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65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Володимир Путін розродився одкровеннями, від яких стало 

не по собі навіть його запеклим друзям в Україні. Напередодні 
саміту «великої двадцятки» в Санкт-Петербурзі, на якому 
ЄС порушуватиме питання торгівельного тиску Росії на 
Україну, президент РФ дав інтерв’ю “Першому каналу” та 
агентству Associated Press і розповів про своє ставлення до 
планів сусідів-українців.

Російський президент назвав українців та росіян “єдиним 
народом” та передбачив великі економічні катаклізми для 
України від угоди про асоціацію з ЄС.

Як він вважає, у росіян з українцями “одна Дніпровська Київ-
ська купель”. “В нас спільне історичне коріння, долі, спільна 
релігія, спільна віра, дуже схожа культура, мови, традиції та 
менталітет”, - доводить Путін і стверджує, що до об’єднання 
з Росією населення України бідувало й перебувало в рабстві. “І 
тільки після об’єднання ця частина України почала розви-
ватись і, по суті, процвітати”, - вважає Володимир Володими-
рович.

При цьому він заявляє, що Україна свого часу отримала 
частину території “за рахунок Росії, отримавши додаткові 
території на Заході”.

Щодо відносин України з ЄС, то Росія, за словами Володи-
мира Путіна, має їх поважати.

Проте одразу ж застеріг: “Україна бере на себе зобов’язання 
щодо зниження митних бар’єрів, за деякими групами товарів 
вони стануть нульовими. Тоді на українському ринку 
з’являться товари іноземного виробництва, а куди подінуться 
українські товари? Ми побоюємося, що їх видавлять на ринок 
Росії й Митного союзу. Це створюватиме нам проблеми, але 
ми так не домовлялися”, - заявив Путін. За такого сценарію 
Росія муситиме захищати свій ринок. “Українські підпри-
ємства випускатимуть товари за технічними регламентами 
ЄС. Для цього потрібні багатомільярдні інвестиції, а одразу 
цього не буде. Тому багато підприємств збанкрутують або ви-
штовхуватимуть продукцію на наш ринок. Ми муситимемо 
закриватись”, - вважає президент Росії.

Також Путін передбачив сумну долю деяких галузей еконо-
міки України: “Важко уявити, як розвиватимуться ракетно-
космічна галузь України. Я її не уявляю без російського ринку. 
Будівництво авіаційних двигунів. Наші вертольоти обладнанні 
українськими двигунами”, - застеріг Володимир Путін.

Що на все це скажеш. У освіченої людини всі ці сентенції 
стосовно того, що ми – єдиний народ, викликають лише 
іронічну посмішку. Бо Росія виникла на мапі світу тільки в ХV 
сторіччі, коли Україна прокрокувала вже багато сторіч. Жодної 
спільної Дніпровської купелі у нас не було, а було хрещення ки-
ївським князем Володимиром наших прабатьків і праматерів, 
коли на просторах сучасної Росії жили в печерах угро-фінські 
племена, які  й були пращурами росіян. Росія зухвало вкрала 
історію України, присвоївши собі наших князів і героїв. Істо-
ричний досвід взаємин з Росією свідчить, що будь-яке єднання з 
цими «братами» приносило Україні лише наругу, приниження 
й нищення всього українського - мови, віри, історії, пам’яті. Зо-
всім недавно побував я в Батурині, який у 1708 році «брати-ро-
сіяни» вирізали ножами тільки за те, що не хотіли батуринці 
коритися російському цареві, а бути господарем на своїй землі. 
Україна пам’ятає й такі «дарунки» Москви як голодомори, 
розстріляне відродження, депортації й репресії. «Геть від Мо-
скви!» – таким було гасло кращих синів і доньок українського 
народу. І після всього цього колишній кадебіст переконує нас, 
що не треба йти в Європу, а залишатися у фарватері Москви. 
Невже ж він гадає, що ми всі, поголовно, захворіли на амнезію й 
нічого не пам’ятаємо! Ні, пам’ятаємо і дуже добре. Всі кривди 
й заподіяне нам цими «братами» лихо. А тому візьмемо знову 
на озброєння гасло «Геть від Москви!», аби бодай наші внуки 
і правнуки жили у вільній, квітучій європейській державі. За-
можними й щасливими. Без обіймів «старшого брата».

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

наголоси й акценти

ОПОЗИЦІЯ УКЛАДАЄ 
УГОДУ З ЧОРТОМ? 

«Владу й опозицію тимчасово 
об’єднає євроінтеграція», «Ми всі 
повинні відкласти в сторону свої 
політичні амбіції та діяти спільно», 
«Янукович – це сьогодні попутник 
опозиціонерів на шляху до Європи». 
Такими й подібними заголовками 
рясніють сьогодні друковані й елек-
тронні мас-медіа. 

Статті, інтерв’ю, заяви, повідо-
млення – з одним-єдиним сюжетом, 
однією-єдиною наскрізною лінією: 
які б не були розбіжності між провід-
ними політичними силами країни, які 
б принципові речі не роз’єднували 
«партію влади» та опозиціонерів 
різних ґатунків, сьогодні слід діяти 
спільно, щоби протистояти тиску з 
боку Росії і домогтися підписання у 
Вільнюсі угоди про асоціацію Украї-
ни та Євросоюзу. А все інше – наразі 
тільки доважок до головного.

Усе наче правильно, бо ж яка 
людина при здоровому глузді, без 
партквитка КПУ в кишені і «руского 
міра» в голові заперечуватиме не-
обхідність якомога більш швидкого 
руху України до об’єднаної Європи? 
Схоже, навіть ті олігархи, юність ко-
трих минула в атмосфері, де не було 
анічогісінько європейського, і статки 
яких здобуті зовсім не європейськи-
ми методами, почали схилятися до 
євроінтеграційного вектора. Аякже 
– навряд чи комусь захочеться від-
давати нажите тяжкою, хоча й не-
праведною, м’яко кажучи, працею, і 
вирушати «в гості до Ходорковсько-
го» шити рукавиці…

Та хоч-не-хоч, але виникає декіль-
ка каверзних запитань.

По-перше, якими мають бути межі 
компромісу (або ж перемир’я, якщо 
вжити воєнний термін) між опозиці-
єю та «партією влади»? Чи повинні 
опозиційні фракції у Верховній Раді 
на час до Вільнюського саміту заплю-
щити очі на прямі порушення Закону 
про регламент і Конституції при го-
лосуванні, на протягування відверто 
корупційних законопроектів (уже є 
інформація про їхню наявність), на 
«дерибан» при формуванні держбю-
джету-2014, на чергові витівки Дми-
тра Табачника, який санкціонує ви-
користання у школі непрофесійно 
написаних, ідеологічно тенденцій-

них, а подекуди й відверто брехливих 
підручників історії? Іншими словами, 
чи не має намір «партія влади» ско-
ристатися пасивністю опозиції, щоб 
закріпити свої позиції як в економіці, 
так і в політиці, на додачу до цього 
вкарбовуючи  ідеологеми «русско-
го мира» у свідомість і підсвідомість 
юного покоління? І як, до речі, по-
єднуються вочевидь антиєвропей-
ські дії щойно згаданого Табачника 
(не лише в тому, що стосується під-
ручників історії, а передусім у тому, 
що пов’язано з планами фактично-
го знищення природничо-наукової 
освіти у школі) із проєвропейськими 
деклараціями офіційних речників?

По-друге, чи не стане тимчасова 
нейтралізація опозиції прелюдією 
до її не лише тактичних, а й страте-
гічних програшів? Адже державні й 
провладні мас-медіа (яких в Україні 
разом чи не 90%) у разі підписання 
угоди почнуть втовкмачувати у мізки 
пересічних громадян, що опозиція 
чогось варта лише тоді, коли йде у 
фарватері влади, коли вона єднаєть-
ся навколо президента Януковича. 
До речі, гасло такого єднання нещо-
давно висунула Анна Герман, і навряд 
чи це тільки її власна ідея та ініціатива.

Отож уявімо: угоду успішно підпи-
сано, Юлія Тимошенко відправлена 
на лікування за кордон (а в Україні 
тим часом «незалежна» Генпрокура-
тура порушує проти неї позачергову 
кримінальну справу, унеможливлюю-
чи повернення лідера «Батьківщини», 
інакше як за ґрати), в обмін на посту-
пливість Янукович одержує кредит 
МВФ та екстренну фінансову допо-
могу з боку ЄС, що дає йому можли-
вість утримати на плаву українську 
економіку до виборів 2015 року, а 
напередодні їх ще й роздати «Вітіну 
тисячу»… Результатом усього цього 
стає другий термін Віктора Федоро-
вича, який починається з різкого об-
валу економіки, в якому винною ого-
лошується опозиція – не підставила 
вчасно плече, схотіла конкурувати з 
«визначним євроінтегратором», без-
відповідальними заявами розлякала 
західних інвесторів і деморалізува-
ла «маленьких українців»… Чи готові 
опозиційні сили щось протиставити 
такому сценарію?

По-третє, хіба можна виключити 
можливість того, що за певних об-
ставин «партія влади» в останній мо-
мент (навіть усупереч певній частині 
олігархів) не вирішить, що московські 
пряники солодші за брюссельський 
шоколад? Бо ж уже пролунала цифра 
– 15 мільярдів доларів у російських 
рублях на пільгових умовах у разі 
зміни напрямку вектора з Європи на 
Євразію. А це сума грандіозна – її ви-
стачить, якщо не одразу все розкра-
дати, на «латання дірок» в економіці 
не лише до президентських виборів, 
а й до парламентських (вони запла-
новані на 2017 рік, але в разі конеч-
ної потреби їхнє проведення можна 
пришвидшити, достроково розпус-
тивши Верховну Раду). Ясна річ, що 
в разі подібного розвитку подій опо-
зиція стане дибки, та чи не буде це 
запізно? Чи матиме вона щось, чим 
можна нейтралізувати солодкість 
московського пряника (адже ним 
посмакують не тільки можновладці, 
а й посполитий люд – не треба буде 
більше платити за спожиті газ, елек-
троенергію, гарячу воду...  Ясна річ, 
за кілька років така солодкість нео-
дмінно обернеться гіркотою – але ж 
слід зважати на людську психологію, 
чи не так?

Зауважмо, що у виступі у Верхо-
вній Раді 3 вересня Віктор Янукович 
наголосив: «Спроби протиставити 
співпрацю на європейському векторі 
і співпрацю з нашими стратегічними 
партнерами – Російською Федераці-
єю та країнами євразійського співто-
вариства – безпідставні». А якщо такі 
підстави – внаслідок активності Крем-
ля – проявлять себе у всій своїй красі? 
І якщо нам скажуть: ми ж так прагнули 
до Європи, але як можна поривати з 
нашими щирими братами, які, до речі, 
нам істотно допомогли, на відміну від 
пихатих європейців? Чи має опозиція 
ефективну відповідь на такий, достат-
ньо ймовірний, сценарій?

Інакше кажучи, опозиціонерам, які 
тримають курс на євроінтеграцію, слід 
мати в запасі відповіді на ці (й подібні 
запитання). Бо інакше мовчазний пакт 
про ненапад з «партією влади» легко 
може перетворитися на угоду з чор-
том.

Сергій Грабовський
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ГаряЧа тема

Трагедія в передмістях Дамас-
ка, де внаслідок хімічної атаки 

загинуло майже 1500 ні в чому не 
винних мирних мешканців, се-
ред яких більш  як 400 дітей, зму-
шує людство відкинути, нарешті, 
вагання й нерішучість і вдарити 
по сирійському диктатору Баша-
ру Асаду, аби, принаймні, зму-
сити його відмовитися від нових 
хімічних атак.

У суботу, 31 серпня, прези-
дент США Барак Обама заявив, 
що Сполучені Штати повинні 
вдатися до військових дій проти 
сирійського режиму й позба-
вити його можливості засто-
совувати хімічну зброю. Обама 
звернувся до американського 
Конгресу з проханням підтри-
мати це його рішення. Що ж 
стосується Ради Безпеки ООН, 
діяльність якої блокують Росія 
(арсенали хімічної зброї якої й 
було використано проти цивіль-
ного населення в Сирії) та кому-
ністичний Китай, який традицій-
но виступає проти будь-якого 
рішення Америки, то Обама зая-
вив, що вважає необов’язковим 
схвалення цієї організації, яка 
давно вже стала «яловою» й не 
здатною розв’язати навіть най-
елементарніші проблеми люд-
ства. Більше того, Радбез нині 
перетворився на інструмент 
зухвалої зовнішньої політики 
Кремля, який після безславної 
загибелі СРСР нині намагаєть-
ся в усьому ставити палиці в 
колеса Заходу. Путіну здається, 
що постачаючи зарином режим 
Асада, який труїть ним власний 
народ, він виглядає в очах між-
народної спільноти крутим са-
мостійним політичним гравцем, 
який може наплювати навіть на 
Білий дім. Насправді ж він ви-
глядає недобитим кадебістом, 
який розжирів на західних до-
ларах за природні ресурси, по-
даровані Росії Богом, і втратив 
почуття реальності.

«Десять днів тому світ з жахом 
побачив, як чоловіки, жінки й діти 
були масово вбиті в найстрахіт-
ливішій хімічній атаці ХХІ сторіч-
чя. Після прискіпливого вивчен-
ня питання я дійшов висновку, 
що США повинні вдатися до вій-
ськової акції проти сирійського 
режиму. Це не буде безстрокова 
інтервенція, це не буде наземна 
операція. Вона буде обмеженою 
за тривалістю й масштабами...»,- 
сказав Обама, виступаючи 31 
серпня зі спеціальною заявою 
стосовно сирійської проблеми 
на галявинці перед Білим домом. 
За його словами, режим Асада 
має відповісти за те, що стало-
ся, й повинен бути позбавлений 
можливості застосовувати хіміч-
ну зброю в майбутньому.

Як головнокомандувач зброй-
них сил США, Обама може відда-
ти наказ про удар по Сирії й без 
санкції Конгресу, одначе він вва-
жає, що дебати з цього питання 
необхідні й важливі.

«Я давно вважаю, що наша 
сила зосереджена не тільки в 
нашій військовій могуті, але і в 
нашому прикладі народовлад-
дя, влади народу й для народу. 

Саме тому я прийняв рішення 
звернутися за дозволом на за-
стосування сили до представ-
ників американського народу в 
Конгресі»,- сказав Обама. 

Перед виступом Обами Білий 
дім оприлюднив скорочену вер-
сію доповіді американської роз-
відки, відповідальність за хімічну 
атаку 21 серпня в якій цілком і 
повністю покладено на режим 
Башара Асада. За даними аме-
риканської розвідки, внаслідок 
атаки загинуло щонайменше 1 
тисяча 429 сирійців, в тому числі 
426 дітей.

1 вересня державний секре-
тар США Джон Керрі заявив, що 
Сполучені Штати володіють до-
казами того, що в хімічній атаці 
21 серпня було застосовано за-
рин. За словами держсекрета-
ря, зразки волосся й крові, взяті 
після нападу, «дали позитивний 
результат на наявність зарина». 
Керрі стверджує, що ці докази 
США отримали з власних дже-
рел, а не від інспекторів ООН. 
Про те, що мирних сирійців було 
отруєно саме зарином, ствер-
джують і французькі спецслуж-
би, які провели власне розсліду-
вання трагедії.

«Наші війська вже дис-
локовані в регіоні. Голова 
Об’єднаного комітету началь-
ників штабів поінформував 
мене, що ми готові завдати 
удару в будь-який час. Більше 
того, він запевнив, що наші 
можливості провести опера-

цію не залежать від термінів 
– вона буде ефективною й за-
втра, й наступного тижня, й че-
рез місяць. І я готовий віддати 
такий наказ», – заявив амери-
канський президент.

У східному Середземномор’ї 
нині знаходяться п’ять амери-
канських есмінців з ракетною 
зброєю на борту:USS Stout, 
Mahan, Ramage, Barry й Gravely. 
Кожний з них може нести 90 
ракет, хоч, за словами експер-
тів, половина з них – оборонні. 
Таким чином, п’ять есмінців 
можуть випустити по цілях в 
Сирії більше 200 крилатих ра-
кет «Томагавк». Окрім того, в 
регіоні розгорнуто дві авіаносні 
ударні групи на чолі з атомними 
авіаносцями Harry S. Truman 
і Nimitz.

Тим часом, підтримку пре-
зидентові США в сирійському 
питанні висловили президент 
Франції Франсуа Олланд та 
прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Дейвид Кемерон. Раніше, 
однак, британський парламент 
відхилив пропозицію прем’єра 
про можливу військову опе-
рацію. Голосування мало ре-
комендаційний характер, але 
Кемерон заявив, що небажання 
парламенту розпочинати вій-
ськові дії стало ясним, і він ді-
ятиме згідно з цим бажанням.

