
за
 ки

їв
сь

ки
м 

ча
со

м
ак

ту
ал

ьн
е і

нт
ер

в’ю
шл

ях
, іс

ти
на

, ж
ит

тя
до

вк
ол

а с
ві

ту

василь шкляр: «Бо жменька нас, 
малесенька шоПта»

Путінські ландскнехти  
Проти україни 
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65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Щойно повернулися з поїздки в Україну й відновлю-

ємо цим числом випуск «Нової газети» після коротко-
часних літніх вакацій. Побачене й почуте в Україні 
навіює різні думки. З одного бокау, були приємно 
вражені європейськістю Києва, який дедалі більше на-
гадує східний Париж. Але, з іншого, нас приголомшили 
умови проживання в Україні простого люду. Бо ціни 
на харчі, ліки й товари першої необхідності переви-
щують нью-йоркські, а платня пересічного українця 
становить 250-300 доларів. Як виживають в Україні 
пенсіонери, взагалі незрозуміло. Адже пенсія більшості з 
них не перевищує 200 доларів, а тільки за помешкання 
й комунальні послуги необхідно віддати $100.

Мешкали ми в Києві на самому Хрещатику, а тому 
були свідками протестної акції біля стін Київської 
мерії. Саме на Хрещатику ось вже другий рік поспіль 
діє наметове містечко партії «Батьківщина», яка ви-
ступає за звільнення Юлії Тимошенко з в’язниці, куди 
її кинув злочинний режим Януковича. Вразило ставлен-
ня до цього містечка з боку пересічних киян. «При-
дурки», «Робити їм нічого», «Та ця Юлька накрала не 
менше Януковича» - ось найбільш вживані характе-
ристики протестної акції «Батьківщини».  Вразив і 
дух тотальної політичної апатії, яким користується 
режим. Людям абсолютно байдуже, якою буде Україна 
завтра. Вони дбають про своє, меркантильне, сьогод-
нішнє й суто матеріальне – гроші, меблі, авта, дачі... 
З такою психологією Україна далеко не заїде. Апатію 
українців відчувають і в Москві. Саме тому напередод-
ні Вільнюського саміту, на якому має бути підписано 
угоду про асоціацію з Євросоюзом та зону вільної торгів-
лі з ним, Москва розв’язала безпрецедентну торгівельну 
війну проти України, намагаючись примусити її всту-
пити до так званого Митного союзу, який насправді є 
початковим етапом відродження СРСР.

У цій тривожній ситуації променем сонця серед 
мороку виглядало посвячення Патріаршого собору 
Воскресіння Христового на лівому березі Дніпра, 
свідками якого ми були. У велетенському натовпі 
прочан з усієї України намагалися вловити дух 
народу, з яким він вступає у передвиборчу добу, адже 
фактично вже з осені в Україні стартує передвиборча 
президентська кампанія. Більшість цих людей 
приїхало до Києва із Західної України, а тому в їхніх 
словах чулася рішучість скинути ненависну владу і 
встановити в Україні нашу, українську не тільки 
за назвою, а й за суттю, владу. Але мешканці п’яти 
західноукраїнських областей не роблять політичної 
погоди в Україні. Необхідно будити Центр, Південь 
і Схід України. Але чи вдасться їх розбудити – ось у 
чому питання.

Об’їздили на туристичному автобусі всю 
Чернігівщину, відвідавши славнозвісну гетьманську 
столицю Батурин. Побували в Мистецькому Арсеналі 
на Печерську. Спутилися в музей жертв Голодомору-
геноциду, де гірко плакали, прочитавши в книзі пам’яті 
Вінницької області на сторінці з назвою батькового 
села Красненьке з десяток прізвищ «Лабунський». Це 
наші предки, рід наш, вимордуваний сталінським 
Голодомором-геноцидом. І всюди згадували добрим 
словом Віктора Ющенка. Все-таки він розбудовував 
українську Україну. На відміну від сьогоднішньої влади, 
яка будує для себе хороми за хоромами, ніби збирається 
жити вічно на цій землі.

Полишали Україну з пекучим болем, сльозами й 
несамовитим бажанням залишитися в ній. І подумки 
обіцяли обов’язково повернутися. Назавжди!

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

наголоси й акценти

20-22 серпня у Львові відбував-
ся Х Світовий конгрес україн-

ців. Він пройшов під гаслом «Contra 
spem spero!» (“Без надії сподіва-
юсь!»). Ці слова Лесі Українки від-
дзеркалюють віру 20-мільйонної 
української діаспори в краще май-
бутнє Української держави, незва-
жаючи на серйозні сучасні виклики.

У роботі X Світового конгресу 
українців взяли участь делегати 
складових організацій Світового 
конгресу українців(СКУ), які сьогод-
ні діють у 33-х країнах світу, і пред-
ставники організацій ще з 14 країн, 
з якими СКУ підтримує зв’язки, а 
також широка українська громад-
ськість з України та діаспори.

Конгрес розпочався пішою хо-
дою й панахидою за жертвами Го-
лодомору-геноциду. У львівській 
опері під час офіційного відкриття 
конгресу представники світового 
українства оцінили політичну ситу-
ацію в Україні й вислухали україн-
ських опозиціонерів.

Під час вшанування пам’яті жертв 
Голодомору, що відбулося біля 
пам’ятника Шевченкові у Львові, 
Світовий конгрес закликав українців 
приїхати 23 листопада до Києва і ра-
зом з усією Україною належно вша-
нувати мільйони невинних жертв 
штучного голоду 1932-1933 років. 
Завдяки старанням української діа-
спори у шістнадцяти країнах світу 
Голодомор визнано геноцидом. Темі 
Великого голоду в Україні було при-
свячено й окремий «круглий стіл» 
у рамках конгресу. Офіційне ж від-
криття ювілейного зібрання україн-
ців світу відбулось у львівській опе-
рі, і головною темою була політична 
ситуація в Україні та її європейські 
перспективи. Президент СКУ Євген 
Чолій наголосив у своєму виступі на 
форумі, що влада України обрала 
авторитарні методи правління, про-
владні політики дотримуються про-
російського курсу розвитку України, 
а це повернення у Радянський Союз. 
«Євроазійський союз – це повер-
нення до радянського минулого. 
Українська діаспора закликатиме 
Європу засудити тиск і шантаж Росії 
щодо України, зокрема блокування 
імпорту українських товарів. Саме 
від влади залежить, чи буде підпи-
сано угоду про асоціацію між Укра-
їною та ЄС, а тому закликаємо вла-
ду повернутись до демократичних 
методів, щоб не втратити шанс, бо 
тоді доведеться відповідати перед 
українським народом. Найголовні-
шою вимогою є звільнення Юлії Тим-
ошенко та припинення вибіркового 
правосуддя в Україні», – наголосив 
Євген Чолій. 

Найбільш емоційно учасники Сві-
тового конгресу реагували, коли 
йшлося про європейські перспек-
тиви України. Віце-прем’єр Олек-
сандр Вілкул зачитав привітання 
президента учасникам Х Світового 
конгресу українців, яке супрово-
джувалось поодинокими вигука-

ми «Ганьба!», але слова про те, що 
українська влада обрала євро-
пейський шлях України, зустріли 
оплесками. Політичних градусів у 
львівській опері додали й опозицій-
ні політики Арсеній Яценюк, Олег 
Тягнибок, Віталій Кличко, Юрій Лу-
ценко. Зарубіжні українці почули 
лист Юлії Тимошенко, яка, за сло-
вами Арсенія Яценюка, буде кан-
дидатом на президента від партії 
«Батьківщина». Своїми планами на 
2015 рік поділився і Віталій Кличко. 
«Я цілком відповідально розглядаю 
можливість балотуватись на посаду 
президента України, але лише після 
консультацій з громадськістю. Має 
бути один кандидат від опозиції і 
два критерії – цілковита підтримка 
громадськості і максимальні шанси 
виграти у Віктора Януковича», – за-
явив Віталій Кличко, який розпочи-
нає поїздку країною, щоб з’яcувати, 
які проблеми нині турбують громад-
ськість, і визначити стратегічний 
план розвитку держави.

Тим часом, Олег Тягнибок на кон-
гресі критикував чинну владу, а ось 
про президентські амбіції не обмо-
вився й словом. Хоча в коментарі 
журналістам сказав, що ВО «Свобо-
да» брала участь у всіх виборах і 2015 
рік не буде винятком. Свободівець 
наголосив, що «жодних компромі-
сів з бандитською владою бути не 
може», і українській діаспорі важли-
во усвідомити ситуацію, в якій країні 
сьогодні живуть українці. Українська 
діаспора, за словами Тягнибока, не 
повинна загравати з владою, яка 
зруйнувала демократичні засади. 
«Ми очікуємо перед президентськи-
ми виборами розуміння і підтрим-
ку української діаспори, коли наші 
вельможні пани їздять на Захід і роз-
повідають всякі нісенітниці про роз-
виток України. Добре було б, якби 
діаспора активніше брала участь в 
акціях протесту. У майбутньому дуже 
важлива кадрова підтримка світово-
го українства для спільної справи», – 
сказав на форумі Олег Тягнибок.

Спостерігаючи за учасниками 
Світового конгресу українців, за їх-
ньою реакцією на виступи політиків, 
було помітно деяку стриманість. Хоча 
найбільш емоційно сприйняли ви-
ступ Юрія Луценка, який говорив про 

те, що не політикам потрібно розпо-
відати діаспорі, як діяти в Україні, а 
варто послухати світове українство. 
«Україна сьогодні – це радянський 
барак, перефарбований у синьо-
жовтий колір. На такому підмурку не 
збудуєш українську Україну. Битва 
за українську Україну не зводиться 
до персоналій, а до того, яким буде 
цей підмурок. А він має бути право-
вий, де панує людська гідність. Задля 
європейського майбутнього України, 
підписання угоди про асоціацію, ми 
змушені з цією владою, яка є, співп-
рацювати», – зазначив Юрій Луцен-
ко, наголосивши, що він цілковито не 
підтримує політики Януковича.

Виступи делегатів конгресу за-
свідчили, що світове українство 
вважає сьогоднішню Україну оку-
пованою антиукраїнськими силами 
територією. Недаремно на поваж-
ний форум українців світу не яви-
лися ані президент, ані прем’єр. Бо 
знали, що їх чекає одностайна об-
струкція. 

Протягом триденної зустрічі де-
легати X Світового конгресу україн-
ців підсумували роботу СКУ за 2008-
2013 роки, обговорили актуальні для 
українського співтовариства питан-
ня, зокрема, й під час тематичних 
сесій «Євроінтеграція України», «Сві-
тове українство» і «80-річчя Голодо-
мору», окреслили шлях діяльності на 
наступний п›ятирічний термін. У ре-
золюції конгресу світове українство 
закликало президента, прем’єра 
і парламент України відновити всі 
права сучасних політичних в’язнів; 
припинити просування російської 
мови як другої державної в Україні; 
посилити заходи щодо національної 
безпеки, територіальної цілісності 
та недоторканності кордонів україн-
ської держави; вимагає використан-
ня української мови в органах влади, 
в армії, ЗМІ; не дозволити закриття 
шкіл з українською мовою навчання 
у всіх районах України; підтримати 
українців Росії. 

В останній день X конгресу, 22 
серпня 2013 року, було обрано но-
вий склад керівних органів СКУ. 
Його президентом переобрано на 
наступні п’ять років Євгена Чолія.

Хома Мусієнко
Спеціально для «Нової газети»

ЗА УКРАЇНСЬКУ 
УКРАЇНУ!
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ШАНОВНІ СПІВВІТЧиЗНиКи! ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від імені Генерального консульства України в Нью-Йорку 
вітаю вас з 22-ю річницею Незалежності України!

24 серпня для кожного свідомого українця – глибоко символічна 
дата, яка назавжди ввійшла в історію Батьківщини, визначивши 
характер буття, місце і роль України у світових цивілізаційних 

процесах. Ця дата знаменує для всіх нас втілення одвічних 
прагнень українського народу до створення національної, 

суверенної держави, вона є історичним свідченням незламності 
духу українства, нагадуванням про нашу відповідальність за 
майбутнє України. У цей день ми віддаємо належне пам’яті 

патріотів, які пожертвували своїм життям в ім’я боротьби за 
відродження та єднання нації. Саме завдячуючи їм, ми живемо 

у вільній і незалежній країні, яка послідовно, крок за кроком 
утверджується на міжнародній арені на шляху до демократизації 

та ринкових трансформацій.
Хочу запевнити вас, що Україна високо цінує  неоцінимий 

внесок закордонного українства у процеси державотворення, 
становлення та розвиток  демократичних інституцій в 

Україні, вашу незмінну підтримку зовнішньополітичного курсу 
та  зусилля, що спрямовуються на утвердження позитивного 

міжнародного іміджу нашої країни у світі. 
Переконаний у тому, що нашу інтенсивну і скоординовану 

взаємодію й надалі відзначатимуть результативність та 
цілеспрямованість, а наші спільні зусилля перетворять Україну 

на заможну, процвітаючу і авторитетну державу – важливого та 
повною мірою інтегрованого чинника безпеки і стабільності у 

міжнародній спільноті.
Свято 24 серпня завжди буде асоціюватися з поняттями 

свободи і національного єднання. Він став особливою, знаменною 
сторінкою нашої славетної історії, яка нагадуватиме 

прийдешнім поколінням українських патріотів про те, що 
лише суверенна, демократична держава здатна бути гарантом 
процвітання і заможності на українському просторі. Успіхів у 

важливих починаннях, добробуту і процвітання!

