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ХРИСТОС ВOСKPEC!
BOICTИНУ ВOСKPEC!

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

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

Розпорядок Великоднiх
Богослужень 2013 Р.Б.

êÓÁÍÎ‡‰ ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌ¸

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

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

6:00 вечiр - Хресна Дорога (анг.)

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

6:00 вечiр - Хресна Дорога (укр.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

çÂ‰¥Îfl, 5 Ú‡‚Ìfl, 2013 – è‡Òı‡Î¸Ì‡ çÂ‰¥Îfl,
ë‚flÚÓ ÔÓÌ‡‰ ë‚flÚ‡ÏË ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl ÉÓÒÔÓ‰‡ ¥ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì‡¯Ó„Ó ßÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
7:00 рано - Воскресна Утрення – Великодня св.Лiтургiя (укр.)
11:00 рано - Великодня св.Лiтургiя (анг.)
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ç‡„ÓÎÓÒË È ‡ÍˆÂÌÚË
ак казали малi пастухи, вслухаючись у громовi перезви в небi. А
потiм були зливи.
Ми чекаємо знамення з неба. Але
чи вмiємо читати хоча б маленькi
симптоми?
Ось безслiдно зiйшов з дистанцiї
великий олiгарх Березовський. Маленькi сидять, як вошi в кожусi - пересиджують свiй сезон. Питання
«навiщо?», «куди?» - не для них. І
навiть коли олiгарх вдягає бiлий куколь, то все одно кроки його вже порахованi…
Папський трон займає смиренний
єпископ i уважно вслухається в симптоми змiн на планетi, де мудрiсть
замiнено сумою технологiй.
Полiтики тривожно озираються
один на одного i вiдчувають, що в
їхнiх руках стерно без ясної цiлi стає
iграшковим. Найголоснiшi котяться
назад iз самовпевненим виразом.
Дияволiзм скинув маску прогресу й
натягнув личину лiбералiзму. Тиранiя моди й успiху змiнила тиранiю
вождiв, чиї личини фiгурують усюди,
як печатка прокляття. Збаламученi

Т

Доброго дня, шановнi читачi!
Нинiшнiй тиждень розпочався з тривожних новин з
Бостону. Там якiсь негiдники пiдклали саморобнi бомби, аби вбити й покалiчити невинних людей. Ззовнi вони схожi на нас з вами, а всерединi них сидить i змушує
творити зло легiон бiсiв. Вони приходять у порожнi
душi, бо в душi, заповненi вiрою й благодаттю Божою,
вони зайти не можуть.
Злi справи, втiм, - це не тiльки тероризм, коли
ллється людська кров i гинуть маленькi дiтки. Це й пограбування власного народу пiд приводом приходу
капiталiзму, це й продажнiсть заради солодкого життя,
це й зрада власного сумлiння за тридцять юдиних
срiбнякiв...
Ми часто навiть на замислюємося, якi страхiтливi
потвори, в душах яких творить зло легiон бiсiв, живуть
поруч з нами. Цей легiон колись гнав їх у добу, коли
кращих синiв i дочок України кидали в застiнки тiльки за
те, що вони любили свою Вiтчизну, на здобуття фальшивих титулiв i звань кандидатiв i докторiв комунiстичних наук, а потiм, коли та страхiтлива iмперiя розлетiлася на друзки, погнав на iнший бiк земної кулi шукати солодке життя. Але вже пiд iншою личиною, пiд новою маскою, за якою ледь-ледь приховувалася все та ж
пiдлiсть i ницiсть. Вони зрадять так само й Америку, як
зрадили свiй улюблений СРСР, бо зраджувати й пристосовуватися – це їхня сутнiсть...
Пiдлiсть i жадоба до грошей – близнюки. Отой самий легiон бiсiв не дає одержимiй жадобою до грошей
людинi спокою й змушує проживати життя в пошуках нових i нових мiльйонiв. При цьому вiн робить цих нещасних заручниками жадоби. Вони вже не можуть зупинитися i в усьому бачать тiльки зиск. Знаю одну iсторiю, яка
неначе рентген, фiксує морок душ цих людей. Одного
разу бiдний-пребiдний кум звернувся до багатої-пребагатої куми, аби позичила грошей. Бiдолаха не мав авта й
хотiв купити його, бо без нього в Америцi i нi туди, i нi сюди. Кума позичила йому грошi, а коли кум по крихтах
назбирав, аби вiддати борг, i радiсний принiс грошi тiй
кумi, вона зробила здивованi очi й вимовила: «А проценти?» Кум не знав що вiдповiсти, похнюпив голову й пообiцяв вiддати й «проценти». Але з тих пiр кума для нього вмерла, вiн зрозумiв, що нiколи не була вона людиною, бо душу її давно й надовго окупував легiон бiсiв...
Минулої суботи матерi-iммiгрантки молилися в
церквi Святого Юра в Нью-Йорку. За Україну, Америку,
свiт без вiйни й насилля, але головно – за дiточок своїх.
Й були серед них тi, якi полишили своїх синiв i дочок ще
маленькими й поїхали свiт за очi за доларами. Тi дiтки
виростали без материнської ласки, засинали без колискової, плакали ночами в подушки, захлинаючись риданнями й просячи Бога, аби їхнi матусi повернулися
додому. Але вони не повернулися. Знаю конкретних
мам, якi прожили так в Америцi десятирiччя. А там, в Українi, в них росли й виростали дiти...
Колись вiдразу по прибуттi до Америки, ми оселилися в нью-йоркському Бронксi. Пiсля київських каштанiв i бузку нас оточили пустка й запустiння, де жили
пуерто-рiканцi. Там було брудно й гамiрно, а довкола
будинкiв з брунатної цегли хтось попротягував колючий
дрiт. І так стало сумно на душi, що захотiлося нам пiти
до церкви й помолитися. Але в пуерто-рiканськiй церквi
було так само сумно й порожньо, як i на вулицях Бронкса. І тодi ми поїхали до українського села в
Кетскiльських горах i знайшли там маленьку дерев’яну
українську церкву. І вiдчули в нiй дух Божий, i помолилися в нiй. І сталося диво! Бог торкнувся наших душ i
поселив в них легкiсть, радiсть i надiю. Ми вiдчули це
майже фiзично. І з тих пiр точно знаємо, що легiон бiсiв
не знайде мiсця в людськiй душi, якщо живе в нiй вiра.

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

Нагiрна проповiдь Христа. Картина Карла Блога, 1890 р.

ïåÄêà ãÄåÄûíúëü
ЗМІ купаються в рожевих водах спокус i пробують потрапити в смак здезорiєнтованих i здеморалiзованих,
де нiхто нiкого не любить, нiхто нiкому не вiрить i всi шукають винних.
Напiвосвiченiсть марксистської
школи з її заблокованою iнформацiєю плавно перейшла в
напiвосвiченiсть вiку iнформацiї, що
вироджується в iнформацiйну вiйну.
А iнформацiя нагромаджується, як
гори пiску. Одважнi хлопчаки вилазять на вершину (tоp!) i щось вiщують в дусi сезону. «Застарiлi» книги
ХІХ сторiччя перечiкують тимчасовi
моди сезону, щоб, нарештi, опритомнити стороннiх, що виходять з
юрби.
Рiвень культури опускається. Не
видно тих, хто її пiдiймає. Пiдiймає
дух, який прагне до Небесної вiтчизни.
Ми вiдчули кiнець епохи з Чорнобильським вибухом, а потiм - з розпадом «iмперiї зла», найжорстокiшої iмперiї, побудованої на
принципi насильства, на переступi через загальнолюдськi цiнностi й утвердженнi авторитету на трупах
мiльйонiв.
Ми пережили i наче побачили на
свiтовому екранi дискредитацiю
принципу сили. Але на наших очах
десь з-пiд нiг повибiгали темнi духи з
великими мiхами награбованого багатства - а це теж сила… І бiжать вони, як демони, переселенi у свиней у
вiдомiй Євангельськiй iсторiї.
Чим же наповненi тi 2000 рокiв за
нами? Мене вражають iсторiї на рiвнi
дива.
Найбiльшим дивом Христовим була Його Нагiрна проповiдь, що
засiяла добрим зерном цiлi тися-

чолiття. Вона з’явилась, як диво високих просвiтлiнь, i проростає, як диво на скам’янiлому грунтi погаслих
епох.
А хiба не диво, що церква не вiд
свiту цього стає державною хоругвою, а проповiдь до гнаних i знедолених стає наукою для усiх верств
суспiльства? Досi ж свiт знав лише
науку панiвних верств!
Історики не можуть збагнути, як
сталося чудо перетворення презирливого прiзвиська християн у високе
ймення свiтлосяйне, а хрест як знаряддя страти - на символ вiчного.
Чому так свiтяться у вiках постатi
мученикiв за вiру, тодi як вся iсторiя
тисячолiть сповнена убитими i замученими? Як то багато значило, що
засвiченi високою Христовою вiрою
приймали муки за вiдмову принести
жертву державним богам…
Дайте зараз таких людей, якi не
приносять жертви iдолам i не йдуть
за течiями моди - i вiдродиться дух i
сила народу! Та висока вiра зродила
дух iдеалiзму i подвижництва, дух
безкорисностi й офiрностi. Великi
творiння архiтектури, музики, лiтератури, живопису - все, що називаємо
Європою, що стало дзеркалом для
вiдображення людської гiдностi й
подоби Божої - усе це вицвiт християнського духу, що творить на гранi
неймовiрного.
Християнство пiшло по свiту. Його
пронесли крiзь непоборнi перешкоди i небезпеки смiливi мiсiонери,
одержимi прагненням засвiчувати
людей духом iстини. Мореплавцi,
хрестоносцi, проповiдники йшли в
невiдоме, спираючись на Руку Божу.
А коли свiт скочувався в болото iдолопоклонства, в тенета церковної ру-

тини, приходили новi смiливцi, апостоли-реформатори i продовжували,
здавалося б, утрачену висоту.
Хiба не чудом було навернення
наших предкiв з дороги вiйни - «Іду
на ви» - на дорогу Київського благочестя? Войовничi запорожцi будують
похiднi церкви з образом Пресвятої
Богородицi!
Важко уявити собi перетворення
войовничих вiкiнгiв, що покинули
свого природного бога Одiна задля
високої вiри в Царство не вiд свiту
сього!
Так само, як важко в нашому темному i жорстокому свiтi уявити силу,
що проявляється в немочi, й перемогу, що виявляє себе в прощеннi.
Служителi клiру часто посилаються на довiру народу до церкви i самi
дивуються: на чому тримається
довiра, коли церковнi лицедiї грають
грубi полiтичнi ролi й рiзнять народ
замiсть об’єднувати? А виявляється,
народ глибше розумiє церкву як цитадель духу i як вiвтар очищення.
От i дивуються мудрi свiту нашого,
що християнство - єдина «диктатура», що протривала тисячолiття.
Кожна епоха має своїх пророкiв i
вiщунiв. На мiлинах нашого часу
вiщуни загомонiли про перехiд людства в постхристиянську епоху. Не
диво: вони втратили дух. Але вони
втратили i зiр: перед ними порожнеча, наповнена вiртуальними вартостями. А над потоками споживацтва
пророки нашого часу тихим голосом
вiщують початок неохристиянської
ери.
А десь на високостi «хмари ламаються». Благодатна злива настає
раптово.

∏‚„ÂÌ ë‚ÂÒÚ˛Í
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станнiм часом у ЗМІ активно
О
циркулюють чутки, що Конституцiйна асамблея пiд проводом Леонiда Кравчука невдовзi народить
конституцiйного монстра, який через референдум, що його влада
наче планує вже на це лiто, законсервує владу Януковича на десятилiття. У таких побоюваннях був
би сенс, якщо б українцi були законослухняною нацiєю та свiдомо й
щиро виконували Основний закон.
Іншими словами, якщо б писана
Конституцiя була б iмперативом,
що насправдi визначає моделi
суспiльної поведiнки якщо не кожного з нас, то бодай абсолютної
бiльшостi. На жаль чи на щастя,
але очевидно, що це не так. Ставлення до Основного закону в Українi можна назвати конституцiйним дуалiзмом, в якому писанi
конституцiйнi норми та реальнi
правила/традицiї, що регулюють
суспiльнi взаємини, - майже не перетинаються.
Наведу лише кiлька прикладiв.
Ст. 49 чинної Конституцiї гарантує
«у державних i комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно».
Напевно, сьогоднi ця норма дiє
хiба що на територiї Феофанiї, але
попри її очевидну абсурднiсть нiхто
з полiтикiв не наважиться порушити питання про приведення цього
уконституйованого фарисейства у
вiдповiднiсть до очевидних щоденних реалiй: ну, не може бiдна держава (Україна за ВВП на душу населення займає передостаннє
мiсце в Європi) дозволити собi
соцiалiстичну систему охорони
здоров’я.
Ст. 53 Основного закону така ж
утопiчна: «Держава забезпечує доступнiсть i безоплатнiсть дошкiльної, повної загальної середньої, професiйно-технiчної, вищої
освiти в державних i комунальних
навчальних закладах». Можливо,
школи, в яких батьки не роблять
внескiв у шкiльний фонд, тобто не
дофiнансовують середню - мовчу
вже про вищу - освiту своїх чад, ще
залишились в Українi, але я щиро
спiвчуваю дiтям, якi в таких школах
вчаться. Безпосередньо тому, що
навiть генiальнi педагоги-подвижники навряд чи пiдготують дитину
до життя в сучасному свiтi з голим
ентузiазмом замiсть комп’ютерiв,
iнтернету, шкiльних лабораторiй
включно з витратними матерiалами, iнтерактивних дощок i методик, сучасних пiдручникiв тощо, на
яких в бюджетi елементарно немає
ресурсу.
Такою ж утопiєю виявилась
«незалежнiсть i недоторканнiсть
суддiв», гарантована ст. 126 Конституцiї. Приклади можна множити
й множити. На жаль, їх не бракує.
Але головний висновок, який можна i слiд зробити: Основний закон
України писали «як краще», а не
«як для себе». Якщо можна
повiрити, що в 1996-му нiхто не
знав, наскiльки ефективною в Українi виявиться напiвпрезидентська республiка, то вже тодi було

очевидно, що куций український
бюджет не потягне якiсну освiту та
охорону здоров’я для всiх, що поширювати юрисдикцiю судiв «на
всi правовiдносини, що виникають
у державi» (ст. 124), - все одно, що
дати в руки безвiдповiдального
пiдлiтка гранату тощо.
Утiм, 17 рокiв тому вiд української Конституцiї були в захватi майже всi. Щоб не бути голослiвним, наведу висновок Венецiанської Комiсiї 16-рiчної давностi, що ухвалено на її 30-му пленарному засiданнi 7-8 березня
1997 року: «Попри те, що текст
Конституцiї України встановлює
сильну виконавчу владу пiд проводом Президента, надiленого сильними повноваженнями, наявнiсть
стримувань та противаг є запобiжником для повернення до авторитарних рiшень. Принцип верховенства права добре виписано в
текстi Конституцiї. Створення демократичного мiсцевого самоврядування, а також важлива роль,
вiдведена Конституцiйному судовi,
сприятимуть встановленню демо-
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кратичної культури в Українi». Попри те, що цитований висновок
європейських конституцiйних гуру
сьогоднi звучить як наївнi
сподiвання недосвiдчених у реальному життi студентiв-першокурсникiв, слiд визнати, що теоретично
(як дипломний проект, за яким
нiхто апрiорi не збирається будувати свiй дiм) український Основний
закон i досi залишається одним з
найлiпших конституцiйних документiв Європи.
Засаднича
проблема
українського рiзновиду конституцiоналiзму полягає в тому, що, як
iлюструє у своїх дослiдженнях
один iз найцiкавiших сучасних iсторикiв економiки нобелевський лауреат Дуглас Норт, алгоритми взаємодiї людей всерединi суспiльств,
окрiм писаних норм, визначають
також (i не меншою мiрою) неформальнi правила-звичаї та механiзми
контролю за дотриманням цих писаних i неписаних правил. «Якщо
писанi правила можна змiнити
впродовж однiєї ночi, - слушно
пiдкреслює Норт, - то неформальнi
норми зазвичай змiнюються поступово. А оскiльки саме цi норми забезпечують «легiтимнiсть» усiєї сукупностi правил, то революцiйнi
змiни нiколи не бувають настiльки
революцiйними, як про це мрiють
їхнi прихильники».
Якщо погодитись з постулатами
Норта, озвученими у його Нобелiвськiй лекцiї рiвно 20 рокiв тому, трагедiя українського конституцiоналiзму полягає в тому, що писанi (i списанi з кращих захiдних
зразкiв) норми вiтчизняної Конституцiї нiхто не збирався узгоджувати з традицiями та звичками, що
поступово склалися в українському
соцiумi впродовж столiть. По-сутi,
українську Конституцiю зразка
1996 року написали тогочаснi
полiтичнi лiдери та захiднi, далекi
вiд українських реалiй радники, через що Основний закон, замiсть
всеосяжного суспiльного договору, став тимчасовим пактом владних елiт.
По сутi, текст Основного закону
в редакцiї 1996 року став
закрiпленням компромiсу мiж Президентом Кучмою та парламентом,
в якому на той час домiнували лiвi.
На догоду Заходу та мiсцевим
захiдникам компромiс прикрасили
вiньєтками прав людини та нiяк
економiчно не пiдкрiплених по-