Незважаючи на відмову 
Великої Британії від участі у 
військовому втручанні в кон-
флікт у Сирії, США все-таки 
намагатимуться створити між-
народну коаліцію для спіль-
них дій проти режиму Асада. 
Про це заявив журналістам 
міністр оборони США Чак Гей-
ґел після того, як британський 
парламент проголосував про-
ти військового втручання. 
«Президент Обама і наш уряд 
– незалежно від того, яке рі-
шення буде прийнято – на-
цілені на спільну міжнародну 
операцію», – заявив Гейґел. 
Глава Пентагону додав, що 
США продовжать консуль-
тації з Великою Британією. 
«Наш підхід полягає в продо-
вженні роботи з формування 
міжнародної коаліції, яка діяти-
ме спільно. Думаю, ви поміти-
ли, що низка країн вже озвучили 
свою позицію про використан-
ня хімічної зброї в Сирії». Взяти 
участь у антиасадівській коалі-
ції вже зголосилися Туреччина. 
Австралія та Саудівська Аравія. 
Однак слідом за Великою Бри-
танією уряд Німеччини заявив, 
що не планує брати участі у 
військовій операції проти Сирії. 
«Ми не розглядали питання вій-
ськової участі Німеччини в мину-
лому, і не розглядаємо його в да-

ний час», – заявив журналістам 
офіційний представник німець-
кого уряду Штефен Зайберт. 
Президент Франції Франсуа 
Олланд заявив, що рішення Ве-
ликої Британії не вплине на по-
зицію його країни щодо Сирії. 
За словами Олланда, метою 
удару по Сирії не буде пова-
лення сирійського президента 
Башара Асада. «Ми не збира-
ємося «визволяти» Сирію або 
скидати диктатора. Однак я 
вважаю за необхідне зупинити 
дії режиму, націлені на те, щоб 
завдати непоправної шкоди 
власному населенню», – ска-
зав французький президент в 
інтерв’ю газеті «Монд».

Тим часом, американські се-
натори Джон Маккейн та Ліндсі 
Грем закликали не обмежува-
тися «комариними» ударами по 
Сирії, а знищити всю військову 
інфраструктуру урядових сил 
Сирії: летовища, бази, командні 
пункти, склади. «Ми не можемо 
підтримати обмежені військові 
удари в Сирії, котрі не є части-
ною повноцінної стратегії, здат-
ної змінити розклад сил на полі 
бою, досягти заявленої мети 
усунення Асада від влади й по-
класти кінець цьому кривавому 
конфлікту», –  заявили сенатори.

Світ зосередив нині всю 
свою увагу на Сирії. В самій цій 
країні диктатор Б.Асад, у якого 
руки по лікті в крові сирійських 
дітей, хвалькувато заявляє, що 
дасть відсіч будь-якій агресії. 
Люди доброї волі по всій плане-
ті не хочуть подальшої ескалації 
сирійського конфлікту. Але, ра-
зом з тим, душі безневинно за-
душених зарином сирійців во-
лають до кожного з нас: «Люди, 
зупиніть це безумство!» А зупи-
нити його можна лише силою. 
Інших способів у людства не за-
лишилося.

Хома Мусієнко
Спеціально  

для «Нової газети»  
Фото Reuters

Час відплати
дуШі задуШениХ зарином дітеЙ волаЮть до лЮдства:   

«Це не повинно повторитися!»

Наша довідка: Зарин - 
бойова отруйна речовина 
нервово-паралітичної дії. 
Отримана в 1939 році в Ні-
меччині. Фосфорорганічна 
безбарвна прозора рідина 
без запаху, яка швидко 
випаровується. Симптома-
ми ураження людини за-
рином є: судоми, паралічі, 
спазми, міоз, пітливість, 
слиновиділення. Через 1 
хвилину після ураження 
втрата свідомості, сильні 
судоми переходять у па-
раліч; смерть настає через 
5-15 хвилин від паралічу 
дихання або серця.

У 1993 році в Парижі 
162 державами-членами 
ООН було підписано Кон-
венцію про хімічну зброю, 
яка забороняла виробни-
цтво й накопичення хіміч-
них засобів, в тому числі 
зарину. Конвенція набра-
ла чинності 29 квітня 1997 
року. 

Унаслідок хімічної атаки 21 серпня в Сирії загинуло щонайменше 1 тисяча 429 сирійців, в тому числі 426 дітей

Американські військові кораблі  готові до операції проти режиму Басара Асада
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Чому ЄвропеЙЦі не лЮблять росіян?
За результатами опитування 

серед європейських туристів 
росіяни разом з німцями та бри-
танцями очолили список найне-
бажаніших сусідів під час відпо-
чинку.

Дані дослідження, проведеного 
британським сайтом Zoover серед 
більш ніж 12 000 відпочиваючих з 20 
європейських країн, свідчать, що не 
менше 42% опитаних вважають, що 
із всіх європейських національнос-
тей росіяни дратують їх найбільше 
під час відпустки. Більшість опита-
них характеризують їх як галасли-
вих, хамовитих, схильних до алко-
голізму, неохайних, невихованих і 
агресивних. Недотримання черги 
в буфеті також не додає північним 
сусідам України популярності в Єв-
ропі, де є цілі курортні зони, що за-
манюють туристів оголошеннями  
«У нас немає росіян». 

Опитані європейці згадували 
добу «залізної завіси» як чудовий 
час, коли в Європі не було цілих 
орд набитих доларами нехабних і 
напівп’яних росіян, які вважають, 

що для них «всюду родіна». Біль-
шість європейців виступають за 
обмеження напливу росіян до кра-
їн Європи й вимагають від своїх 
урядів вжити заходів, аби припи-
нити масове скуповування ними 

найкращої нерухомості в європей-
ських країнах.

Окрім росіян, європейські від-
почиваючі не люблять німців (17%) 
і британців (13%). Більшість нега-
тивних відгуків про лідерів даного 
опитування прийшло з Іспанії та 
Туреччини.

Найприємнішими ж сусідами 
на відпочинку європейці вважають 
австрійців, бельгійців, скандинавів 
та греків. Дослідження також за-
свідчило, що австрійці виявилися 
особливо доброзичливими госпо-
дарями.

Сайт Zoover є найбільшим пор-
талом для незалежних оглядів 
відпочинку й подорожей, котрий 
відвідують 185 мільйонів осіб що-
року. Подорожуючі коментують на 
ньому різноманітні аспекти свого 
відпочинку, включно з номерами 
в готелях, відвідинами пам’яток і 
транспортом. Нині на сайті розмі-
щено більше 2,3 мільйона відгуків і 
думок про більш як 356 тисяч готе-
лів у більш ніж 45 тисячах точок по 
всьому світу.

напередодні саміту  в стрельні

5-6 вересня у Костянтинів-
ському палаці в Стрельні 

під Санкт-Петербургом від-
будеться саміт «великої двад-
цятки», де якої входять Австра-
лія, Аргентина, Бразилія, Велика 
Британія, Німеччина, Індія, Ін-
донезія, Італія, Канада, Китай, Ко-
рея, Мексика, Росія, Саудівська 
Аравія, США, Туреччина, Фран-
ція, ПАР, Японія і Європейський 
союз. Постійними учасниками зу-
стрічей «двадцятки» є МВФ, Євро-
пейський центральний банк і Світо-
вий банк.

Рішення про організацію між-
народного форуму «Група два-
дцяти» (G-20) було прийнято на 
зустрічі міністрів фінансів і голів 
центральних банків країн «Групи 
восьми» у Вашингтоні 25 верес-
ня 1999 року. Засновницька кон-
ференція міністрів фінансів і керів-
ників центральних банків «Групи 
двадцяти» відбулася 15-16 грудня 

1999 року в Берліні. Конференція 
визначила, що «Група двадцяти» є 
неформальною організацією, що 
об›єднує країни з різних регіонів 
світу і різним рівнем господар-
ського розвитку, а також провідні 
міжнародні фінансові організації 
на основі зацікавленості в колек-
тивному розв’язанні найважливі-
ших світових економічних і фінан-
сових проблем.

Саміти G-20 були започатко-
вані як відповідь на фінансову 
кризу 2007-2010 років і на зрос-
таюче визнання того, що ключові 
економіки, які розвиваються, не 
були належним чином включені 
до основної глобальної економіч-
ної дискусії та управління. Саміти 
G-20 глав держав і урядів про-
водяться на додаток до засідань 
G-20 міністрів фінансів і керівників 
центральних банків. Після дебюту 
в 2008 р. на найвищому рівні у Ва-
шингтоні лідери G-20 зустрічалися 
двічі на рік в Лондоні і Піттсбурзі в 
2009-му, Торонто і Сеулі в 2010 р.

Нинішній саміт відбувається 
у складній міжнародній ситуації, 
коли США готуються до  військових 
ударів по об’єктах інфраструктури 
режиму Башара Асада в Сирії у від-
повідь на застосування режимом 
хімічної зброї проти власного на-

селення.Однак, попри цю обстави-
ну, на саміті обговорюватимуться 
суто економічні проблеми. Саміт 
представляє собою форум, який 
носить неформальний характер. 
Консультації та дискусії не вима-
гають обов’язкового досягнення 
результату і не припускають будь-
яких певних процедур вироблен-
ня рішень. На зустрічі в Стрельні 
глави 20 держав сконцентруються 
на питаннях стимулювання еко-
номічного зростання і спробують 
розв’язати проблему безробіття 
та створення нових робочих місць 
на найближче майбутнє. Друга 

тема, яка обговорюватиметься на 
саміті - це, звичайно, фінансова й 
банківська міжнародна реформа, 
що вимагає ретельного обгово-
рення. І ще одне важливе питання, 
яке, безсумнівно, буде порушене 
на саміті, - це проблема оподат-
кування. Увагу буде зосереджено, 
насамперед, на мультинаціональ-
них підприємствах, які часом зна-
ходять шляхи ухилення від сплати 
податків, маючи можливість грати 
на різниці систем оподаткування в 
різних країнах. 

Складно сказати, чи буде ви-
роблено спільний план дій з яких-

небудь питань. Звичайно, ми мо-
жемо сподіватися на це. Однак 
треба мати на увазі, що останні 
місяці були досить напружени-
ми і навіть холодними в тому, що 
стосується торгівельних відносин 
між Росією та ЄС, з одного боку, і 
Китаєм і ЄС, з іншого. Отож, спо-
діватися на вироблення спільно-
го плану дій не варто. Буде вже 
добре, якщо в Стрельні главам 
держав вдасться зустрітися у 
форматі багатосторонніх або дво-
сторонніх переговорів та обміня-
тися думками з приводу актуаль-
них питань.

парламентські  
вибори  в австралії

В Австралії 7 вересня відбу-
дуться парламентські вибо-

ри. Про це повідомив австра-
лійський прем’єр-міністр Кевін 
Рад. «Я бачився з генерал-гу-
бернатором Квентін Брайс і по-
просив, щоб вона розпустила 
парламент і скликала феде-
ральні вибори на 7 вересня. Те-
пер перед австралійцями стоїть 
вибір»,- повідомив Рад. Спочат-
ку голосування було запланова-
но на 14 вересня.

В кінці липня лідер правля-
чої Лейбористської партії К.Рад 
знову очолив уряд країни. Пере-
становка в керівництві партії була 
спрямована на те, щоб забезпе-
чити перемогу на виборах. Ко-
лишній дипломат Рад обіймав по-
саду прем’єра з 2007 по 2010 рік, 
доки його не змінила Джулія Гіл-
лард. Він користується великою 
популярністю у австралійських 
виборців. Недавні опитування 
громадської думки показали, що 
правляча партія на чолі з Гіллард 
могла б втратити 35 місць у но-
вому парламенті, внаслідок чого 
консервативна опозиція дістала 
б переконливу більшість.

У парламентських вибо-
рах також візьме участь партія 
WikiLeaks. Вона представить 
своїх кандидатів до верхньої па-
лати парламенту – Сенат – від 
штатів Новий Південний Уельс, 
Вікторія та Західна Австралія. 
Сам засновник порталу політич-
них розвінчувань WikiLeaks Джу-
ліан Асанж, котрий переховуєть-
ся в еквадорському посольстві в 
Лондоні від ексрадиції до Швеції, 
висувається від штату Вікторія.

Асанж вважає, що в нього є 
шанси перемогти на виборах, 
і в цьому разі йому необхідно 
буде зайняти місце в Сенаті 
в червні 2014 року. Однак, за 
його словами, якщо до того 
часу США продовжать своє 
розслідування, то він зможе 
приїхати до Австралії й зайня-
ти своє місце в Сенаті. Замість 
нього в Сенаті може засіда-
ти інша людина у виборчому 
списку або інший представник 
його партії.

Згідно з дослідженням UMR 
Research, 26 відсотків австра-
лійців підтримали б Дж.Асанжа 
на парламентських виборах.

у півніЧніЙ кореї стратили 
колиШнЮ подруГу кім Чен ина

У КНДР публічно страчено ко-
лишню подругу лідера країни 

Кім Чен Ина Хен Сон Воль. Про це 
написала британська газета The 
Telegraph з посиланням на півден-
нокорейські ЗМІ.

Разом з дівчиною було розстрі-
ляно ще щонайменше 11 осіб. Усіх 
їх визнали винними у виробництві 
та поширенні порнографії, що вва-
жається в Північній Кореї великим 
злочином.

Дівчину, яка була солісткою 
відомого в Північній Кореї орке-
стра електромузичних інстру-
ментів Unhasu Orchestra, та інших 
страчених (членів музичних ко-
лективів Wangjaesan Light Music 
Band та Moranbong Band) було 

заарештовано 17 серпня. Окрім 
обвинувачень у виробництві та 

поширенні порнографії, деяким 
з них інкримінували також збері-
гання Біблії, котра суворо забо-
ронена в КНДР.

20 серпня відбувся публічний 
розстріл у присутності членів ро-
дин засуджених. Пізніше рідних 
та близьких страчених відвезли 
до концтаборів для політичних 
в’язнів.

Кім Чен Ин і Хен Сон Воль поча-
ли зустрічатися на початку 2000-х 
років. Пізніше їхні стосунки були 
припинені за наполяганням по-
переднього лідера Північної Кореї 
Кім Чен Іра – батька Кім Чен Ина.

Сторінку підготував  
Хома Мусієнко

На саміті «великої двадцятки» в Стрельні обговорюватимуться  нагальні економічні проблеми людства. 
Однак на ньому незримо буде присутньою тінь Сирії

Джуліан Асанж після 7 вересня може стати депутатом 
австралійського парламенту

Європейці згадують добу «залізної 
завіси» як прекрасний час, бо тоді 
в Європі не було стільки нахабних 
і п’яних туристів з Росії

Хен Сон Воль - колишню дівчину 
нинішнього північнокорейського 
лідера - розстріляли за буцімто 
зйомки в порнографічному фільмі
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актуальне інтерв’Ю

– Пане Огризко, нещо-
давно своє слово щодо тор-
гівельно-економічних війн 
Києва та Москви сказав і 
Євросоюз – під час екс-
тренного засідання Комітет 
з міжнародних справ Єв-
ропарламенту став на бік 
України в протистоянні з 
Російською Федерацією. Це 
добрий знак для України?

– Безперечно. Євродепута-
ти одностайно засудили РФ, 

звинувативши нашу північну су-
сідку у шантажі української вла-
ди. Втім, жодних економічних 
кроків заради захисту України 
європейці не робитимуть. Вони 
вважають, що найкращою від-
повіддю Європейського Союзу 
має стати підписання угоди про 
асоціацію з Україною під час 
вільнюського саміту, що відбу-
деться в листопаді. 

На засіданні Європарламен-
ту були присутні лідери двох 
опозиційних фракцій Верховної 
Ради – Віталій Кличко та Арсе-
ній Яценюк. Опоненти чинної 
влади в унісон закликали єв-
ропейців захистити Україну в 
економічному протистоянні з 
Росією. 

Між тим, як вітчизняні, так і 
закордонні експерти перекона-
ні, що Росія зробить усе мож-
ливе і неможливе для того, аби 
зірвати підписання Україною 
угоди про асоціацію. Тобто, ри-
зики для нас є дуже серйозни-
ми. Євроінтеграція України – це 
хрест на імперських амбіціях 

новітньої Росії. І вона робитиме 
все можливе й неможливе, аби 
зупинити Україну на шляху до 
Європи.

 – Віталій Кличко, Олег 
Тягнибок та Арсеній Яце-
нюк відвідали Брюссель, 
де здебільшого коментува-
ли тему євроінтеграції. Як 
ви вважаєте, напередодні 
вільнюського саміту наші 
політики (як провладні, так 
і опозиційні) мають запус-
кати подібного роду інфор-
маційні хвилі? Наскільки це 
потрібно, корисно?

– Знаєте, такі хвилі виника-
ють не від того, що їх запуска-
ють провладні чи опозиційні 
сили, а від того, що на нас здій-
снюється шалений тиск з боку 
Російської Федерації з метою 
не допустити підписання угоди 
про асоціацію. Тому останні за-
яви і влади, і опозиції до певної 
міри є відповіддю на ці речі.

В цілому ж, ми знаємо, що 
чотири парламентські фракції 
(за винятком комуністів) одно-
стайно висловилися за підпи-
сання угоди про асоціацію. В 
цьому сенсі між владою і опо-
зицією є, щонайменше, вер-
бальний консенсус. І це дуже 
добре. Я дуже хотів би, щоб в 
ході сесії ВР, яка щойно розпо-
чалася, було ухвалено необхідні 
законопроекти, і ми на цьому 
поставили б крапку в підготовці 
до підписання угоди про асоці-
ацію.

– А наскільки, на Вашу 
думку, нинішня українська 
влада щиро бажає поступу 
України в бік Європи?

– Мені здається, що в неї не-
має іншого виходу. І це для неї 
вибір найменшого зла з двох 
можливих. Якщо йти до Росії, 
то дуже скоро нинішня влада 
перетвориться на “малоро-
сійських гауляйтерів”. А про-

сування до Європи зберігає 
шанс поступово піднятися до 
рівня цивілізованих відносин, 
легалізувати свої статки, але в 
кінцевому рахунку грати за нор-
мальними європейськими пра-
вилами. Другий варіант, скорі-
ше за все, для влади є кращим, 
ніж перший.

– Як ви гадаєте, фак-
тор Юлії Тимошенко може 
реально вплинути на хід і 
результат вільнюського са-
міту?