Генеральний консул України 
в Нью-Йорку Ігор Сибіга

ДОРОГА УКРАїНСьКА ГРОМАДО!

Щиро вітаю вас з 22-ю річницею  
Незалежності України. 

 День 24 серпня 1991 року став поворотною віхою в 
історії нашої держави  – цього дня волею українського 

народу було відновлено державність і суверенітет України.
Тривалим і тернистим був шлях українців до 

національного, духовного, культурного відродження 
у єдиній соборній і суверенній державі. Навіть після 

втрат державної самостійності в нашому народі ніколи 
не згасала надія на її відновлення. Вона додавала сили і 
наснаги наступним поколінням українців у боротьбі 

за вільну, незалежну і соборну Українську державу. Вона 
допомагала українському народові вистояти в найбільш 
буремні періоди ХХ століття, пройшовши крізь горнило 
голодоморів і репресій, вчинених сталінським режимом, 

гітлерівської навали та інших лихоліть. 
Користуючись цією нагодою, хочу висловити слова 

найбільшої пошани кожному українцеві, який не полишає 
зв’язку з рідною землею. Україна – це те, що нас об’єднує 
, де б ми не жили. А наша єдність – це запорука успіху 

України як сильної, незалежної, демократичної держави.
Консолідована підтримка і допомога з боку українців 
Америки є надзвичайно важливими саме зараз, щоб 

спільними зусиллями забезпечити повноцінну інтеграцію 
України в об’єднану європейську родину вільних, 

процвітаючих, демократичних держав та зміцнювати 
стратегічне партнерство України із Сполученими 

Штатами Америки. То ж нехай дух єдності, 
взаємоповаги і любові до рідного краю надихає всіх нас на 

подальші звершення на благо України, українського народу 
та українсько-американських відносин.

З глибокою повагою,   
Посол України в США   

Олександр Моцик 
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за київським часом

Росія веде нині зухвалу торгі-
вельну війну проти України. 

Причому це не черговий «за-
скок» голови Росспоживнагля-
ду Г.Оніщенка, а цілеспрямова-
на політика Кремля, мета якої 
– змусити Київ відмовитися від 
євроінтеграції й знову натягну-
ти на шию московський хомут. 
Для втілення цієї мети в життя 
нинішнього посла в Києві Ми-
хайла Зурабова В.Путін вважає 
недостатньо «зубастим». А тому 
невдовзі його може змінити на 
цій посаді відомий україножер і 
радник Путіна за сумісництвом 
Сергій Глазьєв.

Чутки про те, що саме одного 
з ініціаторів створення Конгресу 
руських общин відрядять до Ки-
єва, ходили давно, однак тільки 
тепер стало відомо, що Путін 
прийняв остаточне рішення і 
приїзд Глазьєва до української 
столиці з мандатом Надзвичай-
ного і Повноважного посла – 
справа найближчого часу.

Яв відомо, Зурабов змінив на 
посаді посла РФ в Україні нині 
покійного Віктора Черномирдіна, 
котрий був однією з найхаризма-
тичніших фігур на російському по-
літичному небосхилі 1990-х років. 
Тому повноцінною заміною йому 
суто кабінетний працівник Зура-
бов так і не став. Хоча, можливо, в 
Кремлі особливо й не розрахову-
вали на свого диппредставника, 
вважаючи, що Віктор Янукович та 
його команда і без зайвих підка-
зок вестимуть свій корабель туди, 
куди вкаже Москва.

Однак, очевидно, Путін кеп-
сько знав «донецьких». Резонно 
побоюючись стати «шістками» 
на побігеньках у кремлівських 
начальників, вони не захотіли 
«лягати» під Москву, а почали 
грати в свою гру. Використо-
вуючи  виборону не ними неза-
лежність, вони раптом стали на 
позиції державників і показа-
ли Москві дулю, бо хочуть самі 
грабувати український народ, а 
не ділитися награбованим з ро-
сійськими «акулами». В Кремлі 
довго думали, як протидіяти 
такій політиці «донецьких». На-
стільки довго, що тільки напере-
додні підписання восени цього 
року угоди про асоціацію й зону 
вільної торгівлі між Києвом та 
Брюсселем вирішили вдарити 
по українській економіці. Ну, а 
де економіка, там і Глазьєв, чия 
офіційна посада при Путіні йме-
нується «радник з питань регіо-
нальної економічної інтеграції». 

Про те, що Глазьєв вирушить 
працювати до Києва, написав 
у своєму блозі, зокрема, керів-
ник міжнародної неурядової 
організації Eurasian Strategic 
Information Network Валерій 
Максимов. Окрім посади посла, 
Глазьєв, за прикладом свого 
попередника, може обійняти 
й посаду «спецпредставника 
президента РФ з розвитку торгі-
вельно-економічних відносин».

Максимов припускає, що 
саме на нинішнього президент-
ського радника буде покладено 
завдання якнайшвидше пере-
конати українське керівництво в 
перевагах московського інете-
граційного вектора. Сам Глазьєв 
тим часом дедалі глибше зану-
рюється в українську тематику, 

ставши головним кремлівським 
«рушієм» на даному напрямку 
замість головного санітара Ген-
надія Оніщенка, якого в Кремлі 
тримають як доброго виконав-
ця, але на гарматний постріл не 
підпускають до вирішення гео-
політичних питань.

21 серпня в інтерв’ю укра-
їнському виданню «Вісті» 
С.Глазьєв заявив, що в разі під-
писання Києвом угоди про асо-
ціацію й зону вільної торгівлі з 
ЄС Митний союз буде змуше-
ний зробити ще більш жорстким 
митний режим з Україною, а 
може навіть вийти із зони віль-
ної торгівлі з нею. «Той режим 
адміністрування, котрий було 
тимчасово введено на кордоні 
Росії й України з метою перевір-
ки відповідности імпортованих 
з України вантажів правилам 
походження товарів, котрі у нас 
діють, й достовірності задекла-
рованої митної вартості, в разі 
підписання Україною угоди про 
асоціацію з ЄС може стати по-

стійним», – пояснив Глазьєв, 
даючи зрозуміти, що тимчасово 
призупинена торгівельна війна 
між Україною та Росією запалає 
з новою силою, причому в неї 
вступлять сателіти Кремля Біло-
русія й Казахстан.

Раніше Глазьєв, пояснюючи 
мотиви Москви, розповів, що 
угода про зону вільної торгів-
лі, котру Україна готується під-
писати в листопаді цього року 
у Вільнюсі, може призвести до 
збільшення реімпорта, оскільки 
передбачає, що українська сто-
рона прийматиме європейські 
товари без сплати мита й вете-
ринарно-санітарних перевірок, 
тобто фактично без догляду. 
Внаслідок цього на українсько-
му ринку з’явиться сила-силен-
на європейських, турецьких та 
інших товарів, котрі дуже швид-
ко опиняться в Росії. 

Тижневик «Дзеркало тижня» 
приписує Глазьєву також і ав-
торство стратегічного плану з 
метою залучення України до єв-

разійського інтеграційного про-
цесу. В цьому документі, який 
потрапив до рук українських 
журналістів з надр Кремля, го-
ловним завданням  оголошу-
ється «недопущення підписання 
угоди України з ЄС про асоці-
ацію», «формування впливової 
мережі проросійських громад-
сько-політичних сил, здатних 
стримувати українську владу від 
невигідних Росії дій», «нейтралі-
зація політичного й ослаблення 
медійного впливу євроінтегра-
торів» і, нарешті, «створення 
умов для приєднання України 
до Митного союзу та єдиного 
економічного простору до 2015 
року».

Для досягнення цих цілей 
планується посилено працюва-
ти з українськими ЗМІ, депута-
тами та їхніми спонсорами, уря-
дом і релігійними організаціями.

Автор стратегії С.Глазьєв 
звертає увагу в своєму дослі-
дженні на різке падіння попу-
лярності Віктора Януковича, 

наводить цифри й аналітичні 
викладки. Особливу увагу він 
звертає на персону Віктора 
Медведчука (до речі, кума Пу-
тіна), вбачаючи в ньому політи-
ка, який поверне Україну в лоно 
Росії.

Хто ж такий, цей Глазьєв, яко-
го Путін хоче кинути на передній 
край боротьби проти євроінте-
грації України. У це важко пові-
рити, але цього україножера й 
«собіратєля зємєль рускіх» на-
родила й виростила українська 
земля. Він народився 1 січня 
1961 року в самому серці Украї-
ни – Запоріжжі. Типовий яничар, 
Сєрьожа Глазьєв змалку мріяв 
про «великі горизонти», а тому 
вступив до Московського уні-
верситету імені М.Ломоносова. 

Там же, у Москві, зробив і на-
укову кар’єру. Тричі був депу-
татом Державної Думи: у 1993 
році обирався від Демократич-
ної партії Росії, в 1999 році  – 
від Комуністичної партії РФ, а в 
2003 році  – від блоку «Родіна». 
У 2003-2004 роках очолював 
парламентську фракцію «Роді-
на» і був одним із співголів од-
нойменного блоку; після того, 
як узяв участь у виборах пре-
зидента Росії, залишив обидві 
посади через розбіжності серед 
співголів. У березні 2004 року 
на президентських виборах за 
нього проголосували лише 4,18 
відсотка виборців. З 2003 року 
був керівником украй шовініс-
тичної громадської організації 
«Конгрес русских общин» (КРО), 
а в грудні 2006 року був заочно 
обраний членом президії орга-
нізації «Родина. Конгрес рус-
ских общин». У 1999-1996 ро-
ках працював в апаратах Ради 
Федерації, в 1996 році  – Ради 
безпеки Росії, а в 1995-1996 ро-
ках  – Рахункової палати РФ. У 
1992-1993 роках очолював Мі-
ністерство зовнішніх економіч-
них зв’язків Росії.

За переконаннями С.Глазьєв 
– типовий російський шовініст. 
Він вважає, що розпад СРСР – 
це вислід діяльності ЦРУ, а тому 
нині необхідно повернути в ра-
дянські кордони всі колишні со-
юзні республіки й під проводом 
Росії протистояти всьому іншому 
людству, насамперед Америці. 
Українців він вважає етнічними 
росіянами, але з окраїни, а укра-
їнську мову – діалектом «велікого 
руского язика». Люди, які близь-
ко знають Глазьєва, стверджу-
ють, що заради особистої вигоди 
він зрадить не тільки своїм пере-
конанням, яких у нього, за вели-
ким рахунком немає й ніколи не 
було, а продасть і матір рідну. 
Ось такого «землячка» надішле 
невдовзі до Києва в ранзі посла 
Путін. З надією, що рано чи пізно 
Україну вдасться-таки поставити 
на коліна й накинути не неї нові 
московські кайдани.

Тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»

яничар Проти янучарів

З допомогою Митного союзу Росія прагне знову вдягнути на Україну свої кайдани. Карикатура з сайту www. polit.ru

наступним послом росії в україні може стати відомий україножер сергій Глазьєв

Уже найближчим часом  М.Зурабова на посаді Надзвичайного  
й Повноважного посла Росії в Україні може змінити С.Глазьєв
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актуальне інтерв’ю
– Василю Миколайовичу, 

виповнюється  22– га річ-
ниця від Дня Незалежності 
України. Напередодні  ми 
поспілкувалися з багатьма 
людьми, які живуть в Укра-
їні і з’ясувалося, що для 
багатьох з них ці роки були 
роками суцільного розчару-
вання й відчаю. А з якими 
настроєм та думками зу-
стрічаєте це свято Ви?

– Ні, я далекий од відчаю. 
Маю чимало розчарувань, як і 
всі українці, але більшість не-
вдач пояснюю об’єктивними 
причинами. Головна із них та, 
що переважна частина грома-
дян України так і залишилися 
совєтськими людьми. Не-
можливо сповідувати цінності 
окупаційного минулого й жити 
гідним життям. Навіть у моєму 
Шевченковому краї, на Черка-
щині, досі стоять пам’ятники 
Леніну, вулиці носять імена ка-
тів українського народу, і було 
б дивно, якби в такому приниз-
ливому для нації середовищі 
постало нормальне буття. А що 
вже казати про Крим і Донбас, 

де найвищі ідеали нації викли-
кають агресію. Два десятиліття 
ми теревенили про економіку, 
цілком ігноруючи гуманітарну 
сферу. Будуючи бодай на позір 
Україну, ніхто не будував укра-
їнців. Вони самі поволі зроста-
ють, притомніють, приходять 
до тями в тяжких умовах – в 
окупованому інформаційному 
просторі, під п’ятою злочинно-
го режиму, який зробив усе для 
того, аби в Україні можна було 
обійтися без української мови. 
Тому цей процес болісний і по-
вільний. 