пулiстських обiцянок, про якi
йшлося вище. За деякий час на українському полiтичному олiмпi
змiнилися елiти - i пакт просто перестав працювати навiть як «договiр про ненапад» у вiтчизняному
полiтикумi, щiльно вiдокремленому вiд щоденного життя пересiчних
громадян.
Абсолютно природно, що в цих
умовах постала потреба знайти,
вербалiзувати та закрiпити новий
Основний закон. Але Конституцiйна асамблея пiд проводом
Кравчука танцює на тих самих
граблях, по яких любила пройтись
Конституцiйна комiсiя Кучми-Мороза. Вона продовжує плекати
вiдчуття непричетностi до написання та ухвалення Основного закону
у абсолютної бiльшостi українцiв.
Наважусь стверджувати, що саме цей, виплеканий вiтчизняними
полiтиками та правниками, а також
закордонними радниками, «синдром непричетностi» лежить в основi неповаги чи, радше, iгнорування Конституцiї та байдужостi до
неї, яке послiдовно демонструє
бiльшiсть пересiчних українцiв. І це
логiчно. Чому люди мають дотримуватися, захищати чи вiдстоювати
те, що за них написала група професiйних юристiв, а ухвалила Верховна Рада, недовiра людей до
якої 1996 року на 52,5% перевищувала рiвень довiри?
Чи можна вилiкувати українцiв
вiд окресленого вище «синдрому
непричетностi»? Чи є альтернатива
професiйно-кулуарним конституцiйним асамблеям на кшталт тiєї,
що її очолює Леонiд Кравчук?
Вiдповiдь - однозначно «так»! Найяскравiший приклад всенародного
конституцiйного процесу демонструє останнiми роками Ісландiя, яка
п’ять рокiв тому стала однiєю з головних жертв глобальної фiнансово-економiчної кризи. 2008 року
квiтуча економiка цiєї країни фактично збанкрутувала. «Посудна революцiя» змела правий уряд, i
2009-го в країнi почалися глибокi
перетворення. Спочатку новий,
соцiалiстичний, по сутi, уряд Йоханни Сигурдардотир спробував
самотужки розробити проект Основного закону, який би заступив
Конституцiю 1944 року (що була
калькою з Основного закону колишньої метрополiї Ісландiї Данiї), але доволi скоро вiдмовився вiд цього намiру.

Врештi-решт, пiд тиском громадян уряд пiшов на безпрецедентний крок. 16 липня 2010 року
Ісландський парламент ухвалив закон про Конституцiйну асамблею.
Обранню Асамблеї передувало
створення та робота Нацiонального форуму, участь у якому узяли
950 довiльно обраних iсландцiв.
Форум складався з галузевих груп,
якi обговорювали та напрацьовували концептуальнi засади майбутнього Основного закону. Другим
кроком стало формування Конституцiйної асамблеї, до якої мало
увiйти вiд 25 до 31 «простих громадян», що не представляли б жодну
полiтичну партiю чи рух. Президентовi, членам уряду та парламенту
закон забороняв балотуватися до
Асамблеї.
Вибори до Асамблеї вiдбулися
наприкiнцi листопада 2010 року,
але вже в сiчнi 2011-го консервативний Верховний суд Ісландiї визнав вибори недiйсними. Однак парламент фактично знехтував рiшенням вищої судової iнстанцiї i своїм
рiшенням оголосив 25 обраних до
Конституцiйної асамблеї осiб
«Конституцiйною радою». Абсолютна бiльшiсть членiв Конституцiйної ради не були анi професiйними полiтиками, анi професiйними юристами, анi професiйними
економiстами - натомiсть у Радi були представленi рибалки, лiкарi,
вчителi тощо.
Рада працювала неповних чотири мiсяцi (вiд 6 квiтня до 29 липня
2011 року). Її засiдання були
вiдкритi для всiх охочих. Ба
бiльше, щодня результати дiяльностi Ради оприлюднювалися в
iнтернетi, щоб кожен мiг висловити
свої застереження, зауваження та
пропозицiї. 27 липня 2011 року
Конституцiйна рада на своєму останньому засiданнi одноголосно
схвалила остаточну редакцiю конституцiйного проекту i 29 липня передала її до парламенту з рекомендацiєю перед голосуванням в
легiслатурi винести документ на
дорадчий плебiсцит. 20 жовтня
2012 уряд винiс шiсть найважливiших положень конституцiйного
проекту на всенародний референдум. Першим в перелiку стояло запитання «Чи бажаєте ви, щоб в основу проекту нової Конституцiї були покладенi напрацювання Конституцiйної ради?» Всi шiсть засад-

ничих запитань, винесених на референдум, отримали беззаперечну
пiдтримку iсландцiв.
Наразi Алтинг (iсландський
парламент) оговтався пiсля кризи i
почав вiдверто гальмувати ухвалення нової - надто демократичної,
на думку частини парламентарiв, а
отже незручної для полiтикiв - Конституцiї. Але прецедент прямого
«конституцiєтворення» iз використанням сучасних засобiв комунiкацiї було закладено, i про
нього iз захопленням говорять такi
авторитети у сферi конституцiоналiзму як професор Том
Гiнзбург з Чиказького унiверситету
чи Джон Елстер з Колумбiйського.
Якi висновки можна i слiд зробити з цього прецеденту тим, хто
направду переймається долею українського конституцiоналiзму?
Якщо зовсiм коротко, то краще
гiрша Конституцiя, але своя, нiж
краща, але чужа. Творення альтернативи Конституцiйнiй асамблеї пiд
проводом Кравчука - нагальний
виклик та завдання для всiх, кого
непокоїть паралельне iснування
конституцiйної теорiї та неконституцiйної реальностi в Українi.
Професiйнi полiтики усiх кольорiв, рiвень недовiри до яких перманентно зашкалює у суспiльствi,
мають усунутись вiд конституцiйного процесу. Професiйним юристам,
зашореним конституцiйними теорiями, часто-густо далекими вiд
«неписаної конституцiї» реального
життя, слiд навчитися не домiнувати в конституцiйному процесi, а
скромно пропонувати юридичнi
термiни для вербалiзацiї iдей, народжених здоровим глуздом та конкретно-iсторичним досвiдом. І головне - усьому активному суспiльству слiд включитися в процес конституцiєтворення. Цей процес українському суспiльству слiд пережити як окреслення проекту
спiльного дому, в якому нам всiм
разом жити. Не важить, що проект
напевно не вийде iдеальним (компромiс, на якому грунтується мистецтво спiльно жити, i абстрактний
iдеал - поняття несумiснi) - головне,
щоб в українцiв з’явилося вiдчуття
спiвпричетностi, вiдчуття, що цей
«суспiльний договiр» пише не хтось
для когось, а ми - для себе.

ÉÂÌÌ‡‰¥È ÑÛÁÂÌÍÓ,
Правник
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акого не дозволяв собi навiть руТ
мунський диктатор Нiколає Чаушеску, якого повсталий народ
розстрiляв за десятилiття знущань i
брехнi. Вiктор Янукович думає, що
йому таке не загрожує, вiрячи байкам Ганi Герман, що українцi – це
такi собi селепки, не здатнi на спротив. Терпiтимуть будь-яку наругу й
будь-якi знущання.
Саме виходячи з таких переконань, Янукович вибудував пiд
Києвом, на околицi села Петрiвцi,
королiвську резиденцiю пiд назвою
«Межигiр’я», яка стала викликом
бандитської донецької знатi українському народовi, символом
злодiйства в особливо великих
розмiрах, головним корупцiйним
пам’ятником сьогоднiшньої України, зоною, вiльною вiд совiстi.
Колись це була державна резиденцiя, де полюбляли вiдпочивати
Хрущов, Щербицький i Кучма. Перебуваючи на посадi прем’єрмiнiстра України, Янукович поклав
око на це райське мiстечко на березi Київського водосховища. І, використавши простi схеми обдурювання держави, заволодiв ним.
Формально «Межигiр’я» належить
примарнiй фiрмi «Танталiт», яка, в
свою чергу, належить якимсь не
менш примарним фiрмам «Роги й
копита», що буцiмто базуються в
Австрiї та Великiй Британiї. Насправдi ж все це – жалюгiдна ширма, аби прикрити безсовiсну
крадiжку в держави 136 гектарiв
землi й майна на гiгантську суму в
кiлька сот мiльйонiв доларiв.
Заволодiвши «Межигiр’ям»,
Янукович не задовольнився тим,
що влаштовувало Хрущова, Щербицького й Кучму, а спрямував сюди з державного бюджету для безпрецедентного будiвництва астрономiчнi суми, аби в рекордно короткий термiн вибудувати цiлу
iмперiю за 6-метровим бетонним
парканом з 4-поверховою «Хонкою» (клубним будинком), гольфовим, яхтовим i кiнним клубом, дебаркадером, боулiнгом, тенiсними
кортами, пiдземним тиром, гелiкоптерним майданчиком, комплексом
теплиць, загонами для страусiв, зоопарком, штучними озерами, артезiанськими свердловинами... Усi
цi вкраденi в народу маєтностi охороняє за кошти того ж українського
народу не тiльки державний
мiлiцiйний пiдроздiл швидкого реагування «Беркут», а й цiла флотилiя
спецiальних бойових катерiв, окрема пожежна частина i навiть
зенiтно-ракетний
комплекс.
Найсмiшнiше, що в офiцiйних документах це обiйстя українського султана називається «культурно-оздоровчим центром», без жодної
прив’язки до прiзвища Янукович.
Провiвши
журналiстське
розслiдування, аби з’ясувати, хто ж
насправдi володiє «Межигiр’ям»,
iнтернет-видання
«Українська
правда» дiйшло такого висновку:
«Сам Вiктор Янукович продовжує
публiчно вiдхрещуватися вiд "восьмого дива свiту", що розкинулося
на березi Київського моря в селi
Новi Петрiвцi.
У ходi однiєї з прес-конференцiй його запитали про резиденцiю "Межигiр'я", яку було виве-

дено з державної власностi, а потiм
перетворено на будiвельний майданчик номер один не тiльки у всiй
Київськiй областi, а й в Українi.
Янукович вiдповiдати не захотiв i
порадив звернутися до власникiв
"Межигiр'я" за кордоном. "...А якщо вам треба господарi – то пошукайте їх. Переконаний, що вони
знайдуться. Вони iнколи приїжджають в Україну", - сказав Янукович.
Керуючись рекомендацiєю президента, ми почали детально
дослiджувати, хто ж тi самi "господарi" з-за кордону. Отриманий висновок шокував – всi вони фiктивнi,
й створенi лише для того, щоб приховати справжнього гоподаря багатомiльйонних маєтностей у Нових
Петрiвцях – Вiктора Януковича».
У 2010 роцi на трасi Київ-Вишгород-Десна, яка веде вiд Києва до
«Межигiр'я», «Укравтодор» уклав
16 кiлометрiв надмiцного асфальту
за 50 мiльйонiв гривень - стiльки ж,
скiльки було видiлено на ремонт
усiх шляхiв Києва протягом цiлого
року.
У листопадi 2011 року «УкрАероРух» присвоїв територiї резиденцiї Вiктора Януковича «Ме-

Головний палац резиденцiї українського султана

«МЕЖИГІР’Я» - ЗОНА,
ВІЛЬНА ВІД СОВІСТІ

Державний мiлiцiйний пiдроздiл швидкого реагування «Беркут» замiсть того, щоб ловити бандитiв, охороняє
найголовнiшого з них вiд народу

жигiр'я» статус зони, забороненої
для польотiв авiацiї. Аби лiтаки не
заважали вiдпочивати «проффесору».
У червнi 2010 року на прес-конференцiї президент Вiктор Янукович, вiдповiдаючи на запитання
журналiста «Української правди»
Мустафи Наєма про «Межигiр'я»,
запросив журналiстiв у резиденцiю:
«Збирайтеся, прямо зараз i поїдемо». Однак пiсля конференцiї заступник голови адмiнiстрацiї Ганна
Герман повiдомила, що поїздка
скасовується через щiльний графiк
президента i вiдсутнiсть автобусiв
для журналiстiв.
На початку червня 2011 року
журналiсти запланували провести
мирну акцiю бiля «Межигiр'я», до
рiчницi невиконання Вiктором Януковичем обiцянки продемонструвати свою резиденцiю.
20 сiчня 2013 Конституцiйний

суд України, який давно перетворився на кишенькову iнституцiю
Януковича, ухвалив рiшення, яким
дав тлумачення положення Конституцiї України щодо права посадовцiв на особисте i сiмейне життя.
Вiдтепер, згiдно з рiшенням КСУ,
з'явилася можливiсть порушення
кримiнальної справи проти журналiстiв, якi займалися розслiдуванням стосовно резиденцiї «Межигiр'я». Це рiшення КСУ суперечить позицiї Європейського суду з
прав людини про те, що не може бути таємною iнформацiя, коли право
суспiльства знати об'єктивно
домiнує над правом чиновника
зберiгати в таємницi окремi особистi факти. Але що Януковичу та
його продажним суддям Європа,
вона їм не указ. Що хочемо, те й робимо у своїй вотчинi.
Молодi хлопцi й дiвчата, попри
заборони й погрози, не раз i не два

пробували своїми акцiями бiля
«Межигiр’я» продемонструвати українському народовi, скiльки накрав султан Янукович i в яких розкошах вiн живе. Але щоразу на
шляху протестантiв ставав сумнозвiсний «Беркут», завдання якого ловити небезпечних бандитiв, а
не охороняти їх. Хоч у сьогоднiшнiй
Українi, яка нагадує казкове Задзеркалля, саме така роль «Беркута» виглядає найбiльш природньою.
Вiдомий український журналiст
Сергiй Лещенко, який розклав на
«полички» всi афери Януковича з
«Межигiр’ям» i дослiдив всi його
кроки, спрямованi на привласнення
резиденцiї, так написав про останнi
акцiї протесту молодих українцiв
пiд султанським маєтком: «Протягом минулого та цього тижня 50 молодих активiстiв партiї "Демократичний альянс" своїм дiями зроби-