-Безумовно, що цей фактор 
впливає на ситуацію. І якщо 
вдалося б вирішити це питан-
ня в тому розумінні, щоб Юлія 
Тимошенко отримала мож-
ливість провести лікування за 
кордоном, це, звичайно, стало 
б дуже серйозним каталізато-
ром цього процесу і позитивно 
вплинуло б на перспективи під-
писання угоди про асоціацію.

При цьому варто зауважити, 
що останнім часом фокус з цьо-
го питання на Заході переміс-
тився більше в площину при-
йняття законодавчих актів з так 
званого європейського пакету.

– Очевидно, що законо-
проекти з так званого єв-
ропейського пакету будуть 
ухвалюватися на вересне-
вій сесії ВР. На початку ж 
літа опозиціонери виступа-
ли за проведення позачер-
гової сесії задля прийняття 
цих законопроектів. Про-
владні політики заявляли, 
що в цьому немає необ-
хідності і до вільнюського 
саміту в плановому режимі 
можна поставити крапку в 
цьому питанні. Хто тут був 
правий?

– Очевидно, що кожна по-
літична сила намагається при-
вернути до себе увагу тими чи 
іншими діями. Наскільки вимо-
ги опозиції в цій ситуації були 
адекватними, сказати важко.  
Чому? Та хоча б тому, що ста-
ном на середину липня ще не 
було висновків Венеціанської 
комісії, які конче необхідні. 
Вони частково з’являться за-
раз, а частково – трохи пізніше 
вересня. Отже, з точки зору ло-
гіки навряд чи ініціювання поза-
чергової сесії було доцільним, 
оскільки на той момент не було 
висновків цієї важливої право-
вої інституції. Тому, гадаю, тут 
було більше спроб привернути 
до себе увагу.

Але з іншого боку, чим біль-
ше вітчизняні політики говорять 
про необхідність євроінтеграції, 
тим більше європейці це чують. 
Так що це теж важливо в плані 
просування цієї ідеї. Я думаю, 
що вересня вистачить для того, 
щоб ми могли успішно подо-
лати усі перепони, які у нас ще 
залишилися на євроінтеграцій-
ному шляху.

– Ви згадали про Росію. 
Чимало експертів вважа-
ють, що нинішня торгівель-
на війна з РФ пов’язана 
саме з наближенням саміту 
у Вільнюсі. Чи адекватною 
була реакція української 
влади, адже зазвичай в 
інформаційних війнах ми 
програємо росіянам?   

– Інформаційні та інші війни 
насправді ніколи не закінчува-
лися. Просто в залежності від 
ситуації вони набувають тієї чи 
іншої форми. Але показово, що 
чи не вперше за історію наших 

володимир оГризко:  
«ми повинні звільнитися  

від пут ментальної неволі»

Про співрозмовника: 
Володимир ОГРИЗКО 

– український політик  і 
дипломат, міністр закор-
донних справ України з 
грудня 2007 року до бе-
резня 2009-го, Надзви-
чайний і Повноважний 
посол України (1996). 
Народився 1 квітня 1956 
року в Києві. У 1978 році 
закінчив Київський дер-
жавний університет іме-
ні Тараса Шевченка за 
фахом «спеціаліст з між-
народних відносин, ре-
ферент-перекладач з ні-
мецької мови». Кандидат 
історичних наук, володіє 
німецькою та англій-
ською мовами. Працю-
вав в апараті міністер-
ства закордонних справ 
України, в посольствах 
України в Німеччині та 
Австрії, був Надзвичай-
ним і Повноважним по-
слом України  в Австрій-
ській Республіці.

На посаді  міністра за-
кордонних справ України 
відстоював справжній су-
веренітет України, висту-
пав з різкими заявами на 
адресу російських шові-
ністів, доводячи життєву 
необхідність для Украї-
ни курсу на входження 
до НАТО та Євросоюзу. 
Після відставки з посади 
міністра коротко працю-
вав заступником голови 
Ради національної без-
пеки й оборони (РНБО).   

У вересні 2010 року 
вступив до партії «Наша 
Україна». У липні 2012 
року склав повноважен-
ня члена президії та за-
ступника голови політра-
ди партії і припинив своє 
членство в ній. Мешкає й 
працює в Києві.

На посаді міністра закордонних справ В.Огризко завжди виступав за входження України до НАТО та Євросоюзу

Володимир Огризко з державним секретарем США Кондолізою Райс



35 (244) Вересень 5, 2013 7
торгівельно-економічних війн з 
Росією, РФ начисто програла 
інформаційну війну. Цього разу 
на Заході не було джерел, які 
відверто не засудили  б позицію 
російської сторони стосовно 
України. Це свідчить про те, що 
розрахунок на те, що Захід мов-
чатиме і проковтне в черговий 
раз цей наступ, провалився. І я 
вбачаю в цьому дуже серйозну 
нашу перемогу, тому що на-
решті в Європі зрозуміли, хто 
вовк, а хто ягня.

– Чи буде цей тиск про-
довжуватися і в якій формі?

– Буде. Чому? Тому що на 
карту в Росії поставлено значно 
більше, ніж просто дрейф Укра-
їни в бік Євросоюзу. Йдеться 
про те, що до Росії (якщо Укра-
їна піде шляхом європеїзації) 
наблизиться зовсім інша сис-
тема цінностей. Не ця постсов-
кова, де можна вкрасти, пору-
шити закон, не спиратися на 
міжнародне право і т.ін. Це буде 
зовсім інша система координат, 
яка передбачає, навпаки: не 
вкрасти, не порушувати закон 
та міжнародне право. А це є за-
грозою для російського режи-
му, тому що він живе за іншими 
координатами.

І якщо українці стануть успіш-
ними та демонструватимуть, 
що можна жити за європей-
ськими, цивілізованими прави-
лами, це буде дуже яскравим 
прикладом для російського 
суспільства. В РФ сьогодні є 
дуже багато людей, які продо-
вжують бути одурманені міфа-
ми про те, що Росію оточують 
самі вороги, що вона залиши-
лася останнім бастіоном у бо-
ротьбі проти злого й підступно-
го Заходу і т.ін.

– У росіян є козирна «га-
зова» карта. Чи можливо, 
що саме завдяки їй деякі 
європейські країни можуть 
заблокувати підписання 
угоди про асоціацію з ЄС?

– Блакитне паливо було й 
залишається інструментом 
для економічного тиску з боку 
Російської Федерації. Але за 
останній час відбулося кілька 
знакових подій, які свідчать про 
те, що на Заході теж вже роз-
кусили всю цю історію. В цьому 
контексті варто згадати позови 
європейських країн до «Газп-
рому» стосовно зниження явно 
завищеної ціни на газ.  

Крім того, сьогодні Євро-
пейський Союз розглядає мож-
ливість почати впровадження 
проти «Газпрому» як монополії. 
Сьогодні Україна практично на-
половину скоротила закупівлю 
російського газу, перейшов-
ши на інші джерела поставок 
та види палива. Це означає, 
що при правильній організації 
справи, вплив РФ можна сут-
тєво зменшити. І мені здається, 
що в разі, якщо Україна підпише 
угоду про асоціацію, ми посту-
пово почнемо підлаштовувати-
ся під європейські правила гри. 
В тому числі, і в галузі енергети-
ки. Таким чином,  у відносинах 
з Росією ми поступово пере-
йдемо на абсолютно прозорі 
стандарти, які діють в Євросо-
юзі. Тому з часом (2-4 роки) 

ми зможемо практично звести 
нанівець енергетичні впливи та 
шантаж з боку Росії.

– Сьогодні  в ЄС є віз і 
маленький возик внутріш-
ніхпроблем. Наскільки (з 
урахуванням цього факто-
ру) Україна справді цікава 
європейцям?

– Відверто кажучи, мене дуже 
порадувала фраза пані Ештон, 
верховного представника ЄС, 
яку вона сказала днями, реа-
гуючи на тиск з боку Росії. Пані 
Ештон, нагадаю, зазначила, що 
Європейський Союз не пови-
нен втратити Україну. Такі речі 
просто так, повірте, не кажуть. 
Це доволі чіткий і зрозумілий 
сигнал для всіх про те, що в Єв-
росоюзі налаштовані серйозно 
і бажають підписання угоди з 
Україною. Це насправді по-
трібно і Європейському Союзу, 
і Україні. Все інше – другоряд-
не й несуттєве. Я дуже вірю, 
що після підписання угоди в 
листопаді, почнеться не менш 
важливий етап набуття чиннос-
ті цієї угоди і ми поступово по-
чнемо реальну трансформацію 
до цивілізованої європейської 
держави. Від цього виграють як 
українці, так і європейці.

– Деякі українські політи-
ки заявляють, що Україна 
має проводити багатовек-
торну зовнішню політику, 
натякаючи на участі як в 
ЄС, так і в Митному союзі. 
Чи це можливо?

– Не можна одночасно під-
писати угоду про асоціацію і 
бути членом, напівчленом чи 
невідомо яким боком у Митно-
му союзі – це різні правові нор-
ми, різні правові регулювання. 
Тому, якщо ми говоримо про 
перспективу, то вона одна: або 
Митний союз, або Європей-
ський, посередині – це фанта-
зії. А коли нам кажуть, що в нас 
30, чи 40% торгівлі з країнами 
Митного союзу, це зовсім не 
означає, що ми не можемо шу-
кати нових ринків.

Якщо у нас є чітко визначе-
ний законом напрямок, який 
прописаний в законі «Про заса-
ди внутрішньої і зовнішньої по-

літики», і цей напрямок назива-
ється «Вступ до Європейського 
Союзу», то все інше є незакон-
ним.

– Якими Ви бачите по-
дальші відносини України та 
Росії?  Чи можливі в принци-
пі між Києвом та Москвою 
рівноправні взаємини? 

– Відносини України з Росією 
мають будуватися як із усіма 
іншими країнами – на основі 
міжнародного права. На пре-
великий жаль, в Росії цього ніяк 
не хочуть збагнути і постійно 

говорять про якісь «особли-
ві братерські» та інші стосун-
ки. За цим криється спроба 
нав’язувати Україні свої погля-
ди, цінності, правила поведінки. 
Але це є неприйнятним для вза-
ємин двох незалежних держав. 
Тому, мені здається, рішуче 
просування України до Євросо-
юзу і паралельно до НАТО стане 
для України і Росії, як не дивно, 
виходом із ситуації. Україна в 
ЄС і НАТО стане недосяжною 
для  “добросусідських” зазіхань 
з боку Росії. І через певний час 
Росія сприйматиме Україну так, 
як сприймає сьогодні Польщу 
чи Болгарію. На це піде певний 
час, але він необхідний, аби Ро-

сія нарешті зрозуміла, що Укра-
їна не є її частиною, і позбулася 
фантому “відрізаної руки”.

-Україна на початках сво-
єї незалежності й особливо 
після Помаранчевої  рево-
люції бездарно розтринь-
кала шанс вступити й до 
НАТО, й до Євросоюзу. А 
тепер з таким напруженням 
і зусиллями намагається  
вибороти те, що Європа й 
Захід давно нам пропону-
вали. Ви так не вважаєте?

– На відміну від країн Балтії, 

ми не захотіли розірвати ко-
муністичну пуповину, а просто 
поміняли прапори, залишивши 
партноменклатуру при владі. 
В прибалтійських країнах од-
разу й швидко публічно визна-
ли, що комунізм і нацизм – це 
понятття одного порядку, і рі-
шуче засудили і комуністичні 
злочини, і комуністичну ідео-
логію, і комуністичну практику. 
А ми ще й досі продовжуємо 
їздити по вулицях Леніна, Ко-
мінтерну – комуністичних на-
йменуваннях диявольського 
режиму, який завдав українцям 
у ХХ столітті найжахливіших за 
своїми масштабами втрат. Ще 
й досі терпимо комуністичну 

ідеологію, комуністичну пар-
тію, яка, годуючись з-за кордо-
ну, робить все, щоб незалежна 
Україна перестала існувати. В 
цьому плані ми надто лібераль-
ні. І якщо нова права політична 
сила прийде до влади, то, без-
умовно, відбудеться суд і над 
комуністичною ідеологією, і над 
компартією. Ми нарешті пови-
нні звільнитися від цих пут, які 
тримають Україну в ментальній 
неволі. Без цього, як на мене, 
ми не зможемо швидко просу-
ватися в бік НАТО та ЄС.

– Яку праву політичну 
силу Ви маєте на увазі?

– Яка насамперед говори-
тиме людям правду. Вважаю, 
що така політична сила пра-
воцентристської орієнтації 
має якнайшвидше з’явитися в 
Україні. Ця партія має прийти 
до людей з чесною оцінкого 
того, що маємо на сьогодні, 
які практичні кроки для по-
долання теперішньої ситуації 
треба зробити (а вони будуть 
несолодкими). Фактично по-
трібно поміняти все: і політич-
ну систему, і правову, і систе-
му державного управління, 
здійснити кроки по утвер-
дженню реального місцевого 
самоврядування, навести по-
рядок в оподаткуванні, дати 
шлях малому й середньому 
бізнесу для розвитку. Одним 
словом, розпочати реальні пе-
ретворення в державі. Чи вони 
будуть простими? Безумовно, 
ні. Але без них очікувати на 
реальне покращення життя 
людей неможливо. Легше обі-
цяти, казати, що «ми прийде-
мо до влади і в чарівний спо-
сіб нагодуємо всіх». Вибачте, 
за недипломатичне слово, 
але це – брехня. Якщо хочемо 
змін, на мою думку, потріб-
ні дві умови: щоденна тяжка 
праця кожного з нас і чесність 
у виплаті податків. На цьому 
тримається вільна економіка, 
яка має своїм наслідком сус-
пільну демократію. Якщо ко-
жен із нас цього не зрозуміє, 
то шансів на швидкі перетво-
рення у нас дуже небагато.

Інтерв’ю провела  
Наталка Ромашова

В.Огризко (у вишиванці) на Форумі видавців у Львові

З доньками на одному з матчів чемпіонату Європи з футболу 
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україна зблизька

Чотирирічна розлука з Україною 
дає можливість, окрім всього ін-

шого, «свіжим» оком сприймати її, 
так би мовити, наочні «прояви». Маю 
на увазі рекламні щити, на яких кра-
суються тексти, гідні пера Ільфа й 
Петрова. Складається враження, що 
талановиті люди з України геть по-
виїжджали, залишилися лише дуже 
тупі й дуже  бездарні. Бо як інакше 
пояснити засилля по всьому Києву 
напівбожевільних рекламних сло-
ганів на кшталт «Це вам не фігня – 
пийте соки щодня». Або: «Наше пиво 
холодніше, ніж серце вашої колиш-
ньої». У численних кіосках в неозо-
рих підземних переходах Хрещатика 
то тут, то там трапляється: «Планета 
колготок», «Галактика трусів» і т.ін. 

Що це – торжество дебілізму чи явна 
ознака деградації суспільства, яке 
так ніколи й не було повністю здо-
ровим?

До речі, слівця типу «фігня» красу-
ються не тільки на рекламних щитах. 
Їх дедалі частіше вживає в своїх тек-
стах наш український колега-журна-
ліст. Суспільство, не усвідомлюючи 
цього, швидкими темпами криміна-
лізується не тільки за суттю, а й за 
формою. Усі ці «дерибани», «понти», 
«поганяйла», які миготять на шпаль-
тах газет і екранах телевізорів, за-
позичені із зонної «фєні». Ще в мою 
бутність українським журналістом 
вживати це арго в аналітичних стат-
тях можна було тільки, цитуючи осіб 
з відповідним життєвим досвідом. 
Тепер же кожна дівчинка після жур-
факу неодмінно поспішає вкрапити в 
свою писанину весь цей «дерибан».

Від зеків сьогоднішня Україна за-
позичила й життєві еталони. Кучма 
був першим, кому дуже подобалися 

не тільки жаргон зеків, а й їхнє вмін-
ня, нічого не виробляючи й особливо 
ніде не вкалуючи, швидко ставати 
господарями життя. Саме образ 
такого собі пахана, який всім керує 
і якого всі бояться, став для нього 
взірцевим. З часом тюремні авто-
ритети стали кумирами всього сус-
пільства. І ось вже хлопець з глухого 
вінницького села, який з дитинства 
мріяв стати трактористом, їде до Ки-
єва, записується до школи східних 
єдиноборств, щоб навчитися калі-
чити людей й займатися рекетир-
ством. Круто!

Спосіб життя, коли ти мешкаєш 
у палацику, їздиш на розкішному 
«Мерседесі» й відпочиваєш на Ла-
зурному березі в п’ятизірковому 
готелі, який першими в пострадян-
ському суспільстві продемонструва-
ли колишні зеки, дуже швидко став 
мрією мас. І ось вже журналіст, який 
ще донедавна повчав людей як пра-

вильно жити, зраджує своїх побра-
тимів, аби відхопити й собі мільйон-
чик. Українці починають змагатися 
один з одним: у кого крутіший палац, 
авто, годинник... Ідеї, принципи, пе-
реконання опиняються на звалищі. 
Всі включаються у сатанинську гонку 
за матеріальним. Ганя Герман де-
монструє всім свої шати від західних 
кутюр’є й отримує від цього ледь не 
фізіологічне задоволення. Лідер бу-
цімто народної політичної сили обу-
рюється, коли йому дорікають, що 
він їздить на дорогезному автомобілі 
(«Я 40-річний політик, лідер парла-
ментської фракції – що, не маю пра-
ва їздити дорогим автомобілем?»). 
Спікер парламенту не розуміє, чому 
він не може жити в царських хоромах 
– адже ж він спікер! Менші за ранжи-
ром копіюють старших. Також буду-
ють собі палацики, розбиваються, 
але дістають грошики на престижні 
іномарки, ставлять у своїх помеш-
каннях дорогі італійські меблі й теле-

візор «плазма». І всім при цьому на-
плювати на нещасну Україну.