– Чи можна говорити, 
що Україна  – незалежна 
держава, якщо в найвищих 
владних кабінетах сидять 
або підступні зрадники типу 
Лавриновича, або відверті 

україножери на кшталт Та-
бачника?

– Окупанти й ренегати – це 
велика біда, але вона минуща. 
Більше лихо не в цих україно-
жерах, а в тих мільйонах сі-
ром, котрі терплять правління 
яничар чи сліпо їх обирають і 
підтримують. Так, Україна не-
залежна держава, принаймні 
за формою, тому вона цілком 
природно потребує наповне-
ння національним змістом. 
Саме суперечність між фор-
мою і змістом лихоманить кра-
їну і є найбільшим гальмом на 
шляху її природного поступу.

– Великі надії поклада-
лися на минулорічні вибо-
ри до Верховної Ради, але 
«регіонали» швидко знову 
перетворили її на свій руч-

ний орган, так само, як, до 
речі, суди й прокуратуру. 
Що спроможна зробити 
опозиція в нинішніх умовах, 
аби протидіяти диктатурі 
«янучарів»? 

– Опозиція повинна завою-
вати довіру більшості українців. 
Сама вона не здатна повалити 
режим. До авторитарної влади 
найбільшою опозицією пови-
нні стати не політичні партії, а 
сам народ. А політики– опо-
зиціонери мусять зробити все 
для того, аби розвіяти в цьому 
народі страхітливу зневіру й 
розчарування, які вони самі ж і 
посіяли. Запалити людей мож-
на тільки власним прикладом, 
жертовною працею. 

– Чи є в сьогоднішній 
Україні новітні холоднояр-

ці? Чи народ так змалів, що 
повалити «януковичів» йому 
не під силу?

– Є, але таких завжди було 
мало. Стусове «де жменька 
нас, малесенька шопта лише 
для молитов і сподівання...» 
пече нам і сьогодні. Народ у 
своїй більшості завжди був 
інертною масою, тому навіть 
найвидатніші українські лица-
рі в хвилину розпачу казали, 
що ми боремося не за народ, 
а за ідею. І це правильно. Ідею 
української незалежності вони 
зберегли ціною власної крові. 
Ця ідея перемогла в ім’я того ж 
таки народу. 

– Фактично з цієї осе-
ні стартує президентська 
виборча кампанія. Чи є в 
Україні сили, спроможні по-
бороти режим Януковича? 
Ваші прогнози на подаль-
ший розвиток політичних 
подій в Україні?

– Я вже казав про найбільшу 
опозицію. Режим поборе на-
род. І дай Боже, щоб цим ско-
ристалися порядні політики, а 
не спритники кон’юнктури.

– Тепер багато точиться 
розмов про те, що чинна 
влада шукає варіанти, як  
вирішити «питання Тим-
ошенко» й вже восени від-
пустить її на лікування за 
кордон.  Що Ви думаєте з 
цього приводу?

– Ця влада хоч і прогнозо-
вана, але в питанні Юлії Ти-
мошенко важко вгадувана. 

ВАСИЛЬ ШКЛЯР: 
«БО ЖМЕНЬКА НАС, 

МАЛЕСЕНЬКА ШОПТА»

Про співрозмовника: 
Василь ШКЛЯР – відо-

мий український письменник 
і політичний діяч. Народив-
ся 10 червня 1951 року в 
селі Ганжалівка Лисянського 
району на Черкащині. Піз-
ніше родина переїхала до 
міста Звенигородки, де Ва-
силь Шкляр закінчив 10-річну 
школу зі срібною медаллю 
(1968), а відтак вступив на 
філологічний факультет Ки-
ївського університету. Звідти 
його хотіли вигнати за те, що 
під час трудового семестру 
в колгоспі грався бомбою, 
але він перевівся до Єре-
ванського університету, 
де 1972 року отримав диплом 
про вищу освіту. Працював у 
пресі, 1986 року перейшов на 
творчу роботу. Писав прозу, 
видав більше десятка книжок, 
зокрема романи «Тінь сови», 
«Ностальгія», «Ключ», «Кров 
кажана», «Репетиція сатани», 
«Черешні в житі», збірки по-
вістей та оповідань «Сніг», 
«Живиця». Особливий резо-
нанс викликав роман Шкляра 
«Чорний Ворон», який відтво-
рює одну з найдраматичніших 
і найбільш замовчуваних сто-
рінок української історії  – бо-
ротьбу українських повстанців 
проти окупаційної більшовиць-
кої влади в 1920-х роках. Він 
вийшов наприкінці 2009 року 
у видавництві «Ярославів Вал» 
(Київ) і майже одночасно (під 
назвою «Залишенець»)  – у 
видавництві «Клуб сімейно-
го дозвілля» (Харків). За цей 
роман письменника було удо-
стоєно Шевченківської пре-
мії, однак він відмовився її 
отримувати доки на посаді 
міністра освіти України пере-
буває Д.Табачник. Значного 
розголосу набув переклад 
В.Шкляра  «Тараса Буль-
би» М.Гоголя, зроблений з 
1-го видання повісті (1835; 
збірка «Миргород»). У цьому 
виданні була відсутня додана 
пізніше Гоголем під тиском 
російських критиків хвала ро-
сійському цареві. Член Спіл-
ки письменників України з  
1978-го, Асоціації українських 
письменників з 1999 року. У 
1988-1998 роках займався 
політичною журналістикою, 
бував у «гарячих точках». Цей 
досвід (зокрема, подробиці 
операції врятування сім’ї ге-
нерала Дудаєва після його 
загибелі) потім відтворив у 
романі «Елементал» (2001). 
1991 року став членом про-
воду Української республі-
кан ської партії та прес-
секретарем УРП (до 1998 р). 

17 квітня 2011 року в Хо-
лодному Яру Василеві Шкля-
ру вперше в історії України 
було вручено Народну Шев-
ченківську премію. Вручення 
відбулося біля пам›ятника на 
місці останнього бою отама-
на Василя Чучупаки. Кошти на 
неї було зібрано меценатами 
та звичайними громадянами 
України.

Василь Шкляр любить коней не лише тому, що виростав у селі, а й тому, що вони були найвідданішими 
друзями й помічниками холодноярських повстанців

Автографи після тріумфального виходу в світ «Чорного Ворона»
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ізолює головного опонента 
Януковича від участі у прези-
дентських виборах так само, як 
і Качанівська колонія, то чому б 
і ні? В очах тих– таки мільйонів 
сіром президент постане «ве-
ликим гуманістом», а пташка 
залишиться хай і в золотій, але 
клітці.

– Ми кілька разів бували 
в наметовому містечку пар-
тії «Батьківщина» на  Хре-
щатику. Чесно кажучи, нас 
здивувало затишшя, яке 
там панує, й байдужість, 
а то й роздратування, з 
якими його оминають пе-
ресічні громадяни й гості 
столиці. Народ збайдужів, 
розчарувався, зневірився? 
Чи це просто період літніх 
відпусток...

– Ні, це байдужість, розчару-
вання й тупа апатія. Це і є той 
найбільший союзник ниніш-
ньої влади, завдяки якому вона 
сподівається увічнити себе на 
печерському олімпі.

– Ми не були в Україні з 
2009 року. І вжахнулися, 
коли почули, якою мовою 
спілкується Київ. Але ро-
сійською говорить не тільки 
вулиця  – навмання підхо-
дили до газетних кіосків з 
надією купити бодай одну 
українську газету і скрізь 
бачили тільки російсько-
мовні  видання. Невже ру-
сифікація остаточно пере-
могла?

– Це наслідок політики ни-
нішньої влади, плоди зусиль 
колєсніченків і ківалових. Ру-
сифікація інформаційного про-
стору – це одна з найжорсто-
кіших і найпідступніших форм 
окупації. Але я переконаний: 
ми не повинні вивчати рідну 
мову за бажанням чи спону-
канням. Ми повинні зробити 
так, щоб без неї ніхто не зміг 
обійтися. Якщо він хоче жити в 
Україні повноцінним життям. Я 
думаю, що й росіяни, які мають 
незпідлені серця, мусять стати 
на наш бік у відновленні істо-
ричної справедливості.

 – Ще один шок ми пе-
режили, вирушивши в на-
прямку бульвару Тараса 
Шевченка. Там на звичному 
місці стоїть відремонтова-
ний після нападу хлопців– 
патріотів пам’ятник Воло-
димиру Ульянову– Леніну, 
про який Дмитро Павличко 
якось сказав, що доки Ле-
нін бовванітиме на бульварі 
Шевченка, доти українці не 
стануть справжніми україн-
цями.

 – Правду каже Павличко. 
Йдеться не тільки про того, 
що навпроти Бесарабки. Усіх 
їх треба прибрати. Нам лукаво 
кажуть, що це пам’ятники істо-
рії, вони все одно мусять бути.

Усе це від лукавого. Усю 
чужу, диявольську символіку 
ми мусимо якомога швидше 
прибрати. Допоки вони стоя-
тимуть, ми перебуватимемо 
під їхнім впливом, відчувати-
мемо приниження.

Великий мудрець був батько 
українського націоналізму Ми-

кола Міхновський. Уявіть собі, 
ще в 1900 році він сказав, що 
нація, яка не визволиться до 
настання демократії, практич-
но шансів не матиме. Через те 
так поспішали справжні україн-
ські патріоти, ідеологи, шука-
ючи визволення під час воєн. 
Героїв звинувачують, що вони 
співпрацювали якийсь час із 
фашистами… Та хоч із самим 
дияволом, аби лиш звільнити 
свою країну від окупанта. Те-
пер ми бачимо, наскільки був 
Микола Міхновський мудрим, 
бо в умовах демократії понов-
лювати історичну справедли-
вість дуже важко.

Ті, хто прийшли до влади, 
женуть різні дурниці про Бан-
деру, Шухевича. Вони забира-
ють Героя в Степана Бандери, 
водночас ставлять пам’ятники 
Сталіну. І ніхто не каже про го-
ловні висліди тих подій: вою-
вало два тоталітарні режими в 
особах Сталіна й Гітлера. Хтось 
ще сміє сперечатися, хто кра-
щий, хто гірший, а правда в 

одному – справа Сталіна про-
грана й засуджена всім світом, 
країна, яку він будував, розва-
лилася. Справа Гітлера про-
грана і засуджена всім світом. 
Справа Бандери й Шухевича, 
які воювали проти тих і других 
– виграна, їхня ідея втілилася в 
незалежну Україну, 22– гу річ-
ницю якої ми нині відзначаємо. 

 – Вас часто й досі  зви-
нувачують у тому, що від-
мовившись від Шевченків-
ської премії за «Чорного 
Ворона», ви вдалися до ак-
ції самопіару. А чим на-
справді була та відмова?

 – То була б надто висока 
ціна для піару. Помиляється 
той, хто думає, що Шевченків-
ська премія – це лише 260 ти-
сяч гривень. Ця нагорода має 
багато інших вимірів. Це і соці-
альний статус, і введення тебе 
до шкільних програм, і грошо-
вий доважок до пенсії, і навіть 
престижне місце на Байковому 
цвинтарі. Але в мене трапився 
рідкісний момент, коли я зміг 
заявити всьому суспільству, 

що є речі вищі за гроші й при-
вілеї. Ще до присудження мені 
Шевченківської премії роман 
»Чорний Ворон» мав рекорд-
ні наклади й виняткову при-
хильність читачів. Повірте, я 
навіть не підозрював, що моя 
відмова від премії матиме та-
кий розголос. Якщо я й зробив 
якийсь шляхетний вчинок, то 

це насамперед те, що написав 
»Чорного Ворона». Відмова від 
премії – то вже похідне, друго-
рядне.

 – У Вашому романі 
»Кров кажана» чимало міс-
тики. А Вам доводилося 
зустрічатися в житті з від-
ьмами? З чим містичним 
стикалися особисто? І, до 
речі, наскільки Ви забобон-
на людина?

 – Я народився і провів ди-
тинство у патріархальному 
селі. Там, звичайно, були і свої 
відьми, і всілякі дідьківські іс-
торії. В однієї старезної бабусі, 
яка жила самотиною і вважа-
лася відьмою, на городі росла 
рання черешня. Ми, хлопчаки, 
боялися навіть підступитися до 
відьминого садка, хоча, певна 
річ, часто внаджувалися в чужі 
городи. Одного разу я подолав 
у собі страх і заліз на ту череш-
ню, та раптом в кінці городу по-
бачив ту страхітливу, як ми ка-
зали, Бабу Ягу. Досі не знаю, чи 
не привиділася вона мені. Але 
я скочив з черешні і кинувся 

навтікача, навіть не помітивши, 
що з голови злетів мій картуз і 
повис на гілці. Після того я бо-
явся проходити повз подвір’я 
Баби Яги й оминав його деся-
тою дорогою. А одного разу 
знов– таки пересилив у собі 
страх і вирішив пройти повз те 
подвір’я і раптом переді мною 
несподівано з’явилася та ба-

буся. Вона простягла мені мій 
картуз, повен ранніх стиглих 
черешень. Ось такі добрі від-
ьми були в моєму селі. А щодо 
містики в літературі, то я міг би 
також навести багато прикла-
дів, особливо про те, наскільки 
матеріальним є слово. Я вже 
колись розповідав, що написав 
був повість, у якій гине один ві-
домий політик. Так вимагала 
логіка подій. Минуло небагато 
часу і прототип того політи-
ка справді загинув. Ту повість 
я не видав і досі і не знаю, чи 
коли– небудь її друкувати-
му. Так само колись у романі 
»Елементал» один інгуш, ана-
лізуючи природу тероризму, 
майже прямим текстом роз-
повів про трагедію, яка спіткає 
Нью– Йорк. Після того сталася 
трагедія 11 вересня 2001 року, 
коли терористи пасажирськи-
ми літаками, немов ракетами, 
протаранили вежі– близнюки 
Всесвітнього торгівельного 
центру в Нью– Йорку. 

