороги. Висіяли, щоб знову 
розcварити два слов’янські, два єв-
ропейські, два  великі народи. І цього 
разу вони свого добилися. Поляки 
знову клюнули. Клюнули вже не на 
абверівську чи енкаведистську при-
манку, а на «газпромівську». Москов-
ські комівояжери з архівними (звісно, 
тенденційно підібраними) докумен-
тами та їхніми копіями з’явилися і у 
Варшаві. Повитягували 70 -літньої 

давності документи й фотографії. 
Пан Артізов, глава держархіву Ро-
сійської Федерації, демонстрував 
«факти», читав у польській столиці 
полякам наглядні антиукраїнські 
лекції. Просвіщав, так би мовити, 
«темних» поляків. Представник так 
званого братнього народу (Москва 
ж постійно освідчується в любові до 
України й українців, називаючи його, 
як і раніше, «молодшим братом») ви-
сівав у варшавських лекційних залах 
ненависть і лють до українського на-
роду, до всього українського, до не-

залежної України. Це все спрацюва-
ло й збурило поляків. Гонорова кров 
ударила декому в скроні. Псякрев! 
Чимала частина поляків-шовіністів 
очманіла. Затуманена ненавистю, 
знову схопилася за сірника – мос-
ковський газ уже у Варшаві. Варто 
тільки клацнути запальничкою – і все 
спалахне знову. І Москва знову від 
задоволення потиратиме руки. Вона 
вже потирає. Справу на половину 
зроблено, спрацювали не згірш Куз-
нєцова – Судоплатова – Медвєдєва. 
Україна в Європу не увійде. Зали-
шиться й надалі в обіймах Москви. 
Кремлівські обценьки її нізащо не 
відпустять зі своїх «братніх» обіймів. 
Не випустять за допомогою «руско-
го міра», під прапором якого завойо-
вуються чужі території, котрі щедро 
окроплюються не своєю кров’ю. Не 
випустить Кремль зі своїх рук Україну 
й за допомогою «другого фронту», 
відкритого в Україні – русифікації під 
міфологічним, фальшивим гаслом 
«Ми – єдіний народ». Те саме чули 
українці в роки пацифікації Другої 
Речі Посполитої: українець – це ма-
лополяк, Україна – це Малополь-
ща, ми – єдиний народ. І «третього 
московського фронту» – постійної 
економічної війни Росії з Україною: 
від труб до сиру, від карамельок до 
нічних горшків.

Номер у московських шовіністів, 
як бачимо, й цього разу пройшов – 
поляки клюнули. Щоправда, не всі. 
Але ж польські шовіністи й частина 
молоді таки проковтнули кремлів-
ську наживку. Тепер Польща, за-

вдячуючи Москві, привселюдно 
принижує себе, просить у світової 
громадськості поспівчувати їм. Мов-
ляв, поневолені народи, на своїй те-
риторії, яку ми окупували ще за часів 
Пілсудського, у 1943 році підняли 
проти нас повстання. Почали вбива-
ти й палити. Людей і села. Захистіть 
нас, окупантів, від поневолених! По-
верніть історичну справедливість! 
Захистіть скривджених! Мовляв, 
гляньте, які українці невдячні: ми оку-
пували їхню землю, віддали її своїм 
селянам, забравши в українських, 

оголосили українцям пацифікацію, 
заборонили розмовляти україн-
ською, носити вишиванки, арешто-
вували за передплату українських 
газет, вбивали за те, що ходили до 
церкви, а не костьолу, а вони ви-
явилися такими невдячними: почали 
вбивати наших міністрів-українофо-
бів, викидати нечувані доти гасла: 
«Хоч з чортом, аби не з ляхом», ор-
ганізували повстання на своїй землі 
проти загарбників. Чи є в тих україн-
ців совість?! Ми їх хотіли ополячити, 
окатоличити, з Малопольщі зробити 
Великопольщу, Другу Річ Посполиту, 
з малополяка – великополяка, або 
просто поляка, або хоч з православ-
ного – католика. А вони невдячні, 
взялися за вила, гвинтівки, пістолети 
й гранати... 

Ось так приблизно читається 
підтекст рішення, ухваленого поль-
ським Сенатом, який підтримали 
наші доморощені юди. Шкода. Дуже 
шкода. Що знову нема у деяких по-
ляків, як і тоді не було, голови на пле-
чах. Шкода, що тоді ніхто з поляків 
не врахував, скільки ж було залито 
в роки польської пацифікації україн-
цям сала за шкіру. Врахували тільки 
вороги Польщі й вороги України. Гіт-
лерівці й сталіністи. Ті й ті, як гестапо, 
так і НКВД, діяли спільно. Ті і ті про-
вокували різню. Хай, мовляв, між со-
бою воюють, згадують минулу поль-
сько-українську «дружбу», топлять 
дітей у криницях і закидають ті кри-
ниці мертвими матерями. Хай зго-
рають у церквах разом з розп’яттям 
Ісуса Христа. Хай палахкотять у кос-
тьолах з тим самим розп’яттям!  

Історики, здається, десять років 
тому розібралися в тому заплутано-
му історичному вузлі. Звинуватили 
в кривді як ту, так і іншу сторони, як 
польську (за полонізацію, прини-
ження українського населення), так 
українську – за надмірну відплату 
за те приниження. Сторінку, здаєть-
ся, перегорнули, написавши на ній: 
«Прощаємо і простіть».

Для чого ж нині знову колупати 
цю рану? Для чого знову сипати на 
неї сіль? Невже поляки забули, як 
Москва робила Польщі розтини, ві-
домі в історії як поділи Польщі, як ви-
стрілювала їхніх безвинних офіцерів 
у Катині? Вони ж росіянам, як укра-
їнцям, не влаштовували пацифікації, 

не називали їх меншовартісними 
москалями, не полонізували мос-
калів. За що ж? Не українці їхніх офі-
церів порозстрілювали, а Москва. 
Просто заради політичної забави, 
послуговуючись сталінським: нема 
людей – нема проблеми. Для чого 
з тими 15 тисячами польських ротів 
возитися Москві: годувати , поїти, 
одягати, давати дах над головою, 
коли це можна все накрити кількома 
шарами землі за допомогою куль і 
лопат?! Варто б полякам пам’ятати, 
що масове винищення людей ім-
перською Росією та Радянським Со-
юзом, що намагався створити з усіх 
націй і народностей «нову історичну 
спільносту людей» не знято Крем-
лем з порядку денного й нині. Цьому 
свідчення – безперервна експансія 
проти всіх сусідів РФ, що її оточують. 
Особливо жорстокий і безсоромний 
наступ ведеться проти України під 
гаслами «ми – єдиний народ», «у нас 
спільна історія». 

Для досягнення цієї мети так 
рясно на території України роз-
сипані «російські товариства», в 
їхньому руслі безкарно діють їхні 
служки типу Колісніченка і 148 юд 
з Верховної зради. Яничари, ман-
курти – підмурок кожної імперії. Для 
досягнення мети й злиття народів 
в одну московську тюрму, черго-
вий концтабір нинішні спадкоємці 
СССР, очільники Кремля доклада-
ють усіх зусиль. Для цього Москва 
відкрила в Україні кілька ідеологіч-
них фронтів. Найпідступніший по-
між них – «рускій мір», з допомогою 
якого через душу довірливих прихо-
жан Кремль хоче злити слов’янські 
народи в один казан, знищивши 
національну церкву, культуру, мову, 
ідентичність і духовність не лише 
українського, а й інших народів, що 
проживають у Східній Європі. Це по-
ляки, яких СРСР перетворив по ві-
йні на свою слухняну колонію, мали 
б знати, як і те, що Україна в часи 
монголо-татарської навали стала 
залізною стіною перед Європою і 
весь важкий тягар ординської нава-
ли прийняла на себе. Нині нащадки 
тих ординців керуються формулою: 
«Там, де межі російської мови, там 
і московська земля» (вислів екс-
дружини Володимира Путіна). Ось 
чому «другий фронт», відкритий в 
Україні служками Москви, – це ру-
сифікація. Поки що це називається 
«регіональні мови». У народі – «ве-
лика КаКа», на честь юд Ківалова– 
Колісніченка, які проштовхнули свій 
горезвісний закон через Верховну 
зраду. Того самого Колісніченка, 
який через 70 років підняв з істо-
ричних руїн Волинську трагедію, на-
звавши її на догоду свого сюзерена 
– різнею.

Сьогодні хотілося б, аби поляки 
відкинули свої емоції на задвірки. 
Щоб це була гра не в одні воро-
та. Щоб у них, поляків, та й у нас не 
грали емоції, а панували тверезість 
і розум. Щоб любов йшла попереду 
ненависті, потиск рук – попереду по-
стрілу пістолета, і тоді все в нас буде 
добре. Добже! У нашому спільному 
європейському домі.

Прикро, що цього разу польський 
гонор узяв гору над розумом. При-
кро, що й цього разу Польща пові-
рила Кремлю, який завжди втруча-
ється в життя своїх сусідів з метою 
мати власну вигоду. Особливо тих, 
котрі аж ніяк не мріють знову по-
трапити в Московське ярмо і збіль-
шити в його лоні «тюрму народів». 
Прикро й боляче, що поляки так і не 
зрозуміли, що таке уроки Москви і її« 
об’єктивні» історичні лекції. Історію 
треба не тільки читати, а й робити з 
неї висновки.

Олег Чорногуз
Спеціально  

для «Нової газети» 

У 1945 році українське село Павлокома перестало існувати. Підрозділ Ар-
мії Крайової під командуванням підпоручника Юзефа Біса знищив у ньо-
му 365 українців разом з місцевим парохом о. Володимиром Лемцьом

Про те, що на цьому місці було квітуче українське село Красний Сад 
у Горохівському районі на Волині нині нагадує лише пам’ятник – у 
Страсний понеділок Великого посту 1943 року поляки взяли село у 
кільце і зі 114 його жителів знищили 103
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ЛЮБОМИР ГУЗАР 
ЗАКЛИКАВ ДО ЩИРОСТІ 

У СВЯТКУВАННІ 
ХРЕЩЕННЯ  

УКРАЇНИ-РУСИ

Колишній голова Української гре-
ко-католицької церкви владика 

Любомир Гузар закликає зробити 
святкування 1025-річчя Хрещення 
України-Руси «справжнім повер-
ненням» до засад християнства. 

«Тисяча двадцять п’ять років – це не 
кругла дата, тому не зовсім зрозу-
міло, чому саме її вибрано для від-
значення Хрещення. Дехто кри-
тикує цей вибір, вважаючи, що він 
має політичний підтекст. Однак, по-
при все, це відзначення може ста-
ти справжнім святкуванням, якщо 
серйозно поставимося до слів із 
«Символу віри»: «Ісповідую одне 
хрещення на відпущення гріхів», 
актуальне як тисяча років тому, так 
і сьогодні», – написав Гузар у своїй 
колонці в інтернет-виданні «Укра-
їнська правда». Він вказав, що в 
Україні  є  багато різного роду зло-
вживань, з якими борються «по-
множуючи закони, створюючи нові 
комісії та вживаючи інші подібні за-
ходи». «Проте все це безуспішно, 
бо робимо це без переконання, без 
щирого бажання виправити сус-
пільні  негаразди.  Запропоноване 
державне святкування чітко пока-
зує, як ми підходимо до проблем 
нашого суспільного життя. Заходи, 
які робимо, є зовнішніми за своєю 
суттю», – відзначає Гузар.

На його переконання, те, що від-
бувається в законодавчій, виконав-
чій і судовій гілках влади, а також у 
сфері економіки та освіти, відсут-
ність контакту між владою і населен-
ням – усе це породжує зневіру.

«СВОБОДА» ЗУСТРІНЕ 
ПУТІНА ТА КИРИЛА 
АКЦІЄЮ ПРОТЕСТУ

Активісти ВО «Свобода» готують 
акцію протесту проти візиту в 

Україну предстоятеля Російської 
православної церкви патріарха 
Московського Кирила та прези-
дента РФ Володимира Путіна. Про 
це повідомив голова київської місь-
кої організації «Свободи», народ-
ний депутат Андрій Іллєнко.

«Це буде традиційна акція. Ми 
її проводимо вже багато років. Ця 
акція відбувається саме тоді, коли в 
Україну приїжджає глава РПЦ. І цьо-
го разу, я думаю, це буде в тради-
ційному форматі. Це пікетування, 
максимально наближене до того 
місця, де власне московські еміса-
ри «руского міра» знаходитимуть-
ся», – заявив він.

Депутат підкреслив, що націо-
налісти хотіли б протестувати мак-
симально близько від місця пере-
бування глави РПЦ і президента 
Росії, але для цього існують певні 
перешкоди.

«Навряд чи у нас вийде прямо у 
них під носом. Я думаю, наші суди 
намагатимуться прийняти всілякі 
обмежувальні рішення», – вважає 
він.

Як відомо, Окружний адмінсуд 
Києва заборонив проведення ак-
цій на майдані Незалежності та при-
леглій території з 20 по 31 липня.

Святкування 1025-річчя хрещен-
ня Русі  відбуватиметься у Києві 27-
28 липня.

НОВИЙ ГОЛОВА 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

Новим головою Конституційно-
го суду України (КСУ) обрано 

уродженця Єнакієвого В’ячеслава 
Овчаренка. Він є не лише земля-
ком Віктора Януковича, а й працю-
вав з ним на одному підприємстві. 
У 1983-1984 роках Овчаренко був 
юридичним консультантом Єнакі-
ївського авторемонтного заводу 
ВО «Орджонікідзевугілля», коли 
Янукович очолював автобазу цього 
виробничого об›єднання. 