А вона, реальна, а не показушна 
дедалі більше стає схожою на «фіг-
ню» в центрі Європи. На 23-му році 
незалежності Україна є однією з най-
бідніших країн у Європі.          

Офіційна мінімальна пенсія на її 
просторах нині становить 894 грив-
ні, а середня - 1483 гривні на місяць. 
При цьому ціни в київських супер-
маркетах (їх чомусь називають ме-
гамаркетами) вищі, ніж у Нью-Йорку. 
Недалеко пішли від пенсіонерів і 
працюючі українці та українки. Адже 
середня платня в Україні стано-
вить 3380 гривень на місяць, тобто 
трохи більше ніж удвічі перевищує 
середню пенсію. Якщо перевести 
цю суму в долари, то вийде трохи 
більше 400 доларів. Як на такі гроші 
можна прожити, коли ціни вищі за 
нью-йоркські – незрозуміло.

Здавалося б, за логікою, насе-
лення має вибухнути соціальним 

вибухом. Але не вибухає.Чому? І ось 
тут ми підходимо до унікального фе-
номена, притаманного сьогоднішній 
Україні. Бо в країні всі щось «хімічать», 
проводять якісь афери, комусь десь 
прислуговують. Як сказала нам одна 
жінка, всі намагаються «устроїться». 
«Устроїться» в сьогоднішній україн-
ській журналістиці – це або засісти 
на роки в державно-муніципальному 
ЗМІ на народні гроші й отримати на 
виході пенсію в 1000 доларів. Або 
обслуговувати банду, тобто писати 
замовні статейки за жаданий кон-
вертик з енною кількістю американ-
ських грошових знаків. Або бути хо-
луєм у владоможців, прославляючи 
їх на всіх можливих і неможливих 
ефірах.

Утримують Україну від масштаб-
ного соціального вибуху, як це не 
парадоксально, й заробітчани. Бо це 
вони насичують український ринок 
грошовою масою, що створює ілю-
зію більш-менш успішного суспіль-
ства. Влада ж вміло використовує 
цю обставину, відносячи  насиче-
ність ринку грошовою масою до сво-
їх заслуг. Азаров переконує Україну 
та світ, що люди мають гроші, щоб 
купити їсти й одягнутися, виключно 
завдяки його героїчним зусиллям, а 
не переказам мільйонів заробітчан, 
які роками й десятиліттями утриму-
ють свої родини, рятуючи їх від голо-
дної смерті. За підрахунками вчених, 
навіть 1,4–1,8 мільйона (насправді ж 
їх майже 7 мільйонів) постійних за-
робітчан можуть щороку різними ка-
налами передавати до України 5–10 
млрд.євро. Ще 1–2 млрд. можуть 
ввозити українці, які виїжджають на 
кілька місяців для сезонних, пере-
важно сільськогосподарських, робіт. 
Це свідчить, що трудові мігранти, 
навіть за обережної оцінки їхньої 
загальної чисельності, є одним з 
основних джерел, яке компенсує 
відґємне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами (зумовлене відсутністю 
сприятливих умов для розвитку орі-
єнтованих на внутрішній ринок галу-
зей), виведення капіталів у офшори 
вітчизняними олігархами та сповіль-
нення темпів приросту іноземних ін-
вестицій унаслідок погіршення умов 
ведення бізнесу в Україні за ниніш-
ньої влади.

Але найбільше, що нас вразило 
в Україні, це настрої серед молоді. І 
особливо серед студентства. Біль-

ше 80% українських студентів «го-
стрять лижі» на працю за кордоном 
– такі дані численних соціологічних 
досліджень. Раніше кращого життя 
шукали здебільшого науковці або 
малокваліфіковані робітники. Тепер 
більшість українських гастарбайте-
рів – студенти, які після закінчення 
університетів, академій та інститутів 
мали б внести свою частку у пере-
творення України на нову, справді 
європейську державу. 

Відсутність перспективи – саме 
це називають молоді українці при-
чиною для того, аби поїхати з Укра-
їни. Виходячи зі стін альма-матер, 
більшість з них розуміє, що гарна 
освіта (іноді і вітчизняна, і зарубіж-
на), знання кількох іноземних мов не 
дають гарантії отримати нормальну 
працю й гідну платню. Тож учорашні 
студенти беруть квиток в один кінець 
до однієї з країн Євросоюзу, США чи 
Канади.

Втім, зустріли в Києві й носіїв 
інших тенденцій. Колишній мешка-
нець Нью-Йорка Анатолій, який ба-
гато років поспіль жив і працював у 
«столиці світу», довідавшись, що ми 
з Нью-Йорку, робить здивоване об-
личчя й каже: «Бідолахи, як ви там 
можете жити!»

З’ясувалося, що наш випадковий 
знайомий, проживши в Нью-Йорку 
чимало років, розчарувався у кві-
тучій Америці й повернувся в Укра-
їну. «Мені як присниться моє нью-
йоркське життя-буття, то я з жахом 
прокидаюся, покритий холодним 
потом». Слава Богу, що все це в ми-
нулому. Тут зовсім інше життя, спо-
кійніше, розміреніше. Ніхто нікуди не 
спішить, ніхто не боїться за своє «за-
втра». От владу б тільки поміняти, бо 
дуже вже злодійкувата, і все буде га-
разд. Майбутнє в Україні є і воно кра-
ще, ніж майбутнє Америки»,- впев-
нено чеканить фрази Анатолій, а ми 
ловимо себе на думці: його слова та 
Богові б у вуха.

Втім, вже за мить починаємо 
сильно сумніватися в оптимизмові 
Анатолія. Повз нас суне ціла ватага 
якихось страхітливих (неначе з між-
народного форуму бомжів) людей в 
лахміттях і вкрай неприємним запа-
хом. Вони поспішають на тролейбус, 
на якому великими літерами напи-
сано: «Це вам не фігня – пийте соки 
щодня». 

Валентин ЛАБУНСьКИй

«ФІГНЯ»  
В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ

Пива українці п’ють більше, ніж чехи й німці разом узяті

Рекламні «перли»  на вулицях сьогоднішнього Києва
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ВЕРХОВНА РАДА 
ВІДНОВИЛА СВОЮ 

РОБОТУ
Верховна Рада зібралася 3 ве-

ресня на нову сесію, а в цере-
монії відкриття взяв участь пре-
зидент. Опозиція не стала зривати 
його виступ, як це траплялося ра-
ніше, а дисципліновано вислухала 
промову про важливість угоди про 
асоціацію з ЄС.

Натомість опозиційні фракції 
вирішили донести до Віктора Яну-
ковича свої послання через одяг: 
“Батьківщина” прийшла у футбол-
ках “Юлі – волю!», УДАР - у червоних 
футболках з написом «Україна – це 
Європа», а «Свобода» - у традицій-
них вишиванках.

На початку свого виступу перед 
Верховною Радою Віктор Януко-
вич поскаржився, що минула сесія 
парламенту була значною мірою 
згаяним часом. Проте він висловив 
сподівання, що нині всі об’єднають 
зусилля для успішної європейської 
інтеграції України.

На урочистому засіданні Вер-
ховної Ради були присутні також 
керівники місії Європарламенту 
щодо вирішення питання вибірко-
вого правосуддя та ув’язнення Юлії 
Тимошенко Алєксандр Квасьнев-
ський та Пет Кокс. Однак про долю 
Ю.Тимошенко Янукович у своєму 
виступі не згадав жодним словом. 
Тим часом. В.Кличко заявив, що 
«тільки від президента залежить 
звільнення Юлії Тимошенко».

СПРАВУ «ВРАДІЇВСЬКИХ 
ГВАЛТІВНИКІВ» 

ПЕРЕДАЛИ ДО СУДУ

Прокуратура Миколаївської об-
ласті надіслала до суду обвину-

вачувальний висновок щодо чоти-
рьох осіб, підозрюваних у скоєнні 
злочинів стосовно жительки сели-
ща Врадіївка Ірини Крашкової. Про 
це повідомляє прес-служба проку-
ратури області.

Нагадаємо, 9 серпня прокурату-
ра Миколаївської області повідоми-
ла про завершення досудового роз-
слідування у справі «врадіївських 
ґвалтівників». 

Як відомо, 28 червня міліціонер 
Дмитро Поліщук (племінник про-
курора Заводського району Мико-
лаєва) та таксист Сергій Рябіненко 

були затримані за підозрою у ско-
єнні зґвалтування, розбійного на-
паду та нанесенні тяжких тілесних 
ушкоджень мешканці Врадіївки Іри-
ні Крашковій. Суд обрав підозрюва-
ним запобіжний захід у вигляді утри-
мання під вартою на строк 60 діб. 
Пізніше було затримано й старшого 
лейтенанта міліції Євгена Дрижака, 
що є похресником начальника Ми-
колаївського облуправління міліції 
Валентина Парсенюка. 5 серпня 
стало відомо, що прокуратура пе-
рекваліфікувала справу «врадіїв-
ських ґвалтівників» із розбійного на-
паду із заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень та зґвалтування у завер-
шений замах на умисне вбивство.

ЮЛІЮ ТИМОШЕНКО 
ЧЕКАЮТЬ У БЕРЛІНІ  

У ВЕРЕСНІ

У спеціальному центрі берлін-
ської клініки «Шаріте» готують 

палату для колишнього прем›єр-
міністра України Юлії Тимошенко. 
Про це повідомляє Deutsche Welle з 
посиланням на власні джерела.

«За даними джерел DW у столич-
них медичних колах, у спеціальному 
центрі клініки Charitй в берлінському 
районі Теґель, де лікують в тому чис-
лі і відомих пацієнтів, вже готують 
палату для колишньої глави уряду 
України”, - повідомляє видання.

Журналісти зазначають, що “де-
які закордонні ЗМІ вже навіть нази-
вають точну дату”. Йдеться, зокре-
ма, про польску Gazeta Wyborcza, 
яка повідомила, що до Берліна Тим-
ошенко приїде 15 вересня.

Німецьке видання також нага-
дує, що колишній президент Поль-
щі Александр Квасьнєвський свого 
часу в ефірі Polskie Radio казав про 
те, що “Тимошенко зможе поїхати 
на лікування за кордон до кінця ве-
ресня”.

Нагадаємо, за словами лідера 
фракції ВО «Батьківщина» Арсенія 
Яценюка, під час зустрічі з керів-
никами опозиційних фракцій пре-
зидент Віктор Янукович заявив, що 
питання про можливість отримання 
Юлії Тимошенко лікування за кордо-
ном розглядається.

Як відомо, серед умов підписан-
ня угоди про асоціацію з ЄС зна-
читься вирішення проблеми екс-
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. 
На цьому наполягають і окремі єв-
ропейські політики.

«ТІТУШОК» ЗАСУДИЛИ 
ДО УМОВНИХ ТЕРМІНІВ 

ПОКАРАННЯ

Вадима Тітушка, Сергія При-
ходька та Михайла Пшука, яких 

обвинувачують у побитті журналіс-
тів 18 травня в центрі Києва, засу-
джено умовно. Відповідне рішення 
ухвалив Шевченківський райсуд 
Києва в понеділок, 2 вересня.

Суд затвердив умови мирової 
угоди, яка була укладена між обви-
нуваченими та постраждалими, і за-
судив Тітушка до позбавлення волі 
терміном на три роки зі звільненням 
від виконання призначеного пока-
рання терміном на два роки. Пшука 
і Приходька засуджено до двох ро-
ків обмеження волі з відстроченням 
терміну виконання рішення на один 
рік і шість місяців.

Крім того, відповідно до мирової 
угоди, кривдники мають солідарно 
відшкодувати матеріальну шкоду 
журналістці «5 каналу» Ользі Сніцар-
чук у сумі 707 гривень, фотографу 
видання «Комерсант» Владиславу 
Соделю - 1613 гривень.

Також Тітушко має виплатити 
матеріальну шкоду журналістам по 
11 тисяч гривень кожному, а Пшук 
і Приходько - по 4 тисячі гривень. 
При цьому кошти, внесені Тітушком 
як застава, будуть спрямовані на 
відшкодування моральної шкоди.

ХАРКІВСЬКІ 
«АНТИФАШИСТИ» 

ВИМАГАЮТЬ ЗНИЩИТИ 
ПАМ’ЯТЬ ПРО ЮРІЯ 

ШЕВЕЛЬОВА

Міська влада Харкова готується 
ліквідувати меморіальну до-

шку видатного діяча української 
діаспори Юрія Шевельова. Про це 
повідомили джерела у Харківській 
міській раді.

За наявними даними, до місь-
кого голови Геннадія Кернеса та 
губернатора Михайла Добкіна на-
дійшли звернення від ветеранських 
та «антифашистських» організацій, 
у котрих Шевельов названий «по-
плічником нацистів», а відтак уві-
чнення його пам’яті вимагають за-
боронити.

Меморіальну дошку на будинку 
в Харкові, де жив Шевельов (вул. 
Сумська, 17), збиралися відкрити 5 
вересня. З початку поточного року 
громадськість збирала кошти на її 
створення та отримання необхідних 
дозволів від місцевої влади. В ціло-
му було зібрано близько 15 тисяч 
гривень.

Юрій Шнейдер (1908 – 2002 рр.), 
що писав під псевдонімами Юрій 
Шевельов та Юрій Шерех, зажив 

слави як видатний славіст, літерату-
рознавець, критик, популяризатор 
української літератури на Заході. У 
1941-1943 рр. очолював у Харкові 
кафедру української філології, пе-
ред взяттям Харкова радянськими 
військами виїхав до Львова, звідки 
у 1944 р. перебрався до Німеччини, 
а звідти емігрував до США. Видав 
фундаментальну працю «Історична 
фонологія українськї мови», у 1978-
1983 рр. був головним редактором 
журналу «Сучасність». Професор 
Гарвардського та Колумбійського 
університетів, член Американського 
лінгвістичного товариства, почес-
ний доктор Харківського універси-
тету та Києво-Могилянської акаде-
мії.

ДО УМАНІ ПРИЇХАЛО 
БІЛЬШЕ 20 ТИСЯЧ 

ХАСИДІВ

До Умані Черкаської області на 
святкування юдейського ново-

го року Рош-га-Шана та поклоніння 
могилі Нахмана прибуло понад 20 
тисяч хасидів-прочан. Про це пові-
домили у прес-службі Уманського 
міськвідділу управління МВС Укра-
їни у Черкаській області.

Зокрема, станом на вечір 3 ве-
ресня до міста приїхали понад 20 
тис. хасидів із 14 країн світу, серед 
них понад 2 тис. дітей, уточнили в 
міліції, а також декілька жінок.

Найбільше паломників приїха-
ло з Ізраїлю, Німеччини, Франції та 
США. Також є паломники з ПАР, Ка-
нади, Італії, Великої Британії, Індії, 
Швейцарії, Чехії, Бельгії, Російської 
Федерації та Іспанії. Прибувають 
прочани до Умані в основному ав-
тобусами з міжнародних летовищ 
”Бориспіль”, Одеси та Вінниці.

Загалом, за попередніми підра-
хунками, на святкування юдейсько-
го Нового року до Умані з’їдуться 
понад 30 тисяч паломників з більш 
як 20 країн світу.

Нагадаємо, під час паломни-
цтва охорону громадського поряд-
ку в Умані забезпечують понад 400 
українських міліціонерів.

КШИШТОФ ЗАНУССІ  
НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ  

ПИСАТИ З ТАБАЧНИКОМ 
СПІЛЬНУ КНИЖКУ

Відомий польський кінорежисер 
Кшиштоф Зануссі не має на-

мірів писати спільну книжку про 
польсько-українські відносини з 
міністром освітиУкраїни  Дмитром 
Табачником. Таку відповідь Зануссі 
оприлюднила українська письмен-
ниця Оксана Забужко на своїй сто-
рінці у Facebook.

«Існує повідомлення, що разом з 
паном Табачником я пишу книгу про 
польсько-українські відносини. Це 

непорозуміння», - написав Зануссі у 
відповідь Забужко.

Водночас він вказав, що пого-
дився для видавництва «Фоліо»  на-
писати окрему книгу на згадану 
тему.

Нагадаємо, 29 серпня міністр 
освіти і науки  Дмитро Табачник за-
явив, що готує разом з польським 
кінорежисером Кшиштофом За-
нуссі спільну книгу про польсько-
українську історію. «Є дуже цікавий 
проект. Видатний польський кіноре-
жисер Кшиштоф Зануссі погодив-
ся з пропозицією одного з видав-
ництв, яку зроблено і мені, написати 
спільну книжку в діалогах про най-
більш гострі історичні проблеми 
співіснування, дружби і не тільки 
українського й польського народів», 
- заявив Табачник.

НОВА ВИСТАВКА РОБІТ 
ІВАНА МАРЧУКА

У музейно-виставковому цен-
трі «Музей історії Києва» (вул. 

Богдана Хмельницького, 7) триває 
виставка живопису Івана Марчука 
«Нерозгадані таємниці». До кінця 
вересня кияни та гості столиці змо-
жуть побачити майже 60 картин 
майстра. Експозиція складається 
з декількох окремих розділів, які 
яскраво ілюструють творчі періоди 
художника.

Іван Марчук – один з найвідо-
міших художників світу. Він увійшов 
до британського рейтингу «100 ге-
ніїв сучасності». Міжнародна ака-
демія сучасного мистецтва в Римі 
прийняла Марчука до лав «Золотої 
гільдії» та обрала почесним членом 
наукової ради академії. До «Золотої 
гільдії» входить лише 51 художник.