– Як посувається робота 
над романом про народну 

героїню Марусю Соколо-
вську?

– Робота рухається. Я всім 
кажу, що нині живу в 1919 році. 
Це час отаманші Марусі Со-
коловської. Я занурений у ту 
епоху. І мені гірко буде з нею 
розлучатися. Тому не питай-
те мене, коли роман побачить 
світ. Я забобонний.

– А як справи зі створен-
ням кінофільму за Вашим 
романом «Чорний Ворон»?

– Тут також треба чекати 
зміни погоди в державі. «Чор-
ний Ворон», як Ви знаєте, має 
багато прихильників, але не-
другів у нього також вистачає. 
Це надто серйозний проект, 
аби втілювати його поспіхом 
упівсили. Цього року роман по-
бачив світ англійською та сло-
вацькою мовами. Думаю, що 
наступного року крига скресне 
в українському кіно.

– Що Ви вважаєте най-
більшим визнанням Вашої 
праці?

 – Найбільше визнання я 
бачу в прихильності читачів. 
Я знав, що »Чорний Ворон» 
матиме великий резонанс у 
суспільстві, але результат пе-
ревершив усі мої сподівання. 
Я вперше побачив, який гли-
бокий вплив може мати книжка 
на читача. Багато хто з них мені 
зізнається, що »Чорний Ворон» 
буквально перевернув їхню сві-
домість. Я щасливий, коли до 
мене підходить київський юнак 
і каже, що після прочитання 
роману він почав розмовляти 
лише українською мовою. Я 
щасливий, коли у зросійщено-
му Дніпропетровську до мене 
підходять молоденькі хлопці й 
кажуть: »Ми прочитали »Чор-
ного Ворона». Покажіть, де 
вмерти за Україну». Можете 
зрозуміти мою радість, коли в 
одеському театрі під час пре-
зентації »Залишенця» студен-
ти піднімають червоно– чорні 
прапори. І ще мені припала до 
душі похвала читача, которий 
сказав: »Складається вражен-
ня, що Шкляр ніколи не жив у 
Радянському Союзі». Кожен 
письменник пише для того, 
щоб його читали. А тому його 
взаємозв’язок із читачем, хай 
часом і невидимий, важить 
значно більше за всілякі премії 
чи компліменти критиків.

 – Ваші побажання за-
кордонному українству з 
нагоди Дня Незалежності 
України.

– Знаю, що українці повсюд-
но стомилися від чекання Спо-
діваної Волі. Але за жодних 
обставин не впускаймо в свої 
серця гадюку зневіри. Отаман 
Чорний Ворон казав: «Страшно 
подумати, що робить з людьми 
зневіра й безнадія. Тоді веселі 
стають сумними, хоробрі  – бо-
ягузами, говіркі – мовчазни-
ми, і що найстрашніше: вірні й 
певні стають зрадниками». Це 
не для нас. Ми впевнені, що 
виплекаємо свою державу гід-
ною пам’яті наших героїв. Сла-
ва Україні! Ми переможемо!

Інтерв’ю провели  
Катерина Кіндрась  

і Валентин Лабунський

Вручення Василеві Шкляру Народної Шевченківської премії в Холодному Яру 

Василь Шкляр (у центрі) з українцями Чикаго
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С.ВЛАСЕНКО: 
ЖОДНИХ ДОГОВОРІВ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
Ю.ТИМОШЕНКО ЗА 

КОРДОНОМ НЕ ПОТРІБНО
Для лікування ув’язненої екс-

прем’єра Юлії Тимошенко 
в Німеччині не потрібні ніякі між-
державні угоди та особливі умо-
ви, запевняє її захисник Сергій 
Власенко.

«Для того, щоб вирішити це 
питання, у Віктора Януковича 
є весь арсенал конституційних 
повноважень. І ми неодноразо-
во заявляли про те, що україн-
ське законодавство станом на 
сьогоднішній день не вимагає 
жодних додаткових норм і пра-
вил, щоб вирішити це питання», 
– обурився він у відповідь на ви-
словлювання омбудсмена Вале-
рії Лутковської.

Юрист був здивований слова-
ми уповноваженої з прав людини 
про те, що для допуску Тимошен-
ко для лікування за кордоном по-
трібні спеціальні угоди між дер-
жавами. При цьому він зауважив, 
що скаргу до ЄСПЛ щодо умов 
лікування він поки що не пода-
ватиме. Власенко лише уточнив, 
що в німецьких лікарів залиша-
ється жорстка умова – продо-
вження лікування засудженої.

«Чесно кажучи, я не готовий 
коментувати висловлювання Ва-
лерії Лутковської, яка за освітою 
вчитель російської мови. Коли 
вчитель російської мови комен-
тує юридичні питання, у мене 
немає бажання це коментувати. 
Це не має нічого спільного ані з 
юриспруденцією, ані з правила-
ми, ані зі здоровим глуздом», – 
сказав С.Власенко.

ПУТІН ЛЯКАЄ УКРАЇНУ

Країни Митного союзу введуть 
захисні заходи для свого рин-

ку, якщо Україна піде на лібералі-
зацію митного режиму з Євросо-
юзом. Про це заявив президент 
РФ Володимир Путін на нараді 
22 серпня в Ростові-на-Дону.

Путін визнав, що в цих умовах 
можливе вичавлювання на ри-
нок Митного союзу дешевших 
європейських товарів з території 
України. «Така загроза, на дум-

ку наших експертів, існує. Якщо 
наші сусіди підуть на суттєву лі-
бералізацію митного режиму з 
ЄС, то на ринок України справді 
неминуче хлинуть товари, до-
сить непогані за якістю й за ці-
ною, але це призведе до того, 
що вони будуть вичавлювати із 
власне українського ринку това-
ри українського виробництва», – 
сказав він. «Тоді країнам Митного 
союзу доведеться подумати про 
захисні заходи, така можливість 
існує», – додав Путін.

За його словами, «проблема 
полягає ще й у тому, що важ-
ко буде зрозуміти маркування, 
країну походження товару». «І це 
може поставити наших виробни-
ків у досить складне становище», 
– наголосив президент РФ.

Путін також повідомив, що Ро-
сія проведе на наступному тижні 
консультації з Україною про за-
грози її асоціації з ЄС. «Ми домо-
вилися з президентом України 
про те, що проведемо додаткові 
консультації, і наступного тижня 
повинні до Москви приїхати наші 
колеги з України, які на міжуря-
довому рівні ще раз проаналізу-
ють можливі загрози і зрозумі-
ють, вони існують реально або не 
існують, і якщо так, то що з цим 
робити «, – сказав він.

ЗА ДОСТУПНІСТЮ  
ДО ІНТЕРНЕТУ УКРАЇНА 
НА РІВНІ КЕНІЇЇ ТА ПЕРУ

За даними Світового банку, 
серед 100 осіб в Україні до-

ступ до інтернету мають лише 34. 

У середньому ж у світі доступ 
до інтернету мають 36 осіб зі 100. 
Найвищий показник має Швеція 
(94%), інші європейські країни не 
відстають від неї (Данія, Нідер-
ланди – по 93%). Лише одна осо-
ба із сотні має доступ до інтерне-
ту у М’янмі та африканській країні 
Джибуті, і це найменше у світі.

Хоч показник України і близь-
кий до середньосвітового, він є 
найменшим у Східній Європі, а 
серед країн СНД Україні поступа-
ються лише Туркменістан, Кир-
гизстан і Таджикистан (у Росії – 
53%, Білорусі та Грузії – по 46%).

Серед країн, що мають схожі 
показники з Україною, – Перу, 
Кенія, Вірменія та Узбекистан.

УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД 
ЗНИЗИВ У П’ЯТЬ РАЗІВ 

МИТО НА ЕКСПОРТ 
ХУДОБИ

Український уряд підтримав 
ініціативу міністерства аграр-

ної політики та продовольства 
щодо максимального зниження 
мита на експорт живої худоби та 
шкіряної сировини.

Так, як йдеться в повідомленні 
відомства Миколи Присяжнюка, 
ставка знизиться з 25% до 5%. 
На переконання міністра, при-
йняття таких змін сприятиме під-
вищенню економічної зацікавле-
ності у виробництві яловичини й 
збільшенню її експорту.

«Щоб підтримати галузь тва-
ринництва та вітчизняного ви-
робника, 21 серпня на засіданні 
уряду була підтримана ініціатива 
Мінагрополітики щодо макси-
мального зниження мита на екс-
порт живої худоби та шкіряної 
сировини з 25% до 5 відсотків 
від митної вартості», – повідомив 
він.

За словами міністра, такі змі-
ни мають посприяти тому, щоб 
галузь стала рентабельною. 
Так, виробникам буде вигідніше 
поставляти свою продукцію за 
кордон. «Експортне мито при-
зводило до того, що виробники 
не були зацікавлені поставляти 
продукцію за кордон. А через те, 
що закупівельні ціни на яловичи-
ну на внутрішньому ринку не від-
шкодовують витрат на її вироб-
ництво, товаровиробник втрачав 
інтерес до виробництва. Тепер 
ситуація може докорінно зміни-
тися», – зазначив міністр.

РОСІЙСЬКИЙ АКТОР  
НА ЕКРАНІ І В ЖИТТІ

У міністерстві закордонних 
справ України обурені ви-

словлюваннями російського ак-
тора Олексія Паніна, який грає 
шляхетних героїв, і вважають, 
що оцінку його діям мають дати 
правоохоронні органи, а також 
російський кінематограф.

«Ми вважаємо, що право-
охоронні органи повинні дати 
належну оцінку і вжити необхід-
них заходів не лише з приводу 
дій, пов›язаних із ДТП, але і його 
абсолютно абсурдних і позбав-
лених здорового глузду вислов-
лювань», – заявив 22 серпня 
директор департаменту інфор-
маційної політики МЗС України 
Євген Перебийніс, коментуючи 
ситуацію навколо відповідних ви-
словлювань Паніна. «Якщо він не 
знає, в яку державу  приїхав на 
гастролі, правоохоронні органи 
України досить доступно й пере-
конливо можуть йому це поясни-
ти», – додав представник МЗС.

Як повідомлялося, росій-
ський актор Олексій Панін був 
пасажиром одного з авто-
мобілів, що потрапили в ДТП 
в Алушті (Крим) 21 серпня. 
Правоохоронні органи Украї-
ни відкрили кримінальне про-
вадження за фактом завдання 
тілесних ушкоджень українцеві 
Олексієм Паніним (за ст. 125 
Кримінального кодексу України 
– умисне легке тілесне ушко-
дження). Пізніше в інтерв’ю 
низці ЗМІ Панін дозволив собі 
образливі висловлювання на 
адресу України та кримських 
татар.

Зокрема, на запитання жур-
налістів сайту «Крым. Коммен-
тарии», чи не боїться він, що 
його визнають в Україні пер-
соною нон ґрата, Панін відпо-
вів: «А я хіба в Україні перебу-
ваю? Я не в Україні, я в Криму! 
Я прошу вибачення, запитайте 
у будь-якого кримчанина, чи 
вважає він себе українцем ? Ви 
бачили хоча б одного кримча-
нина, який любить Україну?». А 
стосовно кримськотатарсько-
го народу Панін сказав таку 
фразу: «Татарин, якого Сталін 
недорозстріляв, врізався і по-
вернувся до Криму. Ви самі із 
Криму? Бачили дерева вздовж 
дороги на Перевальне? Для 
кожного татарина по дереву».

СОРОЧИНСЬКИЙ 
ЯРМАРОК ВІДВІДАЛИ  

80 ТИСЯЧ ОСІБ

Про це повідомили у відділі у 
зв‘язках з громадськістю 

Полтавського облуправлін-
ня міліції. За його даними, в 
перший день роботи ярмарку 
по лінії ДАІ виявлено 5 фактів 
порушення чинного законо-
давства, троє громадян за-
тримано за керування авто-
мобілем у нетверезому стані, 
тому їхні машини знаходяться 
на штрафмайданчиках.

У ярмарку беруть участь 
307 підприємств, організацій, 
установ з них – 230 приват-
них, більш як 300 майстрів на-
родних промислів і 50 закладів 
громадського харчування. На 
ярмарку широко представлені 
всі галузі промисловості. У ви-
ставці беруть участь всі області 
України і низка країн СНД.