ли послугу суспiльству - вони показали справжнє обличчя президента
Януковича. Його манiакальний
страх за власний рай, збудований
на березi Київського моря.
Спочатку "ДемАльянс" хотiв
провести пiд "Межигiр'ям" мiтинг з
вимогою до Януковича виправити
катастрофiчну ситуацiю з автошляхами пiсля цiєї зими. Але суд заборонив мiтинг пiд приводом боротьби iз повiнню. Тодi "ДемАльянс"
замiсть мiтингу прийшов допомогти
боротися зi стихiйним лихом внаслiдок чого був затриманий та
арештований на 7 днiв партiйний
активiст Максим Панов.
Наступного дня пiд "Межигiр'ям" вони вже провели мiтинг
з вимогою звiльнити Панова - i був
арештований на 5 днiв керiвник
партiї Василь Гацько. На понедiлок,
15 квiтня, було призначено нову
акцiю - з вимогою звiльнення Панова i Гацька. Щоб не наражатися на
нову судову заборону, акцiю було
проведено у формi зустрiчi депутата Лесi Оробець iз виборцями.
Тут Янукович i розкрився.
Так, вiн не реагує на невдоволених автомобiлiстiв, що супроводжують його кортеж звуковими сигналами, коли стоять у пробках. Вiн не
зважає на журналiстiв, що протестують проти цензури прямо перед
його обличчям. Вiн не чує невдоволених голосiв пiд час телеспiлкування з країною, бо таких просто не
допускають до мiкрофонiв. Вiн не
зважає на результати виборiв, за
пiдсумками якого бiльша половина
країни голосує проти нього.
Але вiн реагує на 50 молодих
людей, єдиною зброєю яких були
плакати. Пiд "Межигiр'ям" їх зустрiчали три автобуси "Беркуту",
спецназ без розпiзнавальних знакiв, керiвник Вишгородської районної мiлiцiї, начальник Київської обласної мiлiцiї (!), кiлька десяткiв
осiб рекетирської зовнiшностi, з
десяток спiвробiтникiв ДАІ й навiть
куций альтернативний мiтинг з числа куплених за олiю та гречку
пенсiонерiв i проплаченних i заляканих бюджетних працiвникiв села
Новi Петрiвцi, яких на пiдтримку
Януковича вивiв сiльський голова.
Така реакцiя влади має лише одне пояснення - страх. Страх, бо якщо цей вiрус ходiння пiд "Межигiр'я" не зупинити, одного дня туди замiсть 50 демальянсiвцiв прийде 50 тисяч розлючених спiвгромадян.
Тодi анi "Беркут" не врятує, анi
навiть зенiтно-ракетний комплекс.
Не вiрите? Запитайте у румунiв».
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- Юрiю Вiталiйовичу, що ви
все-таки плануєте створювати
- партiю, громадський рух? І чи
не зашкодить поява ще однiєї
структури єдностi й так не
зовсiм монолiтної опозицiї?
- Я не планую створювати опозицiю до опозицiї, в чому провокатори вiд влади взялися звинувачувати мене зразу ж пiсля виходу
на волю. Не маю права бути використаним ворогами, дурнями чи
пристосуванцями.
Регiонали використають моє
iм'я у своїх iнтригах, зокрема в
боротьбi проти Яценюка. Вони,
наскiльки розумiю, розпочали активну фазу плану його повалення
i нав'язують розмови про розкол.
Розколу не буде.
Вношу яснiсть: не йдеться нi
про нову полiтичну партiю, нi про
новий громадський рух. Так, на
моє глибоке переконання, нинi
суспiльство потребує створення
певного мозкового центру, здатного розробити чiткий план побудови нової, заможної, справжньої
країни. Ця iдея ширяє в повiтрi, я
не маю намiру анi привласнювати
її, анi монополiзувати.
Цю владу можна скинути
тiльки тодi, коли буде об'єднано
сили парламентської та позапарламентської опозицiї, а також
здорової частини суспiльства. Масовiсть протесту проти режиму
забезпечить лише консолiдацiя
зусиль. Коли не буде штучного
подiлу на масовку й депутатiв. Коли всi, хто справдi хоче жити в
новiй країнi, стануть єдиним, неподiльним цiлим, що спиратиметься на одну програму й дiятиме за єдиним планом.
Новий президент i нова країна
- ось мета, яка має об'єднати.
Як менi пояснили юристи, я
маю право балотуватися на посаду президента, але не маю такого
намiру. Смiшно: я не можу бути
керiвником пiдприємства будьякої форми власностi, але можу
бути керiвником усiєї країни. Можу, але не хочу. Я не маю намiру
ставати четвертим, десятим чи
першим лiдером опозицiї. Я нiчого не планую очолювати, навiть
мозкового центру, про який казав. Але готовий докласти максимум зусиль до його якнайшвидшого створення та повноцiнної
роботи, оскiльки вважаю це головним завданням країни на сьогоднi.
Країнi зараз потрiбна не нова
партiя. Не ще одна пiрамiда з
вождем на вершинi, а коло. Круглий стiл, що передбачає рiвнiсть
учасникiв. І не менi, а всiм нам
вирiшувати, де цей стiл поставити
i хто за ним має сидiти. Розмови
про те, що Луценко, опинившись
на волi, почне змiнювати опозицiйний рельєф, - вiд лукавого. Я
не маю намiру змiнювати рельєф
опозицiї, зате я вiдчуваю в собi
сили взяти участь у змiнi геометрiї
полiтики.
- Озвучений вами намiр
спертися у своїй роботi на Романа Безсмертного, Тараса
Стецькiва i Володимира Фiленка дав привiд говорити, що ви
створюєте не так мозковий
центр, як своєрiдний "легiон
польових командирiв".
- Названi вами люди - мої
друзi. У мене є мета, i цiлком природно, що саме на друзiв, до того
ж досвiдчених полiтикiв, на шляху
до цiєї мети я вирiшив спертися.
Ця мета - створення, коли хочете,
технiчного завдання для країни.
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Для успiху потрiбна популяризацiя, ретрансляцiя такої iдеї. І я
переконаний, що мої соратники
та колеги менi активно допоможуть у цьому.
Крiм того, я планую (якщо така
пропозицiя буде пiдтримана) надати парламентськiй опозицiї допомогу в органiзацiї польової
дiяльностi. Готовий посприяти
створенню ефективної програми
дiй, чiткої взаємодiї структур на
мiсцях. Це робота на перспективу, оскiльки щиро розраховую,
що на осiнь масова протестна
кампанiя має отримати новий
iмпульс. Із деякими лiдерами парламентських полiтичних сил я вже
обговорював цю iдею, з деякими
планую поговорити найближчим
часом. Сподiваюся, 12 квiтня в
мене буде можливiсть озвучити
цю пропозицiю в розмовi з Юлiєю
Тимошенко.
Якщо лiдери опозицiйних парламентських партiй довiрять менi
мандат координатора польової
роботи, готовий використати весь
свiй досить багатий досвiд. Зайве
й казати, що вмiння i знання таких

Першi хвилини волi

ûêßâ ãìñÖçäé:
«ì èéãßíàñß ÅÄÉÄíé èêéÑÄÇñßÇ ßãûáßâ,
Ä ü ïéóì ëíÄíà èéòàêûÇÄóÖå çÄÑß∫»
Юрiй Луценко пiсля звiльнення з тюрми всупереч надiям режиму Януковича пiсля бiльш як двох рокiв «парилки» на нарах не забився у шпарку зализувати рани, а вiдразу ж розпочав потужну дiяльнiсть, спрямовану
на повалення антиукраїнської й антинародної влади. Його думки про те, як скинути ярмо януковичизму, надзвичайно конкретнi. Це саме те, чого потребує сьогоднi українське суспiльство. Пропонуємо увазi читачiв
iнтерв’ю Ю.Луценка, яке вiн дав днями «Дзеркалу тижня».

Тепер Юрiй Луценко чекає визволення Юлiї Тимошенко

людей, як Безсмертний, Стецькiв
та Фiленко, у подiбнiй справi важко переоцiнити.
Я вiтаю готовнiсть опозицiї
працювати з вулицею. Правильно,
що мiтинги вiдбуваються. Хоча
неправильно, що їх назвали повстанням, - така iнфляцiя слiв
значно страшнiша за iнфляцiю
грошову. Повстання не проводять
у вихiднi днi за заздалегiдь оголошеним графiком.
Вiдразу хочу зазначити, що не
йдеться про спiшну пiдготовку но-

вої революцiї, негайної органiзацiї нового Майдану. Час вимагає нових пiдходiв, нової якостi
опозицiйної дiяльностi. Передусiм - створення плану побудови
нової країни.
- Ви вже досить багато говорили про так званий план Третьої Української республiки.
Але важко уявити, що навiть
найкращi уми здатнi придумати щось нове. І важко повiрити
в готовнiсть дiючих полiтичних
лiдерiв цього плану дотриму-

У мене був i час, i бажання думати. Але я нiкому не обiцяв думати про те, що необхiдно комусь
для досягнення його особистих
полiтичних цiлей. Я з повагою
ставлюся i до Арсенiя, i до
Вiталiя, i до Олега. Але не маю
намiру бути людиною, яка готуватиме для когось теплу полiтичну
ванну.
Кому потрiбен цей план? Вiн
потрiбен країнi, i нiхто не переконає мене у протилежному. Важко
придумати щось нове? Згоден.
Але в такому разi хiба не має сенсу провести ревiзiю вже напрацьованого, вичленувати необхiдне,
синтезувати корисне, перетворити енергiю окремих людей у
суспiльну синергiю? Хiба така робота - не гiдний виклик щирим
патрiотам i справжнiм iнтелектуалам? Хто дасть гарантiю, що
спроба буде вдалою? Нiхто. І
навiть у разi невдачi я зможу повторити за героєм Кена Кiзi - я хоча б спробував. Але я впевнений,
що все вийде, i готовий заражати
своєю переконанiстю оточення.
Що змiнить цей план? Я ставив
ватися. Ви впевненi, що цей би питання iнакше. Якщо такий
план їм потрiбен?
план не з'явиться, точно нiчого не
- "Сидiлець" Йосип Бродський змiниться. Я не знаю, наскiльки
дуже точно зазначив, що у в'яз- швидко такий план надихне значницi брак простору вiдшкодо- ну частину людей, але вiдчуваю,
вується надлишком часу. Влада що тiльки це здатне їх надихнути.
намагалася вкрасти в мене кiлька Чiтке уявлення про те, яку країну
рокiв життя, але їй це не вдалося, ми будуємо. А також щира гобо брак свободи я компенсував товнiсть вiдповiдальних полiтикiв
роботою над собою. І тому смiю споруджувати нову державну
думати, що не просто змiнився, а будiвлю у точнiй вiдповiдностi до
оновився. Можливо, тому в мене заздалегiдь схваленого архiтектаке гостре прагнення побачити турного плану. Будiвлю, яка була
б комфортною i безпечною.
оновленою країну.
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У полiтицi занадто багато найманих продавцiв iлюзiй. А я хочу
стати добровiльним розповсюджувачем надiї. Бо це, мабуть, найбiльший дефiцит сьогоднi.
Я будую повiтрянi замки? Називайте це так, але будiвельний
матерiал, який я використовую, повiтря, необхiдне для того, аби
країна отримала нове дихання.
Вона його заслужила.
Я - невиправний iдеалiст, i
навiть в'язниця мене не змiнила.
Вона навчила мене цiнувати час, i
тому я анi секунди не хочу витрачати на думки про помсту. Я одержав щеплення здорової злостi,
але, на щастя, не пiдхопив бацилу
озлобленостi. Коли хочете, мiй
iдеалiзм - моя сила. Я не допускаю думки про невдачу. А iсторичний досвiд пiдтверджує, що в
тих країнах, у котрих ситуацiя
складалася особливо кепсько, саме фантастичнi плани виявлялися
найбiльш реалiстичними.
- І в чому полягає ваш фантастично-реалiстичний план?
- Якщо йдеться про план побудови країни, то його ще тiльки належить спiльно написати. Якщо про плани роботи, то я сподiваюся найближчим часом зiбрати коло однодумцiв, мислячих, проукраїнськи налаштованих людей,
iнтелектуалiв i патрiотiв.
Попри всю повагу до Джорджа
Вашингтона, США побудував не
вiн, а батьки-засновники цiєї
країни, якi написали революцiйну
Декларацiю незалежностi. На основi зазначеного документа було
розроблено нову iдеологiю нової
країни, пiд її реалiзацiю пiдiбрали
нову команду, з якої природно
вирiс новий лiдер. Я б дуже хотiв,
аби народний кандидат у президенти України був обраний пiд
час тендера на найкраще виконання технiчного завдання для
країни.
До настання осенi хотiлося б
мати готовий план дiй. Потiм ми
спробуємо заручитися пiдтримкою якомога бiльшої частини населення, переконуватимемо й
агiтуватимемо. Якщо це вдасться,
то до рiчницi Майдану зможемо
iнiцiювати повномасштабну масову акцiю. Це не буде пiдготовка
до повалення.
Я вiдчуваю завищенi очiкування певної частини суспiльства.
Мовляв, ось повернувся Луценко,
вiн тепер швидко органiзує революцiю, i все буде гаразд.
Уявiмо фантастику: сьогоднi
на Майдан вийде мiльйон, ми
знiмемо Януковича, захопимо
Банкову i... Поки що в нас немає
навiть єдиного кандидата вiд опозицiї. Немає злагодженої команди, немає спiльного бачення. Одного разу ми вже так президента
обрали. Дякую, бiльше так не хочу...
До речi, у в'язницi я зрозумiв,
що за 4ратами, мабуть, не буває
невинних. Просто бiльшiсть засуджена не за те...
Майбутня акцiя на Майданi має
стати демонстрацiєю сили.
Мiсцем збору тих, хто не тiльки
проти когось конкретного, а й за
щось конкретне.
Завдання-мiнiмум - щоб на цей
час опозицiя, по можливостi, визначилася з єдиним кандидатом.
Завдання-максимум - щоб погляди майбутнього кандидата збiгалися з розробленою концепцiєю
облаштованостi держави. Щоб
бажання людей i можливостi
лiдерiв збiглися. Щоб потенцiйний очiльник держави не
тiльки пообiцяв, а й виконав задумане.
- Ви обмовилися, що доволi
тривалий вiдтинок часу муси-

тимете витратити на полiпшення здоров'я. Пауза не зашкодить таким масштабним планам?
- Менi справдi слiд пiдлiкуватися. Має бути ще одна операцiя.
Курс лiкування, напевно, займе
два-три мiсяцi, судячи з того, що
менi кажуть лiкарi. Але це не означає, що я беру паузу. Процедури - не перешкода iнтелектуальнiй працi. Я не буду позбавлений можливостi зустрiчатися з
людьми. В мене буде телефон,
доступ до всiх необхiдних комунiкацiй (яких я був позбавлений у в'язницi), зокрема й до
соцiальних мереж, що є, безумовно, важливим iнструментом, хоча
я й не перебiльшую їхнього значення. У мене є надiйнi друзi, на
допомогу яких розраховую.
- Ви не боїтеся, що вистраждана вами iдея може не пройти
випробування реальнiстю? Не
ображайтеся, але ви певною
мiрою вiд неї вiдiрвалися. Ви
впевненi, що точно вiдчуваєте
настрiй суспiльства?
- Сподiваюся, що я не вiдiрвався вiд країни. По-перше, я пiдтримував контакт iз тими людьми на
волi, думцi яких довiряю. По-друге, даруйте, тi, хто сидить, i тi, хто
служать у в'язницi, - це теж частина суспiльства.
Одного разу в автозаку один
(як вiн сам себе називав) «ворован» iз 23-рiчним стажем звернувся до мене: "Хата" уповноважила
запитати: Королевська - це фуфло, чи нам так здається?" Нормальне людське запитання, тiльки
сформульоване
специфiчним
сленгом.

- Є багато версiй того, чому
Янукович усе-таки вирiшив вас
випустити. Намiр розсварити
опозицiю? Бажання продемонструвати Заходу готовнiсть iти
на компромiси заради пiдписання угоди про асоцiацiю з
ЄС? Прагнення зберегти мiсiю
Кокса - Кваснєвського, що
потрiбна Банковiй як iнструмент переговорiв iз Брюсселем? Бажання вiдвернути увагу
Європи та суспiльства вiд нелегiтимних законiв, ухвалених
на
"альтернативному"
засiданнi Ради? Страх перед
можливими санкцiями щодо
Сiм'ї?

вому ланцюгу, прикрiпленому до
наручникiв. Одного разу мене вели на цьому ланцюгу по прокуратурi, а коридором назустрiч на
допит вели сина, а потiм брата. І
що воно їм дало?
Менi плювати на їхню аргументацiю i на їхнi розрахунки. Не хочу марнувати на це час. Рефлексувати з приводу крокiв влади,
давати себе втягувати в їхнi iнтриги, свiдомо чи мимоволi їм
пiдiгравати - помилка. На жаль,
опозицiя цього iнколи не враховувала. Вона часто зводила свою
дiяльнiсть до реакцiї на випади
Банкової. Інколи складається
враження, що мої соратники по

Вставай, Україно!

Юрiй Луценко не прагне в президенти, але готовий стати польовим командиром нового Майдану

Я йому вiдповiв його сленгом:
"Так, гадаю, фуфло". Інший цiкавився: "Що ви думаєте про Кличка, ось менi здається, що вiн чесна людина..." Я вiдповiв: "Менi
теж здається, що особисто вiн чесна людина, але я поки що не
можу точно вiдповiсти вам, хто
входить до його команди". Мене
запитували, чи правда, що Тягнибок щирий у своєму прагненнi революцiї. Я вiдповiв: "Так, вважаю,
що вiн щирий, але я не до кiнця
впевнений, що його команда живиться тiльки iдеалами". Мене запитували, чи правда, що Яценюк найрадикальнiший опозицiонер.
Я вiдповiдав: "Правда те, що вiн
найрозумнiший опозицiонер..."
Такi ж запитання менi вже сьогоднi ставлять люди на вулицi.
Люди не змiнилися. Змiнився час.
Вiн вимагає точнiших вiдповiдей.
Розчарування? Звiсно, будуть.
Але це не привiд не робити того, у
що вiриш.