Народний художник України, ла-
уреат Національної премії України 
імені Шевченка Іван Марчук наро-
дився у 1936 році в селі Москалівка 
на Тернопільщині. Навчався у Льво-
ві в училищі прикладного мистецтва 
імені Труша та Інституті прикладно-
го мистецтва. Тривалий час жив і 
працював в Австралії, Канаді, США, 
у 2001 році повернувся в Україну, 
нині мешкає й працює в Києві.

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій
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Справа рядового армії США 
Бредлі Меннінґа, якого вій-

ськовий суд  визнав винним у пе-
реданні таємних файлів сайтові 
WikiLeaks й засудив до 35 років 
ув’язнення, бачиться кульміна-
цією заповзятливої програми 
безпеки США. Або принаймні 
мала б нею стати. Після трагедії 
11 вересня 2001 року Джордж 
Буш занадто перехилив шальки 
терезів від свободи до безпеки, і 
за Барака Обами ситуація не змі-
нилася.

Поки Меннінґ чекав на ви-
рок, Едвард Сноуден, працівник 
американської служби безпеки, 
дістав тимчасовий притулок у 
Росії. Він вирішив пролити світло 
на не передбачене повноважен-
нями зберігання Національним 
агентством безпеки (NSA) при-
ватної інформації, що належить 
мільйонам громадян Сполучених 
Штатів. Ідеться нібито про пору-
шення Патріотичного акта й Чет-
вертої поправки. Вже перебува-
ючи в Росії, Сноуден продовжив 
публічні викриття. Тим часом ад-
міністрація Обами конфіскувала 
дані про телефонні дзвінки жур-
налістів і запровадила процедуру 
покарання для людей, що роз-
кривають таємну інформацію.

Із-поміж багатьох держав 
Сполучені Штати завжди виріз-
нялися своїми принципами до-
тримання особистої свободи. 
Водночас треба визнати, що 
першим обов’язком будь-якої 
влади є захист громадян. Поза 
сумнівом, слід було встановити 
баланс між свободою та безпе-
кою після трагедії 11 вересня. 
Але цінності Америки не повинні 
стати жертвами бушівської війни 
з тероризмом.

Безстрокове утримання 
в’язнів за ґратами в «Гуантана-
мо» без жодного слідства – це 
порушення передбачених за-
коном процедур. Коли кату-
вання водою назвали «поси-
леним допитом», можна було 
говорити про юридичну казуїс-
тику. Знущання в іракській тюрмі 
«Абу-Грейб» 2003 року, жахливі 
фотографії тощо виявилися на-
слідками політики, провадженої 
на чолі з Діком Чейні та Дональ-
дом Рамсфелдом. Це абсолют-
но не по-американськи й на руку 
ворогам США. Барак Обама по-
клав край тортурам, однак «Гуан-
танамо» досі діє, і нерідко функ-
ціонує стара система покарань.

Ані Сноудена, ані Меннінґа 
не можна вважати ідеальними 
борцями за ліберальніший під-
хід. Обидва порушили закон, 
розкривши таємниці, які при-
сягнулися зберігати. Шпигунські 
органи США не можуть функці-
онувати, якщо їхні співробітники 
не тримають язика за зубами, а 
коли масове розкриття секретів 
перетворюється на політичну 

моду, до того ж технічно здій-
сненну, інструменти запобігання 
просто необхідні. Мотиви Мен-
нінґа щодо захисту інтересів 
громадськості досить химерні: 
він оприлюднив понад 700 тисяч 
файлів без чіткої оцінки шкоди 
чи блага такого вчинку. Спочатку 
розкриття таємниць Сноудена 
було вибірковим, але його подо-
рожі до Гонконгу та Росії справи-
ли негативний вплив, і, зрештою, 
він поділився інформацією про 
шпигунські практики США сто-
совно Китаю. Америка слушно 
вирішила порушити проти нього 
справу, як і проти Меннінґа.

Однак обидва процеси свід-
чать, що Вашингтон досі приді-
ляє забагато уваги безпеці на 
шкоду свободі. У випадку Сно-
удена це пов’язано з інформа-
цією, яку він розкрив. Після його 
втечі представники спецслужби 
стверджували, що технології 
зберігання інформації NSA були 
перевірені Конгресом та Судом 

національної безпеки (займа-
ється кримінальними справа-
ми, військовими злочинами, що 
пов’язані з тероризмом); уряд-
ники нібито були притягнені до 
відповідальності представника-
ми інших двох гілок влади. Цей 
аргумент не вельми переконли-
вий: насправді контроль судової 
та законодавчої гілок над NSA 
лише позірний.

В основі системи – таємний 
суд (військовий трибунал), який 
виконує урядові повноваження 
відповідно до закону, а також ви-
дає поточні розпорядження. Але 
американці не знають про його 
накази, тому їх не оскаржать. Те-
оретично, якщо Конгрес не зго-
ден із рішеннями таємного суду 
або діями NSA, він може внести 
поправки до закону. Однак по-
літики, яким відома секретна ін-

формація, не обговорюватимуть 
своїх сумнівів із громадськістю, і 
чиновникам можна без докорів 
сумління брехати на засіданнях 
Конгресу. Якщо таємний суд за-
критий для оскаржень із боку 
громадськості, є ризик його пе-
ретворення на знаряддя вико-
навчої гілки влади. Завдяки Сно-
удену кафкіанську систему нині 
переглядають.

Важливо звернути увагу й 
на ставлення до Меннінґа, що є 
надміру жорстким. Дев’ять мі-
сяців останнього тримали під 
арештом в одиночній камері із 
суворими умовами (очевидно, 
заради його-таки безпеки: ціл-
ком у дусі Путіна). Проти нього 
було висунуто звинувачення 
згідно із драконівським Актом 
про шпигунство 1917 року, що 
його розробляли для покарання 

зрадників і шпигунів, а не грома-
дян, які розкривають інформа-
цію. Слідчі звинуватили Бредлі у 
співпраці з ворогом на сумнівній 
підставі: нібито розкриті ним до-
кументи були опубліковані в ін-
тернеті й можуть потрапити до 
«Аль-Каїди». Такий злочин заслу-
говує на смертну кару. Хоч суддя 
й закрила таку можливість, юнак, 
що мав добрі наміри, але заплу-
тався, дістав 35 років тюрми..

Суворість суду – контрпродук-
тивна й несправедлива. Будь-
яка демократична країна пови-
нна мати таємниці. Однак для 
розкриття неминучих зловжи-
вань владою їй потрібні й витоки 
інформації. Прихильники Сно-
удена додають, що він утік спо-
чатку до китайців, а тоді до росіян 
через суворий процес над рядо-
вим Меннінґом. Для США було б 

краще, якби Сноуден спробував 
виправдати себе в американ-
ському суді.

Мало хто з американців спів-
чуває Меннінґові та Сноудену. 
Однак ставлення до секретнос-
ті змінюється. Уперше від 2004 
року, коли соціологічна компанія 
Pew почала проводити опиту-
вання, менше людей у США ви-
словлюються за посилення за-
ходів безпеки, більшість вважає, 
що держава зайшла надто дале-
ко в обмеженні громадянських 
свобод. Джим Сенсенбреннер, 
конгресмен від республіканців із 
Вісконсину й один з авторів Па-
тріотичного акта, заявив, що цей 
документ не передбачав залізної 
хватки NSA. 24 липня для ухва-
лення Палатою представників 
поправки щодо обмеження по-
вноважень агентства під час збо-
ру даних забракло тільки семи 
голосів. Дедалі більше сенаторів 
висловлюються за посилення 
контролю над цією інстанцією. 
Навіть Барак Обама знову по-
вернувся до своїх обіцянок за-
крити «Гуантанамо» й почав пові-
домляти більше інформації щодо 
програм NSA.

Будь-яка розвідслужба за-
зіхає на особисті свободи, тим 
часом американській вдалося 
виконати головне завдання: за-
вадити терактам. Однак кожній 
демократичній країні потрібно 
тримати під контролем ці за-
зіхання і притягати до відпові-
дальності шпигунів. Серед усіх 
демократій саме США найкраще 
розуміють проблему. Американ-
ська Конституція базована на 
концепції про те, що всім поса-
довцям властиві помилки. Нині 
саме час згадати про це.

Джон РУБі

десятиліття  
втраЧеної свободи

війна з тероризмом – прокляття америки: країні варто повернутися до виплеканих цінностей

Тисячі американців вважають Бредлі Менінга не зрадником, а героєм

У той час, коли спецслужби проклинають Едварда Сноудена як зрадника й шпигуна, проста Америка дякує йому
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БАРАК  ОБАМА  
ПРИВІТАВ АМЕРИКУ  

З ДНЕМ ПРАЦІ

Напередодні Дня праці, який 
Америка відзначила в по-

неділок, 2 вересня, президент 
США Барак Обама в своєму 
зверненні до нації подякував 
працюючим американцям і за-
явив, що День праці символізує 
квінтесенцію американського 
характеру – працелюбство, від-
повідальність, жертовність і до-
помогу ближнім.

Обама, однак, відзначив, що 
в умовах, які нині склалися, для 
багатьох працюючих «шлях на-
гору став важчим», їх постійно 
переслідує «тінь бідності». Пре-
зидент наголосив, що зміна си-
туації в цій сфері – його найбіль-
ший пріоритет, котрий повинен 
стати й найвищим пріоритетом 
всієї американської влади.

Виступаючи з нагоди Дня по-
дяки від Республіканської партії, 
конгресмен Марк Фітцпатрик 
відзначив, що за останні роки 
трудящі американці стикаються 
з тим, що «Вашингтон не виро-
бляє для них нічого, окрім нових 
перепон».

Фітцпатрик заявив також, що 
його партія має намір захистити 
всіх мешканців країни від імп-
лементації закону про реформу 
системи охорони здоров’я, ко-
трий має забезпечити доступ-
ним медичним страхуванням 
мільйони американців. Цей за-
кон було ухвалено з ініціативи 
Б.Обами.  

ЛІДЕРИ ОБОХ 
ПАЛАТ КОНГРЕСУ 
ВИСЛОВИЛИСЯ  

ЗА УДАР ПО СИРІЇ

Спікер Палати представників 
американського Конгресу рес-

публіканець Джон Бейнер 3 верес-
ня заявив, що підтримає резолю-
цію президента Барака Обами, яка 
санкціонує військовий удар по Си-
рії. Водночас Бейнер закликав сво-
їх колег-конгресменів наслідувати 
його приклад й підтримати пре-
зидента. За думку спікера, США 
зобов’язані покарати сирійський 
режим за застосування хімічної 
зброї проти власного народу. Бей-

нер при цьому відзначив, що аме-
риканський Конгрес повинен про-
демонструвати своїм союзникам у 
світі, що не залишить їх у скрутній 
ситуації.

Майже водночас з цим лідер де-
мократів в нижній палаті Ненсі Пе-
лозі оголосила, що також підтримає 
пропозицію Обами стосовно Сирії. 
З її точки зору, Конгрес має дозво-
лити застосування військової сили 
проти режиму сирійського дикта-
тора Башара Асада. На підтримку 
резолюції президента виступили 
також лідер республіканської біль-
шості в Палаті представників Ерик 
Кантор, а також голова комітету з 
питань оборони Сенату Карл Левін.

Як очікується, Конгрес США роз-
гляне резолюцію президента сто-
совно Сирії 9 вересня на спільному 
засіданні палат.

ПЕНТАГОН  
ДО АКТИВНИХ ДІЙ 

ГОТОВИЙ
Американські війська, дислоко-

вані в регіоні, готові провести 
операцію проти сирійського режи-
му. Про це 3 вересня на слуханнях 
у комітеті Сенату в закордонних 
справах заявив міністр оборони 
США Чак Гейгел. «Ми розсеред-
или сили в регіоні, щоб мати мож-
ливість здійснити таку операцію. 
Ми з головою Об’єднаного комі-
тету начальників штабів генералом 
Демпсі поінформували президен-
та, що готові діяти, як тільки він від-
дасть відповідний наказ»,- сказав 
Ч.Гейгел.

Головна відповідальність за 
проведення операції лягає на 6-ту 
оперативну групу  6-го флоту США 
у складі п’яти есмінців з ракетами 
Tomahavk на борту. Їм допомагати-
муть авіаносець USS Nimitz з чотир-
ма есмінцями й крейсером в групі 
супроводження, десантні кораблі 
USS San Antonio, USS Kearsarge зі 
штурмовиками Harrier ІІ, а також 
авіаносець USS Harry Truman та вій-
ськово-повітряні сили, зосереджені 
на базі ВПС США в м.Дахран (Сау-
дівська Аравія). США сподіваються 
також на допомогу британських та 
французьких військово-морських 
та військово-повітряних сил. До 
операції можуть долучитися й ту-
рецькі війська.

АНБ СТЕЖИЛО  
ЗА ЛИСТУВАННЯМ 

ПРЕЗИДЕНТІВ  
БРАЗИЛІЇ ТА МЕКСИКИ

Агентство національної безпеки 
(АНБ) США стежило за листу-

ванням бразильського президента 
Ділми Русеф й кандидата в прези-
денти Мексики Енріке Пенья Ньєто 
до його обрання. Про це з посилан-
ням на документи, надані колишнім 
працівником ЦРУ й АНБ Едвардом 
Сноуденом, повідомив американ-
ський журналіст Глен Грінволд.

За його словами, листи Пенья 
Ньєто читали повністю. Зокрема, в 
документі АНБ, датованим червнем 
2012 року, було приведено цитати з 
його листування. В ньому майбутній 
мексиканський президент за місяць 
до виборів обговорював кандидатів 
на посади в кабінеті. АНБ також про-
слуховувало його телефонні дзвінки 
та вивчало смс-повідомлення. 

У документі АНБ також містила-
ся інформація про листування пре-
зидента Бразилії Ділми Русеф. Хоч 
жодних цитат з нього не наводило-
ся, було ясно, що за комунікаціями 
бразильського президента велося 
прискіпливе стеження.

Прес-служби президентів Бра-
зилії та Мексики вже зажадали від 
Вашингтона пояснень у зв’язку з 
публікацією документів Сноудена, 
проведення розслідування й пока-
рання винних.

РІДНІ РАУЛЯ 
ВАЛЕНБЕРГА  

ПОПРОСИЛИ  Б.ОБАМУ 
НАТИСНУТИ НА РОСІЮ

Рідні шведського дипломата Ра-
уля Валенберга, котрий, ймо-

вірно, загинув у 1947 році в Москві, 
попросили президента США Ба-
рака Обаму натиснути на Росію в 
справі розслідування його смерті.

Племінниця Валенберга Марі 
Депюї заявила, що родина заги-
блого дипломата підготувала лист 
для Обами. В ньому рідні попроси-
ли, щоб американський президент 
допоміг добитися відкриття росій-
ських архівів. Документи, які збері-
гаються в них, на їхню думку, допо-
можуть з’ясувати обставини смерті 
Р.Валенберга.

Рідні дипломата сподіваються, 
що Обама порушить питання про 

розслідування смерті Валенберга 
на зустрічі з російським президен-
том Володимиром Путіним в Санкт-
Петербурзі, де відбувся саміт «ве-
ликої двадцятки».

Обама раніше висловлював 
свою особисту повагу до Валенбер-
га. В 2012 році шведського дипло-
мата було посмертно нагороджено 
Золотою медаллю американського 
Конгресу. В 1944-1945 роках він 
працював у шведському представ-
ництві в окупованому фашистською 
Німеччиною Будапешті. Видаючи 
євреям шведські паспорти, він до-
поміг багатьох з них врятувати від 
неминучої смерті. 

Причина, точна дата й місце 
смерті Р.Валенберга досі точно не 
встановлені. За офіційною версією, 
озвученій МЗС СРСР вперше лише 
в 1957 році, він помер після того, як 
його вивезли з Угорщини  радянські 
війська. Однак пізніше публікува-
лися документальні свідчення, які 
спростовують цю версію. Найвіро-
гідніше, його розстріляли в застін-
ках НКВД, як і сотні тисяч інших «під-
озрілих» осіб. Саме цю інформацію 
й приховує від рідних та близьких 
Р.Валенберга режим Путіна.

БОРГИ ДЕТРОЙТА 
ПОГАСЯТЬ МУЗЕЙНИМИ 

ЕКСПОНАТАМИ?
Коли Детройт, свого часу сим-

вол могутності американської 
економіки, оголосив банкрутство, 
американців приголомшив не сам 
факт, а масштаби проблеми. Борги 
міста з населенням у трохи більше 
семисот тисяч осіб становлять по-
над вісімнадцять мільярдів доларів. 
Хоча процес банкрутства захищає 
Детройт від певної групи кредито-
рів, місту так чи інакше доведеться 
платити за роки безвідповідаль-
ності. Відразу після оголошення 
банкрутства, експерти заговорили 

про можливість продати мистецьку 
колекцію, яку Детройт зібрав у часи 
економічного буму і яку оцінюють 
від одного до двох мільярдів до-
ларів. Щоправда, ідея викликала 
жорстку опозицію. У стінах Інсти-
туту мистецтва зберігається понад 
60 тисяч предметів мистецтва, се-
ред них чимало творів старих євро-
пейських майстрів. Детройтський 
інститут мистецтва невипадково 
входить до п’ятірки найбільших ху-
дожніх музеїв Америки. Тут можна 
побачити «Автопортрет» голландця 
Вінсента Ван Ґоґа та «Збирачів го-
ріхів» француза Вільяма-Адольфа 
Буґро. На відміну від багатьох ве-
ликих музеїв, Детройтський інсти-
тут мистецтва, разом з колекцією 
та будинком, повністю належить 
місту. Однак фахівці застерігають: 
продаж музейної колекції не лише 
завдасть шкоди прибуткам з ту-
ризму. На думку експертів, продаж 
означатиме, що на ринку з’явиться 
величезна кількість рідкісних і важ-
ливих мистецьких робіт, що потен-
ційно зменшить ціни на твори, що 
належать місту.