Сорочинський ярма-
рок-2013 відбувається з 20 по 
25 серпня. Ярмаркова площа 
становить більш як 16 гекта-
рів. Щороку Сорочинський яр-
марок відвідує близько 1 млн. 
осіб. Указом президента Украї-
ни від 1999 року Сорочинський 
ярмарок одержав статус націо-
нального.

ГОГОЛЬ-ФЕСТ 
ВІДКРИЄТЬСЯ ДВОМА 

ПЕРФОМАНСАМИ

Шостий Гоголь-фест відкри-
ється 13 вересня двома 

перформансами: театральним і 
музичним. Театральний перфо-
манс «Не бог, не цар і не герой» у 
постановці Владислава Троїць-
кого за участю Дахи Брахи, Port 
Mone, Dakh Daughters. Як пові-
домляється на сайті ГогольFesta, 

Троїцький об’єднає все – театр, 
музику, цирк, проекції, елементи 
шоу знаменитого французького 
повітряного гімнаста Стефано 
Рікардела та ін. Друга частина 
відкриття фестивалю – музичний 
кіноперфоманс «Коло Дзиги. 
Хліб».Центр Довженка предста-
вить на ньому відреставрований 
художній фільм «Хліб» (реж. Ми-
кола Шпиківський, 1929 р.) в му-
зичному супроводі білоруського 
гурту Port Mone. ГогольFest три-
ватиме до 22 вересня.

ПОМЕРЛА НАЙСТАРІША 
УКРАЇНКА

У Києві на 111-му році життя 
померла найстаріша українка 

Євгенія Тебенчук.

Своє довголіття вона по-
яснювала «позитивним на-
строєм на життя, любов’ю до 
людей і правильним харчуван-
ням». «Не треба переїдати і 
зловживати м’ясними страва-
ми», – казала довгожителька. 
Євгенія Тебенчук народилася 15 
січня 1902 року в селі Черняв-
ка Липовецького району на Ві-
нничині. Вона пропрацювала 62 
роки вчителем і часто оповідала, 
що в її родині вже були довгожи-
телі: бабуся дожила до 100 років, 
а прабабуся – до 103. У Тебенчук 
було п’ять поколінь нащадків: 
донька, двоє онуків, троє прав-
нуків і один праправнук. Її чоло-
вік загинув під час війни у 1942 
році в партизанському загоні в 
Смоленській області, а четверо 
дітей померли під час Голодомо-
ру-геноциду в 1932-1933 роках. 
Жінка померла 9 серпня через 
ішемію серця. Є.Тебенчук похо-
вали на Звіринецькому цвинтарі 
в родинному склепі.

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій
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ДЖОН КЕРРІ ПРИВІТАВ 
УКРАЇНУ З ДНЕМ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

США вітають Україну з 22-ю річ-
ницею Незалежності й заяв-

ляють про свою підтримку у вико-
нанні умов Європейського Союзу, 
необхідних для підписання угоди 
про асоціацію. Про це йдеться в 
заяві держсекретаря США Джона 
Керрі, яку він зробив від імені пре-
зидента США Барака Обами з на-
годи Дня Незалежності України.

«Американський та український 
народи поділяють славну історію 
як партнери і як друзі. Кожний день 
ми працюємо разом над спільними 
важливими питаннями, починаючи 
від сприяння економічному зрос-
танню та диверсифікації джерел 
енергетики до співробітництва в 
питаннях ядерної безпеки та нероз-
повсюдження ядерної зброї», – на-
голошується в заяві.

Керрі запевнив також у тому, що 
США залишаються «відданими на-
шим українським партнерам, в той 
час як ви працюєте над тим, щоб 
стати процвітаючою європейською 
демократією з вільною й відкритою 
економікою». «Ми рішуче підтриму-
ємо виконання Україною умов Єв-
ропейського Союзу для підписання 
угоди про асоціацію та глибоку і 
всеосяжну зону вільної торгівлі на 
Вільнюському саміті в листопаді», – 
заявив держсекретар США.

ХТО ВИ, БРЕДЛІ МЕНІНГ?
Дейвид Кумбас, адвокат інфор-

матора сайту Wikileaks Бредлі 
Менінга, який отримав 21 серпня 
35 років в›язниці, сподівається, 
що його клієнта буде помилувано. 
Раніше правник заявляв, що має 
намір направити прохання про по-
милування на ім’я президента США 
Барака Обами.

Тим часом, 22 серпня телеканал 
NBC News опублікував лист Менін-
га, в якому він заявляє, що відчуває 
себе жінкою, просить називати його 
Челсі Менінг і висловлює бажання 
почати гормонотерапію найближ-
чим часом.

Під час судового процесу сторо-
на захисту, зокрема, припустила, 
що боротьба Менінга з його жіно-

чою сутністю стала одним із фак-
торів, під впливом яких він прийняв 
рішення про розголошення таємної 
інформації. 

Менінга було заарештовано в 
травні 2010 року в Іраку, де він про-
ходив службу. Він зізнався в тому, 
що передав сайту Wikileaks для 
публікації відеозапис ударів з по-
вітря, в результаті яких були вбиті 
мирні громадяни, сотні тисяч до-
повідей про інциденти на фронтах 
війни в Афганістані та Іраку, досьє 
на ув›язнених в›язниці Гуантанамо 
і близько 250 тисяч дипломатичних 
депеш держдепартаменту США.

Військовий суд США 21 серпня 
засудив Меннінга до 35 років тю-
ремного ув›язнення. Вирок виявив-
ся м›якшим, ніж 90 років в›язниці, 
які загрожували йому. Звинувачен-
ня вимагало для Меннінга 60 років 
в›язниці. Вирок дозволить тепер 
уже колишньому військовику, якому 
нині 25 років, вийти на волю до того, 
як йому виповниться 60 років, і пре-
тендувати на звільнення у віці при-
близно 35 років.

КОНГРЕС В ОЧІКУВАННІ 
НОВИХ БЮДЖЕТНИХ 

БАТАЛІЙ
Наступного місяця американ-

ські законодавці повернуться 
з літніх вакацій, а до 1 жовтня їм 
необхідно вирішити питання про 
фінансування федерального уря-
ду. Група республіканців погрожує 
довести справу до дефолту, якщо 
Конгрес не відмовиться від фінан-
сування запропонованої Бараком 
Обамою реформи системи охоро-
ни здоров’я – так званого «Закону 
про доступну медичну опіку».

Президент Обама підписав за-
кон про реформу системи охоро-
ни здоров’я ще в 2010 році, однак 
дебати щодо її запровадження 
все ще тривають. Прихильники й 
противники реформи ведуть ре-
кламні кампанії на телебаченні в 
надії заручитися підтримкою гро-
мадськості. Деякі республіканці 
вимагають, щоб Конгрес відмовив 
у фінансуванні реформи в рамках 
будь-якої угоди щодо загальних 
державних витрат, яку необхідно 
укласти в жовтні. Однак кілька чіль-
них конгресменів-республіканців 
виступають проти відмови у фінан-
суванні, і це питання стало пред-
метом розбіжностей в лавах партії.  
Спроби позбавити «Обамакер» 
(ObamaCare) фінансування іні-
ційовані активістами «Руху чаю-
вання». Стратег Республіканської 
партії Форд О’Коннелл застері-
гає республіканців проти цього. 
«Це дуже ризикована стратегія, 
яка обернеться проти республі-
канців у вкрай важливий момент, 
коли вони намагаються змінити 
свій імідж напередодні виборів 
2014 року, щоб збільшити число 
мандатів у Конгресі», – зазначив 
О’Коннелл.

АНБ ПЕРЕВИЩУВАЛО 
СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ  

В ХОДІ СТЕЖЕННЯ

За повідомленням газе-
ти Washington Post, Агентство 

національної безпеки США (АНБ) 
щорічно допускає тисячі порушень 
прав на захист приватного життя й 
багаторазово перевищувало свої 
повноваження після 2008 року, 
коли Конгрес наділив це відомство 
новими розширеними правами.

Більшість порушень стосува-
лися несанкціонованого стежен-
ня на території США за амери-
канцями чи іноземцями, котрі 
становлять інтерес для спецслужб. 
Йдеться як про серйозні порушен-
ня, так і про друкарські помилки, 
які призвели до випадкого перехо-
плення електронної пошти та теле-
фонних дзвінків, повідомила газета, 
посилаючись на дані внутрішньої 
перевірки та на інші таємні доку-
менти.

В’ЯЗНЯМ ГУАНТАНАМО 
НЕ ДОЗВОЛИЛИ ЧИТАТИ 

СОЛЖЕНІЦИНА
Адміністрація американської 

в’язниці в Гуантанамо не дозво-
лила передати одному з ув’язнених 
примірник книги «Архіпелаг ГУЛАГ» 
Олександра Солженіцина.

Про це повідомляється на сайті 
правозахисної організації Reprieve, 
що забезпечує юридичну підтрим-
ку Шакеру Аамеру – британському 
громадянинові, якого влада США 
підозрює в тероризмі.

За інформацією захисників, 
правники передали в камеру книгу 
Олександра Солженіцина під час 
свого останнього візиту в Гуанта-
намо, де їхній підопічний перебу-
ває вже одинадцять років. Потім 
з’ясувалося, що Аамер книгу так і 
не отримав. У Reprieve зазначають 
також, що раніше в пресі повідо-
млялося, ніби адміністрація тюрми 
не дозволила ув’язненим читати 
роботи сучасного американського 
письменника Джона Грішема. Сам 
Грішем написав щодо цього гнівну 
статтю, але уряд потім заявив, що 
з його книгами трапилося непоро-
зуміння.

«Архіпелаг ГУЛАГ» – найбільш ві-
домий твір Солженіцина, який опо-
відає про репресії в Радянському 
Союзі в період з 1918 по 1956 рік. 
Роботу над книгою автор закінчив 
у кінці 1960-х, а в 1970 йому прису-
дили Нобелівську премію миру «за 
моральну силу, з якою він слідував 
непорушним традиціям російської 
літератури». У Reprieve заявляють, 
що фактично американський уряд 
в особі адміністрації Гуантанамо 
забороняє ті самі книги, які колись 
були під забороною в СРСР, і тим 
самим підриває підвалини амери-
канського суспільства.

ПРОРИВ У СТВОРЕННІ 
ГНУЧКИХ СМАРТФОНІВ  

І ПЛАНШЕТІВ
Група вчених Техаського універ-

ситету показала 22 серпня один 
із ключових елементів, який зможе 
дати старт стрімкій еволюції гнуч-
кої електроніки – радіомодуль із 
графену, який функціонує досить 
швидко для того, щоб транслюва-
ти, приймати і обробляти сигнали 
зв’язку.

На роль матеріалу для створення 
гнучких електронних схем є безліч 
кандидатів, проте у всіх є проблеми. 
Одні матеріали не дають можливос-
ті створити досить швидкі схеми, 
інші дозволяють це зробити, про-
те ціна таких деталей виявляється 
надмірно високою для масового 
виробництва. 

За словами Дежі Акінванде, 
інженера з електротехніки та об-
числювальної техніки Техаського 
університету в Остіні, керівника 
проекту, вченим вдалося знайти ви-
хід із ситуації з допомогою графено-
вих транзисторів. «Я думаю, що нині 
ми цілком можемо говорити про 
гнучкі смартфони, планшети та інші 
пристрої зв’язку», – підкреслив він.
Нагадаємо, що графен являє со-
бою двовимірну решітку, створену 
з шару атомів вуглецю товщиною 
в один атом. Цей матеріал має не-
звичайні механічні та електричні 
властивості, завдяки чому багато 
хто називає його дуже перспектив-
ним для мікроелектроніки.Повідо-
мляється, що розробники зуміли 
розташувати деталі радіомодуля на 
гнучкій підкладці з полімеру і змуси-
ти їх перемикатися мільярди разів 
на секунду – з частотою 2,4 ГГц для 
технології Bluetooth і 1 ГГц для мо-
більного зв’язку. При цьому макси-
мум частоти дійшов до 25 ГГц.

ВІЛ-ПОЗИТИВНИЙ 
ДІАГНОЗ ЗАГАЛЬМУВАВ 
ПОРНОІНДУСТРІЮ США
Американська асоціація філь-

мів для дорослих (The adult 
film industry’s trade association) ого-
лосила про мораторій на зйомки 
після того, як у одного з акторів, 
ім’я якого не розголошується, було 
виявлено ВІЛ-інфекцію. Сексуальні 
партнери актора нині також тесту-
ються на ВІЛ.

Даяна Дюк, виконавчий дирек-
тор Асоціації порновиробників за-
явила, що мораторій не буде знято 
доти, доки залишається ризик по-
дальшого поширення хвороби. При 
цьому вона висловила сумнів, що 
актор заразився на знімальному 
майданчику.

Схожа ситуація склалася влітку 
минулого року, коли після спалаху 
сифілісу, внаслідок якого майже 
десяток акторів було заражено цією 
статевою хворобою, також було 
введено мораторій на зйомки.