Голова Київського центру полі-
тичних досліджень і конфліктології 
Михайло Погребинський називає 
В›ячеслава Овчаренка людиною, 
до котрої Віктор Янукович має 
«стовідсоткову довіру». На думку 
експерта, результат голосуван-
ня суддів КСУ цілком відповідає 
тенденціям, котрі нині панують в 
українській політиці. «Нещодавно 
був призначений на посаду голо-
ви Центральної виборчої комісії 
Охендовський, який був фактично 
представником Януковича у Вер-
ховному суді, коли розглядалася 
доля виборів 2004 року. Очевидно, 
що це також людина, якій прези-
дент довіряє», – сказав Погребин-
ський.

Аналітики не очікують від 
суду значних змін після обрання 
В.Овчаренка. Так, на думку керів-
ника Центру політико-правових 
реформ Ігоря Коліушка, обрання 
нового голови не вплине на робо-
ту КСУ. «Він і далі обслуговуватиме 
потреби влади, як обслуговував 
до зміни голови», – заявив екс-
перт.

НЕДОВІРА ДО ВЛАДИ – 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНА 

Довіра українців до влади па-
дає. Про це свідчать резуль-

тати соціологічного опитуван-
ня, проведеного компанією TNS 
Ukraine. Згідно з ними, більшість 

українців вважають, що те, що від-
бувається нині в країні, йде в не-
правильному напрямку. Головну 
причину цього експерти вбачають 
у соціально-економічному стано-
вищі українців. Разом з тим, якщо 
базові права людей порушува-
тимуться, це може призвести до 
соціального вибуху.У порівнянні з 
вереснем 2012-го року найбільше 
знизився градус довіри українців 
до Верховної Ради, уряду, пре-
зидента, збройних сил та міліції. 
При цьому громадяни найменше 
довіряють парламенту, найбільше 
– церкві.

Українці не мають довіри як до 
представників влади, так і  до опо-
зиції. Серед політиків опитані дові-
ряють найменше Віктору Ющенку, 
Наталії Королевській, Сергію Со-
болєву, Дмитру Табачнику і Борису 
Колеснікову. Також довіру населен-
ня втратив опозиціонер Анатолій 
Гриценко.Зниження довіри україн-
ців до влади спостерігається вже 
тривалий час, зазначає керівник 
політико-правових програм Центру 
Разумкова Юрій Якименко. Це не-
вдоволення, за його словами, має 
насамперед соціально-економічне 
підґрунтя.

«УДАРІВЕЦЬ» ПОДАВ  
НА «БЕРКУТ» ДО СУДУ

Народний депутат від УДАРу Сер-
гій Каплін оскаржив в апеляцій-

ному порядку постанову Окружного 
адмінсуду Києва від 19 липня про 
заборону проведення заходів з 20 
по 31 липня на майдані Незалеж-
ності та прилеглій території.

Як зазначає депутат, у своєму 
рішенні суд мотивує відповідну за-
борону тим, що з 26 по 28 липня 
в центральній частині Києва від-
буватимуться заходи в зв’язку зі 
святкуванням 1025-річчя хрещення 
Київської Русі, а на майдані запла-
новане проведення зйомок проекту 
«Майстер Шеф – 3».

На думку Капліна, щонайменше 
дивним виглядає встановлення 
заборони на проведення акції з 
20 по 31 липня, якщо святкуван-
ня 1025-річчя хрещення Київської 
Русі відбуватиметься з 26 по 28 
липня, не кажучи вже про такий 
«аргумент» як проведення зйо-
мок телешоу, коли йдеться про 
актуальну акцію національного 
масштабу, присвячену подіям, 
що сколихнули все українське 
суспільство (йдеться про події у 
Врадіївці на Миколаївщині). «Уда-
рівець» переконаний, що такі ар-
гументи суду не можуть слугувати 

підставою для обмеження консти-
туційних прав громадян.

Каплін також звернувся до суду 
з позовом проти дій міліції 18 лип-
ня при розгоні мирної демонстрації, 
перевищення повноважень бійця-
ми спецпідрозділу «Беркут».

ЯПОНІЯ МОЖЕ ВВЕСТИ 
САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Японія розглядає можливість 
введення санкцій до україн-

ських товарів, якщо не домовиться 
з Україною про пом’якшення пра-
вил імпорту автомобілів. Про це за-
явив перший секретар посольства 
Японії в Україні Сато Йошігару.

20 липня 2013 року японський 
діловий ресурс Nikkei.com заявив, 
що Японія планує подати на Укра-
їну скаргу до Світової організації 
торгівлі (СОТ) через введення ім-
портних мит на автомобілі. За сло-
вами Сато, Японія ще не прийняла 
остаточного рішення щодо подачі 
скарги.

«Ми нині ведемо переговори з 
урядом України – розглядаємо всі 
можливі варіанти реакції на ситуа-
цію: від подачі офіційної скарги до 
DSB (Dispute Settlement Body – ор-
ган з вирішення суперечок СОТ) до 
введення у відповідь заходів Японії 
щодо українських товарів”, – по-
відомив перший секретар посоль-
ства Японії в Україні.

З 13 квітня 2013 року в Україні 
діють спеціальні мита на імпорт 
легкових автомобілів. Іномарки з 
робочим об’ємом двигуна 1000-
1500 куб. см обкладаються 6,46% 
митом від їхньої митної вартості, 
з об’ємом двигуна 1500-2200 куб. 
см – 12,95% митом.

УКРАЇНА ВИМАГАЄ 
ВІД ЛІВІЇ НЕГАЙНО 

ЗВІЛЬНИТИ 
ЗАХОПЛЕНИХ МОРЯКІВ

Україна вимагає негайного 
звільнити український екіпаж 

захопленого у Лівії судна відпо-
відно до норм міжнародного пра-
ва, повідомили у департаменті 
інформаційної політики міністер-
ства закордонних справ України.

За повідомленням, у вівторок 
до МЗС України був викликаний 
Тимчасовий повірений у справах 
Лівії в Україні Альхаді Асбає. Під 
час зустрічі спеціальний пред-
ставник України з питань Близько-
го Сходу та Африки Геннадій Латій 
заявив, що українська сторона 
розцінює захоплення українського 
екіпажу, як акт тяжкого злочину на 
території Лівії, який залишається 
без належної реакції офіційної лі-
війської влади.

Він висловив жорстку вимогу 
щодо негайного звільнення екіпа-
жу судна відповідно до норм між-
народного права, забезпечення 
безпеки українців на території 
Лівії, а також офіційної реакції та 
роз’яснень від лівійської сторони 
щодо цього інциденту.

Як відомо, 17 липня в порту Бен-
газі озброєні громадяни Лівії за-
хопили судно «Етель», екіпаж якого 
складається з 19 громадян України. 

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИВСЯ 
МУЗЕЙ ТЕХНІЧНОГО 

ПРОГРЕСУ

Це єдиний музей в Україні, де 
зібрано яскраві зразки техніч-

ного прогресу, починаючи з най-
простіших пристосувань первіс-
них часів і до сьогодення. В музеї 
зібрано понад 1500 експонатів, які 
демонструють найвагоміші віхи 
історії винаходів людства. Колек-
цію розділено на кілька модулів, 
де представлені реальні експона-
ти технічного прогресу, зокрема, 
експозиції фото- та кінотехніки, 
телебачення, зв’язку, друку, зву-
кові транслятори, оптика, ЕОМ та 
інша техніка.

Організатори зазначають, що 
музей створено з просвітницькою 
метою. Завданням є збереження 
раритетних експонатів, що харак-
теризують епохи науково-техніч-
ного прогресу.

«У нашому музеї основну ува-
гу закцентовано на періоді ін-
тенсивного розвитку технічного 
прогресу кінця ХХ століття. Проте 
загалом у ньому представлено 
всю історію винаходів людства, а 
найважливіші експонати відобра-
жено в натуральну величину на 
історичному хронографі. Цікави-
ми будуть як доісторичний спис, 
так і старовинний патефон, а 
також праобраз сучасного прин-
тера минулого століття, вітчиз-
няний радіоприймач та сучасний 
іPad», – сказав директор музею 
В’ячеслав Сусалєв.

За його словами, музей ди-
намічно розширюватиметься, 
колекція постійно збільшувати-
меться, оскільки кожен відвідувач 
зможе долучитися до наповне-
ння, надавши музею експонат від 
себе.

Вітання з нагоди відкриття в 
Луцьку Музею технічного прогре-
су надіслав Нобелівський лауре-
ат, професор Каліфорнійського 
університету Джордж Смут, який 
у 2006 році отримав найпрестиж-
нішу міжнародну премію за досяг-
нення в галузі астрофізики.

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних 
 агенцій

в украЇНі
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америка в особах

Гелен Амалія Томас прожи-
ла довге (92 роки) і яскраве 

професійне життя – як журна-
лістка «президентського пулу» 
вона працювала при десяти 
президентах США, почина-
ючи з Двайта Айзенгавера й 
закінчуючи Бараком Обамою. 
Останній на її 90-ліття персо-
нально підніс іменинниці свят-
ковий торт і заспівав “Happy 
Birthday to You!»

Вона була першою. Першою 
жінкою в керівництві націо-
нального прес-клубу, першою 
жінкою, вхожою на «прези-
дентські вечері», першою жін-
кою – членом і президентом 
асоціації журналістів Білого 
дому.

І останньою. Саме вона 
мала ексклюзивне право за-
кінчувати всі президентські 
прес-конференції й брифінги в 
Білому домі сакраментальною 
фразою:«Дякуємо, пане Пре-
зиденте!»

Про професійну кар’єру Ге-
лени Томас міг би мріяти не 
один «боєць пера»: незмінний 
білодомівський кореспондент, 
колумніст медіаконгломера-
ту Hearst, глава бюро агенції 
United Press International – 
UPI... Саме «боєць» – будучи 
ветераном «президенського 
пулу», вона ніколи не стала 
придворним журналістом, об-
ласканим і підгодовуваним 
власть імущими. Її місце на 
брифінгах у Білому домі впро-
довж десятиліть було в пер-
шому ряду, навпроти прези-
дентської трибуни, з якої глава 
найпотужнішої у світі держави 
чи його представники відпові-
дали на запитання журналістів. 
Одна з книг Гелен Томас так і 
називається «Wit and Wisdom 
from the Front Row at the White 
House» – якщо дослівно, «До-
тепність і мудрість з першого 
ряду Білого дому».

Перш, ніж розпочати бри-
фінг, президенти часто запи-
тували своїх прес-секретарів, 
чи є місіс Томас у залі. Вони 
побоювалися її, оскільки вона 

відзначалася незручними за-
питаннями, які часто ставили 
президентів у складну ситуа-
цію.

«Навіщо Вам війна в Іраку?» 
– однозначно запитувала вона, 
наприклад, президента Дж. 
Буша, дивлячись йому у вічі з 
першого ряду Білого дому й 
бажаючи почути таку ж чесну, 
однозначну відповідь.

Гелен була з тих журналістів, 
які здатні на вчинок – у 2000 
році вона «подала у відставку» 
з UPI після того, як агенція пе-
рейшла під крило New World 
Communications, фінансованої 
одіозним релігійним шарлата-
ном і водночас торгівцем збро-
єю Муном, лідером Unification 
Church.

7 червня 2010 року Гелен 
«пішла у відставку» з Біло-
го дому. Це сталося після її 
інтерв’ю, в якому вона висло-

вила думку про те, що «євреї 
повинні залишити Палестину 
й повернутися додому – до 
Польщі, Німеччини, Америки – 
куди завгодно». Пізніше вона 
пояснила, що її неправильно 
зрозуміли й попросила ви-
бачення у всіх, хто сприйняв її 
слова як образу національної 
гідності. «Мир на Близькому 
Сході настане лише тоді, коли 
всі партії пам’ятатимуть про 
потребу поваги й толерантнос-
ті. Нехай цей день настане як-
найшвидше...» 

Гелен Томас народилася 
4 серпня 1920 року у Вінчес-
тері (штат Кентакі), в родині 
іммігрантів з лівійської столи-
ці Тріполі. Справжнє прізви-
ще її батька, який, очевидно, 
був етнічним греком, було 
«Antonious», але, як вона сама 
признавалася, його по при-
бутті родини до США англо-
нізували й вкоротили на Еліс-
айленд до “Thomas», оскільки 
батьки, перетинаючи аме-
риканський кордон, не вміли 

тоді по– англійськи ані писати, 
ані розмовляти. У сім’ї Томасів 
було 9 дітей. Коли Гелен випо-
внилося 4 роки, родина пере-
селилася до Детройту (штат 
Мічиган) й відкрила там не-
величку бакалійну лавку, в якій 
працювали всі, без винятку, 
Томаси, відвідуючи по неділях 
грецьку православну церкву.

Вони намагалися стати 
якомога швидше американ-
цями. «Я вірила, що всі, хто 
живе в Америці, називаються 
американцями, незалежно від 
раси, кольору шкіри, соціаль-
ного походження, – згадувала 
пізніше своє дитинство Гелен. 
– Аж поки одного разу не при-
йшла зі школи в сльозах, роз-
повідаючи батькам, що «во-
ни-школярі кажуть, що ми не 
американці, вони називають 
нас ‘garlic eaters’ – «часнико-
їдами...» 

У старших класах середньої 
школи Гелен уже знала, що 
стане журналісткою й після 
закінчення в 1942 році Wayne 
State University її прийняли 

до Washington Daily News як 
«copy girl». Однак менш як че-
рез рік вона вже працювала 
репортером United Press (UP), 
де висвітлювала місцеві нови-
ни й «жіночі історії». У 1950-ті 
роки Гелен Томас почала спе-
ціалізуватися на матеріалах 
з життя вашингтонського іс-
теблішменту та державних ін-
ституцій.

 У 1960 році вона взяла 
участь у президентській ви-
борчій кампанії Джона Кен-
неді, готуючи репортажі зі 
щоденних брифінгів і прес-
конференцій у Білому домі. У 
1962 році Гелен переконала 
президента Кеннеді дозволи-
ти жінкам відвідувати щорічні 
вечері в Білому домі, які тра-
диційно влаштовувалися для 
чоловіків-журналістів та фото-
кореспондентів.