РЕКОРДНІ АЛІГАТОРИ  
З МІСІСІПІ

Усього через три дні після по-
чатку сезону полювання на 

алігаторів у штаті Місісіпі департа-
мент дикої природи, рибальства й 
парків повідомив, що попередній 
рекорд побито. Департамент пові-
домив, що група мисливців з міста 
Медісон зловила алігатора вагою 
723,5 фунта, побивши попередній 
рекорд на 26 фунтів.

Бет Треммел вперше вирушила 
на полювання, разом з нею було ще 
шестеро осіб. Вони дві години боро-
лися з гігантським крокодилом. По-
тім їм допомогли його виловити ще 
двоє інших мисливців. Однак лише 
через годину й цей рекорд було 
побито. Дастин Бокман з міста Вік-
сбург виловив 727-фунтового аліга-
тора. «Він поламав всі наші пристрої, 
з допомогою яких ми намагалися 
його виловити. Нарешті, ми витягну-
ли його з води з допомогою сітки, а 
потім застрілили. В цілому боротьба 
тривала 4 з половиною години»,- 
сказав Бокман журналістам.

Сезон полювання на алігаторів 
у штаті Місісіпі становить не тільки 
спортивний інтерес. Крокодиляче 
м’ясо користується тут неабиякою 
популярністю. Відвідати крокоди-
лячої «свіжини» до Місісіпі в цю пору 
з’їжджаються сотні гурманів з усієї 
Америки та світу.

64-РІЧНА АМЕРИКАНКА 
ПЕРЕПЛИВЛА 

ФЛОРИДСЬКУ ПРОТОКУ
64-річна американка Даяна Наяд 

ввечері 2 вересня перепливла 
Флоридську протоку, якою розді-
лені Куба та Флорида. Спортсмен-
ка здолала 177 кілометрів від Гава-
ни до ахіпелагу Флорида-Кіс за 53 
години. В дорозі Наяд супроводжу-
вало п’ять допоміжних човнів, котрі 
постачали її їжею й водою, а також 
стежили за її станом.

У 1997 році перепливти Флорид-
ську протоку змогла 22-річна Сюзі 
Мароні з Австралії, однак Наяд ста-
ла першою жінкою, котрій вдалося 
перетнути її без спеціальної сітки, 
яка захищає від нападу акул. Окрім 
того, Наяд установила рекорд за 
тривалістю заплива океаном без 
ласт. Спортсменка використовувала 
лише спеціальний крем для облич-
чя, який захищає шкіру від отруйних 
медуз.

Здолати відстань від Куби до 
Флориди Наяд вдалося з п’ятої 
спроби. Перший раз вона вируши-
ла океаном з Куби до Флориди 35 
років тому, коли їй було 28 років. Од-
нак тоді заплив довелося перервати 
задовго до фінішної точки.

За  повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій 
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За додатковими інформаціями, правилами,  вказівками та заявками 
просимо звертатися до Оксани Тритяк за тел: (973) 292-9800x3071  
або електронною поштою: oksana.trytjak@verizon.net або 
ukrainiannationalassociation.org/Children’sChristmascardcontest.

 Твори приймаються не пізніше 15 жовтня 2013 року.   
Прохання вказувати на конвертах: 
Ukrainian National Association, 2200 Route 10 W., Parsippany, NJ, 07054,  
до уваги Оксани Тритяк (Attn. O. Trytjak). 

УКРАЇНСЬКИЙ  НАРОДНИЙ СОЮЗ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ДЛЯ ДІТЕЙ

РІЗДВЯНІ КАРТКИ 

Приймаються оригінальні твори, найкращі з яких буде  
відібрано спеціальним журі й рекомендовано до друку.  

Тематика  повинна віддзеркалювати ідею Українського Різдва. 
Твори-переможці буде включено в Різдвяний проєкт УНСоюзу,  

завдяки якому щороку понад 150 000 карток надсилається  
до українських громад Америки, Канади та світу. 

Весь дохід з продажу різдвяних карток призначено на розбудову «Союзівки»,  
а також деякі датки  – на збереження й розвиток газет «Свобода»,  

«Ukrainian Weekly» та Український Народний Фонд при УНСоюзі.

Ще не завершилося літо, а ми вже мріємо про Різдво.  
Можливо, Ви думаєте, що то завчасно, але цього року 

Український Народний Союз звертається з новою ідеєю проєкту 
святочних карток-листівок й оголошує конкурс для дітей. 

Відтак, УНСоюз ласкаво заохочує дітей надсилати свої 
малюнки на тему Українського Різдва:

 група -1: діти віком 6-12 років 
 група -2: діти віком 13-18 років 



35 (244) Вересень 5, 2013 13



35 (244) Вересень 5, 201314

від сяну до дону

Ми їхали до Чернігова, щоб 
оглянути храми. Наземні й 

підземні. Насамперед Свято-Пре-
ображенський – найстаріший 
мурований собор Київської Русі, 
старіший від Київської Софії. Аж 
боязко подумати – закладений 
1034 року сином Володимира 
Великого чернігівським князем 
Мстиславом Володимировичем й 
збудований на висоту «вершника, 
що стоїть на коні з піднятою ру-
кою». У ньому молилися і Мстис-
лав Володимирович, і Святослав 
Ярославович... А тепер моляться 
клірики Української православної 
церкви Московського патріархату. 
За іронією долі, яка повсюдно так 
болісно проглядається в сучасній 

Чернігівщині, колись другому най-
славнішому князівстві Київської 
Русі...

Отож, перетнувши проспект 
Миру, вулиці Павла Полуботка й Та-
раса Шевченка, наш модерний бі-
лий автобус виїздить на Красну пло-
щу. «Вона не має нічого спільного з 
московською, – поспішає уточнити 
екскурсовод, молодий, худорлявий 
хлопець, який щойно підсів до на-
шої туристичної групи. – Бо «крас-
на» в староукраїнській мові озна-
чає «гарна», «красива...»  Як пізніше 
з’ясувалося, трохи так, а трохи й не 
так. Майдан справді гарний – ши-
рокий, обрамлений стародавніми 
архітектурними ансамблями, яким, 
очевидно, зовсім нелегко було ко-

ритися різноликим варварам, чи то 
в монголо-татарських шатах, чи то 
більшовицьких.

Колись, у давньоруські часи, це 
була територія за межею Чернігова 
(міська околиця) і називалася вона 
П’ятницьким полем (на честь храму 
Параскеви П’ятниці, який стоїть тут і 
нині, але заховався за будівлею теа-
тру) й називалася Торг, тому і церкву 
ідентифікували як П’ятниця на Торгу. 
А на початку XIX століття сюди вине-
сли чернігівський базар (який рані-
ше був розташований у фортеці) й 
вона відразу ж перезвалась на Ба-
зарну. В центрі площі звели великі 
торгові ряди з галереями та коло-
нами, а довкола них почали рости 
адміністративні споруди: міський 

магістрат (нині тут міститься облас-
не відділення Національного банку), 
поліцейське управління (сьогодні 
– міська прокуратура), губернське 
земство (нині – облдержадміністра-
ція). Тривалий час Базарна площа 
не мала твердого покриття, отож , у 
1879 році її вирішили забрукувати. 
Глобальна ж реконструкція набрала 
реальних розмахів лише в 1930-ті: 
торгівельні ряди знесли, майдан за-
брукували червоним та жовто-гаря-
чим клінкером, тобто міцною цеглою 
червоного кольору, призначеною 
для брукування доріг, а саму місцину 
назвали площею Куйбишева.Так що 
вона стала і красивою, і червоною. 

За якихось п’ять-десять хвилин 
наш автобус зупиняється в тінис-

тому парку, доглянутому швидше 
по-англійськи, ніж по-французьки, 
тобто без особливих садівничих 
дизайнів й аристократизму. В пові-
трі п’янко пахне достиглими яблу-
ками й ледь чутним димом пале-
ного картоплиння – за кілька днів 
Спаса, пора копати картоплі, а там 
і осінь. Тиша. Порушують її хіба що 
передзвін лопат трьох робітників, 
що риють обабіч храму якусь тран-
шею, перекидаючись словами, 
призначеними не для друку. 

–  Добридень, –  радісно вітається 
хтось з нашої групи.

– Здравствуйтє-здравствуйтє, 
– не дуже привітно, майже іронічно 
відповідають чоловіки, продовжую-
чи копати землю під немилосердно 
пекучим сонцем, й з того тону не-
важно зрозуміти, що туристи, осо-
бливо іноземні, їм впеклися («разгу-
ливают здесь без дела!»), напевне, 
не менше, ніж рідна влада. 

«Своє знайомство з Черніговом 
ми розпочнемо з Валу – колиски й 
духовного адміністративного центру 
міста протягом багатьох століть», – 
каже екскурсовод Юрій й веде нас 
на мальовничий пагорб, з якого від-
кривається дивовижний краєвид на 
місто.

Саме тут, на високому правому 
березі Десни, при злитті її з річкою 
Стрижень, у часи Київської Русі 
було закладено замок із княжим 
двором – Дитинець. А вже згодом 
нижче виріс Окольний град – вули-
ці купців та ремісників, торгівельні 
лабази та майстерні. А ще виросло 
обнесене ровом та валами перед-
граддя й район Третяк. У середині 
ХІІ століття територія міста без По-
долу становила близько 120  гек-
тарів.

Найвідомішим же пам’ятником 
Чернігівського Валу-Дитинця за-
лишається Спасо-Преображен-
ський собор – катедральний храм 
Сіверської землі. Цей п‘ятибанний 
собор тривалий час був найвищою 
спорудою другої столиці і водно-
час найшанованішою церквою 
князівства, почесною усипальни-
цею багатьох чернігівських воло-
дарів, світських і духовних. 

ЧЕРНІГІВСЬКІ ХРАМИ

Наша довідка: Чернігів 
– місто, обласний центр 
на півночі України в При-
дніпровській низовині, на 
правому березі річки Дес-
на. Загальна площа - 79 
кв.кілометрів. Населення - 
297 тисяч осіб. 

Вперше згадується в лі-
тописі  907 року. У ранньо-
му середньовіччі місто було 
центром племені сіверян, 
а з іХ століття ввійшло до 
складу Київської Русі, став-
ши найважливішим і найба-
гатшим містом держави по-
ряд з Києвом і Новгородом. 
У Хі-Хііі століттях Чернігів 
був центром Сіверщини 
й  Чернігівського удільного 
князівства.

Після ліквідації Гетьман-
ської держави Чернігів з 
1782 року став центром Чер-
нігівського намісництва, 
1797-го – Малоросійської 
губернії, 1808-го – Чернігів-
ської губернії, після берез-
невої революції 1917 року в 
Чернігові створено загони 
Вільного козацтва й влада 
перейшла до рук Централь-
ної Ради, з кінця 1919-го в 
місті утвердилася радянська 
влада, яка протрималася до 
1991 року.  

Чернігів до сьогодні сла-
виться пам’ятками часів Ки-
ївської Русі й Чернігівського 
князівства, а також Гетьман-
щини та козацького Черні-
гівського полку. Найбільшою 
популярністю в туристів ко-
ристується Національний 
архітектурно-історичний за-
повідник «Чернігів старо-
давній». З містом пов’язані 
життя та творчість таких 
визначних постатей як іван 
Мазепа, Тарас Шевченко, 
Микола Гоголь, Михайло Ко-
цюбинський, іван Кочерга, 
Олександр Довженко та ін.

Свято-Преображенський собор – найстаріший мурований храм доби Київської Русі

Троїцько-іллінський чоловічий монастир, заснований близько 1069 року Антонієм Печерським 
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Захоплюючі,  
незабутні подорожі  
по всьому світу. 
Приєднуйтеся  
до нашого клубу!

Zenia’s Travel 
Club, LLC

46 Muirfield Rd., 
Jackson, NJ 08527

Tel: (732)928-3792
ztc@earthlink.net

Храм Спаса заклали на початку 
ХІ сторіччя. Точна дата невідома – 
дослідники вважають, що то був Рік 
Божий 1031. Тим часом, літописи 
вперше згадують про ще недобудо-
вану церкву, стіни якої звели лиш на 
висоту коня з вершником у рік, коли 
в ній поховали натхненника її спору-
дження, великого князя Мстислава 
Володимировича. А був то рік 1036. 
Щоб усвідомити, наскільки вона 
давня, варто згадати, що перший ка-
мінь у підмурок славетної Софії Київ-
ської заклали лише через рік потому. 
За композицією, Спас Чернігівський 
ввібрав у себе рідкісне поєднання 
вже класичної для тодішньої Русі ві-
зантійської конструкції з сильним 
західноєвропейським, романським 
“акцентом”. Кажуть, що, поглянувши 
на його гострокінцеві вежі, місцеві 
жителі могли безпомилково визна-
чати час: сонячне світло заповнює 
великі ніші за годину, а менші – за 
півгодини, ще менші -15 і 5 хвилин. 
Внутрішнє оздоблення вражало су-
часників мозаїками та фресками. 
Різьблені плити з овруцького роже-
вого сланцю захоплювали подих. 
За давніх часів храм не було отинь-
ковано, тобто, поштукатурено – на-
томість прикрасою його стін слугу-
вала ажурна кладка, де чергувалися 
знаменита давньоруська червона 
плінфа – розчин рожевого кольору 
та сірий необроблений піщаник. 

Навали й пожежі не помилували 
краси Спаса Чернігівського, осо-
бливо його внутрішнього убранства. 
А реконструкція 1792-1798 років, 
розпочата з найшляхетніших по-
бажань, але вкрай недолуго, лише 
понівечила величність давньорусь-
кого дива. Однак апогей глумління 
над храмом припадає на радянські 
часи. Газета «Більшовик» за 29 квіт-
ня 1938 року писала: «У червні 1937 
Спаський храм передано під склад 
чернігівської бази «Главриба», а в 
перших числах грудня  того ж року, 
за наказом заступника голови місь-
кради Слєсарева, собор з усіма екс-
понатами передано від «Главриби» 
в розпорядження «Главрасмасло-
жирзбуту»...» 

За великокняжих часів кате-
дральний храм оточувало багато 
кам’яних і дерев’яних споруд, од-
нак усі вони загинули в жорнах часу. 
Тепер же у Спаса Чернігівського 
найближчий єдиний сусід – собор 
святих Бориса й Гліба. Розпочатий 
1123 року князем Давидом Свя-
тославичем, собор споруджували 
з особливою розкішшю: за княжим 
задумом, він мусив стати новим фа-
мільним некрополем, усипальницею 
володарів Чернігова. Для цього під 
склепіннями церкви було ще під час 
будівництва влаштовано шість ніш 
для майбутніх княжих саркофагів. 
Внутрішній простір вкривали бага-
тий фресковий розпис і кам’яна різь-
ба. Підлога собору була керамічною, 
з барвистою мозаїкою в центральній 
частині. На жаль, нині ми можемо 
лише здогадуватися про оздо-
блення Борисоглібського собору з 
фрагментів – уламків його колиш-
ньої розкоші, що збереглися донині. 
Особливою красою відзначалася 
різьба по білому каменю, виконана 
в знаменитому давньоруському “зві-
риному” стилі. У дохристиянські часи 
на цьому місці містилося, очевидно, 
велике язичницьке капище. При-
наймні 1700 року тут було знайдено 
срібного ідола, якого за повелінням 
гетьмана Мазепи в Ауґсбурзі пере-
плавили та виготовили нові царські 
врата для цього ж Борисоглібського 
собору. 

Неподалік храму, біля колиш-
нього Чернігівський колегіуму з 
дзвіницею, помічаємо пам’ятник– 
погруддя Іванові Мазепі, який, зна-
ємо з інформаційних повідомлень, у 

серпні 2009 року відкривали з боєм 
«лівих» і «правих», а після того ще три 
дні й три ночі його охороняли співро-
бітники міліції та Служби безпеки. 

Після століть розрухи та майже 
безперервних війн новий розквіт 
Чернігова почався в другій половині 
сімнадцятого століття – коли козаки 
вчергове й остаточно відбили Черні-
гів у поляків і він став містом полко-
вим. Особливе значення мало ство-
рення за спонсорської підтримки 
гетьмана Мазепи Чернігівського Ко-
легіуму (1700), який став одним з го-
ловних осередків освіти і науки Геть-
манщини. Тим часом пан полковник 
Кочубей після своїх із чернігівськими 
козаками звитяг у Азовській війні 
прожив лише два роки, і його вдова 
продала кам’яницю з садибою са-
мому гетьманові Мазепі й її негайно 
охрестили “Будинком Мазепи”. А 
далі народилася легенда: мовляв, 
саме тут ховав могутній гетьман від 
людських очей безтямно закохану в 
нього юну Мотрю Кочубей. І мовляв, 
блукає тут ночами привид нещасної 
Мотрі... У містах, переповнених ду-
хом старовини й старожитностей, 
люблять легенди, загадкові історії 
й не дуже заглиблюються в  реалії.  
Нам же було цікаво, як великий геть-
ман, підданий анафемі російською 
православною церквою, сьогодні 
тут, біля стін колегіуму, який він по-
над 300 років тому побудував на свої 
гроші, вживається з Московським 
патріархатом,  що захопив цю з часів 
Київської Русі українську територію?  
Більше того, чернігівська єпархія 
УПЦ МП обрала собі Свято-Преоб-
раженський собор за головний кате-
дральний храм. Запитання, відповіді 
на яке ми так і не знайшли. Натомість 

поглибили гірку іронію нашого київ-
ського приятеля, який, проваджаю-
чи нас на Чернігівщину, приказував: 
«Їдьте, їдьте, але прихопіть з собою 
валер’янку чи бром, як радив Винни-
ченко. Скрізь побачите мазепинські 
церкви, в яких всілися московські 
попи й проклинають Мазепу...»