ПРЕПАРАТОМ,  
ВІД ЯКОГО ПОМЕР 
МАЙКЛ ДЖЕКСОН, 
СТРАЧУВАТИМУТЬ 

ЗЛОЧИНЦІВ
Лікарський препарат пропофол, 

який став причиною смерті спі-
вака Майкла Джексона, викорис-
товуватиметься для приведення у 
виконання смертних вироків в аме-
риканському штаті Міссурі. Про це 
23 серпня повідомили в офісі гу-
бернатора штату.

Лікар Конрад Мюррей, який пра-
цював з Джексоном, призначив спі-
вакові пропофол як засіб від безсо-
ння. Джексон помер 25 червня 2009 
року на 51-му році життя від пере-
дозування сильнодіючими препа-
ратами. У кінці листопада 2011 року 
американський суд засудив Мюр-
рея до чотирьох років в’язниці за 
ненавмисне вбивство. За версією 
слідства, він дав музикантові над-
мірну дозу пропофолу, який у вза-
ємодії з іншими ліками, у тому числі 
заспокійливими, став причиною за-
гибелі співака.

Штат Міссурі стане першим 
використовувати пропофол для 
приведення у виконання смерт-
них вироків. Раніше Міссурі й 
майже три десятки інших штатів, 
де дозволено смертну кару, ви-
користовували для її виконання 
суміш з трьох препаратів, вироб-
ники яких в даний час заборони-
ли їх використання в смертельній 
ін’єкції. Тим часом, стурбованість 
щодо смертної кари стала причи-
ною подачі до суду декількох по-
зовів по всій країні, в тому числі, 
в Міссурі. Деякі штати скасували 
смертну кару. З усіх цих причин 
кількість страт різко скоротилося, 
зокрема, в Міссурі було винесе-
но всього два смертних вироки з 
2005 року.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій 
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КРАЙОВА УПРАВА  
СПIЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ  
МОЛОДI В АМЕРИЦI

Вітає 
Iєрархів українських церков, світову управу СУМ, 
усі управи осередків та  булави відділів юнацтва 
СУМ,  членів і прихильників та весь український 
народ в Україні й діяспорі з великим святом –

ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ!

СЛАВА УКРАЇНI! ГЕРОЯМ СЛАВА!

За  Крайову Управу СУМ:
 Андрій Бігун, голова

 Мирон Приймак, секретар
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Український Конґресовий  
Комітет Америки, Інк.

UKRAINIAN CONGRESS  
COMMITTEE  OF AMERICA, INC.

щиро вітає українську громаду  
в США з нагоди

ХХII Річниці Відновлення 
Незалежности України!

Наші вітання шлемо 
українському народові та віримо,  

що Боже Провидіння
подасть йому силу та мудрість  

у цей складний час, коли 
вирішується доля України.

Щиро вітає 
українську громаду

з нагоди
22-ої Річниці

Незалежности України

Слава Україні!

Злучений Український 
Американський

Допомоговий Комітет – 
ЗУАДК
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шлях, істина, життя

Минулої  неділі, 17 серп-
ня, в Києві, на лівому 

березі Дніпра, освятили 
головний храм Української 
греко-католицької церкви – 
Патріарший собор Воскре-
сіння Христового. Участь в 
урочистостях взяли понад 
20 тисяч вірян, 50 єпис-
копів та 700 священиків з 
різних куточків України та 
світу.

Уже в п’ятницю по обіді Київ 
розцвів тисячами вишиванок й 
заговорив українською мовою 
з сотнями діалектів та акцен-
тів – на Хрещатику, в підземці, 
кав’ярнях, «Пузатій хаті» й на Во-
лодимирській гірці. Й уперше за 
тиждень нашого перебування в 
Україні почало здаватися, що 
Київ – таки столиця України.

Напевне, глибоко символіч-
но, що урочистості освячення 
Патріаршого собору Воскре-
сіння Христового Української 
греко-католицької церкви роз-
почалися  на Володимирській 
гірці, де в суботу, 17 серпня, 
о 3-й годинi по полудні глава 
УГКЦ Блаженнiший Святослав 
провiв молебень перед святим 
рiвноапостольним князем Во-
лодимиром. Разом з ним моли-
лися 50 єпископiв-членiв Сино-
ду, який щойно завершив свою 
роботу, та понад шiсть тисяч 
вiрян, серед яких, напевне, най-
помітнішою й найчисельнішою 
були «Матері в молитві», які цьо-
го ж дня також провели в Києві 
своє всеукраїнське зібрання. 

«Київ був хрещений у Днiпрi, 
тут ми стали єдиним народом. 
Тому я сьогоднi вiдкриваю 

обiйми всiм: православним, 
протестантам i просто добрим 
людям. I кличу всіх: будьмо ра-
зом!»- наголосив Блаженніший 
Святослав. 

О 6-й годині вечора 17 
серпня патріарший собор 
Воскресіння Христового зу-
стрічав урочисту процесію із 
главою УГКЦ на чолі, який вніс 
до храму мощі апостолiв Пе-
тра i Павла та Андрiя Перво-
званного. У престол заклали 
й мощi двох римських пап, за-
мучених на територiї України 
– Климентiя та Мартина, а та-
кож священномученикiв – Йо-
сафата Кунцевича, Миколая 
Чарнецького та Йосафата Ко-
циловського. Участь в урочис-
тій вечірній взяв і архиєпископ-
емерит УГКЦ, Блаженніший 
Любомир Гузар, який у 2002-

му році заклав наріжний камінь 
Патріаршого собору. Всенічна 
й нічні чування продовжилися 
майже до опівночі.

Наступного дня, о 8-й го-
дині ранку, зайшовши на Хре-
щатику до метро, помітили, 
що добра половина пасажирів 
нашого вагону вбрана у виши-
ванки. «Слава Ісусу Христу!» 
– привіталися до незнайомого 
літнього чоловіка, що стояв по-
ряд, й він, усміхнувшись, відра-
зу ж відповів: «Слава навіки!» 
Отже, рухаємося в правиль-
ному напрямку. А вже на стан-
ції «Лівобережна» весь шлях 
від підземки до Микільської 
Слобідки, де був колись одно-
йменний хутір, а тепер постав 
Патріарший собор УГКЦ, запо-
внив український празниковий 
люд – у вишиванках, з корог-

вами, національними прапора-
ми. Підмічаємо, що попереду 
нас майоріє грецьке знамено – 
це українська громада з Греції, 
італійське – отже, йдуть укра-
їнці Італії, іспанське – українці 
Іспанії також тут, американське 
– і серце забилось частіше... 
З висоти пташиного польоту 
(Українське телебачення вело 
прямий репортаж величної по-
дії) та стежка нагадувала веле-
людну всепланетарну прощу.

Серед тих, хто прямує на 
Божественну літургію, впізна-
ємо Мирослава Мариновича, 
одного з очільників Українсько-
го католицького університету 
(УКУ). Вітаємося, обнімаємо-
ся, як давні друзі, хоча бачи-
лися лише один раз у житті – в 
Нью-Йорку. 

- Це великий момент, – каже 
М.Маринович, – тому що на Лі-
вому березі утверджується го-
ловний храм греко-католиків 
України, і є в тому великий сенс. 
Тому що за цим рішенням, щоб 
дати греко-католикам лівий, а 
не правий берег, як історично 
годилося б, стояла велика полі-
тика. Але ця політика обернула-
ся для її носіїв великими втрата-
ми. Тому що, якщо ви вийдете на 
Володимирську гірку, то поба-
чите перед собою цей прекрас-
ний храм і кожен запитає: «А що 
це за храм такий?»  І зразу ж всі 
утверджують присутність греко-
католицької громади тут, у Києві. 
Часом зла воля породжує добрі 
вчинки. Якщо ви почитаєте по-
слання Блаженнішого Любо-
мира про один Божий народ на 
Київських горах, то там виписа-
на споконвічна ідея об’єднання 
українських християн, яку спо-
відував і патріарх Сліпий.

Для мене, як для керівника 
УКУ, це нагода побути разом 
з греко-католицькою грома-

дою світу. Ніхто точно не знає, 
скільки в Україні сповідників 
греко-католицької віри, кру-
титься цифра 5 мільйонів, але 
вона, звісно, неточна. Вчора 
надзвичайно милі гарні зу-
стрічі були біля Святого Во-
лодимира на Володимирській 
гірці, мав нагоду побачитися 
з такими людьки, з якими не-
відомо чи коли міг би зустрі-
тися. 

ДЕНЬ ВОСКРЕСIННЯ: 
380 РОКIВ ПОТОМУ

У 2002 році Синод 
єпископів УГКЦ ухвалив 
рішення про перенесення 
осідку глави УГКЦ до Ки-
єва та побудову Патріар-
шого собору Воскресіння 
Христового на лівому бе-
резі Дніпра. Будівництво 
комплексу розпочалося 
9 вересня 2002 року. 27 
жовтня того ж року відбу-
лося освячення наріжного 
каменя собору за участю 
тодішнього глави УГКЦ 
Блаженнішого Любомира 
Гузара.

З 2002 року на його те-
риторії відбувалися Бого-
служіння в тимчасовій мо-
литовній каплиці. В 2007 
році зловмисники спалили 
її. Натомість було побудо-
вано храм Благовіщення 
Пресвятої Богородиці.

21 серпня 2005 року 
на площі біля храму від-
булися урочистості з на-
годи перенесення осідку 
глави Церкви зі Львова до 
Києва. 27 березня 2011 
року в Патріаршому собо-
рі Воскресіння Христового 
відбулася інтронізація но-
вообраного предстоятеля 
УГКЦ Блаженнішого Свя-
тослава Шевчука. 

Будівництво храму не 
завершено – нині в соборі 
тривають оздоблювальні 
роботи.

В урочистостях взяли  участь понад 20 тисяч вірян, 50 єпископів та 700 священиків з різних куточків України та світу
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спільного свята. А оці спонтанні 
оплески, якими люди зустріча-
ють Блаженнішого Святослава 
свідчать, що наша церква має 
великий потенціал і великий ду-
ховний  авторитет. 

Нас наздоганяють письмен-
ник Василь Шкляр з дружиною. 
Зустрічаємося, обнімаємося, як 
давні добрі приятелі, хоча також 
також бачилися лише один раз – 
у Йонкерсі.

- У нас особливе ставлення 
до греко-католицької церкви, – 
каже Василь Шкляр, – хоча нас на 
сході України хрестили підпільно, 
в православній церкві, підзвітній 
Москві. Помітно, як зараз бага-
то молодих людей, зокрема, в 
Києві, тягнуться до греко-като-
лицької церкви, особливо ті, що 
знають її історію, знають, що ця 
церква дала незрівнянні прикла-
ди страстотерпців. Українська 
греко-католицька церква найтіс-
ніше була пов’язана з національ-
но-визвольним рухом. Вона не 
тільки схвалювала, підтримувала 
чи давала мовчазну згоду, вона 
боролася навіть у катакомбах – й 
у цьому її особлива роль у нашо-
му духовному житті. Через те я 
часто ходжу на Аскольдову мо-
гилу, де також є греко-католиць-
ка  церква. Тепер, дякувати Богу, 
буде й Патріарший собор. Дуже 
гарне місце, де постав цей храм, 
я навіть хотів би тут жити.  

До слова, довкола нового 
собору височіють новобудови. 
На багатьох з них  вивішено ре-
кламні заклики на кшталт «Про-
дам квартиру – недорого». Ми 
зателефонували, поцікавилися: 
трикімнатне помешкання з «єв-
роремонтом», як люблять казати 
в Україні, і виглядом на Дніпро 
пропонують за 250 тисяч дола-
рів, 6-кімнатне, без ремонту, – за 
290 тисяч, звісно, доларів.

А тим часом майдан довкола 
собору вщерть заповнюється 
прочанами. Ми встигли акреди-
туватися ще кілька днів тому, за 
що безмежно вдячні Квітці Се-
манишин з Нью-Джерзі, одній з 
найактивніших лідерів товари-
ства «Провидіння» добре знаній 
серед українства Америки. 

Собор, площа якого сягає по-
над 1100 квадратних метрів, вмі-
щає близько трьох тисяч прочан. 
Багатьом з них місця на вулиці 
довелося займати ще до світан-
ку. Ті, хто не потрапив всереди-
ну храму, стоять, вдивляючись 
пильно у два величезні екра-
ни, на яких транслюватиметь-
ся Архиєрейська Божественна 
літургія. 8:15 ранку, а ртутний 
стовпчик уже піднявся майже до 
30-градусної позначки за Цель-
сієм.

Помічаємо Арсенія Яценюка. 
Не загордився, впізнає. Вітає-
мося. Принагідно кілька слів для 
преси:

- Звісно, я дуже радий, що в 
Києві, серед цих новобудов, по-
став Патріарший храм Україн-
ської греко-католицької церкви. 
Але тут ще дуже багато роботи 
– і в прямому, будівельно-опо-
ряджувальному сенсі, й вищо-
му – духовному. Бо сама будівля 
не приносить віри. Віру в храми 
приносять люди. Я вірю, що з 

цього храму ширитиметься дух 
віри Христової і духовності по 
всій Україні. А греко-католиків в 
Україні стільки ж, скільки сповід-
ників православної віри Москов-
ського патріархату.

Напередодні нам вдалося по-
знайомитися з групою українців, 
які прибули на  освячення собору 
з Америки та Канади. 