Боротьба за жіночі про-
фесійні права в 1970-му році 
увінчалася новою перемогою 
– її обрали головою агенції 
UPI, яка висвітлювала події в 
Білому домі. Гелен Томас була 
єдиною жінкою з пишучих 
журналістів, хто супроводжу-
вав президента Річарда Нік-
сона під час історичного візи-
ту 1972 року до Китаю.

Вона продовжувала ла-
мати бар’єри, розставле-
ні для жінок-журналісток і в 
1975 році стала першою жін-
кою-президентом Aсоціації 
журналіcтів, акредитованих 
при Білому домі – White House 
Correspondents Association.

В особистому житті, здава-
лося, вона назавжди повінча-
лась тільки з журналістикою, 
однак, з’ясувалося, що ні – в 
1971 році Гелен вийшла заміж 
за свого колегу Дугласа Кор-
неля, репортера Associated 
Press й прожила з ним до 
останного дня, коли він у 1982 
році після хвороби Альцгай-
мера відійшов у вічність.

Гелен Томас – авторка шес-
ти книг, серед яких «Row at 
the White House: My Life and 
Times» (1999), «Thank You for 
the Memories, Mr. President: 
Wit and Wisdom from the Front 
Row at the White House» (2002) 
«Watchdogs of Democracy? 
The Waning Washington Press 
Corps and How It Has Failed 
the Public» (2006), »Listen Up, 
Mr. President: Everything You 
Always Wanted Your President 
to Know and Do» (2009).

20 липня Гелен Томас віді-
йшла у вічність. Президент 
Барак Обама, висловлюючи 
співчуття всьому журналіст-
ському співтовариству Аме-
рики, запитав з нагоди її 
смерті: «Що давало підстави 
називати Гелен Томас Dean of 
the White House Press Corps»? 
І сам же відповів: «Не лише 
тривалість її журналістської 
кар’єри, а насамперед її віра 
в те, що наша демократія пра-
цює найкраще тоді, коли ми 
ставимо незручні запитання й 
примушуємо наших лідерів на 
них відповідати своїми вчин-
ками...»

 Дякуємо, місіс Гелен Томас!
Катерина Боруш

¥РАНД-ДАМА 
БІЛОГО ДОМУ

20 липня у столичному вашингтоні відійшла у вічність гелен томас –  
легенда американської журналістики,  

«Жінка з першого президентського ряду», «сидячий будда»,  
«гранд-дама білого дому», «Перша прес-леді америки»... 

Президент Обама: «Happy Birthday to You, Misses Thomas!»

Гелен Томас в Овальному кабінеті Білого дому. За столом – Президент 
США Джон Кеннеді 

У першому ряду, навпроти Президента
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ДЕТРОЙТ ОГОЛОСИВ  
ПРО БАНКРУТСТВО

Увечері 18 липня антикризовий 
керівник міста Детройта Кевін 

Орр офіційно заявив про фінан-
сову неспроможність міста, хоча 
ще вранці переконував пресу, що 
зможе уникнути банкрутства. Орр 
є фахівцем з корпоративних бан-
крутств і спеціально був призна-
чений головою адміністрації для 
ефективного вирішення проблем 
міста. Таким чином, у США було 
оголошено про найбільше муніци-
пальне банкрутство за всю історію 
країни.

Міська скарбниця виявилася 
більше не в змозі обслуговувати 
свій двадцятимільярдний борг. У 
червні місто вже допустило де-
фолт за спеціальною програмою 
позик на суму понад сорок міль-
йонів доларів. Останні десятиліття 
муніципалітет змушений щорічно 
позичати близько ста мільйонів до-
ларів. Через дефолт кредитори, 
що фінансували місто, зможуть по-
вернути не більше 1% від вкладених 
коштів. Муніципальні службовці за-
лишилися без понад 90% своїх пен-
сійних і страхових виплат.

Детройт є найбільш депресив-
ним містом США. Кризові явища 
почалися тут ще в 50-х роках мину-
лого століття, коли американський 
уряд приступив до реалізації про-
грами переселення чорношкірого 
населення в «автомобільну столи-
цю». Білі кваліфіковані робітники та 
інженери залишили місто й пере-
їхали в інші міста або до передміс-
тя. Слідом за ними місто покинули 
й представники середнього класу, 
власники магазинів, банкіри, ліка-
рі. Населення скоротилося з двох 
мільйонів до семисот тисяч. Нині 
понад сорок тисяч міських будинків 
не мають власників і поступово руй-
нуються. Більше як третина городян 
офіційно живуть за межею бідності. 
Детройт лідирує серед міст США за 
рівнем вбивств і загальним рівнем 
вуличної злочинності.

США ВИМАГАЮТЬ  
ВІД РОСІЇ РОЗ’ЯСНЕННЯ 

СТАТУСУ СНОУДЕНА
Білий дім вимагає від Росії 

роз’яснень з приводу стату-
су колишнього працівника ЦРУ та 
Агентства національної безпеки 
(АНБ) США Едварда Сноудена, 
який протягом місяця перебуває в 
транзитній зоні летовища «Шере-
метьєво». За словами офіційного 
представника Білого дому Джея 
Карні, США наполягають, що Сно-
уден має бути негайно виданий 
США, де його обвинувачують у 
шпигунстві та розкритті таємної ін-
формації.

Таку заяву Дж.Карні зробив на 
борту літака президента США 24 
липня. Того ж дня в ЗМІ з’явилися 
повідомлення, що Сноудену ви-
дадуть всі необхідні документи для 
того, щоб залишити транзитну зону 
«Шереметьєво». Згодом з амери-
канцем зустрівся російський адво-
кат Анатолій Кучерена, котрий за-
явив, що з причин бюрократичного 
характеру Сноуден має провести 
ще кілька днів у капсульному готелі 
на нейтральній території летовища.

16 липня Е.Сноуден звернувся 
до Федеральної міграційної служби 
Росії з проханням про надання йому 
тимчасового притулку. Спочатку 
вважалося, що американець виїде 
з Росії до однієї з країн Латинської 
Америки, де йому запропонували 
політичний притулок. Однак потім 
Кучерена розповів, що колишній 
працівник ЦРУ та АНБ розглядає 
можливість залишитися в Росії й 
знайти там працю. Він вважає, що 
в США йому загрожує пожиттєве 
ув’язнення або смертна кара.

БІЛИЙ ДІМ МОЖЕ 
СКАСУВАТИ  ЗУСТРІЧ 

ОБАМА-ПУТІН
Президент  США Барак Обама 

може скасувати заплановану 
на вересень поїздку до Москви для 
зустрічі з президентом Володими-
ром Путіним, беручи до уваги, що 
колишній котрактник Агентства 
національної безпеки США та ЦРУ 
Едвард Сноуден може отримати 
в Росії політичний притулок. Про 
це повідомили декілька провідних 
американських ЗМІ.

Посилаючись на анонімні дже-
рела в уряді, газета New York Times, 
наприклад, зазначає, що скасуван-
ня зустрічі в Москві може стати сер-
йозним ударом для Володимира 
Путіна, який розглядає візити такого 
високого рівня, як підтвердження 
престижу Росії. Хоча Білий дім може 
скористатися самітом, щоб спро-
бувати домогтися повернення Сно-
удена до США, в газеті наголошу-
ється, що скасування зустрічі може 
також стати свідченням значної 
розбіжності позицій двох країн з та-
ких питань, як Сирія, Іран, контроль 
над озброєннями та протиракетна 
оборона. Про заплановану зустріч 
Обами й Путіна в Москві Білий дім 
оголосив у червні, коли два лідери 
зустрічалися в Північній Ірландії. Пе-
редбачалося, що це буде додаткова 
зупинка в поїздці Обами до Росії для 
участі в саміті «Великої двадцятки» 

в Санкт-Петербурзі. І хоча Обама, 
як і раніше, має намір приїхати до 
Санкт-Петербурга, він роздумує 
про доцільність зупинки в Москві.

В ОГАЙО 
ЗЛОВИЛИ НОВОГО 

«КЛІВЛЕНДСЬКОГО 
МАНЬЯКА»

Поліція штату Огайо вирахува-
ла ймовірного послідовника 

«Клівлендського маньяка» Ентоні 
Совела, якого засудили до смерт-
ної кари за численні вбивства та 
згвалтування. Заарештованого 19 
липня 35-річного Майкла Медісо-
на, котрого підозрюють в убивстві 
щонайменше трьох жінок, надих-
нула на злочини історія Совела. Та-
кий висновок слідчі зробили з його 
свідчень, заявив мер Іст-Клівленда 
(передмістя Клівленда, де було 
знайдено жертви Медісона) Гаррі 
Нортон.

22 липня затриманому було 
пред’явлено офіційні обвинувачен-
ня. Правоохоронні органи вийшли 
на Медісона, знайшовши в місті тіла 
трьох жінок, убитих, як вважає слід-
ство, однією й тією ж людиною. Всі 
трупи було упаковано в мішки для 
сміття. Одну з жертв знайшли в га-
ражі, іншу приблизно за 45 метрів 
від гаража, а тіло третьої було ви-
кинуто через вікно у підвал кинутого 
будинку. За словами поліцейських, 
вони вважають, що маньяк встиг 
убити ще одну або двох жінок.

Нова серія вбивств жінок нагадує 
справу 53-річного Ентоні Совела, 
якого в 2011 році було визнано ви-
нним у кількох викраденнях, згвал-
туваннях і вбивствах темношкірих 
жінок з Клівленда. В період з 2007 
по 2009 рік його жертвами стали 
11 жінок. Вирок стосовно Совела 
й досі не приведено у виконання, 
оскільки суди розглядають апеля-
цію, подану його захистом.

ЧИ ВТРУТЯТЬСЯ 
АМЕРИКАНСЬКІ  

ВІЙСЬКА  
В СИРІЙСЬКИЙ 

КОНФЛІКТ?

Голова Об’єднаного комітету на-
чальників штабів збройних сил 

США генерал Мартін Демпсі на-
креслив низку потенційних варі-
антів для застосування військових 
сил США у Сирії. Він вказав на ви-
трати та можливі ризики й вигоди 
для США у разі прямого військо-
вого втручання країни в сирійську 
кризу. 

У листі до Конгресу, оприлюд-
неному 22 липня, генерал Демпсі 
запропонував п’ять варіантів вій-
ськової допомоги, зокрема трену-
вання опозиційних сил та знищення 
запасів сирійської хімічної зброї, за-
вдання обмеженої кількості ударів 

по інфраструктурі та військах Баша-
ра Асада, створення буферної зони 
всередині Сирії та встановлення 
зони, забороненої для польотів. Він 
сказав, що таке втручання, ймовір-
но, допоможе опозиції і збільшить 
тиск на уряд президента Башара 
Асада. Проте генерал наголосив, 
що США мають вчитись на попе-
редніх вторгненнях, зокрема, до 
Афганістану й Іраку. Адже військове 
втручання – це мільярдні витрати, 
які ще більш руйнують й без того 
ослаблену американську економіку. 
Досі Вашингтон відкидав можли-
вість військового втручання у сирій-
ський конфлікт. Наразі участь США у 
сирійському конфлікті обмежується 
наданням гуманітарної допомоги й 
захистом прикордонних з Сирією 
країн від ракетних ударів. США пла-
нують, одначе, постачати повстан-
цям зброю.

ЖОРСТКА ПОСАДКА  
НА ЛА ГВАРДІЇ

На одному з найзавантаженіших 
американських летовищ, нью-

йоркському Ла Гвардіа 22 липня 
аварійно приземлився лайнер, 
який прилетів з Нешвіла (штат Тен-
несі) і на борту якого перебували 
150 пасажирів. 

Під час посадки у літака злама-
лося переднє шассі, й лайнер на 
«пузі» понісся злітно-посадковою 
смугою, після чого вилетів за її межі 
на траву. Стовпи іскр і полум’я пере-
лякали очевидців пригоди та ряту-
вальні служби Ла Гвардії.

На щастя, серйозної катастрофи 
вдалося уникнути. Літак швидко за-
лили спеціальною піною й почали 
евакуйовувати пасажирів. Десять 
осіб отримали медичну допомогу 
на місці, ще шістьох відвезли до 
шпиталю з незначними травмами.

Летовище тимчасово закрили. 
Представники Федерального авіа-
ційного бюро розпочали розсліду-
вання причин аварії.

ВІДКРИТО НОВИЙ ВИД 
РОГАТИХ ДИНОЗАВРІВ

Учені з американського штату 
Юта повідомили про відкриття 

раніше невідомого виду рогатого 
динозавра з витягнутим носом, 
який проживав на Землі близько 76 
мільйонів років тому, коли нинішній 
північноамериканський континент 

складався з двох частин. Про це 
також повідомили представники 
Національного історичного музею 
Юти в Солт-Лейк-Сіті.

За словами представниці музею 
Петті Карпентер, динозавр був тра-
воїдною твариною з широким ту-
лубом, який досягав 4,5 метрів за-
вдовшки і важив близько 1,8 тонни. 
Незвичайність цього виду динозав-
рів надавали величезний ніс і довгі, 
закручені і висунуті вперед роги над 
очима. Ще один невеликий і тонкий 
як ніж ріг видавався над носом.

Останки нового виду були вияв-
лені в районі сучасного національ-
ного заповідника Ґранд-Стейркейс 
Ескаланте – комплексу плато, круч 
і каньйонів на півдні Юти. Кістки ди-
нозавра було виявлено в 2006 році 
студентом Університету штату Юта 
Еріком Ландом і включено до по-
стійної експозиції університетсько-
го музею.

ЧАК ПОЛАНІК  
НАПИШЕ  

ПРОДОВЖЕННЯ 
«БІЙЦІВСЬКОГО КЛУБУ»

Відомий американський пись-
менник і журналіст Чак Поланік 

(Палагнюк), який має українське 
коріння й мешкає у місті Портленд 
(штат Орегон), планує написати 
продовження своєї відомої книги 
«Бійцівський клуб». Про це повідо-
мляється на офіційному сайті пись-
менника.