Коли ж ми запитали про це екс-
курсовода, він лише назвав коротку 
статистику, мовляв, з 15 чернігів-
ських православних церков лише 3 
належать Київському патріархату, 
решта ж підпорядковані Москов-
ському. «Святої Катерини, напри-
клад, – філаретівська, – вказав він на 
величну церкву, яка добре прогляда-
лася з високого княжого Валу, – але 
за неї довелося повоювати...» 

Кафедральний собор Святої ве-
ликомучениці Катерини – п’ятибанна 
церква в стилі українського барокко, 
зведена на кошти братів Семена та 

Якова Лизогубів за заповітом їхнього 
батька Юхима в пам’ять про героїзм 
їхнього діда Якова та  козаків Черні-
гівського полку, що загинули під час 
штурму турецької фортеці Азов у 
1696 році. Крім Київського патріар-
хату, на Катерининську церкву пре-
тендувала й Українська православна 
церква Московського патріархату. 
Однак, у травні 2008 року рішенням 
Вищого апеляційного суду України  

храм було передане громаді Київ-
ського патріархату. Представники  
Московського патріархату розбили 
під стінами будівлі «похідний храм» 
– великий брезентовий намет на 
кшталт того, який тривалий час 
стояв під стінами Вірховної Ради, й 
протрималися там майже два роки 
–  в ніч з 31 грудня 2010-го на 1 січня 
2011-го року «похідний храм» зго-
рів. Слава Богу, ніхто з людей не по-
страждав.

Утім, стародавній Чернігів велич-
ний не лише наземними соборами, 
а й... підземними. За Катеринин-
ською церквою відкривається пре-
красний краєвид на Десну. Далі 
погляд сягає двох пагорбів, на яких 
підносяться нові золотисто-зелені 
бані. Це монастирі – Єлецький та 
Троїцький. До першого найцікаві-
шою буде прогулянка терез Третяк 
– один із трьох найдавніших, поруч із 

Дитинцем-Валом та Окольним гра-
дом, “районів” великокняжого Черні-
гова. Єлецьку обитель заснував року 
1060 все той же князь Святослав 
Ярославич, один із найвидатніших 
чернігівських володарів. Століттям 
пізніше Єлецький монастир прикра-
сив Успенський собор, що став його 
головним храмом. Якщо перетнути 
долину, то можна легко потрапити на 
оспівувані ще в стародавньому епосі 

Болдині гори, помережені столітніми 
дубами, серед яких заховалася не-
величка Іллінська церква початку ХІІІ 
сторіччя. Розташована вона просто 
перед входом до підземного печер-
ного монастиря – ще одного черні-
гівського дива. Року 1069 заснував 
його один із найшанованіших укра-
їнських святих – преподобний Ан-
тоній Печерський, який народився 
в Любечі на Чернігівщині. В історію 
Русі – не лише церковну, але й світ-
ську, преподобний увійшов пере-
довсім тим, що заснував 1051 року 
монастир, який від самого початку 
й навіки став найбільшою святинею 
православ’я – Києво-Печерську 
Лавру. Ще за свого життя праведний 
та суворий старець Антоній користу-
вався абсолютною пошаною й ніко-
ли не приховував свої судження. Тож 
1069 року, розійшовшись у думках із 
самим київським князем, полишає 

Лавру, щоб заснувати ще один пе-
черний монастир – тепер у Черніго-
ві. Нині тут чотири підземні храми, і 
серед них церква святого Антонія, 
найбільша підземна церква Європи, 
висота стелі якої сягає дев’яти ме-
трів. Другою особливістю храму є 
абсолютно унікальна його акустика, 
що викликає захоплення й у слухачів, 
і у виконавців, що дають тут концер-
ти. Існує легенда, що до обвалу цим 

підземеллям можна було дістатися 
до самого стольного града й вийти в 
Києво-Печерській лаврі. 

Прощалися  ми з Черніговом  на 
тому ж місці, де й знайомилися – в 
Дитинці, на Валу, яке сучасні черні-
гівці часто називають хто «Проме-
надом», а хто й «Бродвеєм». Спогля-
даючи це «Чорне місто» (за одними 
переказами, назване так на честь 
першого місцевого князя Чорно-
го, за іншими, через темні, дрімучі, 
«чорні», ліси, що з усіх боків його ото-
чували), не полишало відчуття, що 
вдивляємося в обличчя вже далеко 
не молодої, але шляхетної пані, якій 
Бог дав велику вроду, але не дуже 
щасливу долю. Недивно ж Михай-
ло Грушевський після знайомства з 
пам’ятками Чернігова захоплено на-
звав місто “Українською Равенною”, 
порівнюючи його із знаменитим 
італійським містом-пам’ятником. 
А Леонід Глібов охрестив  Чернігів  
“губернським хутором”. Обидва, 
очевидно, мали рацію. І на той час, і  
сьогодні у Чернігові дивовижно спі-
віснує стародавня шляхетна краса 
з набутим пізніше провінціалізмом.  
Місто з двома обличчями й спільною 
долею. Однією на всіх.

Катерина Боруш
Нью-Йорк – Чернігів –  

Київ – Нью-Йорк  

Успенський собор Єлецького монастиря, зведений на рубежі  Хі-Хіі століть 

Фото на згадку на місці Дитинця на тлі церкви Святої Кате-
рини, побудованої в 1715 році в стилі козацького барокко

Церква Святої Параскеви (П’ятницька на Торгу), 
побудована наприкінці Хіі- початку Хііі століть
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у Громаді

 LET’S GO METS! 
26 вересня на знаме-

нитому нью-йоркському 
стадіоні Mets Citi Field від-
будеться «Ніч української 
культурної спадщини»

Ініціаторами Ukrainian Heritage 
Night at Mets Citi Field висту-

пають Український конгресо-
вий комітет Америки (УККА) й, 
зокрема, його відділи в місті 
Нью-Йорк та Йонкерсі.

Традиція стартувала ми-
нулого року, коли українці 
посеред одного з найбіль-
ших стадіонів США Mets Citi 
Field (до 2009 року відомий як 
Shea Stadium, тепер є домів-
кою однієї з двох найбільших 
нью-йоркських бейсбольних 
команд - Меts й вміщує до 45 

тисяч глядачів) організували 
феєричне видовище на тему 
української автентичної куль-
тури. Перед тисячами глядачів 
виступила танцювальна група 

«Трембіта» з Йонкерсу. А також  
під час шоу кілька активних і 
шанованих членів нашої  гро-
мади були публічно удостоєні 
спеціальної Нагороди Духу - 
Spirit Award.

Цього року «Українську ніч» 
заплановано на 26 вересня, 
четвер, коли New York Mets 
гратиме з Milwaukee Brewers 
- командою з Мілвокі (штат Ві-
сконсин) Передігрове шоу роз-
почнеться о 6:30 вечора. Ді-
ятиме спеціальна “Українська 
секція”.  

Детальніша інформація з 
приводу квитків за тел: (212) 
228-6840  та на веб-сторінці: 
www.ucca.org

Прес-служба УККА

боже великиЙ,ЄдиниЙ, нам україну Храни!

25 серпня в митрополії 
Української православної 
церкви у Бавнд Бруку (штат 
Нью-Джерзі) відзначили  
22-у річницю незалежності 
України. 

Урочистості розпочалися в не-
ділю вранці Божественною 

Літургією та молебнем у церкві 
Святого Андрія Первозванного. 
З благословення високопреос-
вященного  митрополита Анто-
нія, отець Юрій Сівка разом зі 
священиками інших українських 
православних церков Америки 
відслужили службу Божу й помо-
лилися разом з сотнями вірян, 
які прийшли того дня до цього 
духовного центру, за душі міль-
йонів тих, хто віддав свої життя, 
виборюючи українську держав-
ність. По полудні преосвященний 

єпископ Данило, голова Консис-
торії УПЦ США, провів молебень 
за українців материкової України 
й всього світу, братів та сестер, 
які з покоління в покоління збері-
гають свою ідентичність, плека-
ють слово Боже рідною мовою, 
виховують в українському дусі 

своїх дітей.
Потому відбувся святко-

вий концерт. Відкриваючи пі-
сенно-хореографічне дійство, 
Наталя Гончаренко, директор 
Українського музею в Нью-
Джерзі, нагадала про духовну 
місію Української православної 

церкви,зокрема, тут, на чужині. 
Присутніх привітав перший ві-
це-консул Генерального кон-
сульства України в Нью-Йорку  
Костянтин Ворона, зачитавши 
вітальний лист від генерального 
консула України в Нью-Йорку Іго-
ря Сибіги й звернувся зі святко-

вими словами від себе особис-
то. Віночок українських пісень, 
мелодій та танців подарувала 
всім присутнім з нагоди Дня не-
залежності України фольклорна 
група «Гердан».

Прес-служба УПЦ у США
Бавнд-Брук, Нью-Джерзі

маніпуляЦії та Шантаж 
уже не проЙдуть

Керівництво Російської 
Федерації, намагаючись зі-
рвати підписання угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС, дедалі частіше вдається 
до порушення норм міжна-
родного права. 

«Спочатку Росія ініціювала 
«торгівельну війну», по-

рушуючи норми Всесвітньої 
організації торгівлі (ВТО), по-
тім вдалася до шантажу україн-
ської влади, заявивши вустами 
речника Володимира Путіна 
Сергія Глазьєва, що асоціація 
України та ЄС унеможливить 
економічну співпрацю між краї-
нами СНД та нашою державою 
і призведе до посилення контр-
олю за товарами, які йдуть з 
України до Росії, Білорусі та 
Казахстану. Тепер Кремль апе-
лює до статті 13 Договору про 
дружбу, співробітництво і парт-
нерство між Україною і Росій-
ською Федерацією. Насправді 
Росія маніпулює фактами - їй 
пора зрозуміти, що СРСР дав-
но не існує, що Україна є не-

залежною державою, яка має 
право сама визначати свою 
внутрішню та зовнішню полі-
тику», - наголошується в заяві 
Організації українських націо-
налістів (ОУН(б), оприлюдненій 
4 вересня за підписом її голови 
Стефана Романіва.

Оранізація закликає україн-
ську владу не піддаватися на 
шантаж та погрози Москви й 
діяти в інтересах української 
держави та її народу, який в 
більшості своїй обирає шлях до 
Європи, а не в неоімперський 
Митний союз. 

 Прес-служба ОУН(б) 

тарас кузьо про комісарів оліГарХату
У видавництві Торонт-

ського університету (Кана-
да) готується до друку нова 
книга доктора філософії Та-
раса Кузя «Commissars into 
Oligarchs.A Contemporary 
History of Ukraine», яка по-
бачить світ наступного 
року.

В її основу ліг дослідниць-
кий проект, присвячений 

вивченню донецького клану 
в Радянському Союзі й по-
страдянській Україні, його по-
літичній культурі та джерелам 
суспільної підтримки Партії 
реґіонів. Книгу написано під 
час наукової праці Т. Кузя у 
Славістичному дослідницько-
му центрі Гоккайдського уні-
верситету (Японія) та Центрі 
трансатлантичних досліджень 
Школи вищих міжнародніх 
студій при Університеті ім. 
Джона Гопкінса (Вашинґтон).

Нещодавно відомий полі-
толог та публіцист Тарас Кузьо 
отримав нове призначення в  
Центрі політичних і реґіональ-
них студій при Канадійському 
Інституті українських студій, 
де продовджуватиме працю-

вати як науковий співробітник 
над темами, представленими 
в «Commissars into Oligarchs. 
A Contemporary History of 
Ukraine».

Т. Кузьо отримав ступені 
бакалавра економіки Сасек-
ського університету, маґістра 

гуманітарних наук з радянських 
і східньоєвропейських студій 
Лондонського університету 
та доктора філософії Бірмін-
ґемського університету (Ан-
глія). Він належить до когорти 
провідних фахівців із сучасної 
політології, член редколегій 
журналів «Geopolitics, History, 
and International Relations» та 
«Демократизація», автор та ре-
дактор 14 книг, 5 монографій 
та численних наукових статей з 
посткомуністичної української 
політики та європейських сту-
дій. Тарас Кузьо працював ре-
дактором шести спеціальних 
випусків журналів: «Communist 
and Post-Communist Stu dies», 
«Problems of Post-Com mu-
nism», «East Euro pean Politics 
and So ciety», «Nationalities Pa-
pers» and «Journal of Communist 
 Studies and Transition Politics». 
Праця професора політології 
Кузя на посаді наукового пра-
цівника протягом наступних 
трьох років стала можливою за-
вдяки підтримці Фонду катедр 
українознавства. 

Микола Сорока
Едмонтон, Канада

8 вересня – день бабусь 
і дідусів. українськиЙ 

музеЙ запроШуЄ
Перша неділя після Дня 

праці в США – національ-
ний День бабусь та дідусів 
(National Grandparent’s Day). 
Отож, Український музей у 
Нью-йорку  запрошує всіх 
бабусь, дідусів разом з їхні-
ми внуками (будь-якого віку) 
оглянути унікальні вистав-
ки, які тепер експонують-
ся в найбільшій українській 
мистецькій скарбниці  США. 
Вхід – вільний.

Цього року Український му-
зей також бере участь в що-

річному Дні музеїв під егідою 
Smithsonian magazine, який 
проводиться 28 вересня.

 Про спеціальні умови, зниж-
ки, безплатні тури прохання 
звертатися до адміністрації 
музею за тел: (212) 228-0110, 
або відвідавши інтернет-сто-
рінку: www.ukrainianmuseum.org  
Український музей знаходиться 
в Нью-Йорку за адресою: 222  
East Sixth Street (between 2nd & 
3rd Avenues). 

Виступає фольклорна група «Гердан»Божественна літургія в церкві Святого Андрія Первозванного

Доктор філософії, відомий 
політолог Тарас Кузьо
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дзеркало свіЧадо
Прозору тінь передніч перетну,  
Тремке свічадо, необоротну,  
Недоторканну лінію пташину,  
Спогадуючи Місто на горі:  
Двори, дахи, бруківку, димарі,  
Осоння, зливу, літепло, шипшину,  
Суницею мальовані роки:  
Метелики торкалися руки,  
Зело слова зволожені відкрило,  
Джерела споглядали чужину,  
І голос… голос… не наздожену…  
Далекий голос… пісня про вітрило…

Мойсей Фішбейн
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довкола світу

Перше, що спало на думку, коли 
вже в літаку ми намагалися 

осмислити побачене й почуте: 
насправді все є не в Греції, а в 
Угорщині. Точніше – в Будапешті. 
Історія, сучасність, дух... Античне 
й модерне, прагматичне й за-
баганкове, отруйне й цілюще... 
Якщо ж бо хтось ще не побував у 
Римі, не встиг побачити Венеції, 
має дуже приблизне уявлення 
про Флоренцію, можна спробу-
вати оглянути все це для початку 
в одному місті – Будапешті. Неда-
ремно ж середньовічні мандрів-
ники вважали, що в Європі є три 
перлини: на воді – Венеція, рівни-
ні – Флоренція, у горах – Буда.  

Ми стояли посеред голов-
ного будапештського майдану 
– площі Героїв й бачили перед 
собою його двійника– каївський 
майдан Незалежності. Приблиз-
но стільки ж ніби-то величі, але 
схоластичної, блиску, але ілю-
зорного. Не виключено, що саме 
звідси Київ «списував» свій мо-
дерний образ. А може й ні... Але 
головний, так би мовити, об’єкт - 
пам’ятник Тисячоліттю дуже вже 
напрошується на аналогії. Буда-
пештці розпочали його будівни-
цтво в 1896 році - в період гучних 
святкувань 1000-ліття Угорської 
держави. В центрі височіє 36-ме-
трова колона архангела Гавриї-
ла, який, за легендою, явився ко-
ролю Стефанові І й наказав йому 
взяти корону, тобто володарю-
вати. Цоколь колони оточують 
постаті вершників - князя Арпада 
й шести його воєначальників, які 
на межі VIII-IX століть привели 
з-поза Уралу сім племен на тери-
торію теперішньої Угорщини. Ця 
цифра в архітектурній спадщині 
країни повторюється доволі час-
то. Наприклад, у Риболовецько-
му бастіоні ми бачили сім веж, які 
уособлююють ті самі сім племен.  
Річ у тім, що угорці або мадьорки 
– це прийшлий на європейські 
землі народ угро-фінської групи. 
Прибув він на територію сучасної 
Угорщини наприкінці ІХ століття 
зі своєї первісної батьківщини 
між Волгою й Уралом через пів-
денні українські степи. Дорогою, 
накоротко, утворили в межиріччі 
між Бугом, Дністром, Серетом 
і Прутом державу з семи угор-
ських племен. Однак витіснені 
звідти печенігами й болгарами, 
подалися в 895-896 роках під 
проводом Арпада через Кар-
пати до Паннонії. Тут підкорили 
собі місцеве населення, голо-
вним чином слов’янське (згодом 
воно асимілювалося), прийняли 
християнство й згодом створили 
сильну централізовану держа-
ву, до якої належали й українські 
землі на південь від Карпат - За-
карпаття. Втім, це лише «штрих-

пунктир» угорської саги, на-
справді ж упродовж століть все 
було складніше й драматичніше.