тестних настроїв i кiлькiсть тих,
хто вийшов пiдтримати Луценка i Тимошенко до примiщень
Печерського суду. Ви казали,
що чи не головний злочин Януковича - крадiжка часу, необхiдного країнi для модернiзацiї. Але хiба Ющенко та
його команда не були пiдловленi в тому самому грiху? Може, пасивнiсть населення вiдплата вам за розчарування?
- У тому числi. Але є й iншi причини. Люди приходили до суду не
для того, щоб звiльнити Луценка
або Тимошенко, а для того, щоб
висловити пiдтримку або проде-

- Менi не важливо, чому вони
мене випустили, менi не важливо,
на що вони при цьому розраховували. Я точно знаю, що робитиму.
А робитиму я все, вiд мене залежне, аби цiєї влади в Українi не залишилося.
Їй Богу, всi цi роки я не мучив
себе розслiдуваннями на тему,
хто саме, коли саме й кому саме
давав безпосередню команду мене садити. Який сенс на це витрачати час? Я в їхнi iгри не грався нi
до ув'язнення, нi пiд час перебування за 4ратами, нi пiсля
звiльнення.
- Тобто, зобов'язання помовчати мiсяцiв два в обмiн на волю з вас не брали?
- Вони два з гаком роки намагалися вимкнути менi звук. Моє
давнє життєве кредо "Життя
вдається, якщо не запобiгатися"
не змiнилось. Мене перевiряли на
злам - конвоїри водили на метро-

боротьбi думають про те, як залишитися впливовою опозицiєю, а
не як стати майбутньою владою.
Втягуючись у їхнi частковостi, ми
вiдволiкаємося вiд головного.
Треба бути вищими за них.
Не тiльки 2004-й, а й вiдносно
невдалий 2001-й дозволяли говорити про силу та системнiсть опозицiї, бо вона грала за своїми правилами. "Україна без Кучми" дозволила вiдпрацювати тактичнi
прийоми, а на час Майдану вже
було розроблено стратегiю
Нинi
опозицiя
бiльше
вiдповiдає, нiж нав'язує, бiльше
захищається, нiж наступає. Якщо
так триватиме, втрачатимемо
iнiцiативу.
Люди це iнтуїтивно вiдчувають,
хоча можуть i не розбиратися в
нюансах. До речi, в цьому, на мiй
погляд, одна з причин низької явки населення на масовi акцiї.
- Але вочевидь не єдина.
Порiвняйте кiлькiсть носiїв про-

монструвати своє ставлення до
подiй. Однак багато людей не
вважають за потрiбне виходити
на вулицю, оскiльки не бачать
сенсу в доведеннi до бандитiв
думки, що вони - бандити. Навiщо
ходити на мiтинг? Аби вкотре почути, що в нас антинародна влада?
Дуже багато людей боялися, i
хiба можна їх за це засуджувати?
Адже кожен розумiв: якщо так
вчинили з Тимошенко i Луценком,
що тодi буде зi мною? Люди готовi ризикувати собою заради великої мети. Пiд час Майдану вони
розумiли рiвень загрози, але готовi були стояти, тому що ця мета
була. Був шанс змiнити життя, i
була можливiсть стати спiвпричетним до цих змiн.
Не можна звинувачувати людей за природний страх, який насаджувався десятилiттями. Не так
багато рокiв минуло вiд радянських часiв, аби цей страх зник. У
1968 роцi два десятки дисидентiв
ризикнули публiчно виступити на
пiдтримку Празької весни, чим
врятували честь радянської
iнтелiгенцiї. Жменька тих, хто ризикнув публiчно виступити проти
замовних судових розправ сьогоднi, захистили честь незгодних
у цiй країнi.
В Українi ще не звикли вiдстоювати свої права постiйно, як на
Заходi. Але на вiдмiну, наприклад, вiд Бiлорусi, тут є готовнiсть
робити це перiодично. Це нагадує
так званий солом'яний вогонь.
Довго грiється, хутко спалахує,
жарко горить. Опозицiя має це
враховувати. Важливо, щоб спалахнуло тодi, коли вогонь народного гнiву буде справдi необхiдний. Якщо розмiнюватися
на багаттячка, соломи не вистачить.
- Але багато хто вважає, що
спалахнути може в будь-який
момент i в будь-якому мiсцi.
Що суспiльству агресiя сьо-
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годнi властива значно бiльшою
мiрою, нiж навiть кiлька рокiв
тому.
- Я в таке не вiрю. Ми самi себе
залякуємо, самi собi калiчимо
свiдомiсть. Якщо я чого i боявся,
то це нарваностi гвардiї можновладцiв - у формi i без форми, явних i перевдягнених. Цi вселяють
побоювання. Але повiрити в те,
що наш народ спалить кiлька десяткiв машин, а потiм пiде громити Конча-Заспу? Не вiрю!
- Боюся, ви не надто добре
ознайомленi зi свiжими електоральними настроями...
- Ознайомлений. Знаєте, що
найжвавiше обговорювали в колонiї? "Радiли" за олiгархiв, чиї
грошi заморозили на Кiпрi, i
мрiяли, що паводок "доб'є" до
Кончi-Заспи. Менi розповiдали
про те, якi коментарi вiшали пiд
новиною про вбивство суддi в
Харковi, онлайн-роздуми про
снайперiв, хунту, заклики вершити самосуд. Я б не перебiльшував
значення розмов мешканцiв
iнтернет-окопiв. Але з тим, що
тенденцiя є, i тенденцiя небезпечна, не сперечаюся.
Бо живемо в лайнi. Саме там
заводяться такi думки-бактерiї.
Отже, треба або вмикати асенiзаторську машину, або будувати новий будинок у сухому мiсцi. Ми
повиннi запропонувати людям розумний вихiд для накопиченої негативної енергiї.
Іскра насильства здатна вбити
шанс на оновлення. Я добре
пам'ятаю свої вiдчуття пiсля 9 березня 2001-го, коли стався спровокований владою конфлiкт. Саме тому я пiд час Майдану попросився в польовi командири. І (зi
своєю репутацiєю яструба) виступав у ролi миротворця, остуджуючи окремi гарячi голови. Революцiйна лють - це наркотик, який
дає короткочасне полегшення,
але ускладнює хворобу.
Слiпий бунт в Українi - мрiя
нинiшньої влади. Влада зацiкавлена в стихiйному безцiльному
повстаннi. Тому що його можна
легко i жорстоко придушити. Тому що його наслiдком будуть
страх, розгубленiсть, спустошення її противникiв.
Опозицiя не має права змагатися з цiєю владою грiшми та силою. І в першому, i в другому випадках програш неминучий. Поширена думка: мовляв, що зробить спецназ проти сотень тисяч
людей, якi вийдуть на вулицю?
Вiдповiм: убивство одного може
вбити надiю мiльйонiв.
Ми повиннi використати свою
силу. А наша сила - наша
вiдданiсть цiй країнi, наше щире
прагнення в нiй жити, наше чесне
бажання зробити її кращою, наша вiра в те, що це станеться. Наше вмiння домовлятися, нарештi.
Зрештою, одних обдурив
Ющенко, iнших обдурив Янукович. Ми - квитi. Є чудовий привiд
спiльно поговорити про майбутнє
спiльної країни. І якщо ця розмова вiдбудеться, в нас буде монополiя на народну пiдтримку. А в
них - монополiя на грошi, кулi та
кийки. Але виграємо ми. А якщо
дамо привiд змагатися кийками
або грiшми - програємо.
- Вам не здається, що Європа занадто гаряче дякує Вiктору Федоровичу за ваше
звiльнення?
- Нi, не здається, бо вона хоче
вiд нього ще дечого.
- Ви вiрите, що Тимошенко
вийде на волю?
- Я в цьому переконаний, але
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не думаю, що це станеться тепер...
- Що має статися, аби в головi Януковича народилася
думка про її помилування?
- Важливо, що станеться у
свiтi, який оточує цю голову та її
носiя. Я маю на увазi i зовнiшнiй
чинник, i, звiсно, процеси всерединi країни.
Процедура помилування регулюється не Конституцiєю й не законами, а указом. Йому пiд силу
цю процедуру спростити, було б
бажання.
А для цього необхiдний тиск як ззовнi, так i, безумовно, зсередини.
- До речi, багато розмов про
юридичну чистоту вашого помилування...

сантиметри вiд перегородки Юлиного боксу. Сморiд, звуки, мухи.
Спека, цiкавi погляди конвоїрiв,
мат. Я намагався пiдбадьорити
Юлю, розповiдав анекдоти, намагався вiдвернути увагу.
Так сидять усi, i я сидiв як усi.
Але так глумитися над жiнкою,
котра була керiвником держави, це знущання, приниження. Це божевiлля. Так, я помилявся, коли
казав свого часу, що в мене є надiя на здоровий глузд цiєї влади.
Але я не вiрю, що Юлю можна
перемогти. Тому що це - Юля. І тому, що вона не сама.
- Ви колись казали, що Янукович - це прикольний Брежнєв. Ви його тепер уже не так
сприймаєте?
- Виявилося, що це тiльки мала

Ю. Луценко вiрить, що Янукович за свої «подвиги» в бутнiсть президента
рано чи пiзно вiдповiдатиме на лавi пiдсудних

- Послухайте, хай вони собi сушать голову... Чи я винен, що вони нормально не можуть анi посадити, анi звiльнити?
- Наскiльки можна судити,
намiру випускати Тимошенко у
влади немає. Як немає i боязнi
внутрiшнього тиску.
- Їхня полiтика - полiтика бетономiшалки. Але народ складнiша субстанцiя, нiж розчин. Влада в цьому дуже скоро
переконається.
- Нова кримiнальна справа
проти Луценка можлива?
- Звiсно. Я навiть знаю, що заново стали перевiряти мою
дiяльнiсть на посадi мiнiстра, починаючи з 2005-го. Випереджаючи наступне запитання, заявляю тiкати або переховуватися не буду. Як не робив цього перед арештом, хоча мене попереджали всi
кому не лiньки, навiть виштовхували з країни.
- 2010-го ви казали, що не
виключаєте арешту, але вiдчувалося, що внутрiшньо ви в це
не вiрите.
- Я ж не заперечую, що був не
найбiльш далекоглядним у цiй
країнi. Ми зiштовхнулися з системою, рiвня злоякiсностi якої до
кiнця не розумiли. Багато що уявити було просто неможливо.
Я не мiг собi уявити, що
зустрiнуся в автозаку з Юлею.
Одного разу ми опинилися в
сусiднiх боксах у пiдвальному
примiщеннi Печерського суду.
Бокс - це залiзна шафа, клiтка, в
якiй не можна встати, бо стеля
низька, i сiсти як слiд не можна,
бо лавка вузька -15-20 см. Посерединi ящика - велике заFратоване вiкно, тебе видно по пояс. Через стiнку вiд Юлi - напiвголi
спiтнiлi чоловiки в "мастях". Десять арештантiв i чоловiк тридцять охорони. Всi по черзi справляють нужду в туалетi, що за два

заплавив як змiг. Пацюки бiгали.
…Першi пiвтора року я сидiв в
умовах, максимально наближених до бойових. Але не скаржуся,
є що згадати.
Нiколи не мав стосунку до тюремного вiдомства i на власному
досвiдi переконався, що iзолятори МВС - небо й земля, порiвняно
з в'язницями. Тому я трохи був
здивований. Але не шокований.
Прийшла до мене Карпачова, подивилася, здригнулася. Потiм до
мене в камеру вломилася бригада, пофарбувала стiни олiйною
фарбою, i я два днi дихав випарами. Пiсля голодування - те, що
любиш. Потiм заявилися чоловiк
iз п'ять слюсарiв, з ув'язнених,
ставити новий умивальник. Я вмикаю телевiзор, а там Вiктор Федорович говорить про програму
модернiзацiї країни. І я думаю:
"Нiчого собi! Невже ця програма
почалася з моєї камери?!"
- А помсти колишнiх
мiлiцiонерiв, якi потрапили за
/рати, коли ви були мiнiстром,
не боялися?
- Не боявся. Хоча розумiв, що
таке можливе. Пiд вiкнами спочатку покрикували, який поганий
Луценко. Тим часом у коридорi
непомiтно тиснули руку i персонал, i "сидiльцi".
- Із боку персоналу не було
спроб навмисне принизити?
- Жодного разу. Жодного разу
не зiштовхнувся з ненавистю. Були люди, котрi мовчали. Недобре
так мовчали. Але дуже багато людей, як могли, пiдтримували.
- Бiда - перевiрка на во-

Життя триває. Вiдразу пiсля звiльнення Юрiй Луценко став хрещеним
батьком маленької донечки Юрiя Стеця

частина його характеристики. Потяг до збагачення затьмив решту.
Не хочеться витрачати на нього
час нашого iнтерв'ю...
- Що було найстрашнiше у
в'язницi?
- Страшно не було. Було суто
по-людськи незатишно, не приховаю, коли дiзнався, що за стiною,
в сусiднiй камерi, сидiв чоловiк,
обвинувачуваний у вбивствi двох
мiлiцiонерiв.
У СІЗО докучала вiдсутнiсть
iнформацiї, вiдсутнiсть книжок,
вiдсутнiсть друзiв, вiдсутнiсть
зв'язку з рiдними. Спочатку мене
це дуже гнiтило. Вiдсутнiсть комфорту нiколи не напружувала, я
людина невибаглива.
Хвилювало одне - не було
свiтла. Вiкно було, але в ньому не
було скла, зате було четверо Fрат.
П'ять крокiв до дверей, на яких
сiм замкiв. Нари. Мiсце,
функцiонально призначене як туалет. Пiсля Радянської армiї - це
дурниця. Був прогнилий умивальник, перемотаний бинтом, i вода з
нього лилася врiзнобiч. Я взяв
пластикову пляшку, запальничку,

шивiсть. Багато хто розчарував?
- 148 свiдкiв у судi. Серед них
практично все керiвництво МВС. І
проти мене дала свiдчення тiльки
одна людина. Решта (хто бiльш
активно, хто менш) сказали, що
це не обвинувачення, а нiсенiтниця собача. І всi вони прийшли в
суд i це сказали. Так, є люди,
котрi бояться менi зателефонувати навiть сьогоднi й привiтати.
Але не знаю жодного, хто плюнув
би вслiд.
- Наскiльки, на ваш погляд,
небезпечний референдум, що
його, за певною iнформацiєю,
iнiцiює влада?
- Референдум у нашiй країнi рiч смертельно небезпечна. В Українi вiн здатний розколоти
країну, навiть якщо на обговорення буде винесено теорему Пiфагора. Влада це знає, проте вона
має сiяти ненависть, бо її сходи
живлять режим i вбивають реальний, усвiдомлений опiр йому.
Референдум украй небезпечний сам по собi, до того ж i закон
виписано таким чином, що влада