Продовження буде у вигляді се-
рії коміксів – «графічного роману». 
Анонсується, що в романі автор по-
каже персонажів через десять років 
після подій у першому романі. На 
книжкових полиця книга з’явиться 
не раніше 2015 року.

Чак Поланік має одну з най-
більших спільнот послідовників в  
інтернеті, що створена на його офі-
ційному сайті. Творчість Поланіка, 
схожа за стилем на Брета Істона Ел-
ліса, Ірвіна Велша і Дугласа Коплен-
да, зробила його одним з найпопу-
лярніших сучасних американських 
новелістів.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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Парафія Святого Пантелеймона 
Цілителя Української Православної 

Церкви в США 

запрошує 

всіх прихожан і гостей  
на Архиєрейське Богослужіння  

в честь храмового свята,  
яке вдбудеться  в неділю,  

4  серпня 2013 року, за адресою:
Церква Трьох Святих,1724 Avenue 

P, Brooklyn, NY 11229.

Початок служби – о 12:00 годині ранку

Після служби о 3:00 годині по полудні  
відбудеться спільний обід із Митрополитом Антонієм, 
Єпископом Даниїлом, представниками Консисторії
та Генерального косульства України в Нью-Йорку.

Ціна обіду – $ 20 з особи. 
Бажаючих  просимо записатися в неділю, 28 липня, у церкві 
або за телефоном: (646)-763-2500 (отець Микола Филик).

Управа Парафії

ХРАМОВЕ СВЯТО 
Української Православної Церкви  
Святого Пантелеймона Цілителя
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великі украЇНЦі

У травні 1913-го, останнього у 
житті Лариси Петрівни Косач-

Квітки року, ніби передчуваючи 
трагічний кінець, вона по дорозі з 
Єгипту заїхала до родини у Київ. У 
помешканнi матері Ольги Петрівни 
Косач на Маріїнсько-Благовіщин-
ській, 101, Леся Українка пробула 
два тижні. Тут востаннє вона зустрі-
лася з родичами та знайомими, що 
на той час були в українській сто-
лиці. Побачитися з Лесею приїхали 
такoж сестри – Ольга з Катеринос-
лава  та  Iзидора з Погребищ, що 
на Київщині. Сюди ж завітав Юрій 
Тесленко-Приходько, двоюрідний 
брат, назнімавши останні Лесині 
фотопортрети. На жаль, родичі за-
уважили, «що ця остання подорож 
до Єгипту не додала Лесі здоров’я. 
Трималась вона через силу. Та 
Леся, з властивою їй мужністю, на-
магалася не виявляти страждань, 
які терпіла. Не виказувала безна-
дійності». 

17 травня отримала запрошен-
ня від Київського клубу «Родина», 
що містився на Великій Володи-
мирській, 42. Цього дня його члени 
влаштували імпрезу на її пошану. 
O дев’ятій годині вечора почалася 
постановка драматичного діалогу 
«Айша й Мохамед», зрежисова-
на М. Старицькою. І хоча для під-
готовки вечора було обмаль часу, 
через що, за свідченням Людмили 
Старицької-Черняхівської, однієї з 
ініціаторів пошанування, “воно й не 
набрало відповідної імпозантності, 
але в ньому було щось неви мовно 
сумне, що й зворушувало, й шмату-
вало серце. Бліда, прозора постать 
Лесі з руками, повними квіток, зі 
словами, повними енергії, любові й 
віри, і зі смертю в очах...”

Та попри фізичну слабкість, що 
примушувала до постійного лежан-
ня, від Лесі ніхто не почув “ані слова 
про свою хворобу, ані скарги: все 
ціка вилась нашим громадським 
життям, нашими літературни ми 
справами, казала про свої заміри, 
оповідала про свою повість з араб-
ського життя, яку мала писати для 
«Віс ника»”, – згадувала Л. Стариць-
ка-Черняхівська.

 25 травня Лариса Петрівна ви-
їхала через Одесу на Кавказ. Про-
щалася з родиною з невимовним 
сумом. Адже вже в дорозі з Єгипту 
зрозуміла, що тих щорічниx шість 
місяців, авансованих африкан-
ським сонцем, не буде. 

Життя Лесі Українки – це найпер-
ше трагедія особиста. І саме в кінці 
життя ця трагедія наче вийшла наяв, 
бо вже нічого не вдавалося при-
ховати ні від родини, ні від оточен-
ня. Повернувшись до Кутаїсі, Леся 
застала лише чоловіка Климента 
Васильовича Квітку. Його назва-
на мати Ф. Карпова з вихованкою 
Марусею виїхали до Києва збирати 
й перевозити до Кутаїсі чоловіка, 
котрий саме вийшов у відставку. 
Через незаплановану родинну по-
дорож  К. Квітка заліз у звичні для 
нього борги. Леся й раніше брала 
на себе значну частину родиних 
витрат. Але капітал, який отримала 
від батька Петра Антоновича Ко-
сача, давно розтанув. Доводилося 
давати уроки іноземних мов, під-
робляти перекладами. Відтак, по-
стала складна система зобов’язань 
– утримання родини Карпових,  
думки про заробітки з одного боку, 
боротьба з хворобою – з іншого. Та 
цього разу намагання перемогти 
хворобу виявилoся марним. І ритми 
життя та зобов’язань перестали збі-
гатися. А Леся ж звикла з боротьби 
вихoдити переможницею. Останні 

три роки у подружжі також не мала 
опори: К. Квітка виявися безпорад-
ним у подоланні житейських труд-
нощів. І хоча хворіли туберкульозом 
й страждали обоє, та смертельна 
недуга  дружини останні роки му-
чила його й вибивала з рівноваги. 
Оскільки цьогорічна єгипетська 
курація зовсім не вплинула на про-
гресуючий перебіг хвороби, то од-
разу ж знадобилися ліки й допомога 
лікаря. A почуття утриманки болісно 
гнітило Лесю. І лише у безвиході 
змушена була звертатися по допо-
могу, як-от тепер, коли повернулася 
з Києва. Адже у сiмейному бюджеті 
не залишилося  ні копійки. 

Бували моменти, що чолoвік і 
дружина втрачали надію, бо їй ста-
вало так зле, як ніколи раніше. Од-
нак, коли спадала гарячка, xарактер 
проявлявся ще сильніше, ніж в по-
передні роки, й у такі моменти Леся 
продовжувала працювати, будува-
ла плани. 

Зокрема, надиктовувала Кли-
менту тексти до раніше записаних 
народних мелодій. Продовжувала 
контактувати з родичами і прияте-

лями за допомогою листів. Та й ця, 
єдина і така важлива для неї мова 
спілкування, скорочувалася до мі-
німуму. І в тих листах, що писала у 
хвилини фізичних мук, цікавилася 
літературними справами, турбува-
лася здоров’ям найближчих. 

Та хвороба швидко прогресува-
ла, спонукаючи сумні передчуття. 
Й тоді уже ніщо не відволікало Лесю 
від страждань – ані  жага творен-
ня, ані  плани на майбутнє. 9 липня 
Климент Квітка телеграфував Ользі 
Косач-Кривинюк: «Лесі гірше. Чи не 
приїде Дора? Ольгу Петрівну не по-
відомляю».  11 липня стан дружини 
настільки погіршився, що він у листі 
до тієї ж адресатки підтвердив по-
требу в приїздi наймолодшої сестри 
Ізидори для допомоги у догляді за 
хворою. Проти цього рішення не за-
перечувала й Леся, адже грошей на 
постійну доглядачку не було. Та того 
ж дня увечері розгублений і висна-
жений Климент надіслав Ользі карт-
ку, щo хворій краще. А вже наступ-
ного дня її стан знову погіршився, 
що обом не лишало «впевненості 
на найближчі дні». І хоча лікар радив 
переїхати з малярійного Кутаїсі на 
дачу в курорто-кліматичне селище 
Сурамі, де не було такої спеки, на 
перешкоді сталo безгрошів’я. І Оль-

га надсилає 100 рублів, турбуючись 
тим, чому Леся раніше не писала 
про фінансову скруту. У тому ж листі 
Климент пише Ользі, що Леся свідо-
ма останніх днів.  Oднак години зне-
віри іноді чергувалися з хвилинами 
надії. Й у такі моменти Климент Ва-
сильович бідкався, що телеграмa, 
яку вчора надіслав Ізидорі з про-
ханням приїхати, була передчас-
ною. Однак, на отриману від Ольги 
телеграму про погіршення Лесино-
го стану, Ізидора терміново теле-
графувала згоду їхати до сестри. І 
одразу ж вирушила з Погребищ до 
матерi у Київ. Ольга Пeтрівна, від-
чуваючи серцем смертельну не-
безпеку (хоч від неї намагалися це 
приховати), наступного дня  їде ра-
зом з донькою швидким потягом на 
Кавказ. В Кутаїсі, куди приїхали 17 
липня, до будинку Чхеідзe (Джая-
нівський провулoк), де жили Квітки, 
довелося добиратись автомобілем, 
який мчав над страхітливими урви-
щами в неймовірну спеку. Через 
ці незвичнi й важкi для її віку пере-
гони Ольга Петрівна на кілька днів 
оглухла. Відчинена навстіж брама 
будинку  перелякала: так буває, 
коли вже дуже погано. Але Леся 
ще жила. Зміненi колiр та вираз об-
личчя, якого раніше ніколи не було, 

переконaли матір, що стан хворої 
надзвичайно важкий. Все ж Леся 
Українка на смертному ложі про-
диктувала матері проспект твору 
«На передмісті Александрії», який 
обіцяла для альманаху «Арґо». 

 Та вже 23 липня родичі за пора-
дою лікарів таки вирішили перевез-
ти агонізуючу Лесю  з малярійного 
Кутаїсі до Сурамі. Однак поїздка 
стала фатальною: у цьому селищі 
Леся прожила останні кілька днів 
свого життя.  

24 липня на листівці Ізидори 
до Oльги сестра приписала: “Ці-
лую. Леся”. Це були останні слова 
її рукoю. A вже 29 липня Ольга Пе-
трівна зрозуміла, що дочка доживає 
останні дні. 30 липня Леся відмо-
вилася від їжі – її годували штучно. 
Надія втрачена. Тут матері довелося 
пережити трагічні дні. Вона напру-
жила всі свої сили, опанувала роз-
троюджені нерви – так, як це могла 
робити жінка з роду Драгоманових. 
Ізидора згадувала про цю героїчну 
витримку у трагічні для обох – мате-
рі й дочки моменти:  “Весь цей час 
у мами надія змінювалась одчаєм, 
а то знову десь у глибині душі жев-
ріла надія: а може, станеться чудо 
і врятує Лесю. Та над усім мучило 
почуття нашої безпорадности. Леся 
не тратила свідомости, а тільки ча-
сами вночі марила”. 30 липня мати 
телеграмою просить доньку Ольгу 
не приїздити. Та К. Квітка наступно-
го дня телеграфує про необхідність 
термінового приїзду. Oднак ці теле-
грами не застають Ольгу в Катери-
нославі, бо вона вже два дні у потязі. 
Довідавшись від матері, що потяг 
Ольги прибуде о четвертій ранку, 
Леся задрімала. Сест ра приїхала 
на світанку... Леся вже спала вічним 
сном. Дива не сталося. Очі покійній 
дочці закрила мати.

Затяжна й жорстока “тридцяти-
літня війнa” з трьома туберкульоза-
ми (кісток, легень і нирок) заверши-
лася вночі о першій годині 1 серпня 
1913 року. І хоч Леся жила недовго, 
всього сорок два роки, та все ж їй 
випало пережити чотири драми – 

смертi дядька,  коханого, брата й 
батька. 

У той же день, 1 серпня, мати 
письменниці, телеграфувала з 
Сурамі у Київ, до редакції «Ради»: 
“Тяжко прибиті великим горем мати 
й інша родина посилають звістку 
на Україну, що 19 липня (за старим 
стилем – Т.С.) вдосвіта померла на 
Кавказі в Сурамі Леся Українка /Ла-
риса Квітка, урождена Косачівна/. 
Поховають у Києві. Олена Пчілка.”

У Києві почалися приготування 
до похорону. A 7 серпня біля 11-ї 
години ранку на Київський вокзал, 
куди зібралося досить багато люду, 
прибув потяг з домовиною Лесі 
Українки. Близько третьої години 
труну з її тілом встановили на ка-
тафалк і траурна процесія рушила 
з вокзалу до Байкового цвинтаря. 
Oчевидці й учасники похорону, вва-
жали, що через вакаційну пору року 
він не був велелюдним, як, скажімо, 
при похованні Миколи Лисенка. Од-
нак сім фотографій, які дійшли до 
наших днів, зафіксували досить ве-
лику жалобну процесію. 

Як відомо зі спогадів і газетних 
повідомлень того часу, траурний 
похід супроводжувала кінна полі-
ція, яка пропустила лише родину 
за ворота цвинтаря, не дозволила 
й промов над могилою. Та судячи 
з тих же фотографій, до насипаної 
могили таки пробилися й учасники 
траурної процесії. Два священики 
супроводжували траурний похід від 
вокзалу до Байкoвого цвинтаря, де 
до них приєднався отець К. Король-
ков, котрий з причетом здійcнив об-
ряд поховання. 

Газета «Діло» у  репортажі про 
похорон зазначила, що після по-
ховання біля могили ще довго за-
лишався Климент Квітка, який гірко 
плакав. А 11 серпня помічнику ми-
рового судді Кутаїського місько-
го відділу Клименту Васильовичу 
Квітці видали виписку з цвинтарної 
метричної книги за підписом свя-
щеника К. Королькова про смерть 
Лариси Петрівни Квітки. Гроші за 
документ отримав К. Т. Мацієвич, 
cвященик Байково-Вознесенської 
цвинтарної церкви. Вдівець на 40 
років переживe першу дружину, ще 
двічі одружиться, матиме сина.