На будапештському майдані 
Незалежності вздовж колонади 
увічнено 14 героїв мадярської іс-
торії, включаючи королів Стефа-
на Святого та Матвія Корвіна. 

Офіційний день народження 
міста вважається 17 листопа-
да 1873 року, коли на загальних 
зборах ради трьох міст було 
ухвалено рішення про створен-
ня Будапешта. Хоча дата ця до-
волі дискусійна. Деякі історики 
вважають, що за точку відліку 
варто прийняти дату народжен-
ня кельтської фортеці, побудо-
ваної на горі Геллерт? Бо місто, 
мовляв, заснували кельти, які 
натрапили на термальні джерела 
в районі сьогоднішньої купальні 
Ромаї.

Якщо днями народження вва-
жати дати відродження з руїн, 
то Будапешт міг би святкувати 
звільнення від турків у 1686 році, 
які правили тут 150 років. Або від-
родження після великої повені 
1838-го. Або епідемії філокме-
ри 1880-х. Ця  епідемія поклала 
край виноградарству в Будай-
ських горах, звільнивши простір 
для  швидкого зростання міста. 

Офіційно ж Будапешт було 
засновано 17 листопада 1873 
року в результаті об’єднання 
трьох угорських міст - Пешта, 
Буди й Обуди, після утворення 
окремого угорського королів-
ського уряду (Австро-Угорський 
компроміс). Теперішні частини 
столиці Буда й Пешт і досі від-
різняються своєю контрастною 

структурою. Більш старовинний 
Буда, з вимощеними вуличками 
і середньовічною архітектурою, 
музеями, галереями, концерт-
ними залами, розташований на 
західному березі Дунаю. Що ж 
до Пешту, що розкинувся через 
ріку, то сьогодні це великий ко-
мерційний центр, помережений 
широкими проспектами, модер-
ними житловими кварталами, 
торгівельними комплексами. 
«Пешт народився не з примхи 
монарха, як Подсдам чи Кар-
лсруе, а завдяки енергії народу, 
його природним властивостям. 
Місто стоїть в центрі Угорщини, 
на березі Дунаю, який протікає 
через пів Європи, клімат міста 
прекрасний... Завдяки цьому 
Пешту-Буді можна напророчити 

блискуче майбутнє...»,- писав у 
1835 році лорд Джон Пейджес і

виявився провидцем – Бу-
дапешт розвивався з шаленою 
швидкістю й за якихось років 
п’ятдесят перетворився на ме-
гаполіс.

Що стоїть за етимологію цих 
назв «буда» й «пешт» - також ре-
бус, не розгаданий до кінця по-
нині. За середньовічними хроні-
ками, «буда» походить від  імені 
брата очільника гунів Аттіли. За 
іншою версією, від слов’янського 
слова «вода», перекладеного з 
латини «акванкум», як називався 
в давні часи цей шмат території.

Існує й кілька теорій  про по-
ходження поняття «пешт». Одна 
з них твердить, що  сягає воно 
романських часів і є своєрідним 

антонімом до слова «акванкум», 
яке звучало як «pession» (су-
часний Пешт називався Contra 
Aquincum, дослівно «Анти Аквін-
кум»). За іншою, слов’янсько-
тюркською версією, «пешт» 
походить від слова «пещера» 
(«peshtera»)  або  «піч» («pesht»).

Площу Героїв обрамлює “Ва-
рошлігет” - «міська діброва», 
якщо перекласти дослівно з 
угорської. Насправді це гігант-
ський парк в англійському стилі 
-  улюблене місце відпочинку в 
будь-яку пору року: влітку тут 
катаються на човнах, взимку – 
на ковзанах. У 1896 році  «міську 
діброву» прикрасив ансамбль з 
21скульптури, де можна розгле-
діти всі мистецько-архітектурні 
стилі, притаманні Угорщині– від 
романської епохи до барокко. 
Називається  цей ансамбль фор-
тецею “Вайдагуняд”, за назвою 
колишнього володіння знатної 
сім’ї Гуняді. 

 Однак у більшості угорців 
“Варошлігет” асоціюється з дже-
релами «Сечені». Річ у тім, що 
Будапешт заслужено називають 
світовою столицею цілющих вод 
та лазень. Одна з найпопулярні-
ших – «Сечені», що на пештській 
території.  Побудована вона в 
1913 році. Вода надходить сюди 
з артезіанської криниці глиби-
ною 1256 метрів й має постійну 
температуру 76° за Цельсієм. Ту-
ристи можуть не тільки скупати-
ся в басейнах під відкритим не-
бом, але й побачити незвичайні 
павільйони купалень, оздоблені 
в різних стилях. 

Біля підніжжя гори Геллерт, яка 
піднімається на 130 метрів над 
рівнем моря, лікувальні джере-
ла виходять прямо на поверхню 
й живлять купальні Рац, Рудаш, 
Геллерт. Купальня Рудаш, побу-
дована за наказом паші Мустафи 
Соколи в середині ХVІ століття,  – 
одна з небагатьох, що дійшла до 
нас ще з часів турецького пану-
вання.

Наша довідка: Будапешт – столиця Угорщини, політичний, культурний і бізнесовий центр 
країни, одне з найбільших міст Європейського Союзу. Утворений у 1873 році з трьох істо-
ричних частин: Пешта, Буди й Обуди. Розташований на березі ріки Дунай, протяжність якої 
в межах міста становить 28 кілометрів. Загальна площа - 527 кв. кілометрів. Населення – 
1,8 мільйона осіб, разом з передмістями – 3,3 мільйона осіб. У Будапешті живе одна п’ята 
частина всіх мешканців країни, серед яких 91,2% становлять етнічні угорці, по одному від-
сотку – німці, цигани й словаки. За релігійною ознакою Будапешт на 45,5 відсотка – римо-
католицький, 12,6% - протестантський, 1,6% - греко-католицький, 0,5% - юдейський, 19,3% 
- атеїстичний. 

Будапешт посідає перше в світі місце за кількістю термальних джерел. Природні набережні 
Дунаю разом з архітектурними пам’ятками занесено до світової культурної спадщини ЮНЕС-
КО. За версією журналу «Форбс», Будапешт - сьоме найбільш ідеальне місто в світі для життя 
людей. Щороку  його відвідує понад 4,5 мільйона туристів.

Образні назви – серце Європи, перлина Дунаю, столиця цілющих вод. 

БАЛАДА ПРО БУДУ,  
ОБУДУ ТА ПЕШТ 

Парламент Угорщини – найбільш впізнавана будівля столиці

Будапештську набережну Дунаю занесено до скарбниці світової культурної спадщини ЮНЕСКО
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Подібно до Ісландії, термальні 
підземні води неабияк допома-
гають угорцям  господарювати. 
Наприклад, зоологічний  та бо-
танічний сади обігрівається під-
земними трубами, якими тече 
гаряча вода з надр. Тому, напри-
клад, у «тропічних» павільйонах 
буяє яскрава рослинність і добре 
розмножуються бегемоти.

Угорці люблять копатися в 
своєму минулому й охоче ви-
ставляють його напоказ.

Якщо ви не бували у Римі, то в 
Будапешті є нагода надолужити 
прогаяне, оскільки  колись він та-
кож був частиною Римської імпе-
рії. У І столітті на місці Будапешта 
існувало кельтське поселення 
Ак-Інк, центр торгівлі й ремесел. 
Після приходу сюди римлян у 89 
році н.е. територія стала части-
ною імперії Паннонія. В 106 році 
Ак-Інк перейменували на Аквін-
кум, де мешкало 20 тисяч осіб й 
дислокувався римський легіон. 
Досі зберігається археологічний 
парк римських руїн. До 450 року 
римлян витіснили остготи й гуни, 
й Паннонія стала центром гун-
ської імперії.

Про це розповідають руїни 
на березі Дунаю. У районі моста 
Маргит, паралельно ріці, простя-
глася одна з найзнаменитіших 
вулиць міста – Ваці, на якій збе-
реглися руїни римського міста й 
амфітеатр – один з найбільших з 
колишніх римських провінцій. 

З Будапештом можна знайо-
митися нескінченно, переходячи 
з епохи в епоху, з ісперії в імпе-
рію. Не могли надивуватися, як 
угорці дають собі раду з цими хи-
тромудрими сплетіннями часу. 
Наприклад, церкву Пресвятої 
Богородиці - перлину міста роз-
почали будувати в стилі ранньої 
готики за короля Белі IV (1255– 
1269). За Лайоша І Великого 
додали південні ворота – ворота 
Марії, пізніше, при Сигизмунді й 
Матяші, який тут вінчався двічі, 
добудували дзвіницю з гербом, 
на якому зображено ворону. У 
турецькі часи її використовували 
як мечеть. Церкву ж найчастіше 
називають церквою Матяша. 
Найбільша ж церква міста - бази-
ліка Святого Іштвана, зведена на 
честь першого короля Угорщини 
Іштвана.У цьому головному хра-
мі Будапешта зберігається Свя-
та Десниця - мощі правої руки 
короля Іштвана.  

А от угорська корона й сучасні 
коронаційні регалії зберігають-
ся у парламенті.  Цю неоготичну 
громадину, яка височіє на березі 
Дунаю, знають навіть ті, хто ніко-
ли не бував у Будапешті. Парла-
мент – найбільш розтиражована 
будівля столиці зокрема й країни 
в цілому. Однак не всі знають, що 
любуватися нею можна не тіль-
ки зовні, але і зсередини – в дні, 
коли немає засідань парламенту, 
по ньому водять екскурсії.  

Оглядаючи велич головно-
го законодавчого органу країни 
- суміш неоготики, ренесансу 
й барокко, постійно згадували 
парламент британський - так, 
ніби він і був прототипом угор-
ського. «Верховна Рада» Угор-
щини займає площу в 18 тисяч  
квадратних метрів. Довжина бу-
дівлі - 268 м, ширина -123 метрів. 

Інтер’єр включає 691 кімнату, 10 
внутрішніх дворів, 27 воріт. Висо-
та будівлі - 96 метрів. 

Головний фасад обернено 
до Дунаю. На ньому - звісно ж, 
скульптури місцевих вождів і ко-
ролів (всього 88 фігур). Головний 
вхід - «Левові ворота» виходить 
на площу Лайоша Кошута.

Будапештський парла-
мент (як і римський Колізей чи 
собор Святого Петра у Ватикані) 
побудовано з травертину - уні-
кального будівельного матері-
алу, яким зодчі послуговуються 
ось уже більше двох тисячоліть. 
Схожий на вапняк і мармур, тра-
вентин має особливість з часом 
темніти. «Трохи від смогу й за-
брудненості повітря, а трохи й від 
непопулярних в народі політич-
них рішень», - люблять додавати 
угорці.  

Оглядаючи Будапешт, екс-
курсоводи слушно радять диви-
тися не стільки під ноги, скільки 
на небо. Міст Ержебет, переки-
нутий через Дунай в найвужчій 
його частині (290 метрів), веде 
до гори Геллерт. Вершина отри-
мала свою назву від імені свя-
щеника Геллерта, якого, якщо ві-
рити легендам, язичники-угорці 
в 1046 році  зіштовхнули зі скелі. 
Після поразки революції 1848 
року на цій вершині побудува-
ли цитадель - для застрашення  
міста. Тепер у ній - казіно. Над 
вершиною піднімається ще один 
монумент - жіноча фігура з паль-
мовою гілкою у руках – 14-ме-
тровий монумент Свободи. 

З цитаделі відкривається 
дивовижний краєвид на місто, 
звідси можна побачити хребет 
Будайських гір, Фортечну гору, 
Ланцюговий міст, Палацовий 
квартал – один з основних куль-
турних центрів Будапешта, де 
розміщуються національна га-
лерея, музей історії новітнього 
часу, національна бібліотека. Не-
дивно ж у 1987 році набережну 
Дунаю в цій частині й Фортечну 
гору занесено до скарбниці сві-
тової культурної спадщини.

Будапешт став у 1956 році 
символом нескореності угорців, 
які постали проти сталінського 
комунізму. Про ті події й досі на-
гадують букети квітів восени кож-
ного року, які будапештці кладуть 
просто на бруківку в місцях масо-
вого розстрілу радянськими тан-
ками тих, хто хотів жити вільним. 
Повстання 1956 року стало най-
більшим викликом, кинутим ра-
дянській владі у Східній Європі – і 
водночас з цим очевидним сиг-
налом краху, котрий очікував ко-
мунізм. Воно стало переможною 
поразкою, безсмертною главою 
в історії людської мужності. І це 
стосується не тільки Угорщини – 
впевненість у тому, що в боротьбі 
за демократію й свободу ти сто-
їш на правильному боці історії. Та 
впевненість може служити для 
нас, українців, прикладом і сьо-
годні.

У Будапешті пам’ятники див-
ляться на вас повсюдно - з гір, 
майданів, дворів, двориків. Ко-
жен з них овіяний якщо не історі-
єю, то легендою.

Своя легенда є навіть у левів 
на знаменитому Ланцюговому 
мосту. Кажуть, що архітектор-

британець Вільям Кларк, який 
його спорудив, забув вирізьбити 
у відкритих пащах звірів язики, на 
що не дуже тактовні люди йому 
вказали прямо на відкритті гран-
діозної конструкції. А він, ніби-то 
з ганьби такої, відразу ж кинувся 
сторч головою в Дунай. Насправ-
ді це фантазії й не більше - Вільям 
Кларк помер у 1852 році своєю 
смертю в західному Лондоні. Але 
«більше» полягає в тому, що Лан-
цюговий міст став справді «най-
улюбленішим місцем» бажаючих 
використати ці інженерні шедев-
ри в якості трампліна в інший світ. 
Течія тут сильна, дно кам’янисте, 
так що «вибір вдалий». Однак 
втрутилася міська влада, встано-
вивши штраф у 500 тисяч євро за 
спробу покінчити на мосту життя 
самогубством. І  - митці. На розі 
площі Героїв й вулиці Шонді, 
на даху авангардної готельної 
споруди не стоїть, а летить над 
світом тендітна жіноча фігура в 
прозорій сукні з приреченим по-
глядом, хапаючись за надломле-
ну гілочку скарлюченого сухого 
дерева, немов за останню соло-
минку надії. Будапештці ствер-
джують, що це і є пам’ятник угор-
ським песимістам. Лишень одна 
деталь: її автор – не скульптор, 
а ювелір. Й підносячи фігуру над 
містом, він хотів нагадати своїм 
землякам й усьому людству, що 
життя насправді – штука дуже 
тонка, складна, драматична... 
Але – прекрасна! Не вірите? По-
бувайте у Будапешті. Бодай ко-
ротко, транзитом, як ми...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

 Київ - Будапешт -  
Прага - Нью-Йорк

Будайська фортеця – резиденція угорських королів

Будапешт – світова столиця цілющих купалень під відкритим небом

Площа Героїв

Фортеця Вайдагурняд у парку Варошлігет



10 вересня – первинні вибори до міської ради нью-Йорка
 Голосуйте за кандидата від демократичної партії арі каґана!
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Подає до відома, що навчання в
НОВОМУ ШКІЛЬНОМУ 2013/2014 РОЦІ

розпочнеться
14 ВЕРЕСНЯ, В СУБОТУ,

за адресою:
Схід 7-ма вулиця
Нью-Йорк, 10003

Збір учнів у клясах о 9:00 год. ранку
Навчання розпочнеться після Літургії
й триватиме до 12:00 год. по полудні

ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА

ПРИ ОУА «САМОПОМІЧ»  
У НЬЮ-ЙОРКУ

Вписи нових учнів 1-12 кляс та передшкілля  
відбуватимуться 14 вересня, в суботу,  
у канцелярії школи
Вхід до школи – з провулку  
Тараса Шевченка  
(між 6-ю і 7-ю вулицями)

Детальнішу інформацію можна  
отримати на нашій інтернет-сторінці:  
www.ukrainianschool.nyc.org

При школі існує СВІТЛИЧКА
Під опікою 83-го відділу Союзу українок Америки (СУА)

 АРІ КАҐАН:

ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ, БО ТАМ НАВЧАВСЯ, 
ЛЮБЛЮ БІЛОРУСЬ, БО ТАМ НАРОДИВСЯ,

ЛЮБЛЮ АМЕРИКУ, БО ТУТ ЖИВУ...
 

 ÖНародився в Мінську (Білорусь)
 ÖЗакінчив  Львівське військове училище (журналістика)
 ÖПрацював журналістом у місті Добелі (Латвія)
 ÖУ 1993 році емігрував до США
 Ö 17 років працював журналістом у російськомовній пресі
 ÖУ 2006 році висувався до Асамблеї штату від Брайтона, Коні-Айленда,  

      Бей-Ріджа (отримав 49,2 % голосів)
 ÖДва роки працював помічником конгресмена Майкла Макмена 
 Ö  З 2011 року – помічник ревізора міста

ПРІОРИТЕТИ:
 ÖУхвалення імміграційної реформи
 ÖСоціальна захищеність 
 ÖЯкісне шкільне навчання
 ÖДоступне медичне забезпечення
 ÖПідтримка малого бізнесу

ГОЛОСУЙТЕ ЗА АРІ КАҐАНА! ЦЕ НАШ КАНДИДАТ!
www.ari-kagan.com
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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

ПОТРіБнА нЯнЯ
Пошукуємо україномовну жінку  

для опіки 15-місячної дитини  
в околиці Chappaqua, NY.

Праця від понеділка  
до п’ятниці без проживання. 

Тел. (646)-734-1244-Галина.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ

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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