отримує практично повний контроль над процесом. А це пiдвищує ризики в рази. Ще й порогу
явки, наскiльки я розумiю, немає.
Тобто влада демонтує будь-якi
демократичнi запобiжники.
- І як цьому опиратися?
- Є три способи. Використати
потрiбно всi. Перший - юридичний. Його, на жаль, опозицiя
вiдразу не взяла на озброєння.
Необхiдно оскаржити закон про
референдум у всiх нацiональних
"судах" (це слово без лапок у
нашiй країнi в нинiшнi часи вживати не можна), а потiм виграти
справу в Європейському судi. Бо
єдиний справдi український суд це Європейський. Референдум рушниця, яка висить на стiнi. Щоб
не дати їй вистрiлити, потрiбно
примусити владу зняти її зi стiни i
здати на зберiгання.
Другий варiант - дипломатичний. На повне вiдпрацювання
юридичного, на жаль, може забракнути часу. Тому опозицiя мусить переконливо роз'яснити
Європi, наскiльки небезпечний такий сценарiй.
Третiй - мобiлiзувати людей.
Це складно. Але можливо. Нашi
громадяни бачать у виборах чи не
єдиний доступний шанс змiнити
країну i вплинути на полiтику. Вони вважають вибори правом, дарованим не Конституцiєю й не незалежнiстю, а мало не Богом. Для
них це святе. Замах на це право
здатний викликати дуже жорстку
реакцiю. Мобiлiзувати людей
можливо, якщо їм роз'яснити, що
референдум - зазiхання на їхнє
сакральне право. Тим бiльше що
всi вiдомi менi варiанти референдуму передбачають спроби вкрасти в населення право на вибiр i
президента, i депутатiв. На мiй погляд, опозицiя пiд час своєї
нинiшньої вуличної активностi мала б серйозно про це говорити.
- Я впiймав себе на думцi, що
ви прийшли до багатьох цiлком
очевидних висновкiв тiльки
пiсля в'язницi. Невже багатьом
полiтикам допоможе прозрiти
лише такий жорсткий спосiб?
- В умовах, коли країна дедалi
бiльше скидається на в'язницю,
процес
прозрiння
прискорюється.
Зрештою, всiм хочеться бути
громадянином країни, в якiй не
страшно народитися, не страшно
жити й не страшно померти.
Як цього досягти? План мусять
створювати думаючi люди, незалежнi вiд полiтичної та фiнансової кон'юнктури. Виборча кампанiя - це десятки мiльйонiв доларiв. Цiлком зрозумiло, що цi
кошти беруться не з партiйної каси i не в майже вгробленого середнього класу. Цi суми позичаються в тих, кого ми називаємо
олiгархами. Питання - чи може такий позичальник реально проводити антиолiгархiчну кампанiю,
без якої в країнi нiчого не
змiниться? Нi. Потрiбно зробити,
щоб кандидат у президенти керувався не iнтересами олiгархiв, а
iнтересами населення. Тому необхiдно, аби цю програму населення пiдтримало. Якщо люди
повiрять - буде найнята команда, i
поки що нiхто не знає, хто саме
до неї ввiйде.
Але я впевнений: люди
дозрiли до усвiдомлення того, що
вони не обирають вождя, а наймають будiвельника нового будинку. Без цього розумiння
змiниться портрет на стiнi, але не
обличчя країни.
Інтерв’ю провiв
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Ç ìäêÄ∫çß
ÇßíÄãßâ äãàóäé
èêéèéçì∏ êÖîÖêÖçÑìå
èêé çÖÑéÇßêì
üçìäéÇàóì
Лiдер партiї УДАР Вiталiй
Кличко вважає, що якщо влада
хоче референдум, то хай запитає, що народ думає про Вiктора
Янукович. Про це вiн заявив на
онлайн-конференцiї
"ЛiгаБiзнесІнформ".
Вiдповiдаючи на запитання,
що вiн думає про конституцiйнi
iнiцiативи влади, В.Кличко нагадав, що сьогоднi Янукович контролює всi гiлки влади - виконавчу, судову i, частково, законодавчу. "Влада, розумiючи, що парламент не зовсiм їй пiдконтрольний, робить все, щоб провести
референдум. За чутками з партiї
влади, вони хочуть повну мажоритарку, щоб посилити вплив на

парламент", - сказав В.Кличко.
"В такому разi, хочу нагадати самого президента, який обiцяв почути кожного. Давайте тодi проведемо референдум про недовiру Януковичу", - додав вiн.

åÇî èêéÉçéáì∏
«çìãúéÇÖ» áêéëíÄççü
ÇÇè ìäêÄ∫çà
Мiжнародний валютний фонд
прогнозує "нульове" зростання
ВВП України за пiдсумками 2013
року. Про це сказано в оглядi
свiтової економiки, що пiдготували експерти МВФ.
"За умови незмiнностi полiтики країни ВВП за пiдсумками
2013 року залишиться на рiвнi нульової позначки, зафiксованої в
2012 роцi", - йдеться в оглядi. До
того ж зростання ВВП у 2014
роцi, за прогнозами МВФ, може
становити 2,8%.
Показник iнфляцiї (грудень
проти грудня) за пiдсумками
2013 року може становити близько 0,5%, при цьому показник
iнфляцiї за пiдсумками 2014 року
прогнозується на рiвнi 4,7%.
Показник безробiття за
пiдсумками 2013 року може становити 8,2%, у 2014 роцi – 7,9%.
Нагадаємо, уряд затвердив
два сценарiї прогнозних макропоказникiв на 2013 рiк i заклав до
проекту держбюджету оп-

тимiстичний, що передбачає зростання ВВП на 3,4% за iнфляцiї
4,8%. Як повiдомлялося, проект
напрямiв бюджетної полiтики України на 2014 рiк побудований на
прогнозi зростання реального
ВВП на 3% за iнфляцiї 8,3%.

ëíéêßçäì
ûêßü ãìñÖçäÄ
ì FACEBOOK áÄäêàãà
Сторiнку щойно випущеного з
тюрми екс-мiнiстра внутрiшнiх
справ Юрiя Луценка в соцiальнiй
мережi Facebook закрили.
У понедiлок, 14 квiтня,
публiкацiї Луценка передплатили
майже 5 тисяч осiб. За iнформацiєю "Народної самооборо-

очiкуваннi побачення, а начальник колонiї утримував мене силомiць, коли я намагалася вийти", - запевняє Ю.Тимошенко.
За її словами, до 12 квiтня у
неї в лiкарнi було "5 короткострокових побачень", усi в "нормальнiй кiмнатi" – тiй самiй, де
вона зустрiчається iз захисниками. "Тепер, щоб перешкоджати
проведенню подальших короткострокових побачень, створили
цю бутафорську "кiмнату", стверджує екс-прем’єр.

óéåì áÄíêàåÄãà
ÄäíàÇßëíßÇ
Åßãü«åÖÜàÉßê’ü»?

ни", народний депутат Юрiй
Стець звернувся до представництва Facebook у країнах СНД у
Москвi iз листом про розблокування персональної сторiнки Луценка.
Як вiдомо, 15 квiтня у мережi
зареєстрували офiцiйну сторiнку
екс-мiнiстра. Одним з перших
опублiкованих записiв було його
вiдеозвернення
з
приводу
полiтичної ситуацiї в Українi.

íûêÖåçàäà çÖ ÑÄûíú
ûãß∫ íàåéòÖçäé
áìëíêßíàëü
ßá ëéêÄíçàäÄåà
Юлiя Тимошенко заявила, що
тюремники минулої п’ятницi, 12
квiтня, зiрвали її законне побачення iз соратниками за
вказiвкою президента Вiктора
Януковича. Вiдповiдну її заяву з
лiкарнi публiкує сайт Ю.Тимошенко.
"Цинiзм тюремникiв безмежний. 12 квiтня за вказiвкою Януковича вони свiдомо та цiлеспрямовано зiрвали моє законне короткострокове побачення з
моїми соратниками - Олександром Турчиновим, Арсенiєм Яце-

Партiя УДАР направила депутатськi запити для з'ясування
правомiрностi затримання активiстiв на акцiї пiд резиденцiєю
Януковича «Межигiр'я». Про це
повiдомив лiдер партiї Вiталiй
Кличко.
"Ми надiслали депутатськi запити про правомiрнiсть арештiв.
Я сподiваюся, що найближчим
часом ми отримаємо чiтку й зрозумiлу вiдповiдь, на пiдставi чого
затримали активiстiв, якi вирiшили таким протестом висловити
свою точку зору на дiї влади", сказав вiн.
За словами Кличка, якщо дотримуватися логiки влади, то

можна посадити у в'язницю
"бiльшу половину українцiв, що
висловлюють громадянську позицiю".
Як вiдомо, 10 квiтня активiстiв
руху "Демократичний альянс"
Василя Гацька та Максима Панова було заарештовано на 5 i 7 дiб
за участь у акцiї протесту бiля резиденцiї В.Януковича
«Межигiр’я».

ïíé ÇàëìÇÄ∏
Ç äà∫Çëúäß åÖêà
åàäéãì
äÄíÖêàçóìäÄ?
нюком та Юрiєм Луценком", - заявляє Ю.Тимошенко. "Для недопущення цiєї зустрiчi було використано спецiальну технологiю наголошено про iснування начебто "iншої кiмнати" для проведення такого побачення. Також було
повiдомлено, що я нiбито не хочу
йти до цiєї спецiальної "iншої
кiмнати" для короткострокових
побачень", - зазначає вона. За
словами Тимошенко, "такої
кiмнати не iснує в природi". "За
"кiмнату" вони видають 4-метровий промiжок мiж двома скляними дверима, а п‘ятеро осiб – троє
гостей, я i представник колонiї –
у цей простiр фiзично не зможуть
втиснутися, як i не зможуть перебувати в таких умовах протягом
чотирьох годин побачення", - заявляє вона.
Ув’язнена екс-прем’єр додає,
що "присутнiсть на побаченнi не
бiльше трьох вiдвiдувачiв дозволена чинним законодавством".
"Мене жодного разу не випустили з медичної палати, поки мої
соратники перебували у лiкарнi в

Заяви Миколи Катеринчука
щодо готовностi ВО «Свобода»
пiдтримати його кандидатуру на
посаду мера Києва не вiдповiдають реальним полiтичним процесам у партiї та опозицiї.
Про це заявив депутат, голова
Київської мiської органiзацiї
"Свободи" Андрiй Іллєнко.
"Це не вiдповiдає дiйсностi. На
сьогоднi "Свобода" чiтко заявила, що ми разом iз нашими партнерами з "Батькiвщини" i УДАРу
пiдтримуватимемо єдиного, узгодженого кандидата на посаду
мiського голови", - заявив вiн.
"Вiдповiдно, само собою зрозумiло, що ми не можемо при
цьому пiдтримувати пана Катеринчука, який уже заявив, що готовий балотуватися на посаду
мiського голови, не залежно вiд
того, чи його висунуть опозицiйнi
сили, зокрема, "Батькiвщина", до
якої вiн на сьогоднi належить", наголосив Іллєнко. "Очевидно,
що це, як мiнiмум, попахує
полiтичним авантюризмом, i не
має нiякого вiдношення до реальних полiтичних процесiв, якi
вiдбуваються у "Свободi" i загалом в опозицiї. Менi здається, це

некоректно, коли людина розписується за iнших людей, не маючи на це нiяких прав", – пiдкреслив вiн.
Як повiдомлялося, 12 квiтня
Катеринчук заявив, що прийняв
рiшення у разi призначення виборiв у Києвi висунути свою кандидатуру на посаду мера столицi.
За його словами, "Свобода"
пiдтримає його кандидатуру.

"Хiмконтракт" заробить 218 тисяч гривень, ще 268 тисяч гривень йому заплатять за iншi овочi.
Найдорожче у перелiку фiле
качки за 109,2 гривнi та фiле
iндички за 85,6 гривень. ПП "Макском" поставить 6 тонн м'яса великої рогатої худоби за 288 тисяч. М'ясо великої рогатої худоби вiд комбiнату "Ятрань" коштуватиме 1820 тисяч гривень. Рiзноманiтнi сири для їдальнi Януковича обiйдуться у 785,8 тисячi гривень. Серед них сир "Брi" (Нiмеччина), сир "Камамбер" (Нiмеччина), сир "Пармiджано Реджiано"
(Італiя), сир "Рокфор" (Францiя),

ôÖ éÑçÖ äêìíßâëíÇé
Донецька друкарня "Новий
свiт", що за два роки виплатила
президенту Януковичу гонорар
на загальну суму майже в 32
мiльйони гривень, насправдi не
випускає книги. У перелiку послуг, розмiщеному на сайтi друкарнi, вказанi рекламний друк,
друкування газет i журналiв, картонна упаковка, флексоупаковка
i виробництво плiвки. Книговидання там не згадується взагалi.
Як вiдзначає сама друкарня,
вона не має можливостей друкувати книги: для цього потрiбно
специфiчне обладнання. Не кажучи вже про те, що друкарня (на
вiдмiну вiд видавництва) не купує
майновi права на iнтелектуальнi
твори i не виплачує гонорари - вона просто друкує замовлену продукцiю.
Поки що жодної з книг президента, буцiмто видрукуваних
цiєю друкарнею, не вдалося виявити анi в реєстрах бiблiотек, анi
на прилавках книгарень.
Як вiдомо, у своїй декларацiї

про доходи в 2012 роцi Янукович
вказав, що отримав вiд друкарнi
"Новий свiт" авторську винагороду в сумi 15,55 мiльйонiв гривень.
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Державне пiдприємство по
обслуговуванню офiцiйних заходiв "Гарант-сервiс", де харчується Янукович, закупило
харчiв на суму понад 6 мiльйонiв
гривень. Результати тендерiв
опублiковано у "Вiснику державних закупiвель".
Так, лише овочiв закуплено на
677 тисяч гривень. Їх поставлять
двi компанiї – державне
пiдприємство "Чайка" та ТОВ
"Хiмконракт".
Зокрема,
пiдприємство придбало 37 тонн
картоплi, серед якої понад 5 тонн
придбано за цiною 29,39 гривень.
Це рання картопля урожаю 2013
року (квiтень-травень). Постачатиме цю картоплю ТОВ "Хiмконракт", яке "прославилося" минулого року тим, що поставило до
президентського столу iмпортну
малину за 672 гривнi. На картоплi

а також 40 позицiй вiтчизняних i
сирiв. Чаї та кава обiйдуться державi у 285,9 тисяч гривень. Молочнi продукти коштуватимуть
621,5 тисячi гривень. Риба копчена та iкра для Януковича закупленi на 363 083 гривнi.
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У музеї Нацiонального українського народного декоративного мистецтва Нацiонального Києво-Печерського iсторикокультурного заповiдника вiдкрилась виставка писанок «Вiдгомiн
столiть». Автори розпису - вiдомi
київськi майстринi Тетяна Влененко та Любов Ктiторова. У
своїх роботах вони використовують стародавню символiку, намагаючись нагадати про традицiї
минулого.
Писанкарством майстринi почали займатися з 1991 року. Вивчаючи та вiдтворюючи традицiйний розпис писанок рiзних
регiонiв України, вони виконали
серiї авторських писанок, зокрема за мотивами трипiльської керамiки та розписiв Софiївського
собору в Києвi.
Майстринi є постiйними учасниками виставок народного мистецтва в Українi та за кордоном,
представляли нашу країну на багатьох мiжнародних виставках.