Складна людська й творча доля 
Лариса Петрівни Косач-Квітки 
(Лесі Українки) перейшла у виток 
посмертної. Складність долі твор-
чої полягала в тому, що належала 
до недержавного народу. Гордість 
нашої літератури, нашої культури, 
нашого народу, вона  не зажила тої 
слави, на яку заслуговувала. І це ро-
зуміла скорботнa матір, яку огортав 
жаль, що так мало цінували її дочку 
навіть інтелігентні кола за її життя, 
“а вона стояла цілою головою вище 
тієї юрби, що читає наші писання”.

Ці слова Олени Пчілки актуальні 
й через століття.

Тамара Скрипка
Спеціально  

для «Нової газети»

На фото на 1-й стор. – 
пам’ятник Лесі Українки 

в Клівленді (штат 
Огайо) роботи Михайла 

Черешньовського

Похорон Лесі Українки. Траурна  процесія проходить Маріїнсько- 
Благовіщинською  вулицею (нині Саксаганського) біля будинку № 97, 
у  якому мешкала родина Косачів у 1899-1909 роках

Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, 
ЩО НЕ ВМИРАЄ...

1 серпня  минає 100 років від дня смерті лесі українки

У Києві побачила світ 
нова книга Т.Скрипки «Ро-
дові гнізда Драгоманових-
Косачів», яку незабаром 
можна буде придбати в 
Українській Вільній Ака-
демії Наук (УВАН) у Нью-
Йорку. Тел. для довідок: 
(212) 222-1866.

Останнє фото Лесі Українки. Київ,  травень 1913 р.
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у громаді

Чисті серЦЯ – світлі дуШі

Більше сотні молодих людей 
зі штатів Нью-Йорк, Конек-

тикут, Нью-Джерзі та Іллінойс 
з’їхалися на І з’їзд української 
молоді – Молодіжний моли-
товний форум, який відбувався 
14-16 червня у ґлен-Кові при 
монастирі Св. Йосафата, що на 
Лонг-Айленді. 

З’їзд організувала молодіжна 
молитовна спільнота «Чисті сер-
ця» при Українській католицькій 
церкві Св.Юра в Нью-Йорку під 
проводом Михайла Мендюка. 
Учасників радо й гостинно при-
йняли отці-василіяни. 

У перші дні особливе зацікав-
лення викликали духовні бесіди, які 
проводили з нами отець Євген на 
тему: «Господи, шукаю твого облич-
чя», отець-диякон Методій  –  про 
«Віру мого життя», отець Емільян – 
про «Євангельські блаженства» та 
отець Лев – про «Божий поклик». 

Як закликав Блаженніший Свя-
тослав у всесвітній день молоді: 
«Молодість має бути періодом рос-
ту – в мудрості, в роках і в ласці у 
Бога та людей... Ми ж постараймося 
шанувати нашого Господа чистотою 
свого серця, відкидаючи й осуджу-
ючи усякий бруд та гріх». Розвива-
ючи цю думку, один із організаторів 
форуму Роман Верхняк розповів 
про заснування та діяльність мо-
литовної спільноти ‘Чисті серця», а 

також про символи християнства. 
Цього ж дня отці-василіани відслу-
жили Божественну Літургію.

 Після смачного обіду, який при-
готували для учасників з’їзду жінки 
зі спільноти «Матері в молитві» під 
проводом Наталії Богуслави, отці-
василіяни організували ескурсію 
монастирем, потому молодь мала 

нагоду пограти у футбол, волейбол 
і більярд. 

А ввечері всі зібралися біля ватри 
на узбережжі океанської затоки, на 
березі якої розташований монастир 
– співали, танцювали, спілкувалися.

І з’їзд української молоді – Мо-
лодіжний молитовний форум від-
бувся з благословення митропо-
лита Стефана Сороки та єпископа 
Стемфордського владики Павла 
Хомицького. З Божого благосло-
вення перший християнський фо-
рум відбувся у теплій, сонячній, 
високо духовній атмосфері, яка по-
стійно відчувалася й панувала поміж 
учасниками з’їзду. Кожна така наша 
зустріч не тільки робить нас силь-
нішими у вірі й збагачує духовно, 
але й дає можливість молоді зустрі-
чатись, гуртуватись, знайомитись 
й розбудовувати міцну й здорову 
українську громаду, як у духовному 
сенсі, так і світському. 

Люба Гриненко,  
учасниця спільноти «Чисті 

серця» в Нью Йорку

7-го липня українська грома-
да урочисто відзначила Свя-

то героїв на Сумівській оселі в 
Еленвілі (штат Нью-Йорк).

За давньою традицією, кожно-
го року це свято організовує Го-
ловна управа Організації оборони 
чотирьох свобід України (ООЧСУ). 
Ось і цього сонячного ранку вша-
нування розпочалося урочистою 
ходою представників усіх укра-
їнських громадських організацій 
та спільною молитвою в капличці 
Святого Архистратига Михаїла, 
збудованої в пам’ять про жертви 
акції «Вісла», де отець Роман від-
правив Службу Божу та панахиду 
за всіх героїв України, які відійшли 
у вічність.

Святкова частина розпочалася 
привітанням голови Крайової упра-
ви СУМу Андрія Бігуна, який пере-
дав провадження святом 1-му за-
ступникові голови Головної управи 
ООЧСУ Юрієві Симчикові. 

З основною промовою виступив 
голова Головної управи Організації 
оборони чотирьох свобід України 
Стефан Качурак, який закликав усіх 
присутніх й особливо молодь стати 
на захист української мови та на-
шої матері-України, бути віддани-
ми тим ідеалам, які сповідували й 
за які віддали життя наші українські 
герої.

Справжньою несподіванкою став 
виступ Мар’яни Фісунової, сумівки з 

осередку СУМ  “Україна” в Донецьку. 
Вона продекламувала вірш Павла 
Тичини  ”Роману Шухевичу“.

Святкову програму прикрасив і 
виступ виховно-вишкільного табору 
“Досвітні огні” імені Євгена Коно-
вальця, який під керівництвом Ан-
дрія Стасіва виконав три пісні: «Укра-
їнський канон», «Не спи, моя рідна 
земля» та «СУМ – наша гордість».

З нагоди урочистого відзначення 
на адресу організаторів та учасників 
Свята героїв надійшли привітання 
від більш як 30 громадських органі-
зацій, як зі США, так і з інших країн 
світу.

Приємно було бачити відновле-
ний 41-й відділ ООЧСУ з Брукліну 
(Нью-Йорк), який дуже чисельно 
брав участь у цьогорічному Святі 
героїв, а також підтримував своєю 
активною працею сумівський фес-
тиваль “Надія є!“. 

Після короткої, але змістовної 
концертної програми відбулося уро-
чисте покладання вінків до підніжжя 
пам’ятників загиблим героям. Юрій 
Симчик запросив хорунжих – юних 
сумівців до підняття українського та 
американського прапорів. 

На закінчення ведучий пред-
ставив та привітав гостей з Украї-

ни, які брали участь у святкуванні, 
зокрема, головного виховника 
цьогорічного вишкільного СУМів-
ського табору Нелю Лавриненко з 
Києва. Водночас подякував отцеві 
Романові за його благословення 
та молитви, склав сердечну подяку 
учасникам виховного вишкільного 
табору, всім молодим сумівцям, 
які прибули зі своїми осередками, 
адміністрації та персонально адмі-
ністраторові оселі СУМ у Еленвілі 
Андрію Стасіву, представникам 
українських організацій та всім 
присутнім, які брали участь у цьо-
му важливому відзначенні. 

Свято героїв завершилося три-
разовим, гучним «Слава Україні! – 
Героям слава!».

Після урочистої частини ре-
ферентура дружиників КУ СУМ у 
співпраці з 41-им відділом ООЧ-
СУ організували для всіх при-
сутніх y головній залі оселі показ 
документального фільму “Срібна 
земля”, представлений рефе-
рентом зовнішніх зв’язків 41-го 
відділу ООЧСУ Юрієм Баюраком 
та членом КУ СУМ Юрієм Симчи-
ком.

Анна Томчук
Фото Наталки Качурак

героЯм – слава!

Промовець – голова Головної управи ООЧСУ Стефан КачуракУрочиста церемонія з нагоди Свята героїв на сумівській оселі в Еленвілі

місіЯ украЇНсЬкого муЗеЮ – НеЗміННа

Управу Українського музею 
в Нью-Йорку очолила про-

фесор Пенсильванського уні-
верситету Рената Голод.

23 червня відбулися щоріч-
ні загальні збори Українського 
музею. Відкриваючи їх, голова 
управи Микола Дармохвал у ко-
роткому змістовному звіті висло-
вив щиру подяку членам  управи, 
директору, працівникам і добро-
вольцям музею за співпрацю, під-
кресливши, що, зі свого боку, як 
голова докладав усіх зусиль, щоб 
справно діяли комітети: програ-
мовий, себто планування виста-
вок, фінансовий, членства, збірок 
фондів, імпрезовий та інші. Про-
мовець звернув увагу на демо-
графічний стан нашої громади, 
який змінився і далі продовжує 
змінюватися. Іншими словами, 
відійшла й далі відходить у Божі 
засвіти жертвенна генерація, на 
плечах якої виростав і тримається 
Український музей. Ці факти слід 
брати до уваги й відповідно при-
стосовувати його діяльність, щоб 
водночас залишатися на рівні за-
вдань, які ставить перед собою ця 
українська установа. А місія Укра-
їнського музею в Нью-Йорку була, 
є й залишається незмінною –  по-
пуляризувати багатогранну укра-
їнську культуру, сказала директор 
музею Марія Шуст. У цьому ключі 
вона назвала цікаву виставку ви-
значного українського художни-
ка Бориса Косарєва, модерного 
мистецтва – Ілони Сочинської, 
розкішну й багату експозицію ки-
лимів, прикладного мистецтва, 
що експонується до сьогодні. До 
200-ліття з дня народження Та-
раса Шевченка намічено органі-
зувати виставку мистецької спад-
щини Великого Кобзаря. Попри 
нелегкі часи, музей живе актив-
ним і насиченим життям: різдвяні 
й великодні ярмарки, зустрічі з 

цікавими людьми, презентації ви-
дань українських письменників, 
кінофестивалі...

Адміністративний директор 
музею Дарія Байко підкреслила, 
що праця музею переважно спи-
рається на щедрі пожертви до-
брочинців, яким щира подяка. На 
жаль, останнім часом пожертви 
змаліли, насамперед через еко-
номічну кризу й відхід жертво-
давців у кращі світи, а нових до-
бродіїв мало. На цих же причинах 
наголошувала й скарбник Зоряна 
Гафткович, подаючи загальний 
фінансовий стан музею. Останнім 
часом фінансово підтримав му-
зей спадок Бориса Галагана, яким 
управа розпорядилася належним 
чином. Великим жертводавцем 
є також Федеральна кредитова 
кооператива «Самопоміч» у Нью-
Йорку. 

Ігор Гайда звітував за Рома-
на Соробея, голову Контрольної 

комісії, яка зробила висновок, 
що фінансово-господарська ді-
яльність провадилась взірцево. 
Голова Статутної комісії Ірина 
Куровицька запропонувала до 
ухвалення опрацьований комісі-
єю статут. До справи  статуту по-
давав роз’яснення юрист Адріян 
Гарасим’як. Статут було прийнято 
без обговорення, так, як запропо-
нувала комісія.   

Марко Бах, голова Номінацій-
ної комісії, до якої входили Со-
фія Геврик, Христина Карпевич, 
Аніса Савицька й Орест Тем-
ницький, звітуючи, підкреслив, 
що управа Українського музею 
складається з 25  членів: 13 чле-
нів від Союзу українок Америки, а 
12 – від громади. На голову Укра-
їнського музею було запропоно-
вано Ренату Голод, яка має високі 
кваліфікації  – мистецтвознавець, 
архітектор, професор Пенсиль-
ванського університету. Зали-
шаються на чергову каденцію: 
Марко Бах, Орест Ґлют і Микола 
Галів. Запропоновано нових чле-
нів управи: Христину Бонакорсу і 
Христю Фріленд, Контрольну ко-
місію у складі: Лідія Зайніґер – го-
лова, члени – Рената Заяць, Ігор 
Зварич, Олесь Лабунька і Богдан 
Савицький.

Попередній голова музею Ми-
кола Дармохвал вручив Олі Гна-
тейко Грамоту почесного члена 
Українського музею у Нью-Йорку 
– як  знак вдячності за віддану 
працю для розвитку й розбудови 
музею. Перший заступник  голо-
ви управи Мар’яна Заяць від іме-
ні  екзекутиви й управи вислови-
ла теплі слова вдячності Миколі 
Дармохвалу, який доклав  багато 
зусиль, щоб «сформувати й осу-
часнити стратегію діяльності та 
позбутись  психології музею на 
13-й вулиці».

Микола Галів

Рената Голод – голова управи 
Українського музею в Нью-Йорку

Учасники І Молодіжного молитовного форуму у ґлен-Кові
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НаШа віра

Напередодні хрещення Київської 
Русі й створення єдиної Київ-

ської держави слов’янське язични-
цтво досягло найбільшого розви-
тку. Протягом ІХ-Х століть за Ігоря, 
Святослава та Володимира культ 
Перуна став державною релігією 
Київської Русі.