Адріан Салюк з Фініксу, що 
в Аризоні (багато років поспіль 
працював слідчим економічних 
злочинів – «розплутував» коруп-
ційні злочинні схеми у США), – 
один із них. Він не міг стримати 
сліз, коли ми попросили його 
поділитися своїми враженнями. 
«Це один з найважливіших мо-
ментів  у моєму житті, не вірить-
ся, що український нарід спро-
мігся на такий храм»,- каже він.

Ярина Робертс з родиною 
діставалися з канадського 

Вінніпегу майже добу з дво-
ма пересадками в Парижі та 
Франкфурті.

- Ми у вишиванках отак і ле-
тіли, – розповідає вона також 
крізь сльози. – На французь-
кому летовищі нас люди фото-
графували й ми їм позували з 
великою гордістю й гідністю. 
Освячення Патріаршого гре-
ко-католицького собору – це 
найбільший дарунок для моєї 
бабуні. Вона дуже хотіла з нами 
летіти також, але їй 95 років й 
ми просто не наважилися бра-
ти її в таку далеку дорогу. Але 
душею, вірою й серцем вона 
також серед тисяч людей, які 
сьогодні моляться в цьому хра-
мі й під його стінами.

Головну браму храму роз-
чинено навстіж. З обох боків 
сходів урочисто вишикували-
ся пластуни в одностроях, за 
ними віряни з різних регіонів 
України та світу з корогвами, 
утворюючи живий людський 
коридор.Тричі б’ють дзвони. 
Майдан стихає. Розпочина-
ється урочистий процесійний 
хід: першими йдуть семіна-
ристи, за ними священики, 
серед яких впізнаємо й своїх, 
американських, владику Сте-
фана Сороку, владику-емери-
та Василя Лостена, владику 
Павла Хомницького... Зами-
кає процесійний хід в оточенні 
чотирьох семінаристів глава 

УГКЦ Святослав Шевчук. Він 
призупиняється, благословля-
ючи прочан, а вони у відповідь 
хрестяться, вклоняються та зо-
всім по-світському плескають 
у долоні й махають рукою.

Перед освяченням престолу 
верховне духовенство вклякло 
на коліна й помолилось. Згід-
но з чином освячення, спершу 
предстоятель та єпископи ми-
ють престол водою та милом. 
Тоді святитель поливає тричі 
навхрест трапезу добірним 
вином, розтирає руками. Далі 
подають трояндову воду, яку 
витирають губками. Після цьо-
го подають миро, яким святи-
тель помазує престол і стовпи 
з обох боків.

Блаженніший Святослав 
обійшов престол із святими 
мощами, поставив їх на тра-
пезі. Мощі вклав у престіл та 
залив їх воскомастикою. За-
вершилось освячення престо-
лу окропленням святою водою 
покривала, яким накрили тра-
пезу. В Патріаршому соборі 
престол застелили вишиваним 
покривалом.

Під час того, як в храмі віря-
ни проказували «Символ віри», 
єпископи вітали один одного 
із освяченням престолу храму, 
обходячи навколо нього. Опіс-
ля предстоятель УГКЦ Святос-
лав Шевчук роздав освячений 
хліб присутнім священикам, а 

єпископи та отці прийняли та-
їнство причастя.

Глава УГКЦ відправив Служ-
бу Божу разом із членами 
Синоду, Папським нунцієм 
Едвардом Томасом Ґаліксо-
ном, кардиналом Аюдрісом 
Юзасом Бачкісом – Папським 
посланцем та римо-католиць-
кими владиками. Папський 
легат виголосив привітання 
литовською, а поблагословив 
усіх присутніх українською: 
«Моя участь, як спеціального 
посланця Папи, в урочистому 
відзначення 1025-ліття хре-
щення Київської Русі й на освя-
ченні Катедрального собору 
Воскресіння Христового озна-
чає відчутний знак близькості, 
турботи та любові Папи Фран-
циска до Української греко-ка-
толицької церкви». 

Урочиста процесія із єпис-
копами та главою церкви ви-
ходить із Патріаршого собору. 
Люди вітають духовенство, яке 
прямує до вод Дніпра-Славу-
ти. Блаженніший Святослав 
Шевчук освячує воду у най-
більшій ріці України, на лівому 
березі якої звели Патріарший 
собор Воскресіння Христово-
го. Патріарх тричі опускає свя-
тий хрест у воду та здійснює 
чин її освячення.

«Як довго ми йшли до цьо-
го дня? 380 років. 380 років 
з того дня, коли нас було ви-
гнано з собору і ми втратили 
Катедральний храм у Києві. 
Це сталося 12 липня 1633 року 
на свято Петра і Павла. І сьо-
годнішня урочиста академія 
буде ні чим іншим, як перека-
зом історії повернення нашої 
Церкви до стольного града 
Києва», – нагадав глава УГКЦ, 
звертаючись до вірян та гостей  
урочистостей вже у головно-
му  мистецькому палаці  країни 
«Україна», де в неділю ввече-
рі відбулася урочиста акаде-
мія. – Сьогоднi український 
народ отримав новий собор 
Воскресiння Христового як 
знак непорушної присутностi 
мiж нами воскреслого Христа. 
Такими днями, як сьогодні, пи-
шеться історія. Нашого народу 
і нашої Церкви...»

Катерина Боруш
Нью-Йорк – Київ –  

Нью-Йорк

Патріарший собор ви-
сотою 50 метрів, загаль-
ною площею 3206 кв. 
метрів вміщує 1500 осіб 
і будується впродовж 12 
років. Спорудити його 
греко-католики могли б 
набагато швидше, однак 
церковне керівництво ка-
тегорично відмовилося 
від підтримки великого 
бізнесу і можновладців. 
З цього приводу  влади-
ка Гузар висловився так: 
«Ми маємо таку позицію, 
що не хочемо приймати 
пожертв від офіційних ор-
ганів. Бо це завжди тяг-
не за собою певну, так 
би мовити, «вдячність». 
Ми хочемо бути Церквою 
свобідною, щоби пожерт-
ви не перешкодили нам 
сказати правду, коли її 
треба сказати».

А восени 2007 року 
було проведено збір по-
жертв через поширен-
ня так званих «цеголок». 
Придбавши таку цеглинку 
номіналом 10, 50, 100, 
500 та 1000 гривень, 
жертводавець з будь-
якої країни світу вносив 
свій посильний внесоку 
у спільну справу. На мо-
мент освячення собору 
було придбано 119 662 
«цеголок» на суму 9 695 
325 гривень.

Архиєрейська Божествена літургія в соборі Воскресіння Христового

Згідно з чином освячення, спершу предстоятель та єпископи миють престол водою та милом



33 (242) Серпень 22, 201318

Рідна школа Українознавства в Пасейку  
(штат Нью-Джерзі) оголошує набір учнів  

на новий 2013-2014 навчальний рік. 

Просимо записувати своїх дітей віком від чотирьох  
до п’ятнадцяти років (садочок, дошкілля, 1-11 класи). 

В школі вони зможуть вивчати українську мову  та літературу, історію  
та географію України, українську культуру та християнську етику.

Контактний тел.: (973) 234-4783

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

потребує  
кваліфікованих  
вчителів 
на 2013-2014  
навчальний рік

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

потребує  
кваліфікованих  
вчителів 
на 2013-2014  
навчальний рік
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дзеркало доля і воля 
Маємо, доле, свободу і вічну журу.  
Маємо щастя, яке не мина, бо єдине —  
Подумки, пошепки досповідатись Дніпру  
Серцем, очима і словом твоїм, Україно.

Ви, не розвіяні часом і лихом слова,  
Ви, не дотовчені ціпом і стресами нерви,  
Тут, на вітрах і вогнях, де лягає трава  
На голоси, на віки, на чуби і шедеври,

Дайте напитися волі, що світ продима,  
І наодинці почути, як важко — бідою! —  
Камінь росте на могилі і гусне пітьма  
Там, де пороги ростуть під ясною водою.

Павло Гірник



Дорогою з Нью-Йорка до 
Києва випала можливість 

провести цілих 10 годин в Ам-
стердамі. Найперше нас цікавив 
Амстердам Вінсента Ван Ґоґа. 
Отож, діставшись з центру міста 
трамваєм до музею знаменито-
го художника, змушені були ста-
ти у хвіст довжелезної на цілий 
квартал черги. Змушені, тому 
що, якби ретельніше підготува-
лися до поїздки, то могли б оми-
нути «стояння», до якого  виро-
бився імунітет ще з радянських 
часів. З’ясувалося, що крім «жи-
вої черги», існує також «електро-
нна» й ті, хто купив квиток через 
інтернет, заходять до музею ав-
томатично. Такі ж прості смертні 
туристи, як ми змушені очікувати 
часто не одну годину. 

Амстердамський музей Ван 
Ґоґа на Музейній площі ( Музе-
умплейн), який  відкрився нещо-
давно після ремонту, такий же 
аскетичний, як і вся Голландія. 
Однак щоденно тисячі  людей 
з усього світу приходять сюди, 
щоб доторкнутися до Ван Ґоґа 
«живого», оригінального, нехай і 
не розгаданого до кінця. Поряд 
з Пікассо, Варголом і Далі він – 
один з найбільш суперечливих 
художників світу. Народився в 
Нідердандах у родині пастора, 
навчався в торгівельній школі, 
був доволі успішним ділером, 
потім вирішив стати проповід-
ником, працював помічником 
пастора, вчителем, був місіоне-
ром, перейнявшись співстраж-
даннями людства, роздав усе 
своє нажите майно бідним, по-
тім навчався в художній академії, 
захоплювався імпресіонізмом, 
лікувався від психічних розладів 
у шпиталі для душевнохворих й, 
зрештою, 29 липня 1890 року по-
кінчив життя самогубством. Хоча 
дослідники кажуть, що помер він 
від втрати крові після поранення, 
яке отримав за два дні до смерті, 
вціливши в себе випадково, коли 
стріляв з револьвера, відлякуючи 
птахів. 

У жодному музеї світу ви не 
знайдете такої багатої колек-
ції творів Вінсента Ван Ґоґа, як 
на його Батьківщині. Тут їх по-
над 200 й ще 700 письмових 
документів. Довго стоїмо біля 
знаменитих «Ірисів», милуємо-
ся «Квітуванням мигдалю». «Не 
підкажете» що означає англій-
ською “blosoom”, – запитує жін-
ка італійської зовнішності. «А-а, 
«цвітіння»!» – швиденько пере-
ходить на італійську й далі без-
упину тараторить і тараторить 
до нас запальною своєю говір-
кою, сподіваючись, напевне, що 
тут, у музеї Ван Ґоґа, люди, які 
прийшли сюди, розуміють один 
одного без перекладача. За пе-
рекладача їм слугують картини 
великого майстра, емоції, почут-

тя й відчуття. Інші сюди просто 
не приходять. Чується  японська,  
французька, іспанська, німецька, 
російська (російська особливо 
часто й повсюдно, мешканцям 
Росії світ тепер став доступ-
ним)...  Шанувальники й просто 
небайдужі їдуть сюди звідусіль, 
з усього світу, щоб доторкнутися 
до першовитоків всепланетар-
ної слави дивного голландця з 
відрізаним вухом. А вона, слава, 
нелегка й неоднозначна.  Для ба-
гатьох Вінсент Ван Ґоґ – геніаль-
ний художник-постімпресіоніст,  
але невдаха з психічними роз-
ладами. Обивателі знають його 
зазвичай завдяки двом речам: 
мистецтву малювати соняшни-
ки й історії з відрізаною мочкою 
вуха, причому щодо другої – про 
художника поінформовані бага-
то більше. Дослідники ж твер-
дять, що 30 відсотків його твор-
чості становлять автопортрети 
(більшість  яких справді із забин-
тованим вухом), 30 відсотків – 
соняшники,  30 відсотків – пше-
ничні поля й решта – все інше.

На запитання, що ж сталося в 
ніч, коли Ван Ґоґ позбувся части-

ни вуха, остаточної відповіді так 
і не існує. Є передісторія. У 1888 
році в місто Арль, де мешкав тоді 
Ван Ґоґ, приїхав його кумир Поль 
Гоген, після чого художники ніби-
то приятелювали, разом писали 
картини, разом ходили на пиво й 
у борделі. Однак з часом Ван Ґоґ 
починає розуміти, що братство 
художників, про яке вони так 
часто говорили, насправді для 
Гогена – порожній звук, й живе 

він під одним з ним дахом  лише 
тому, що житло це оплачує Тео, 
брат Ван Ґоґа. Саме тому одного 
вечора він підкрався з бритвою в 
руках в саду до Гогена, який вий-
шов надвір, але той випадково 
озирнувся й, помітивши Вінсен-
та, втік назад у дім. Збуджений 
Ван Ґоґ же влетів у хату, відрізав 
собі мочку вуха, загорнув її в га-
зету й приніс повії Рахель. Місце-
ва бульварна газета описала це в 

короткій замітці, яка зберігається 
в музеї, так: «Минулої неділі о пів 
на дванадцяту художник на ім’я 
Вінсент Ван Ґоґ, голландець за 
національністю, з’явився в домі 
розпусти №1, покликав дівчину 
на ім’я Рахель й простягнув їй 
частину вуха з такими словами: 
«Бережи цей скарб». Поліція, яку 
відразу ж поінформували про те, 
що трапилося, а це могло бути 
лише справою рук божевільного, 
прийшла вранці в дім до того чо-
ловіка й застала його в ліжку без 
будь-яких ознак життя...» За ін-
шою версією, якої дотримуються 
німецькі вчені-мистецтвознав-
ці, божевілля тут ні до чого. Того 
дня Гоген збирався їхати з Арля: 
склавши свої речі, він вирушив 
в бік борделю, але Ван Ґоґ на-
здогнав його, затіяв бійку, Гоген, 
захищаючись шпагою, відрізав 
Вінсенту частину вуха, після чого 
викинув свою зброю в річку. 