Твори майстринь зберiгаються у музеях Києва, Чернiгова, Переяслав-Хмельницького, у мiстi
Лодзь (Польща). Нинi їх можна
побачити й у постiйнiй експозицiї
музею українського народного
декоративного мистецтва, розташованого на територiї нацiонального Києво-Печерського iсторико-культурного заповiдника у
примiщеннях колишнiх митрополичих покоїв i прилеглої до них
Благовiщенської церкви. Виставка працюватиме до 10 травня.
За повiдомленнями
українських видань
та iнформацiйних агенцiй
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ä‡ÚÂËÌ‡ äßçÑêÄëú
‚Î‡ÒÌËÈ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ
◊çÓ‚Óª „‡ÁÂÚË“ ‚ ÄÏÂËˆ¥
орiчний Бостонський мараЩ
фон – один з найзнаменитiших у свiтi. Вперше його провели в далекому 1897 роцi, з тих
пiр забiг на марафонську дистанцiю розрiсся, набрав популярностi й став одним з найпрестижнiших i найпопулярнiших у
свiтi. Очевидно, саме масовiсть i
вiдомiсть Бостонського марафону стали до вподоби тим, хто вибрав його мiшенню для терористичної атаки.
Забiг у Бостонi та його передмiстях традицiйно проводиться в третiй понедiлок квiтня –
День патрiотiв, коли в штатi Маса-
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дим. Момент вибуху було
зафiксовано кiнооператорами з
рiзних ракурсiв, i за записами
можна припустити, що перша
бомба була потужнiшою. Приблизно через годину джерела в
полiцiї повiдомили журналiстам,
що йдеться про невеличкi саморобнi вибуховi пристрої, зробленi
з каструль-скороварок, нашпигованих кульками з пiдшипникiв та
цвяхами.
Першу допомогу постраждалим надали медики, котрi облуговували марафон, очевидцi подiй i
самi учасники забiгу. Невдовзi,
коли прибули спецiальнi служби й
постраждалих розвезли по шпиталях, з’ясувалося, що поранення
рiзного ступеня тяжкостi дiстали
бiльш як 180 осiб, бiльше двадцяти з яких перебувають у критичному станi. З урахуванням цього,
кiлькiсть жертв, яким теракт
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iнших мiстах Схiдного узбережжя
США. Зокрема, в Нью-Йорку мер
мiста Майкл Блумберг вiддав наказ дiяти за максимальною шкалою терористичної загрози.
Панiка в Бостонi тривала лише
кiлька перших хвилин. А потiм
мешканцi мiста виявили органiзованiсть i людянiсть. Вони, наприклад, налагодили в iнтернетi
обмiн iнформацiєю, аби допомогти приїжджим марафонцям, котрим нiкуди було йти i якi через
надзвичайну ситуацiю не могли
залишити мiсто.
Розслiдування вибухiв взяло
на себе ФБР. Ввечерi 15 квiтня
його агенти провели перший обшук: їхню увагу привернуло помешкання в пiвнiчному передмiстi
Бостона. ФБР також звернулося
до населення з проханням надсилати всi цiннi вiдео-, аудiо- та фо-

чусетс згадують героїв Вiйни за
незалежнiсть США. Вранцi 15
квiтня 2013 року на старт 117-го
Бостонського марафону зiбралося приблизно двадцять сiм тисяч
осiб. Змагання розпочалося о
дев’ятiй годинi ранку за мiсцевим
часом, а опiвднi визначилися переможцi – кенiйка Рiта Джепту
серед жiнок i ефiоп Лелiса Десiса
– серед чоловiкiв. Однак, як i в
Нью-Йорку, де подiбний марафон проводиться в листопадi,
участь у забiгу брали не тiльки
спортсмени-професiонали, а й тисячi простих бостонцiв та гостей
мiста. Серед них люди похилого
вiку, дiти й навiть немовлята в колясках, мами й тата яких разом з
малими також брали участь у марафонi. Основна маса бiгунiв вийшла на фiнiшну частину маршруту, котра пролягала по Бойлстонстрiт до площi Коплi-сквер, значно пiзнiше, i саме тодi почулися
вибухи.
Бомби вибухнули з iнтервалом
10-12 секунд о 2-й годинi 50 хвилин дня. Перший вибуховий
пристрiй було закладено приблизно на 170 метрiв ближче до
фiнiшу, нiж другий. Обидвi бомби
знаходилися лiворуч вiд бiгунiв –
в просторi, де зiбралися глядачi.
В сусiднiх будинках вибило шибки, над вулицею пiднявся густий

обiрвав життя, може зрости, але
поки що їх троє. Серед них восьмирiчний мешканець Бостона
Мартiн Рiчард, котрого на марафон привели батьки. Мати й сестра Мартiна дiстали тяжкi поранення. Окрiм Мартiна, загинули
29-рiчна жiнка й китайський студент.
Багато людей дiстали поранення нижнiх кiнцiвок i деяким з
них лiкарi вже ампутували одну
або й двi ноги. Бiльшiсть же травм
– це переломи, осколковi рани й
ушкодження барабанних перетинок.
Вiдразу пiсля теракту в
соцiальних мережах та ЗМІ поширилися тривожнi чутки, що
полiцiя знайшла у мiстi принаймнi
ще п’ять бомб, якi не вибухнули.
Однак наступного дня полiцiя цi
чутки спростувала. Вiрогiдно, чутки виникли через те, що працiвникам правоохоронних органiв доводилося прискiпливо й з великою обережнiстю оглядати численнi сумки, наплiчники та iншi
речi, кинутi в панiцi на мiсцi пригоди. Окрiм того, приблизно через
годину пiсля перших вибухiв
з’явилося повiдомлення про ще
один: вiн буцiмто стався приблизно за вiсiм кiлометрiв вiд Коплiсквер – у Бостонськiй бiблiотецi.
Там справдi було помiчено поже-

жу, але, як пiзнiше з’ясувалося,
це було побутове загоряння.
Бостонська влада вiдразу
пiсля теракту перекрила п’ятнадцять кварталiв довкола мiсця вибухiв й заблокувала мобiльний
зв’язок, аби перешкодити можливому дистанцiйному пiдриву нових бомб. Також на деякий час
було закрито мiжнародне летовище Логан, а по всьому мiсту посилено заходи безпеки. До термiнових заходiв безпеки вдалися i в

томатерiали.
Невдовзi пiсля вибухiв з’явилася iнформацiя про начебто
спiйманого пiдозрюваного: ЗМІ
повiдомляли, що ймовiрний терорист – уродженець Саудiвської
Аравiї, котрий сам був поранений, потрапив до шпиталю, де його допитали. Але дуже швидко
полiцiя спростувала й цю iнформацiю: з’ясувалося, що йдеться
про студента, котрий вчиться в
Бостонi й не має до теракту жод-

ного вiдношення. Просто дужий
хлопець, побачивши, що якийсь
араб тiкає геть вiд мiсця вибуху,
затримав його й здав полiцiї.
Хоч у Бiлому домi журналiстам офiцiйно заявили, що
трагедiю в Бостонi квалiфiковано
як теракт, президент США Барак
Обама в своєму зверненнi з цiєї
нагоди до нацiї слiв «тероризм» i
«терористичний» уникав. «Ми
знайдемо тих, хто це зробив, i
довiдаємося, навiщо вони це зробили,- пообiцяв Б.Обама. - Будьякi особи чи групи, якi несуть за
це вiдповiдальнiсть, дiстануть
справедливу кару».
З вiдомих терористичних
об’єднань вiдповiдальнiсть за бостонськi вибухи нiхто на себе
брати не став. Бiльше того, деякi
угрупування поспiшили заявити
про свою непричетнiсть до цього
теракту. Наприклад, угрупування
«Техрiк Талiбан-i-Пакистан», котре активно займається терористичною дiяльнiстю на пакистансько-афганському кордонi й спiвпрацює з екстремiстами з iнших
країн, оголосило, що пакистанськi талiби атакували й атакуватимуть США та їхнiх союзникiв
за будь-якої можливостi, однак з
бостонським вибухом нiяк не
пов’язанi.
У день, коли цей випуск «Нової газети» побачить свiт, тобто
18 квiтня, в Бостонi вiдбудеться
траурна церемонiя пам’ятi за загиблими, в якiй вiзьме участь i
президент США Барак Обама.
Наступного дня пiсля трагедiї
до Вашингтону почали надходити
спiвчуття вiд свiтових лiдерiв. Генеральний секретар НАТО Андерс ФоC Расмусен сказав, що вiн
«глибоко шокований» нападом,
скоєним пiд час Бостонського марафону i висловив спiвчуття
рiдним та близьким загиблих i постраждалих. У своїй заявi, генсек
НАТО також висловив солiдарнiсть з мешканцями Бостона та
всiм американським народом.
Президент Європейської Ради
Герман ван Ромпей рiзко засудив
«звiрячi акти» i висловив переконання, що зловмисникiв буде
знайдено i притягнуто до вiдповiдальностi.
Генеральний секретар ООН
Пан Ei Мун назвав iнцидент «безглуздим насиллям» i ще бiльш
жахливим через те, що вiн стався
пiд час подiї, вiдомої об’єднанням
людей зi всього свiту у дусi мирного спiвiснування та любовi до
спорту».
Кращi агенти ФБР з усiєї
країни розслiдують цей теракт.
Вiриться, що злочинцiв швидко
спiймають i посадять на лаву
пiдсудних. Зло повинне бути покарано.
Фото CSMonitor
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Ç ÄåÖêàñß
ÅÄêÄä éÅÄåÄ áÄèêéèéçìÇÄÇ ÅûÑÜÖí çÄ 2014 êßä
Президент Обама запропонував урядовий бюджет на 2014 рiк
на суму 3,77 трильйона доларiв.
Проект бюджету передбачає
змiну податкiв для багатих прошаркiв населення i спосiб, як
пiдрахувати соцiальнi користi.
Проте план бюджету викликає
незадоволення серед представникiв обох партiй.
Бiлий дiм заявив, що план бюджету передбачає скорочення
дефiциту майже на два трильйони доларiв протягом наступного
десятилiття. Це, на думку уряду,
можна досягти як збiльшенням
прибуткiв, так i скороченням урядових витрат. Президент хоче
збiльшити прибутки шляхом усунення податкових пiльг для багатих американцiв i корпорацiй, а
також встановлення щонайменше 30% податку для осiб, при-

бутки яких сягають одного
мiльйона або бiльше на рiк. Проект бюджету Обами також включає бiльше скорочення витрат на
соцiальне забезпечення (Social
Security) та Медiкер – медичне
страхування для лiтнiх американцiв.
Президент сподiвається, що
замiсть режиму секвестру – автоматичних скорочень, якi набрали
чинностi 1-го березня - в дiю
вступить бюджет. Цi автоматичнi
скорочення вiн неодноразово називав безвiдповiдальними. Обама планує збiльшення витрат в галузi освiти, запропонувавши подвоїти федеральний податок на
цигарки. Крiм того, Обама наполягає на вiдбудовi транспортної
iнфраструктури та iнвестуваннi
бiльших коштiв у розвиток науки,
дослiджень та виробництва.

ÄåÖêàäÄçëúäß
Éêéòß
Ñãü ìäêÄ∫çà
Згiдно з умовами секвестру
(урiзання), до кiнця року державний бюджет США мусить бути
скорочений на 85 мiльярдiв доларiв або на трильйон двiстi тисяч мiльярдiв протягом наступних 10 рокiв. Хоча ця цифра мо-

же ще змiнитися – дебати щодо
бюджету мiж демократами та республiканцями
далекi
вiд
закiнчення – можна бути переконаним, що витратну частину бюджету буде зменшено. У тому
числi це вiдбудеться i за рахунок
мiжнародної допомоги, яку надає уряд Сполучених Штатiв.

Але урiзання бюджету США
не надто зачепить проекти USAID
та iншi програми з допомоги в Українi, вважають експерти у Вашингтонi. За словами директора
USAID Джеда Бартона, усi програми агентства в Українi профiнансованi на два роки наперед. У
короткiй перспективi наслiдкiв
секвестру вони не вiдчують, але
очiкують зменшення рiвня фiнансування в майбутньому.
Очевидно, що в майбутньому
пряма урядова мiжнародна допомога США зменшиться, але
зросте роль так званих соцiальних пiдприємцiв або фiлантропiв,
якi застосовують пiдприємницькi
принципи до мiжнародного розвитку. Серед них – фонд
Мелiнди та Бiлла =ейтсiв, один з
проектiв якого – забезпечення
бiблiотек в Українi та iнших
країнах комп’ютерами з доступом до iнтернету.

журналiстами Керрi ще раз закликав Пiвнiчну Корею припинити розмахувати ядерним кийком i
сiсти за стiл переговорiв.

ëÖçÄí ÇßÑïàãàÇ èÄäÖí
áÄäéçéèêéÖäíßÇ
ëíéëéÇçé
äéçíêéãû çÄÑ
áÅêé∏û
Верхня палата американського Конгресу вiдхилила в середу,
17 квiтня, пакет законопроектiв,
спрямованих на бiльш жорсткий
контроль за обiгом вогнепальної
зброї. На голосування в Сенатi
послiдовно було внесено законопроекти про бiльш жорстку про-

ëäßãúäà áÄêéÅàÇ
åàçìãéÉé êéäì
èêÖáàÑÖçí?
У 2012 роцi президент США
Барак Обама заробив бiльш як
600 тисяч доларiв, однак це найменшi заробiтки за весь час його
перебування в Бiлому домi.
Згiдно з оприлюдненою податковою декларацiєю президента,
минулого року 260 тисяч доларiв
iз загального прибутку принесли
авторськi вiдрахування за продаж його книг.
У 2012 роцi Барак та Мiшель
Обами заплатили трохи бiльше
112 тисяч доларiв податкiв (їхня
податкова ставка становить
18,4%). Приблизно чверть отри-

маних коштiв вони пожертвували
на доброчиннi цiлi, що дозволило їм зменшити податковi виплати.

ÑÜéç äÖêêß áÄäãàäÄ∏ èïÖçúüç ëßëíà
áÄ ëíßã èÖêÖÉéÇéêßÇ
Державний секретар США
Джон Керрi висловив готовнiсть
пiти на переговори з Пiвнiчною
Кореєю задля зниження напруженостi на Корейському пiвостровi за умови, що Пхеньян
вдасться до крокiв, спрямованих
на виконання ним своїх мiжнародних зобов’язань.
Керiвник американської дипломатiї заявив, що КНДР повинна
виконати чiтку послiдовнiсть дiй i
тодi вона знайде в особi США готового партнера для переговорiв.
Керрi зробив цю заяву у
недiлю, 14 квiтня, на спiльнiй
прес-конфренцiї з мiнiстром закордонних справ Японiї Фумiо
Кисiдою в Токiо. Обидва полiтика закликали Пiвнiчну Корею повернутися до згортання своєї
вiйськової ядерної програми й
сiсти за стiл переговорiв.
Дж.Керрi також заявив про
рiшучiсть Вашингтона виступити
на захист Японiї, котра є ключовим союзником США в регiонi.
Про це вiн сказав пiд час переговорiв з прем’єр-мiнiстром Японiї
Сiндзо Абе. Пiд час спiлкування з

цедуру перевiрки покупцiв зброї,
вiдновлення заборони на продаж
штурмової зброї та введення обмеження на мiсткiсть магазинiв з
набоями.
Пiсля того, як сенатори вiдхилили перший документ (про перевiрку покупцiв) президент
США Барак Обама, чия
адмiнiстрацiя розробила пакет
поправок до законодавства про
зброю, виступив зi спецiальною
заявою. Вiн, зокрема, звинуватив
сенаторiв у тому, що вони «дали
себе залякати зброярському
лоббi» i назвав «ганебним»
рiшення Сенату вiдхилити поправки щодо контролю за обiгом
зброї. При цьому президент
США наголосив, що не припинить боротьбу за змiну законодавства стосовно зброї. «Це
тiльки перший раунд»,- сказав
Обама.
Проти бiльш жорсткого контролю за обiгом зброї виступили
насамперед представники Республiканської партiї. Хоч i в лавах
демократiв знайшлося багато сенаторiв, якi побоюючись помсти
супервпливової в Америцi
Нацiональної
стрiлецької
асоцiацiї
(National
Rifle
Association of America or NRA),
не наважилися голосувати за
iнiцiативи Обами. Адже пiд час

виборiв сенаторiв i членiв Палати
представникiв саме грошi NRA
вiдiграють вирiшальну роль. Так
грошi вже вкотре перемогли здоровий глузд. А на бiль тих, хто
щоденно втрачає вiд стрiлянини
по всiй Америцi рiдних i близьких, законодавцi просто заплющили очi.

óà èéóìûíú åÄíßê
ìÅàíéÉé ëàçÄ
çÄ äÄèßíéãßâëúäéåì
èÄÉéêÅß?
Президент США Барак Обама
поступився Френсiс Вiлер правом
виступити з щотижневим радiоз-

верненням до нацiї. Вiлер – мати
6-рiчного Бена, вбитого в груднi
минулого року пiд час масакри в
школi «Сендi Гук» в мiстi Ньютаун (штат Конектикут) – закликала американцiв натиснути на Конгрес, аби той зробив бiльш жорсткими правила контролю за
обiгом вогнепальної зброї. «Допоможiть нам зробити це, щоб
наша трагедiя не стала вашою
трагедiєю»,- сказала Френсiс
Вiлер.
Кiлька днiв тому Сенат США
ухвалив рiшення почати дебати iз
законопроекту про контроль над
зброєю. Кiлька родин iнших
жертв трагедiї в Ньютаунi також
прибули до Вашингтону, щоб тиснути на законодавцiв. Проти ухвалення цього закону виступає
впливова Нацiональна стрiлецька
асоцiацiя. Якщо Сенат схвалить
цей законопроект, вiн повинен
буде пройти через сито Палати
представникiв, де республiканська бiльшiсть зробить усе можливе, аби законопроект не було ухвалено.