Після смерті Святослава Яро-
полк княжив у Києві, Олег – у древ-
лян, а Володимир – у Новгороді. У 
перші роки князювання Володи-
мир був запеклим поганином. 978 
року він виступив проти свого бра-
та Ярополка, убив його й заволодів 
Києвом. Ставши київським князем, 
Володимир виконував усі поганські 
приписи, виступав на різних всена-
родних святах, наказував відновля-
ти старі й ставити нові статуї поган-
ським богам, карав тих, хто не хотів 
вклонятися поганським ідолам. За 
шість років князювання Володимир 
здійснив чотири великих походи, у 
яких вивчав релігію християнських 
держав, переконуючись, що «його 
боги» не мають значного психо-
логічного впливу на мораль воїнів, 
оскільки за давнім звичаєм у кож-
ного з них є свої, окремі боги.

Володимир став великим кня-
зем, а його держава була однією 
з найбільших у Європі. Давні літо-
писці зазначали, що він мав бага-
то наложниць, а з п’яти офіційних 
жінок чотири були християнками 
(грекиня, болгарка й дві чешки), які 
впливали на Володимира. Господь 
готував йому велику світлу дорогу. 
«Де збільшився гріх, там зарясніла 
благодать». І «поглянуло на нього 
всемилостиве око благого Бога, і 
зійшла на нього благодать Всевиш-
нього, і зародилася думка в серці 
його, коли він зрозумів усю суєту 
ідольської спокуси, і почав шукати 
єдиного Бога, сотворивши все ви-
диме і невидиме». Володимир ви-
рішив прийняти нову віру, щоб не 
тільки впровадити вищу культуру 
того часу, якою була християнська 
релігія, у свою країну, а й за її допо-
могою згуртувати різні племена біля 
Києва й об’єднати їх в одну націю.

Щоб справа набрала всенарод-
ного розголосу, Володимир по-
кликав на нараду впливових бояр і 
послав посланців до різних держав, 
щоб переконатися, котра віра най-
краща. Посланцям найбільше спо-
добалося грецьке богослужіння у 
святому Софіївському соборі в Цар-
городі. Тому й вирішили прийняти 
віру з Візантії.

Де й коли охрестився князь Во-
лодимир? Якщо взяти за найпев-
нішу вірогідність літопис, то князь 
охрестився в 988 році в завойо-
ваному ним грецькому місті-фор-
теці Корсуні (древній Херсонес). 
Він послав посланців до Василя й 
Костянтина, які не виконали угоду 
про воєнну допомогу проти Варди 
Фоки, й наказав передати: «Я взяв 
ваше славне місто, але коли ви не 
віддасте за мене сестру Анну, то з 
вашим Царгородом я зроблю те 
саме, що з Херсонесом». Почувши 
це, царі обіцяли умовити Анну, а Во-
лодимиру переказали: «Охрестися, 
тоді пошлемо свою сестру до тебе». 
Володимир відповів: «Хай охрес-

тять мене ті, хто прибуде разом із 
сестрою вашою». Царі погодилися 
і послали до Володимира сестру 
Анну, а на руську катедру митропо-
лита Михаїла з почтом, клиром, ба-
гатьма святими мощами й іншими 
святощами.

«З Божою волею Володимир 
захворів і нічого не бачив. Він не 
знав, що йому робити і дуже пе-
реживав. Цариця йому сказала: 
«Коли хочеш видужати, швидше 
охрестися; коли ж не охрестиш-
ся, то не відстане від тебе хворо-
ба». На це Володимир відповів: 
«Коли це правда, то великий Бог 
християнський!» І Володимир на-
казав себе охрестити. Тоді єпис-
копи зі священиками охрестили 
його, давши ім’я Василій. Як тіль-
ки єпископ поклав руку на князя, 
той відразу прозрів… Зрадівши 
такому несподіваному одужанню, 
Володимир прославив Бога й ска-
зав: «Аж тепер я пізнав правдиво-
го Бога!». Усе це бачила й дружина 
Володимира, і багато з них охрес-
тилися. Князь охрестився в церкві 
Св. Василія. Та церква стоїть по-
серед Корсуня, на корсунському 
торгу, а замок Володимира – край 
церкви й донині, а замок цариці – 
за вівтарем». Закінчується це літо-
писне оповідання про хрещення 
князя Володимира цікавим заува-
женням: «Не знаючи про це, деякі 
неправдиво кажуть, ніби Володи-

мир охрестився в Києві, інші ка-
жуть, що у Василеві (Василькові), 
а інші люди оповідають інше».

У древньому Херсонесі, де кож-
ний камінь пам’ятав святого Андрія 
Первозванного, відбулося вінчання 
святого рівноапостольного Воло-
димира та блаженної Анни, під-
твердивши споконвічне єднання 
благовістя Христового на Русі й у 
Візантії.

Грецький історик Яхія, який жив 
у Єгипті й був кревним родичем 
патріарха Олександрійського Єв-
тихія, теж залишив цікаві записи, з 
яких ми довідуємося про князя Во-
лодимира та його справи. Їх опублі-
кував В. Р. Розен у книжці «Імпера-
тор Василій Болгаробойца» (1883 
р.). На підставі цієї книжки, а також 
із твору ченця Якова, професор В. 
Завитневич так уявив Корсунь й 
одруження Володимира з Анною: 
«Вересня 14, 987 року в Греції 
розпочався бунт Варди Фоки. Як 
тільки імператор Василій побачив, 
що власними силами не зламати 
опору бунтівників, він послав по-
слів до Володимира за допомогою. 
Володимир погодився допомогти, 
але поставив умову – видати за 
нього заміж імператорську сестру 
і зобов’язався сам охреститися. 
Щоб прискорити вінчання, Воло-
димир того ж 987 року охрестився 
в присутності імператорських по-
слів, які стали свідками виконання 
договору. Навесні 988 року Воло-
димир поспішив виконати й другу 
умову договору, тобто послав імпе-
раторові на допомогу своє військо 
(6 тисяч воїнів)». 

Як бачимо, хрещення Володи-
мира було не таким, як оповіда-
ють наші літописи. Князь допоміг 
грецькому імператорові, а за це 
мав поріднитися з могутньою на 
той час Візантією і як переможець 
отримати усе те, що було потрібно 
для охрещення своєї землі. Отже, 
Володимир виконав умови до-
говору. Минули літо й зима. З до-
помогою руських воїнів бунт було 
ліквідовано, а Варда Фока убитий. 
Але імператор своїх умов договору 
не виконав. Володимиру, який мав 
багато жінок, грецька царівна була 
потрібна тільки з політичних мірку-
вань. Царівна Анна нічим особли-
вим не відрізнялася. Отже, як за-
значив відомий історик і богослов 
І. Огієнко, не Анна була причиною 
Володимирового походу в Крим. 
Він слушно припускає, що в Кор-
суні відразу після вінчання Воло-
димира з Анною, чи, може, навіть 
перед тим, охрестилася частина 
бояр, а частина могла бути охре-
щена ще й перед тим або одночас-
но з Володимиром.

Усенародне хрещення було важ-
кою справою. Потрібно було відпо-
відно підготувати народ до цього 
важливого акту. Для цього треба 
було мати священиків, які знали 
мову й звичаї наших предків. Що-
йно після відповідного приготуван-
ня (оглашення) можна було при-
ступити до вселюдного охрещення 
мешканців міста Києва. Де відбува-
лося хрещення киян? Одні істори-
ки переконані, що у водах Дніпра. 
Інші небезпідставно твердять, що 
кияни хрестилися в річці Почайні, 

яка впадає в Дніпро. А в Синопси-
сі Інокентія Гізеля (XVII ст.) місцем 
охрещення названо Хрещатик. І, 
мабуть, усі праві! Тому що хрещен-
ня відбувалося всюди й поетапно. 
Таїнство хрещення відправляли 
священики. Потрібних священиків 
прислали з Візантії та Болгарії, мову 
яких розуміли наші предки. У болгар 
Володимир узяв і потрібну кількість 
богослужбових книг, які переклали 
брати Кирило і Методій. Можливо, 
й Закарпатська Русь дала допомогу 
в духовних отцях, бо в них христи-
янство поширили два слов’янські 
брати, рівноапостольні Кирило і 
Методій сто років до того. А якщо 
вважати правдоподібним факт, 
який описав літописець, що нашим 
предкам направив священиків сам 
патріарх Фотій, який трудився в 
Греції сто років раніше, то все стане 
на свої місця.

Коли ж саме відбувалося хре-
щення? Ясна річ, влітку, бо тре-
ба ж було заганяти людей у воду. 
Але якого дня? Дехто вважає, що 
це сталося 28 липня, саме тому в 
ці дні й приїхали до Києва Путін і 
бацька Лукашенко. Глава ж Укра-
їнської греко-католицької церкви 
блаженніший Святослав Шев-
чук переконаний, що поєднання 
дня хрещення України-Руси з днем 
пам’яті святого рівноапостольного 
Володимира Великого (28 лип-
ня) є «московською традицією». 
«Об’єднання цих двох подій відбу-
лось у Російській імперії лише на 
900-ліття святкування хрещення 
Руси – в 1888 році та мало на меті 
підкреслити державний характер 

релігії московського православ’я і 
претензії Москви на спадщину Ки-
ївської Русі»,– сказав блаженніший 
Святослав Шевчук.

Водночас він підкреслив, що 
саме греко-католицька «церква 
зберегла давню київську церковну 
традицію, яка сягає часів Володи-
мирового хрещення і згідно з якою 
хрещення України-Руси  рік у рік 
відзначається 14 серпня – у день 
Макавейських мучеників, коли 
розпочинається Успенський піст». 
Верховний Архієпископ УГКЦ пе-
реконаний, що  14 серпня  «є іс-
торично правдивим і традиційно 
церковним днем хрещення Украї-
ни-Руси».

Втім, повернімося до тих давніх 
днів. Як слушно зазначив І. Огієнко, 
народ не просто зрікся прабать-
ківської віри. Даремно літописець 
намагається нас переконати, що 
народ хрестився з радістю. У той 
же час не можна не взяти до уваги 
й інший факт, що князь повернувся 
з походу на Корсунь славним пере-
можцем на чолі відданої дружини, 
з жінкою, грецькою царівною, сво-
яком наймогутнішого тоді у світі 
візантійського імператора. Автори-
тет Володимира значно зріс. Тому 
він насмілився знищити стару віру, 
порушивши народну святиню.

«Як тільки повернувся Володи-
мир додому, наказав поскидати ідо-
лів – одних посікти, а інших попалити. 
А Перуна наказав прив’язати коневі 
до хвоста й тягти з гори через Бори-
чів тік до річки, а 12 мужам підпихати 
його киями… Дотягнувши, кинули 
Перуна в Дніпро… А по цьому Воло-
димир послав посланців по всьому 
місту, наказуючи: «Хто не прийде 
завтра до річки, – чи багатий він, чи 
вбогий, старець чи невільник, – той 
стане противний мені»».

Частина киян послухалася кня-
зя й пішла хреститися. Проте деякі 
городяни не захотіли хреститися. 
Навіть не схильний до старої віри 
літописець, який робив записи 
більше як сто років пізніше, зазна-
чав, що коли тягнули Перуна в Дні-
про, «плакахуся его вірній людє».

Після хрещення Володимир 
прожив ще 28 років, ревно дбаючи 
про поширення християнства по 
всій Київській Русі. Йому потрібно 
було багато освічених людей. Тому 
князь організував школу, де вчили-
ся діти заможних батьків. Крім цьо-
го, він закладав і духовні школи, бо 
хотів мати власне духовенство.

Відразу після хрещення киян 
Володимир Великий почав будува-
ти величну церкву на честь Успіння 
Божої Матері, яку назвали Деся-
тинною, бо на її будівництво князь 
призначив десяту частину своїх 
доходів. Це був символ перемоги 
християнства над поганством. Її 
побудували на тому місці, де ко-
лись красувалася статуя Перуна. 
Будівництво церкви було закінчено 
в 996 році. Під час татарської на-
вали 1240 року Десятинну церкву 
зруйнували.

Володимир Великий помер 15 
липня 1015 року, проживши 55 літ. 
Його поховано в Десятинній церкві 
біля гробу цариці Анни, яка помер-
ла раніше (1011 р.). Мощі велико-
го князя знаходилися тут до 1635 
року. Київський митрополит Петро 
Могила знайшов їх і переніс до 
Софійського собору. Голову князя 
Володимира було перенесено до 
Успенської Печерської церкви.

В історію нашого народу князь 
Володимир увійшов передусім як 
хреститель нашої прабатьківщині 
– Київської Русі. Таким він і зали-
шиться для наступних поколінь.

Леся Клокун
Спеціально  

для «Нової газети»

хреЩеННЯ украЇНи-
руси: Як Це було

у ці дні на володимирській гірці в києві відбуваються велелюдні урочистості, 
пов’язані з 1025-літтям хрещення україни-руси. З цієї нагоди до української 

столиці прибули російський, сербський, молдовський  та білоруський 
президенти. З нагоди славної дати варто згадати, як наша прабатьківщина 

прийняла християнство, яке відіграло в її долі колосальну роль

Фреска «Хрещення України-Руси» у Володимирському соборі в Києві
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ПлаНета ЗемлЯ

Народження в Лондоні наслід-
ника британського престолу 

знову привернуло увагу до мо-
нархічних родин. Здавалося б, 
монархіям у ХХІ сторіччі вже не-
має місця, в сучасному світі явна 

перевага на боці республікан-
ських держав. Однак так тільки 
здається. Насправді ж монархія у 
сьогоднішньому світі – це надзви-
чайно гнучка й багатолика систе-
ма в діапазоні від родоплемінної 
форми, що успішно діє в деяких 
арабських державах Близького 
Сходу, до монархічного варіанту 
демократичної держави в бага-
тьох європейських країнах.

Перше місце за кількістю країн 
з монархічною державністю на-
лежить Азії. Це передусім про-
гресивна й демократична Японія 
зі своїм імператором, лідери му-
сульманського світу – Саудівська 
Аравія, Бруней, Кувейт, Катар, 
Йорданія, Бахрейн, Оман, дві мо-
нархічні конфедерації – Малайзія 
та Об’єднані Арабські Емірати 
(ОАЕ), а також – Таїланд, Камбо-
джа, Бутан.