Про перипетії приватного 
життя митця вчені й невчені спе-
речаються до сьогодні.  Без-

заперечною ж лишається його 
геніальність. Недивно ж, що піс-
ля ремонту музей відкрився ви-
ставкою «Вінсент за роботою», 
організатори якої поставили собі 
за мету показати методи пра-
ці художника, в тому числі його 
підхід до підбору фарб, пензлів, 
натури... Шрихи з відтінками 
на деяких картинах можна роз-
дивитися в найменших деталях 
з допомгою мікроскопів. Не ві-
риться, що ці затерті пензлі, ці 
тюбики засохлої фарби, ці моль-
берти належали колись велико-
му художникові.

Інша особливість виставки – 
дві версії знаменитих «Соняшни-
ків», одна з яких належить Лон-
донській національніц галереї. 
Вони виставлені, як і бажав автор 
у листі, що зберегся до сьогодні, 
в одній залі, разом з «Портретом 
Августини Рулен». Що надихнуло 
маестро на любов до соняшни-
ків, достеменно невідомо. Але в 
сучасному світі одна з його «со-
няшникових» картин пішла з мо-
лотка за 35 мільйонів на аукціоні 
Cristie’s. Інші «Соняшники» про-
далися за 82 мільйони доларів!

Раритетами стали не лише по-
лотна, а й епістолярна спадщи-
на художника. Зовсім недавно 
аукційний дім «Profiles in history» 
продав лист Вінсента Ван Ґоґа, 
датований 1890 роком, за 280 
тисяч доларів. Лист голланд-
ського художника на 4 сторінках 
було написано 20 січня – за сім 
місяців до смерті й адресовано 
Жозефу й Марі Жин, власникам 
кав’ярні в Арлі, куди він переїхав 
у 1888 році. Саме їхню кав’ярню  
Ван Ґоґ зобразив на полотні «Ніч-
не кафе» (1888 рік). «Хвороби іс-
нують для того, щоб у черговий 
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довкола світу

Наша довідка: Амстердам (Amsterdam) – столиця Нідерландів. Розташований у провінції Пів-
нічна Голландія в гирлі річки Амстел. Сполучений з Північним морем каналом. Високоурбанізо-
ване місто загальною площею 219,5 кв.км, 12 відсотків яких становлять парки та природні запо-
відники. Населення – 1,5 мільйона осіб, разом з метрополією – 2,4 мільйона. 

Першу письмову згадку про Амстердам датовано 1275 роком. Близько 1300 року він отримав 
міські права. Своїм виникненням місто зобов’язане греблі, що убезпечнювала район від повеней. 
Походження міста зафіксоване в його назві що дослівно означає «гребля на річці Амстел». 

«Золотим століттям» Амстердаму вважається ХVІІ – в цей період місто стає центром світо-
вої торгівлі. У 1602 році тут відкрилася перша у світі фінансова біржа. У 1976 році в Нідерлан-
дах було легалізовано легкі наркотики й Амстердам став центром наркотуризму. Нині в Амстер-
дамі близько 400 кав’ярень, де легально продають маригуану.

Найцікавіші туристичні об’єкти: музеї Ван ¥оґа, Рембранта, Гермітеж,  квітковий ринок, квар-
тал червоних ліхтарів. Три хреста Святого Андрія на гербі та прапорі Амстердама позначають 
три чесноти міста: звитяга, твердість і милосердя. Народна традиція пов’язує ці хрести також з 
трьома погрозами цьому місту: водою, вогнем і епідемією.

Образна назва – Північна Венеція. Її місто дістало через систему добре спланованих каналів, 
спорудження яких активно здійснювалось у XVII столітті. В 2010 році канали Амстердаму зане-
сено до об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

НА ПОБАЧЕННЯ 
ДО ВАН ¥О¥А

Північна Венеція – Амстердам

Музей Ван ¥оґа – одна з візитівок Амстердаму



раз нам нагадати, що ми зробле-
ні не з дерева...», – пише Вінсент 
Ван Ґоґ. 

Шкода, що маестро, який до-
волі часто бідував за життя,  ніко-
ли не дізнається справжньої вар-
тості свого таланту. Бо за своє 
життя  великий художник продав 
лише одну картину, та й то завдя-
ки протекції Тулуза-Лотрека. 

З другого погляду (вперше 
ми познайомилися з цим міс-
том років двадцять тому), Ам-
стердам  видався нам більш 
приземленим, ніж тоді. Напев-
не, після Нью-Йорка  всі міста 
світу здаються приземленими. 
Амстердам же не просто при-
землений – географічно він 
заземлений, бо знаходиться 
на метр, а то й два нижче рівня 
моря. Буквально в останню го-
дину перебування в Амстерда-
мі ми взяли квитки на туристич-
ну яхту й вирішили прогулялися 
Північною Венецією, як назива-
ють у світі це місто. З борта яхти 
відкривається зовсім інший 
Амстердам. Канали, тисячі ка-
налів, якими помережене міс-
то й з якими кількісно можуть 
позмагагатися хіба що вело-
сипеди й тюльпани, не просто 
важливий засіб комунікації, а й 
неабияка окраса міста. Неда-
ремно ж у 2010 році цю водя-
ну мережу занесли до світової 
спадщини ЮНЕСКО. 

Амстердам розташований на 
північному заході Нідерландів 
у провінції Північна Голландія в 
гирлі річки Амстел на березі за-
токи Ейсселмер. Амстел, проті-
каючи амстердамським серед-
містям, утворює мережу каналів 
і проток, крім того, окремим ка-
налом місто з’єднане з Північним 
морем.

Пропливаємо повз гігант-
ський піратський корабель – 
копія в натуральну величину  
вітрильника XVII століття «Ам-
стердам», неподалік від одного 
з найбільших  наукових музеїв 
світу «Nemo». Позаду лишається 
старий морський порт, звідки ви-
рушали експедиції Ост-Індської 
компанії, здалеку видніється 
фортечна вежа плакальниць, 
на якій жінки оплакували своїх 
чоловіків та коханих, що не по-
вернулися з морських походів. 
Чоловіки ж заліковували свої 
рани інакше – поряд з вежою 
плакальниць є старий бар з ори-
гінальним інтер’єром XVII століт-
тя, в якому моряки пили грог й 
чекали, поки відкриють шлюзи. 
Звідти, з-під тих мурів, доро-
га пролягає через Єврейський 
квартал, де народився Cпіноза 
й жив майже 20 років Рембрант, 
до моря. У ході Вісімдесятирічної 
війни іспанці захопили найбіль-
ший порт-конкурент Амстер-
дама Антверпен (1585 рік), що 
призвело до масової міграції до 
Амстердама купців і ремісни-
ків- євреїв, що рятувалися від іс-
панської інквизиції.

Звідси ж розпочинаєть-
ся імперія барів, ресторанів, 
кав’ярень, де можна  посмаку-
вати легально маригуаною, й 
ця імперія плавно перетікає в 
квартал червоних ліхтарів, куди, 
чесно кажучи, зі своїм 15-річним 
сином ми не наважилися зайти. 

Нам вистачило лише однієї зу-
стрічі, коли наша яхта пришвар-
тувалася біля одного з причалів, 
щоб туристи могли випити кави 
й купити сувеніри. Зайшовши до 
скромної кав’яреньки, ми що на-
зивається лоб-в-лоб зіткнулися 
з декольтованою панянкою на 
високих підборах, яка вальяжно 
очікувала когось у своїй кабінці, 
освітленій червоним ліхтарем. 
Швидше за все, це був звичай-
нісінький «рекламний трюк», але 
нам його вистачило, щоб пере-
хотіти побувати в кварталі черво-
них ліхтарів.

У цій же кав’ярні ми познайо-
милися з невеличкою столяр-
ною майстернею з виготовлення 
сабо – дерев’яних черевиків, які 
стали однією з візитівок Голлан-
дії. Втім, сабо ці черевики на-
зивають у Франції, у Голландії 
ж вони – кломпи. Традиційно їх 
виготовляють з різних видів де-
ревини: з верби, тополі, берези, 
буку та ін. порід. Існує також спе-
ціальний вид кломпів для танців: 
«клоггінга» (від – «клог»). Вони 
схожі зі взуттям для виконан-
ня чечітки, але по іншому звучать.

Дерев’яний черевик-кломп 
використовувався анархіста-
ми як символ політичної бороть-
би в XIX і початку XX століття. 
Саме слово «саботаж» похо-
дить від французької назви 
дерев’яного черевика «сабо». 
Так само називалася такти-
ка голландських профспілко-
вих діячів, які кидали дерев’яні 
кломпи в механізми фабрич-
них верстатів, викликаючи тим 
самим зупинку роботи. В наші 
дні кломпи є одним із символів 
Голландії і обов’язковий суве-
нір на пам’ять. Кломпи в нашій 
сувенірній лавці були настільки 
гарними, що ми купили їх аж 
три пари.

Період золотого віку Амстер-
даму нагадує про себе фаса-
дами будівель уздовж каналів, 
величчю королівського палацу 
на площі Дам, кораблями та 
інтер’єрами ХVІІ століття,  арис-
тократами, гендлярами, про-
столюдинами, які особливо 
переконливо дивляться з по-
лотен Рембрандта ван Рейна. 
ХVІІ століття вважають золотим 
cторіччям Амстердама невипад-
ково. У цей період місто стало 
чи не найзаможнішим у світі. До 
Амстердама припливали судна 
з Балтики, Північної Америки, 
Африки, Батавії, Індії, Шрі Лан-
ки, Бразилії, що перетворило 
місто на центр світової торгівлі. 
Амстердамські купці мали най-
більшу частку у Голландській 
Вест-Індійській і Голландській 
Ост-Індійській компаніях, які при-
дбали для себе заморські землі, 
які потім стали нідерландськими 
колоніями. У Європі Амстердам 
був пунктом, до якого стікали-
ся товари з усього континенту, 
а також провідним фінансовим 
центром світу. В 1602 році в Ам-
стердамі відкрилася перша фі-
нансова біржа.

У XVIII столітті місто дещо 
втратило свої провідні позиції в 
зв’язку з європейськими війна-
ми, й фінансовий та торгівель-
ний центр Європи та світу пе-
ремістився до Лондона. Однак 

Амстердам залишається важли-
вим економічним і транспортним 
вузлом і донині.

Наша яхта тихо пливе повз во-
дяні житлові оселі або оселі-чов-
ни, які в Амстердамі полулярні й 
колоритні особливо. Вдивляю-
чись у їхні вікна, починаєш згаду-
вати, що голландці люблять жити 
«відкрито», традиційно не заві-
шуючи віконниць. Нас завжди 
дивувало таке «життя на роз-
пашку» не таких уже й відкритих 
голландців.

Знову ж таки, точно й досте-
менно ніхто так і не пояснив, коли 
й чому мешканці країни вирішили 
не чіпляти на вікна фіранки, але 
єдине, що ми зрозуміли напев-
не, ця незначна деталь допомає 
домалювати образ міста з точки 
зору його побуту, стилю й смаків 
людей, які сміливо виставляють 
своє приватне життя на показ. 
Так, ніби їм нічого приховувати. 
Мовляв, дивіться, живемо ми 
відкрито, просто й на широку 
ногу. Або не дуже. Чого там тільки 
немає – на цих відкритих сценах 
життя: мелодраматичні сцени 
кохання, гастрономічні забави, 
мистецькі експозиції, радість, 
сум, біль...

Тим часом наша яхта наблизи-
лася до берега й за якихось 5-10 
хвилин завершилася  ще одна 
романтична подорож Північною 
Венецією – багатоликим, але 
стильним містом Амстердам, в 
яке ми залюбки коли-небудь по-
вернемося ще й утретє.

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Нью-Йорк – Амстердам – 
Київ – Нью-Йорк

33 (242) Серпень 22, 2013 21

alesia@dunwoodietravel.com

Фото на згадку

Квітковий плавучий базар у центрі Амстердаму – найрозкішніший 
базар у світі

В Амстердамі найнадійніший засіб пересування – велосипед

 Резиденція голландських королів
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Потрібна жінка  
(home attendant)  
для цілодобового догляду  
за  жінкою старшого віку  
в Брукліні (Нью-Йорк). 

Вимоги: легальний статус у США, 
сумлінність. Оплата чеком.
Деталі за телефоном:  
(917) 836-3020

ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ
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