ì ÉìÄçíÄçÄåé
çÖëèéäßâçé
В американськiй тюрмi на
вiйськовiй базi Гуантанамо, де утримуються пiдозрiлi в мiжнародному тероризмi, рано вранцi 13
квiтня ледь не почався бунт, коли
ув’язненi вiдмовилися пiдкорятися наказу розiйтися по камераходиночках. Проблеми розпочалися, коли в’язнi тюрми почали

У журналiстських номiнацiях
золоту медаль «За служiння
суспiльству» отримала газета Sun
Sentinel з Флориди, яка провела
розслiдування дiй полiцейських,
якi перевищують швидкiсть на
дорогах. Пiсля цiєї статтi щодо
порушникiв було застосовано
дисциплiнарнi заходи.
У номiнацiї «Гарячi новини»
нагороду отримав колектив газе-

ти Denver Post за висвiтлення
лiсових пожеж у США. Створена
газетою iнтерактивна карта дозволила мешканцям стежити за
долею своїх будинкiв, що опинилися в зонi лиха.
Найкращим мiжнародним репортажем журi визнало статтю
Дейвида Барбоза в The New York
Times: вiн писав про корупцiю у
вищих ешелонах китайського
уряду та мiльярднi рахунки
рiдних прем'єр-мiнiстра КНР.
Цей матерiал було опублiковано,
незважаючи на сильний тиск влади Китаю.
Усього журналiсти з The New
York Times отримали чотири нагороди, включаючи премiю «За
майстернiсть»
(дослiдження
практики дiлових вiдносин Apple
та iнших технологiчних компанiй)
i «За найкращий нарис» (мультимедiйна розповiдь Джона Бранча
про лавини, що вбивають лижникiв, i про те, як подiбнi явища
пояснюють вченi).
Найкращими фотографами
2012 року стала вся команда кореспондентiв
агентства
Associated Press, якi висвiтлювали громадянську вiйну в Сирiї в
умовах надзвичайної небезпеки.

ÑÜéêÑÜ
Åìò-åéãéÑòàâ
ëíÄÇ ÑßÑìëÖå
накидати на камери стеження
скатерки, через що наглядачi
втратили можливiсть спостерiгати за ними. Тодi адмiнiстрацiя
тюрми наказала в’язням розiйтися. Тi, в свою чергу, вiдмовилися
пiдкорятися, й наглядачi змушенi
були застосувати силу. В’язнi
тюрми виявили спротив i навiть
спробували вступити в боротьбу,
використовуючи мiтли для прибирання. У вiдповiдь наглядачi
вiдкрили стрiлянину.
Заворушення в тюрмi вiдбулися на тлi голодування, в якому
взяли участь десятки в’язнiв. Таким чином, вони протестували
проти свого утримування в Гуантанамо без пред’явлення обвинувачень. Деяких в’язнiв годували
силомiць.

ãÄìêÖÄíà
èìãßíñÖêßÇëúäé∫
èêÖåß∫-2012
На церемонiї в Колумбiйському унiверситетi 14 квiтня оголошено лауреатiв Пулiтцерiвської
премiї за 2012 рiк. Основними темами робiт-переможцiв стали
вiйни, диктатура в КНДР, а також
питання iсторiї, раси та етнiчних
коренiв.

Колишнiй президент США 66рiчний Джордж Буш-молодший
уперше став дiдусем. 14 квiтня в
його доньки Джени Буш-Гейгер
та її чоловiка Генрi Гейгера народилася донька.
Внучка екс-президента народилася в одному з нью-йоркських шпиталiв. Її назвали Маргарет Лора Мiла Гейгер на честь бабусь. Буш розповiв журналiстам,
що вже вiдвiдав доньку та внучку.
За його словами, вони почувають
себе добре.
Джена Буш – одна з двох доньок-двiйнят Джорджа Буша та

його дружини Лори – вийшла
замiж за аспiранта Вiрджинського унiверситету Генрi Чейза Гейгера в травнi 2008 року. Нинi їй 31
рiк, а її чоловiку – 34.
За повiдомленнями
свiтових та американських
iнформацiйних агенцiй
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овообраний Папа Римський Франциск
Н
узявся за реформування Римо-католицької церкви. Предстоятель католикiв
усього свiту створив спецiальну комiсiю,
котра займеться внутрiшнiми справами
церкви, зокрема, внесе змiни до апостолiчної Конституцiї Pastor Bonus (Добрий
пастир). Експерти називають такий крок
нового Папи революцiйним.
Папа взявся також за реформування
Римської курiї - адмiнiстрацiї, яка допомагає йому керувати церквою. Вона складається зi своєрiдних мiнiстерств кон*ре*ацiй, зазвичай очолюваних кардиналами або архiєпископами. У суботу, 13
квiтня, про це заявив офiцiйний представник Ватикану Федерiко Ломбардi. Зокрема,
Франциск створив спецiальну групу з вось-

стралiя) Джордж Пелл, архiєпископ Тегусигальпи (Гондурас) Оскар Андрес
Родрiгес Марадiага та iталiйський єпископ
Марчелло Семераро Альбанський. Кардинал Оскар Марадiага координуватиме групу, а єпископ Марчелло Альбанський буде
її секретарем.
Формування цiєї групи фактично означає, що наближаються великi змiни у
функцiонуваннi iнституту Римо-католицької церкви. За даними Федерiко Ломбардi, таким чином понтифiк «хотiв показати, що вiн прийняв до вiдома тi поради,
котрi були висловленi пiд час генеральних
конгрегацiй, що передували конклаву».
Необхiднiсть змiн у бюрократичнiй системi Ватикану була однiєю з тем порядку
денного нарад перед конклавом карди-

Папа Римський Франциск рiшуче налаштований на реформування Римо-католицької
церкви

ми кардиналiв, якi допомагатимуть Папi в
управлiннi церквою й реформуваннi курiї.
До складу групи ввiйшли представники
всiх континентiв, що пiдкреслює масштаби реформ та увагу до них нового Папи.
Це губернатор Ватикану Джузепе Бертелло, почесний архiєпископ Сантьяго (Чилi)
Франциско Хав’єр Еррасурiс Осса,
архiєпископ Бомбея (Індiя) Освальд
Грасiас, архiєпископ Мюнхена и Фрайзинга (Нiмеччина) Райнгард Маркс, архiєпископ Кiншаси (Конго) Лоран Монсенгво Пасинья, архiєпископ Бостона (США) Шон
Патрик О'Моллi, архiєпископ Сiднея (Ав-

налiв, на якому було обрано Папу Франциска. Багато кардиналiв, якi прибули на вибори, висловлювали думку, що Ватикан
має придiлити бiльше уваги проблемам, з
якими стикаються католицькi єпископи в
усьому свiтi.
Pastor Bonus в остаточнiй редакцiї було пiдписано Папою Іваном Павлом ІІ у
1988 роцi. Оригiнальний документ було
складено ще в 1967 роцi пiд час папства
Павла VI. Апостолiчна Конституцiя встановлює структуру й завдання головного
адмiнiстративного органу Святого престолу – Римської курiї. За кiлька останнiх де-

сятирiч курiя стала звертати значно менше
уваги на внутрiшнi справи церкви, зосереджуючись на зовнiшнiх проблемах, що
спричинило кризу в лавах католицьких
священикiв – саме з цим пов’язують скандали останнiх рокiв у Ватиканi.
Коли Папою Римським був Бенедикт
XVI, курiя пiддалася гострiй критицi за
вiдсутнiсть будь-якої суттєвої реакцiї у
вiдповiдь на скандали за участю священикiв-педофiлiв, корупцiю у Ватиканi та
iнших проблем в Римо-католицькiй церквi.
Першу нараду «групи восьми» заплановано на 1-3 жовтня цього року.
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Прихильники Енрiке Капрiлеса
вимагають перерахунку голосiв, вважаючи,
що результати президентських виборiв у
Венесуелi було сфальсифiковано

аступника Уго Чавеса Нiколаса МаН
дуро оголошено переможцем президентських виборiв у Венесуелi, якi вiдбулися минулої недiлi, 14 квiтня. За даними Нацiональної виборчої ради, вiн перемiг опозицiйного кандидата Енрiке
Капрiлеса з перевагою в 1,5 вiдсотка.
Капрiлес вiдразу пiсля цього повiдомлення оголосив, що насправдi Мадуро
вибори програв, i поставив вимогу перерахунку голосiв. Прихильники опозицiйного кандидата вийшли на вулицi
столицi Венесуели Каракаса з каструлями й сковорiдками.
Згiдно з даними Нацiональної виборчої ради Венесуели, виконуючий
обов’язки глави держави Нiколас Мадуро набрав на перших за 14 рокiв виборах президента Венесуели без Уго Чавеса 50,7% голосiв i став обраним президентом країни.
Мадуро, який чекав оголошення
пiдсумкiв виборiв бiля гробу Уго Чавеса
в примiщеннi Музею революцiї, закликав спiвгромадян до миру й заявив про
своє бажання пiддати результати виборiв перевiрцi. «Ми не хочемо насилля,
ми хочемо миру... Вони хочуть перевiрки, ми вiтаємо перевiрку. Я
офiцiйно прошу Нацiональну виборчу
комiсiю провести таку перевiрку»,- сказав вiн. Колишнiй водiй автобусу й
профспiлковий лiдер, який не має вищої
освiти, став вiце-президентом Венесуели лишень у жовтнi минулого року. Вiн
присвятив свою перемогу померлому
нещодавно вiд раку Уго Чавесу. «Мiсiю
виконано, команданте Чавес! Ти залишив пiсля себе сина, i твiй син тепер президент Венесуели!»,- патетично вигукнув вiн.
Суперник Мадуро, губернатор штату
Мiранда Е.Капрiлес же в своєму зверненнi до народу заявив, що Мадуро програв вибори i став ще бiльш нелегiтимним, нiж ранiше. Вiн вiдмовився визнавати пiдсумки голосування до закiнчення перерахунку голосiв. Капрiлес продемонстрував список з трьох тисяч порушень та iнцидентiв, якi вiдбулися в день
голосування. Зокрема, в ньому мiстилися данi про сутички, якi вiдбулися на деяких виборчих дiльницях, а на однiй з
них навiть застосовано слiзогiнний газ.
Нiколаса Мадуро першими з обранням на посаду президента Венесуели
поздоровили президенти Болiвiї та Аргентини Ево Моралес i Христина Фернандес де Кiршнер.
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переробний комплекс для виробництва
«жовтого кека». Це хiмiчний концентрат
оксиду урану, який є вихiдним компонентом для виробництва збагаченого урану,
котрий може використовуватися як у
атомнiй енергетицi, так i для створення
ядерної зброї. Виробнича потужнiсть
пiдприємства становить 60 тонн. Комплекс
названо на честь убитого в 2011 роцi
Іран розпочав видобуток власної уранової
iранського фiзика-ядерника Дарьюша Реруди, що може пришвидшити виготовлензаїнежада.
ня ним ядерної зброї
За останнiми даними органiзацiй з
ран розпочав розробку двох уранових атомної енергетики Ірану, запаси рудника
родовищ Саганд у провiнцiї Єзд i вiдкрив Саганд становлять приблизно 1,55 мiльйопiдприємство з виробництва збагаченого на тонн низькосортної уранової руди з
урану в мiстi Ардакан. Свої плани iранська вмiстом урану 0,05%.
Згiдно з доповiддю Мiжнародної агенцiї
влада оприлюднила через кiлька днiв пiсля
безплiдних переговорiв з iранської ядер- з ядерної енергiї (МАГАТЕ), Іран вже має
167 кiлограмiв урану зi ступенем збагаченної програми з країнами «шiстки».
За словами глави адмiнiстрацiї мiста ня 20 вiдсоткiв. При цьому для створення
Ардакан, уран добуватимуть на глибинi атомної бомби йому необхiдно ще 250
350 метрiв, а потiм доставлятимуть його на кiлограмiв збагаченого урану. Ранiше ура-
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нову руду Іран дiставав вiд Росiї.
Заява про вiдкриття заводу в Ардаканi
пролунала на тлi обговорення нових
санкцiй США по вiдношенню до Ірану. Вони передбачають введення тотальної заборони на проведення економiчних операцiй
з будь-якими контрагентами, якi мають
вiдношення до Ірану. Окрiм того, зовсiм
недавно, 6 квiтня, в Алма-Атi (Казахстан)
вiдбувся другий раунд перегорiв Ірану та
«шiстки» посередникiв (Росiї, США, Китаю, Францiї, Великої Британiї та Нiмеччини) з проблеми iранської ядерної програми. Однак на ньому не вдалося досягти
якихось певних домовленостей.
Експерти МАГАТЕ переконанi, що Іран
з початком роботи нового заводу зi збагачення урану ще бiльшими темпами почне
форсувати свою вiйськову ядерну програму. Мета – ядерна бомба, з допомогою
якої Тегеран хоче шантажувати свiт i диктувати йому свої умови.

КАСПІЙСЬКЕ МОРЕ ПОСТУПОВО СТАЄ МЕРТВИМ
акого розквiту браконьєрства й тотального знищення природи, як на КаспiйТ
ському морi, немає нинi нiде в свiтi. За даними вчених, тут зосереджено 90 вiдсоткiв
свiтових запасiв осетрових риб. У гонитвi
за наживою їх безжально винищують протягом багатьох десятирiч. Причому як браконьєри-одинаки, так i цiлi клани, якi поставили цей бiзнес на промислову основу.
На сьогоднiшнiй день до списку осетрiв,
якi перебувають пiд загрозою вимирання,
Конвенцiя про мiжнародну торгiвлю вимираючими видами дикої фауни й флори внесла всi чотири види осетрових риб,
найбiльш поширених на Каспiї: бiлугу, шипа, довгоносого осетра та севрюгу. Однак,
незважаючи на це, пострадянськi прикаспiйськi держави (Росiя, Кахахстан,
Азербайджан та Туркменiя), а також Іран
продовжують виловлювати той залишок,
який ще є в Каспiйському морi (тiльки за
останнi п’ять рокiв запаси осетрових риб у
Каспiйському морi зменшилися в 40(!)
разiв), намагаючись заробити на
унiкальнiй чорнiй iкрi осетрових риб. Часто рибу вбивають i вже дохлу викидають за

борт, видушивши з неї лише цiнну iкру. У
вiдповiдь на заклики мiжнародного спiвтовариства негайно припинити вилов заради
iкри рiдкiсних риб, яким загрожує цiлковите вимирання, прикаспiйськi держави, якi
належать до тоталiтарних або напiвтоталiтарних, обмежуються тiльки заявами
про намiри, продовжуючи нищити дивовижний дар Божий.
Страхiтливого удару по Каспiйському
морю та його багатствах завдає також видобуток нафти. Пiдвищений iнтерес нафтових компанiй до Каспiю, з дна якого
здавна видобувають якiсну нафту, може
обернутися для Каспiйського моря
справжнiм екологiчним лихом. На наших
очах стає очевидною загроза деградацiї
унiкального бiологiчного розмаїття цiєї
екосистеми.
Ще одне джерело забруднення
Каспiйського моря – стiчнi води. Тiльки
Дагестан (Росiйська Федерацiя) щороку
скидає в море 900 мiльйонiв кубiчних
метрiв стiчних вод, з яких 117 мiльйонiв кубометрiв - повнiстю неочищених. Не додають чистоти Каспiю й численнi рiчки, якi

Подекуди Каспiйське море нагадує
суцiльний смiтник

проходять через iндустрiально розвинутi
територiї i несуть у Каспiй мiльйони
кубiчних метрiв шкiдливих елементiв. Вже
сьогоднi вченi-екологи б’ють у всi дзвони,
нагадуючи прикаспiйським державам i
всьому людству, що Каспiй може роздiлити долю Аральського моря, в наближення
смертi якого довго нiхто не хотiв вiрити.
Сторiнку пiдготував
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аз на рiк українськi матерi-хриР
стиянки всiєї Америки збираються разом, щоб помолитися за
своїх дiтей, родини, мир i спокiй
на планетi. Минулої суботи такий
з’їзд уже вп’яте вiдбувся в ньюйоркському Українському католицькому храмi Святого Юра. З
Чикаго, Фiладельфiї, Трентону,
Йонкерсу, Стемфорду, Лонг-Айленда, Бостона й багатьох iнших
мiсць Америки з’їхалися до НьюЙорка українськi матерi всiєї Америки (багато хто разом зi своїми
родинами), аби спiльною молитвою попросити Всевишнього благословення й захисту всiх дiтей
Землi.
«Батьки – основнi апостоли
вiри для своїх дiтей i перший приклад християнських чеснот. Тому
вони мають пильно дбати про свiй
обов’язок виховувати дiтей у християнському дусi, щоб обiцянка,
висловлена пiд час святого Хрещення («Вiрую») принесла свiй
плiд, щоб наша вiра була чинною в
дiлах любовi й милосердя...» –
написав у своєму пастирському
посланнi до зїзду Блаженнiший
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чись у слова молитв, невимовно
щирi i щемнi, вдивляючись у обличчя, часто стражденнi, не полишала думка: що об’єднує цих людей, заради чого вони збираються
разом, що хочуть сказати собi,
своїм дiтям, Всевишньому?..
«Завдяки спiльнiй молитвi сталося багато чудесних зцiлень i оздоровлень, - каже Олександра
Прадивус, одна з головних органiзаторiв цьогорiчного всеамериканського зїзду руху «Матерi в
молитвi». - Звичайно, роль батька
у вихованнi дiтей надзвичайно велика й важлива, але роль матерi
незамiнна. Тому нашi завдання
дуже простi й водночас неймовiрно складнi: донести до
батькiв вiдчуття вiдповiдальностi
за духовне виховання своїх дiтей,
дати маленьким дiтям розумiння
присутностi Бога в кожнiй митi
життя, допомогти молодим, особливо пiдлiткового вiку, не загубитися в свiтi суцiльних спокус i
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Благословення вiд о.Теодозiя Ільницького