Друге місце належить Євро-
пі. Монархія тут представлена 
не тільки обмеженою формою 
(Велика Британія, Бельгія, Нідер-
ланди, Люксембург та ін.), а й 
абсолютною формою правління 
(Монако, Ліхтенштейн та ін.).

Третє місце – за країнами Полі-
незії, а четверте – за Африкою, де 
нині збереглося тільки три повно-
цінні монархії: в Марокко, Лесото 
й Свазіленді.

Втім, ціла низка республікан-
ських країн змушена миритися з 
наявністю на своїй території тра-
диційних місцевих монархічних 
або родоплемінних утворень і на-
віть закріпляти їхні права в консти-
туціях. До них належать: Уганда, 
Нігерія, Індонезія, Чад та ін. На-

віть такі країни як Індія й Пакистан, 
які де-юре скасували на початку 
70– років минулого століття пра-
ва місцевих монархів (ханів, сул-
танів, раджів, магараджів), часто 
змушені приймати наявність цих 
прав де-факто. Уряди звертають-
ся до авторитету володарів мо-
нархічних прав під час вирішення 
регіональних релігійних, етнічних, 
культурних суперечок та інших 
конфліктних ситуацій.

Ясна річ, монархія не розв’язує 
автоматично всі соціальні, еконо-
мічні та політичні проблеми. Але, 
тим не менше, вона може додати 
вагому частку стабільності й рів-
новаги в політичній, соціальній та 
національній структурі суспіль-
ства. Ось чому від монархії не 

поспішають звільнятися навіть ті 
країни, де вона існує виключно 
номінально, скажімо, Канада чи 
Австралія. Політична еліта цих 
країн у більшості своїй розуміє, 
наскільки важливо для рівноваги 
в суспільстві, щоб верховна влада 
була a priori закріплена в одних ру-
ках, й політичні кола не вели за неї 
протистояння, а працювали задля 
інтересів усієї нації.

Більше того, історичний досвід 
показує, що кращі в світі системи 
соціального забезпечення побу-
довано саме в монархічних дер-
жавах. І йдеться не тільки про мо-
нархії Скандинавії – таку систему 
вибудувано й у сучасних країнах 
Перської затоки, де нафти набага-
то менше, ніж, скажімо, в Росії з її 
антилюдяною системою соціаль-
ного захисту населення. За 40-60 
років з часу здобуття незалежнос-
ті країнами Перської затоки, без 
революцій і громадянських воєн, 

проведення лібералізації, без уто-
пічних соціальних експериментів, 
в умовах жорсткої, часто абсо-
лютистської, політичної системи, 
за відсутності парламентариз-
му й конституції, коли всі надра 
країни належать одній правлячій 
родині, з бідних бедуїнів, що пас-
ли верблюдів і овець, більшість 
підданих ОАЕ, Саудівської Аравії, 
Кувейту та деяких інших держав 
регіону перетворилися на доволі 
заможних громадян. Будь-який 
громадянин цих країн має право 
на безкоштовну медичну допо-
могу, в тому числі й ту, котра на-
дається в будь-якій, навіть най-
дорожчій, клініці, розташованій у 

будь-якій точці світу. Також будь-
який громадянин цих країн має 
право на безкоштовне навчання, 
разом з безплатним утриманням, 
у будь-якому вищому навчально-
му закладі світу (Кембридж, Ок-
сфорд, Єль, Гарвард, Сорбонна). 
Молодим родинам у цих країнах 
надається житло за рахунок дер-
жави. Як бачимо, монархії Пер-
ської затоки являють собою по-
справжньому соціальні держави, 
в котрих створено всі умови для 
поступального зростання добро-
буту населення. 

Звернувшись з квітучих Кувейту, 
Бахрейна чи Катара до їхніх сусідів 
по Перській затоці й Аравійському 
півострову, які відмовилися від мо-
нархії (Ємен, Ірак, Іран), ми поба-
чимо разючу відмінність у внутріш-
ньому кліматі цих держав.

Як показує історичний до-
свід, у багатонаціональних дер-
жавах цілісніть країни передусім 
пов’язана з монархією. Це ми ба-
чимо в минулому на прикладі Ро-
сійської імперії, Австро-Угорщи-
ни, Югославії, Іраку. Режим, який 
приходив на зміну монархічному, 
як це було, наприклад, у Югославії 
чи Іраку, вже не володіє тим авто-
ритетом і змушений вдаватися 
до жорстокостей, котрі не були 
притаманні монархічній системі 
управління. Скасування монархії в 
низці сучасних монархічних країн 

призвело б до припинення їхнього 
існування як багатонаціональних, 
єдиних держав. 

2007-й рік засвідчив, що в умо-
вах парламентської кризи, що ви-
никла через національні протиріч-
чя фламандських та валонських 
політиків, тільки авторитет короля 
Бельгії Альберта ІІ утримав країну 
від розпаду на дві або й більше 
державок. У багатомовній Бельгії 
навіть народився жарт, що єдність 
її народу скріплюють усього три 
речі – пиво, шоколад і король.

Друга половина ХХ століття дає 
нам кілька успішних прикладів по-
вернення народів, які пережили 
добу нестабільності, громадян-
ських воєн і конфліктів, до монар-
хічної форми правління. Найвідомі-
ший і, без сумніву, вдалий приклад 
– це Іспанія. Пройшовши через гро-
мадянську війну, економічну кризу й 
праву диктатуру, вона повернулася 
до монархічної форми правління, 
посівши гідне місце серед сім’ї 
європейських народів. Іншим при-
кладом є Камбоджа. Монархічні 
режими на місцевому рівні було від-
новлено також в Уганді (після падін-
ня диктатури маршала Іді Аміна) та 
Індонезії, котра після відходу гене-
рала Мохамеда Сукарто пережила 
справжній монархічний ренесанс. 
Один з місцевих султанатів було 
відновлено в цій країні через два 
століття після того, як його зліквіду-
вали голландці.

Реставраторські ідеї дово-
лі сильні і в Європі. Передусім 
це стосується балканських кра-
їн (Сербії, Чорногорії, Албанії та 
Болгарії), де багатьом політикам, 
громадським і духовним діячам 
постійно доводиться висловлю-
ватися з даного приводу.

Стабільність політичної й еко-
номічної систем більшості мо-
нархічних країн робить їх не тільки 
не застарілими, але прогресив-
ними й привабливими, змушує 
рівнятися на них за цілою низкою 
параметрів. Хоча монархія – це 
не додаток до стабільності й до-
статку, а додатковий ресурс, який 
дозволяє легше здолати хворобу, 
швидше відновитися від політич-
них та економічних потрясінь і 
впевнено дивитися в майбутнє.

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»

королі, султаНи, еміри...

13-й князь Монако Альбер II 

Султан Брунею Гассанал Болкіаг

 Король народності зулу Гудвіл Звелетіні (Південна Африка)
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дзеркало СПЕка
Закрити очі. Тільки дотик.  
І вже немає вороття.  
І жити так, і жити доти,  
Аж поки вистачить життя.  

Є тільки доторки спекоти  
До розімлілої руки, —  
Забути, звідки ти і хто ти,  
Забути простори й роки,  

Забути виміри і міри…  
І забринить височина,  
Коли розпеченої шкіри  
Торкнеться крапля крижана... 

Мойсей Фішбейн



Римська вічність найкраще 
«проглядається» опівночі, під 

відкритим небом, коли остаточ-
но спаде «сієста» й вляжеться 
калейдоскоп денних вражень. 
Отак одного липневого дня ми 
лежали на траві біля руїн, обабіч 
римського Колізею, під високим 
Чумацьким шляхом, час від часу 
пощіпуючи себе за шкіру, аби 
переконатися, що це не сон. 
Обабіч того самого Колізею, 
де колись гладіатори зустрі-
чалися в смертному бою, а на 
ув’язнених християн спускали 
голодних левів. А тепер, склада-
лося враження, він, як пам’ятка 
історії, мало кого з високих чи-
новників цікавить і бомжі тут 
знаходять безплатний нічліг, а 
численні туристи – громадську 
вбиральню. Вслухатися й вду-
матися лишень – його будівни-
цтво було розпочате імпера-
тором Веспазіаном у 72 році й 
закінчено його сином Тітусом у 
80-му. З падінням імперії Колі-
зей залишили напризволяще. 
В часи середньовіччя він став 
фортецею, пізніше, пошкодже-
ний кілька разів землетрусом, 
його використовували як кар’єр 
для добування мармуру для ін-
ших будівель вже для модерно-
го Риму.

Наше сусідство виявилося 
випадковим – просто жіночий 
український монастир, у якому 
зупинилася наша журналістська 
група, знаходився в кількасот 
метрах від Колізею. Вечорами 
ми приходили сюди й, вдивляю-
чись у його понівечений часом й 
людьми, але все ще могутній си-
лует, пробували розгадати таєм-
ниці цього величного міста. Міста 
святості й братовбивства, любові 
й ненависті, миттєвості й вічності. 
Чи не найбільша загадка в тому, 
що заснований на братовбивстві, 
Рим став з віками найбільшим у 
світі символом братолюбства. 

За найпоширенішими пере-
казами, Рим народився із супер-
ечки двох братів. Одного разу 
Ромул і Рем засперечалися на 
пагорбі Палатин, де заснувати 
місто, й вирішили поворожити 
на птахах. Над Ремом пролетіло 
6 шулік, а над Ромулом 12. Отож, 
Ромул почав робити борозни, а 
Рем необачно перестрибнув че-
рез них. Ромул сказав, що це свя-
тотатство і вбив Рема зі словами: 
«Так буде з кожним, хто пересту-
пить через стіни мого міста»... 
Цю легенду ми читали раніше, 
як казку. Ми – це з десяток по-

страдянських журналістів, яких 
щойно через руїни Берлінського 
муру, через Польшу, Словаччину, 
Австрію ввезли, немов сліпих ко-
шенят, великим червоним «Ікару-
сом» без кондиціонерів до Риму. 

Ми в’їхали в це «вічне місто» 
через «п’ять воріт». І вперше від-
чули, що світ, який розпочинаєть-
ся відразу за Берлінським муром, 
достеменно інший, величний і 
неоднозначний, лише опинив-
шись на площі Святого Петра. 

До собору ведуть п’ять брам. 
На центральній, бронзовій, зо-
бражені Ісус, Діва Марія та святі 
апостоли Петро й Павло. Вони 
– шедевр ювелірного мистецтва 
роботи Антоніо Філарете. Право-
руч від центральної брами роз-
ташована брама таїн, створена 
скульптором Венанцо Крочет-

ті в 1966 році. Остання брама, 
свята, тут же, праворуч - робо-
ти Віко Консорті, які відкри-
ваються самим Папою лише 
кожні 25 років. Ліворуч - брама 
добра і зла, роботи італійсько-
го скульптора Лучано Мінгуцці. 
Рельєфи крайньої брами зліва - 
брами смерті - створено скуль-
птором Джакомо Манцу. 

Нам поталанило – «ключі» від 
храму тримали в руках наші про-
відники Симон і Димид, які жили 
в Римі не один рік, студіювали в 
тутешньому Українському като-
лицькому університеті й могли 
розповідати про базиліку Свято-
го Петра до нескінченності. Най-
більший у світі католицький храм 
справді вражає своєю величчю й 
безліччю деталей, кожна з яких, 
варто лише підійти ближче й 
вдивитися, ховає в собі таємни-
ці людства. Загальна довжина 
базиліки - 211,6 метра. Усеред-
ині собор вражає гармонією про-
порцій, розмірами, багатством 
оформлення - тут багато ста-

туй, вівтарів, надгробків, безліч 
чудових творів мистецтва. Нижче 
рівня підмурку собору Святого 
Петра розміщені гроти Ватикану 
(крипта), де є саркофаги два-
дцяти трьох Пап, навколо могили 
святого апостола Петра – 164 по-
ховання. 

Туристи, зазвичай, гуртуються 
біля найзнаменитіших шедеврів 
сакрального мистецтва: мар-
мурової П’єти Мікеланджело, 
вівтаря Берніні з покрученими 
колонами, статуї Святого Петра, 
якій приписують чудодійні влас-
тивості, а тому тут завжди стоїть 
черга бажаючих доторкнутися чи 
припасти вустами до бронзової 
фігури святого. Ми ж, як завжди, 
шукали української присутності 
й у цьому найвеличнішому като-
лицькому храмі світу. Й Симон 
з Димидом повели нас туди, де 
знаходяться мощі священному-
ченика Йосафата, який вважа-
ється покровителем України, а 
потім показали мозаїчні медаль-
йони із зображенням святих ріно-

апостольних князя Володимира 
та княгині Ольги. 

Колись тут, на цьому місці рос-
ли сади Нерона, де розіп’яли 
та поховали апостола Петра. 
У пам’ять про нього й постав 
цей величний храм. Важко по-
вірити, але будівництво цього 
найбільшого у світі католицько-
го собору тривало 120 років за 
правління дев’ятнадцяти Пап! 
Перший камінь було закладе-
но 18 квітня 1506 року за Юлія II, 
а посвячення здійснив папа Ур-
бан VIII у 1626 році. Над його до-
вершеністю працював не один 
десяток архітекторів – Донато 
Браманте, Рафаель Санті, Баль-
дазаре Перуцці, Антоніо да Сан-
галло, Мікеланджело, Джакомо 
да Віньола, Джакомо делла Пор-
та, Карло Мадерно, Лоренцо 
Берніні...

Історія його буття не менш 
велична й драматична. Саме в 
цьому соборі, 25 грудня 800 року, 
папа Лев III коронував Карла Ве-
ликого на імператора Священної 
Римської імперії. Незадовго, в 
846-му році, базиліку пошкоди-
ли сарацини, але папа Лев IV від-
новив зруйновані частини будівлі 
й спорудив мura leonine – тобто, 
левові стіни, які мали б захищати 
базиліку від ворожих нападів.

Уже в 1452 році, при папі Ми-
колі V, розпочалася перебудова 
храму, який на той час перебу-
вав в аварійному стані. Спершу 
папа Юлій II теж планував збе-
регти старий собор, однак зре-
штою вирішив знести і звести на 
його місці новий. Мав залишити-
ся лишень вівтар, під яким є мо-
гила Святого Петра. Відомо, що 
існувало декілька проектів собо-
ру (вцілілі креслення зберігають-
ся до сьогодні в галереї Уффіці). 

Зокрема, Донато Браманте під-
готував план собору, за яким це 
мала бути центрична споруда у 
формі грецького хреста з рівни-
ми сторонами, а не традиційно 
базилікальна, витягнена будів-
ля. Папа план схвалив, Донато 
Браманте став папським архі-
тектором і перший камінь нового 
собору Святого Петра урочисто 
заклали 18 квітня 1506 року. Од-
нак 1 січня 1547 року папа Павло 
III призначив головним архітек-
тором Мікеланджело Буонарро-
ті, який погодився на цю роботу 
«з великою нехіттю і проти волі», 
бо займатися таким довготрива-
лим проектом було «сумнівною 
честю», адже йому дісталося у 
спадок не тільки довготривале 
будівництво, розпочате геніаль-
ним архітектором, але не дуже 
фаховим, як відгукувалися су-
часники, інженером Браманте, а 
й прораби та робітники, скептич-
но налаштовані до Мікеландже-
ло та його ідей. Над споруджен-
ням собору він працював останні 
17 років свого життя. Саме Мі-
келанджело повернувся до ідеї 
центральнокупольної споруди й 
побудував «собор християнства 
як маніфест сильного індивідуу-
ма».

Якщо піднятися 510 сходин-
ками на найвищий оглядовий 
майданчик, то під склепінням 
куполу базиліки Святого Петра 
(загальна висота до верхньої 
точки хреста на ньому становить 
136,6 метра), в його середині 
можна прочитати текст-цитату з 
Євангелії від Матвія: «Ти – скеля 
і на скелі цій побудую Я Церкву 
Свою. І ключі тобі дам від Царства 
Небесного...» 

Звідси, з-під склепіння бази-
ліки Святого Петра, гарно про-
глядається чи не весь Рим. Ми 
впізнавали його за скупими чор-
но-білими світлинами з підруч-
ників історії й кадрами з колись 
дуже популярного американ-
ського фільму «Roman Holiday», 
який йшов у наших кінотеатрах 
під назвою «Римські канікули». 
Колізей, фонтан де Треві, площа 
Іспанії...
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довкола світу

Рим з висоти пташиного польоту

Базиліка Святого Петра та однойменна площа біля неї

Наша довідка: Рим (італ. Roma) - з 1870 року столиця Італії, адміністративний центр одно-
йменної провінції, одне з найстаріших міст світу, столиця   Стародавнього Риму, з середини І 
століття – головний осередок західного християнства. За легендою, Рим засновано Ромулом і 
Ремом у квітні 753 р. до нашої ери. Ромул і став його першим правителем. Розташований у цен-
тральній частині Апенінського півострова на річці Тібр, поблизу узбережжя Тіренського моря на 
семи пагорбах – Палатині, Капітолії, Квіріналі, Целії, Авентині, Есквіліні та Віміналі.

Населення – понад 2,8 мільйона осіб, міська агломерація – до 4 мільйонів осіб.  Другий після Мі-
лану фінансовий і економічний центр Італії. Образні назви – «Вічне місто», «Місто на семи пагорбах».

РИМ ВІЧНИЙ І 
ПРОМИНАЛЬНИЙ
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Фото на згадку в інтер’єрі вічного міста

Український собор Святої Софії в Римі

Фонтан де Треві

Руїни  Колізею 

Романтична к інокомедія 
1953 року режисера Вільяма 
Вайлера розповідала про при-
годи принцесси Анни, яка в рам-
ках дипломатичного туру краї-
нами Європи, прибула до Риму 
з візитом. Але всі протоколм й 
церемоніали, зрештою, виво-
дять вельможну пані з різноваги 
й вона впадає в істерику. Щоб 

втішити її, їй роблять снодійний 
уштрик. Та коли всі придворні за-
лишили принцесу саму в спальні, 
вона потай втікає з палацу й опи-
няється в самому серці нічного 
міста, насолоджуючись новим 
для неї почуттям свободи – пе-
ред  принцесою відкривається 
зовсім інший Рим. Неофіційний і 
непарадний. 

Скутер чи полегшений варіант 
мопеду, на якому прогулюється 
містом Анна, став новітнім сим-
волом Риму явно не після цього 
фільму, але мотоскутерники в іта-
лійській столиці всюдисущі. Ран-
ками вони вміло курсують серед 
потоку малолітражних автівок, 
пробираються крізь них ближче 
до світлофорів і там прилашто-
вуються в кілька рядів. Від їхнього 
гулу, здається, здригаються  сті-
ни тисячолітніх храмів, але вони 
не зважають на історію, вони зва-
жають на час – у приземленому 
сенсі цього слова. 

Модерні часи принесли до 
Риму нові образи. Наприклад, 
на знаменитій площі Іспанії, яка 
отримала свою назву через роз-
ташоване на ній іспанське по-
сольство. Відтак, площа Іспанії 
та Іспанські сходи – наймолодіж-
ніше місце Риму. Повернуті до 
заходу грандіозні сходи з тра-
вертину побудували в 1726 році. 
Навесні їх прикрашають квітучі 
азалії, влітку тут дефілюють мо-
делі, демонструючи витвори зна-
менитих кутюрьє, а взимку увагу 
туристів привертають різдвяні 
вертепи. 

У літньому спекотному Римі 
ми рятувалися прохолодою 
джерельної води, якою мож-
на вгамовувати спрагу з бю-
ветів, що пам’ятають ще часи 
Нерона. «Тільки, Боже бо-
рони, пити воду з фонтанів! 
– напоумлювали нас Симон 
з Димидом. – Шкідливо для 
здоров’я й вас не зрозуміють...» 
Що-що, а фонтан де Треві з бю-
ветом ми, люди з радянськими 
рудиментами, переплутати, на-
віть якби дуже хотіли, не змогли б. 
Фонтан – екстравагантна химер-
на робота Ніколи Сальві, вико-
нана в 1762 році, займає велику 
частину базарної площі й зобра-
жує колісницю Нептуна з трито-
нами. Вода для фонтану постав-
ляється одним з найстаріших 
акведуків Риму. 

Традиційно туристи кидають у 
нього монету, щоб повернутися 
сюди знову. Знову, знову й зно-
ву. Бо монет, підмітили, багато 
хто кидає зо три. З’ясовується: 
друга допоможе самотній особі 
зустріти пару, третя – гарантує 
одруження.

Рим – це ще й місто котів. 
Великих, бродячих, які часто, 
якщо вникнути, сприймаються 
як музейні, бо живуть посеред 
античних руїн. Італійці з ними не 
можуть дати ради, бо під містом 
існує ще одне – підземне, з міль-
йонами лабіринтів, печер, гротів 
та шпарок. 

Утім, в Римі інує два сорти без-
таланних котів: «прихисткові» й 
«руїнні».  Коти з прихистку суттє-
во відрізняються від котів із руїн 
– останні поводяться вільно, на-
віть нахабнувато, ніколи не відгу-
куються на імена й легко позують 
перед фото- та кінокамерами. 
Усе, на що спромоглися римля-
ни, суворо заборонити туристам 
підгодовувати котів й створили 
котячі притулки. Найвідомішим 
з них опікується колишня опер-
на співачка Сильвія Вівіані. Ди-
вовижна тенденція – як тільки 
десь розпочинаються розкопки, 
вслід за археологами приходять 

коти. Розкопки на місці прихист-
ку Сильвії Вівіані розпочалися  в 
1929 році й з того часу тут мешка-
ють коти. 

Кілька років тому, напевне, всі 
світові засоби масової інфор-
мації обійшла новина про те, що 
римський бродячий кіт на ім’я 
Томмазіно отримав мільйонну 
спадщину. Кіт був бродячим, 
поки його не взяла до себе сень-
йора Марія Ассунта, в якої не 
було дітей та близьких родичів, й 
Томмазо скрашував її самотність. 

Марія Ассунта померла в кінці 
листопада 2011 року, заповівши 
свої помешкання в Римі та Мілані, 
землі в Калабрії та банківські ра-
хунки – коту Томмазіно та іншим 
бездомним тваринам. Загальна 
сума спадщини становила при-
близно 10 мільйонів євро, якими 
було доручено розпоряджатися 
медсестрі Стефанії, яка догляда-
ла за Марією Ассунтою в останні 
роки її життя. Так що ота сакра-
ментальна українська фраза з 
політичного передвиборчого 
плаката: «Проголосуєш за Пар-
тію регіонів – перепишу хату на 
кота!» має цілком реальний про-
образ.

Про українську присутність у 
Римі та Італії існує чимало істо-
ричних свідчень. У Ватиканській 
бібліотеці зберігаються найдав-
ніші українські пам’ятки: листи 
Папи Григорія VII до київського 
князя Ізяслава, датовані 1075 
роком, служебник і будинок Ки-
ївського митрополита Ізидора XV 
століття, документи Берестей-
ської унії. Ректором Болонсько-
го університету був у XIV сторіч-
чі Юрій Дрогобич, тут навчався 
Петро Могила та багато відомих 
українців. В університеті Падуї 
з XIV по XVIII століття навчалося 
близько 600 студентів з України. 
Серед них - полковник Богдана 
Хмельницького Станіслав Моро-
зенко. Перша українська коло-
нія в Римі з’явилася наприкінці 
XVI століття. Це були студенти 
Грецької колегії (поблизу пло-
щі Іспанії). Серед них - Феофан 
Прокопович. У передмісті Палер-
мо на Сицилії є цікава згадка про 
українських козаків. Вона дату-
ється 1622 роком. Врятувавшись 
з турецької неволі, українські 
козаки прибули сюди на триве-
сельному човні. Оселились, збу-
дували церкву на честь покрови-
тельниці Сицилії Святої Розалії. 
Про цю подію нагадує відповід-
ний напис на мармуровій дошці 
і прикріплена поруч срібна мо-
дель тривесельного козацького 
човна. Багато українців пере-
бувало у Флоренції. Серед них: 
Михайло Драгоманов та Семен 
Гулак-Артемовський. У Міла-
ні навчалася славетна Соломія 
Крушельницька. У Римі на вулиці 
Сістіна жив Микола Гоголь, який 
провів тут п’ять років. Недавно 
тут, у помешканні на  колишній 
via Felice, а теперішній Сістіна, 
125, де він завершив написання 
першого тому «Мертвих душ», 
відкрили «музей-вітальню». 
Живучи в кварталі художників у 
районі площі Барберіні, Гоголь 
плідно працював: тут з’явилась 
на світ остання редакція «Тара-
са Бульби», знамениті «Шинель» 
та «Рим». За власним визна-

нням, італійська столиця була 
для письменника «батьківщиною 
душі». Можливо тому, що дека-
данс Риму нагадував декаданс 
давнього козацького світу. В 
елітному кафе «Греко», що було 
місцем зустрічей письменників 
та художників, зберігається його 
мініатюрний портрет.

Багато місць у Римі та Італії 
пов’язано з іменами митрополи-
та Андрія Шептицького та кар-
динала Йосифа Сліпого. Власне, 
нас привів до Риму також україн-
ський слід – напередодні перене-
сення тлінних останків кардинала 
Сліпого Українська греко-като-
лицька церква вирішила запро-
сити до Італії журналістів провід-
них українських засобів масової 
інформації, які потім донесли б 
Україні, яка тільки відкривала для 
себе світ, інформацію про Рим. 

Що запам’яталося нам най-
більше в цьому захоплюючому 
дух місті – велич базиліки Свято-
го Петра, Сикстинська капелла, 
безсмертний Форум, темниця, 
в якій сидів ув’язнений апостол 
Павло і в якій й досі б’є джерель-
це, з якого він пив воду, українські 
пісні, які ми горланили на весь 
Рим, лежачи на траві біля Колі-
зею, божевільна швидкість мото-
скутерників, величезна кількість 
бездомних котів у Колізеї, пер-
ший шматок справжньої італій-
ської піцци... Напевне, вічна магія 
Риму полягає в дивовижному по-
єднанні стародавнього й сучас-
ного, імперського й людського, 
проминального й вічного...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Київ – Рим – Київ
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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

24 серпня – день незалежності україни
Пропонуємо привітати на шпальтах «нОВОЇ Газети» українську громаду  

ЗІ  СВЯТОМ дЕРЖАВнОСТІ уКРАЇнИ

Привітання буде видрукувано у випуску, присвяченому цій даті.  
Останній термін подачі привітань – 20 серпня.

 «НОВА ГАЗЕТА» виходить у світ щочетверга.
Тел. для довідок:      917-324-0359

Електронна адреса: vlabunsky2002@yahoo.com
Інтернет-сторінка:  www.novagazeta.info
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Your savings federally insured to at least $250,000 and backed  
by the full faith and credit of the United States government 

NCUA 
National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency 

MAIN OFFICE:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

www.selfrelianceny.org 

With a SRNYFCU checking account and   
online banking paying bills is as   

easy as 1, 2, 3! 
        

   1.   No checks to write 
   2.   No envelopes to lick 
   3.   No stamps to stick 

 

Just a click! 
 

E-statements too! 
 

 

KERHONKSON : 
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY 12446 

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

UNIONDALE : 
 

226 Uniondale Ave 
 Uniondale, NY 11553 

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

ASTORIA: 
 

32-01 31st Ave 
 Astoria, NY 11106 
Tel: 718-626-0506  
Fax: 718-626-0458 

LINDENHURST: 
  

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

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