Святослав Шевчук. Органiзатори
з’їзду отримали також благословення митрополита Стефана Сороки та владики Стемфордського
Павла Хомницького.
Отож, 13 квiтня о 10-й годинi
ранку гостей з усiєї Америки гостинно зустрiчали дiвчата й хлопцi з
молодiжної групи церкви Святого
Юра «Чистi серця». З благословення отця Вернарда, пароха
церкви Святого Юра, розпочалася
молитва за дiтей, яку провадили
матерi Євгенiя Сидiр, Юдита Березай, Ганна Боднарчук, Наталiя Назарко. Добро породжує добро.
Попри прихильнiсть до материнського руху багатьох людей доброї
волi - спонсорiв, жертводавцiв,
доброчинцiв, забракло коштiв на
те, щоб придбати вервицi. Зовсiм
несподiвано вони надiйшли вiд
вiйськової архiдiєцезiї Нью-Йорка, за сприяння настоятеля Українського католицького храму
Святого Духа в Бруклiнi, отця Івана Тиховича, який служив свого
часу капеланом. Так що минулої
недiлi українськi матерi молилися
також за всiх капеланiв планети,
якi служать у вiйську. Вслухаю-

Матерi й батьки в молитвi

суцiльного споживацтва...»
Материнський молитовний рух
розпочався в Англiї в 1995 роцi й
сьогоднi вже iснує в 95 країнах.
Український же свiтовий рух нараховує понад тисячу спiльнот, з
яких 30 – в Америцi. Перша така
група “Матерi у молитвi” органiзована в травнi 2004-го року при
церквi Св.Юра в Нью-Йорку з благословення Блаженнiшого Любомира Гузара. Сьогоднi українським координатором цього
руху в США й Канадi є Христина
Балко.
Гостi з усiєї Америки мали нагоди разом молитися, дiлитися наболiлим, обмiнюватися думками.
Особливi переживання викликали
повчальна проповiдь отця Андрiя
Гаха - про Рiк вiри й виховання
дiтей в любовi до Бога та оздоровча молитва отця Теодозiя Ільницького – за родинне дерево. Маленьких дiтей, якi прийшли чи
приїхали разом з батьками, забавляли дiвчата з молодiжної групи
«Чистi серця»: Оксана Вовк, Вiра
Сумак, Люба Костiв. Молодi люди
старшого вiку переглянули й обговорили цiкавий фiльм. Справжнє

Головнi органiзатори V всеамериканського з’їзду руху «Матерi в молитвi»:
Христина Балко (тримає мiкрофон), Наталя Грешко (друга справа), Леся
Прадивус (перша справа)

зачарування чекало гостей у музеї
приватної колекцiї Івана Бернацького, який дiє при церквi Святого
Юра. Екскурсiю проводив сам народний артист України Іван Бернацький. Поки що офiцiйно немає
християнської групи «Батьки в
молитвi», але при церквi Святого
Юра вона фактично є. Отож, цього дня батьки-чоловiки разом зi
своїми дiтьми-помiчниками святково прибрали залу, надавши їй
веселих весняних кольорiв. Отцi
Петро Шишка (церква Св.Юра,
Нью-Йорк) й Кирило Ангелов
(церква Св. Михаїла, Йонкерс) поблагословили обiд, щедро приготовлений жiнкою великого серця
Наталею Грешко (вiдомою своїми
духовними вiршами та пiснями пiд
псевдо Богуслава) разом з
Марiйською дружиною.
Пiсля обiду почався молебень
до Пречистої Дiви Марiї, славу
якiй спiвав воiстину божественним голосом Михайло Мендюк i
йому допомагала молодь групи
«Чистi серця» та вся церква. Хвилюючим був i момент, коли Христина Балко, голова всеамериканського українського руху «Ма-

дитяча група пiдготувала духовне
дiйство «Хресна дорога» - про
страдницький шлях Ісуса Христа
на Голгофу, яке справило величезне враження на всiх, кого
змогла того дня вмiстити церква
Святого Юра. Нью-йоркцi вiдповiли їм взаємнiстю: в монастирi
отцiв-василiан у Глен-Ковi на ЛонгАйлендi їх гостинно зустрiв протоєгумен американської провiнцiї
отцiв-василiан отець Филип Сандрик, й вони щиро роздiлили i
радiсть зустрiчi, i спiльнi молитви, i
смачну вечерю, обмiнявшись дарунками на згадку.
Органiзатори з’їзду висловлюють щиру вдячнiсть усiм, хто спричинився до успiшного його проведення: Федеральнiй кредитiвцi
«Самопомiч» у Нью-Йорку, Українськiй нацiональнiй кредитiвцi,
Українському народному дому в
Бруклiнi, Українському ресторану

ôÓ· ·ÛÚË ˘‡ÒÎË‚ËÏ,
Á‡Ô‡Ï'flÚ‡ÈÏÓ Ô'flÚ¸ ÔÓÒÚËı Ô‡‚ËÎ:
1. Звiльнiмо своє серце вiд ненавистi - простiмо.
2. Звiльнiмо своє серце вiд хвилювань
- бiльшiсть iз них безпiдставнi.
3. Ведiмо просте життя й цiнуймо те, що маємо.
4. Вiддаваймо бiльше.
5. Очiкуймо менше.
терiв в молитвi», запросила мiсцевих координаторiв, благословенних отцем Филипом Сандриком, й
оголосила про присвоєння кожнiй
з 28 груп окремого iменi блаженного мученика Української грекокатолицької церкви.
Особлива мова про чиказьке
вiддiлення «Матерiв в молитвi» одне з найактивнiших у США.
Сьогоднi в штатi Іллiнойс цим рухом охопленно вже 5 католицьких
i 3 православних церкви. Вони
приїхали до Нью-Йорка п’ятьма
мiкроавтобусами (80 осiб, серед
яких 17 дiтей) й привезли не лише
щедрiсть своїх сердець, а й
спецiальний дарунок - чиказька

на Другiй авеню в Нью-йорку, посилковiй компанiї «Ukraine
Express», народному артистовi
України Івановi Бернацькому, магазину «East Village Meat Market»,
ресторанам «Stage» на Другiй
авеню, «Глечик» у Бруклiнi, «Club
Cats», кав’ярнi «Стрiча», тижневикам
«Нова
газета»
та
«Нацiональна трибуна», а також
Катеринi Плiшак, брату Йосафату, Мирославу Лапану та всiм добродiям, якi вiрять, що на свiтi немає нiчого сильнiшого за материнську вiру, надiю й любов.

ä‡ÚÂËÌ‡ ÅÓÛ¯
Фото Романа Верхняка
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Наш спiврозмовник:
Олесь Янчук – вiдомий український кiнорежисер,
продюсер, сценарист, заслужений дiяч мистецтв
України, народний артист
України. Народився 29
вересня 1956 року в мiстi
Фастовi на Київщинi. В
1984
роцi
закiнчив
Київський iнститут театрального мистецтва iм.
І.Карпенка-Карого. Працював асистентом режисера на Київськiй кiностудiї художнiх фiльмiв iм.
Олександра Довженка. У
1989 роцi дебютував як
режисер-постановник короткометражним фiльмом «У далеку путь».
Протягом
останнiх
бiльш як двох десятилiть один з найактивнiших українських режисерiв-постановникiв iсторичних
картин
нацiональнопатрiотичного спрямування. У 1991 роцi зняв
фiльм «Голод-33», який
отримав 1-й приз Анрi
Ланглуа Мiжнародного
кiнофестивалю кiнематографiчного спадку у Венсанi, Францiя (2009 р.), у
1995-му - «Атентат Осiннє вбивство у Мюнхенi» - про вбивство Степана Бандери, 2000-му «Нескорений» - про головного командира УПА генерал-хорунжого Романа
Шухевича
(Чупринку),
2004-му - «Залiзна сотня»
- про звитяжну боротьбу
воякiв УПА на чолi з Михайлом Дудою (Громенком), у 2008-му - «Владика Андрей» - про митрополита Української грекокатолицької церкви Андрея Шептицького. Мешкає i працює в Києвi.
- Як народилася iдея художнього фiльму про Симона Петлюру?
- Дуже цiкаво. Дорогою на
Канський фестиваль, куди мене поза конкурсом запросили з фiльмом
«Владика Андрей», я зупинився на
добу в Парижi. Це було моє перше
знайомство з цим величним мiстом
i знайомi, якi в ньому живуть давно,
як ведеться, вирiшили його показати. Пройшлися Єлисейськими полями, берегом Сени, опинилися в
Латинському кварталi, в тих мiсцях,
де Симон Петлюра мешкав, ходив
до Румунської православної церкви й був застрелений 25 травня
1926 року. Була друга година дня.
Отаман призупинився бiля книгарнi, почав роздивлятися книжки.
Найманий вбивця Шварцбард, пересвiдчившись, що перед ним саме

Симон Петлюра, розрядив у нього
пiстолет iз сiмома кулями... «Ось
тут вiн впав», - тихо промовив мiй
паризький знайомий, показуючи
мiсце на перетинi вулицi Рассiн та
бульвару Сен-Мiшель... Перехожi,
якi стали свiдками трагедiї, заходилися бити вбивцю, доки не втрутився полiцейський. Петлюру ж доправили до найближчого шпиталю
"Шарiте". Але врятувати не змогли.
Нинi в тому примiщеннi на вулицi
Сен-Пер, 51, де Симон Петлюра помер, мiститься українська грекокатолицька церква Святого Володимира.
Я сприйняв це дуже емоцiйно,
так, нiби щойно сам став свiдком
трагедiї й з того часу той вималюваний уявою кадр мене не вiдпускав.
Пiзнiше, коли я приїхав до
Францiї на кiнофестиваль з фiльмом «Голод-33», мав можливiсть
вiдвiдати бiблiотеку iменi Симона

«тушок», а за мiрками сучасного українського кiнематографу,
це багато чи мало?
- Це бiльше, нiж середнiй бюджет. Хоч для росiйського кiно - це
взагалi не бюджет. Фiльм «Тарас
Бульба», наприклад, який зняв Володимир Бортко за участю Богдана Ступки, мав бюджет в 22 мiльйони доларiв. У Голiвудi такий фiльм,
як «Таємний щоденник Симона
Петлюри», «потягнув» би на всi 150
мiльйонiв. Хоч свої попереднi фiльми я знiмав за меншi грошi. «Владику Андрея» - за 2,5 мiльйона доларiв, «Атентат» - за 100 тисяч доларiв. Але кiно i в свiтi, i в Українi
стає дедалi дорожчим i дорожчим.
- Як, власне, й життя. На чию
пiдтримку розраховуєте?
- Пiдтримує давнiй партнер, з
яким ми створили три художнi
фiльми, Український Конгресовий

Симон Петлюра

íÄ∏åçàâ ôéÑÖççàä
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13 квiтня в головному осiдку Українського Конгресового Комiтету Америки в Нью-Йорку Олесь Янчук представив свiй новий кiнопроект, присвячений головi Директорiї, головному отамановi вiйськ УНР Симоновi Петлюрi.
Детальнiше про майбутнiй фiльм режисер розповiв перед зустрiччю з громадою в iнтерв’ю нашому тижневику.
Петлюри, почав дослiджувати його
життя, читати, вчитуватися.
- Сценарiй фiльму, наскiльки
вiдомо, вже готовий. Хто його
автор?
- Спочатку за нього взявся один
доволi вiдомий письменник, автор
iсторичних романiв, але через деякий час вiдмовився, зрозумiвши,
що романiстика й сценаристика –
це два рiзних фахи.
Вiдтак, автором сценарiю, за
яким знiматиметься фiльм, є мiй
давнiй колега i приятель Михайло
Шаєвич - автор сценарiю стрiчки
“Владика Андрей”. Можу лише
сказати, що це буде психологiчна
драма, в якiй фiгуруватимуть також
Михайло Грушевський, Володимир
Винниченко, Лев Троцький...
- Чи не боїтеся, що пiсля цього фiльму повстане свiтове
єврейське лоббi, яке настирливо й досi вважає Симона Петлюру «погромником»?
- Може, навпаки - пiсля цього
фiльму вони перестануть його вважати погромником. Бо Петлюра таким не був. За погроми вiн карав
винних смертю. В урядi УНР були
мiнiстри єврейської нацiональностi, було навiть спецiальне
мiнiстерство в єврейських справах.
Отож, тi, хто й досi навiшує Петлюрi ярлик «погромника», є заручниками радянської пропаганди.
- Очевидно, для iсторичних
постатей знайти акторiв завжди
найважче. А хто претендує на
головну роль – роль Симона
Петлюри?
- Ми в стадiї пiдготовки. З деякими акторами я вiв бесiди, iмен їх
поки що не називатиму. Вибрано
мiсця для зйомок - знiматимемо як
в Українi, так i Парижi. Але стовiдсоткова робота розпочнеться тодi,
коли буде вирiшено питання фiнансування.
- Який бюджет фiльму?
- 40 мiльйонiв гривень, тобто 5
мiльйонiв доларiв.
- За мiрками українського
парламенту – вартiсть кiлькох

Похорон Симона Петлюри в Парижi, 1926 р.

Комiтет Америки i особисто колишнiй президент УККА та СКУ
Аскольд Лозинський. Попереднiй
проект - «Владика Андрей» - Українська держава профiнансовула
на 69 вiдсоткiв, свого часу нам
партнерську допомогу надало
Мiнiстерство культури. Тож i тепер
маємо надiю, що держава вiзьме
участь у цьому проектi. Принаймнi,
копiї всiх своїх фiльмiв я президентовi Януковичу подарував, навiть з
автографом.
Ведемо переговори з американськими українськими фiнансовими iнституцiями, сподiваємося на
взаєморозумiння.
- Чи зверталися Ви до сучасних українських мультимiльйонерiв, якi регулярно входять до
списку журналу «Форбс» як однi
з найбагатших людей планети i
присутнi не лише в Партiї регiонiв, а й серед патрiотично налаштованої об’єднаної опозицiї?
- В Українi кiно, на жаль, матерiально не окуповується. І це одна з проблем, чому заможнi люди
не хочуть вкладати грошi в цю сферу. Багатi вони тому й багатi, що
все прораховують. Вони люди рентабельнi. Що для них з того, що
їхнє iм’я буде в титрах!? У державi,
очевидно, повиннi дiяти й сприят-

ливi для меценатства закони, такi,
як у США, де можна доброчиннi
датки списати з податкiв. Я вiв i
нинi веду переговори з потенцiйними українськими спонсорами на цю
тему, але прiзвищ поки що не називатиму.
- Назва фiльму «Таємний щоденник Симона Петлюри» - робоча чи остаточна?
- Думаю, що така й залишиться.
Петлюра був свого часу журналiстом, багато писав. Коли вбили
Троцького, ЧК намагалася знайти
його архiви, так само було й з Петлюрою - вони думали, що в нього є
план свiтової контрреволюцiї,
вiдродження Української держави. В архiвах є якiсь оригiнальнi записи Петлюри. Якщо їх разом скласти, вийде щоденник.
- Ви народилися й виросли на
Київщинi, а герої ваших iсторичних фiльмiв переважно
«захiдняки», фiгури в радянськi
часи очорненi, забороненi й табуйованi: провiдник ОУН Степан
Бандера, генерал-хорунжий
Роман Шухевич (Чупринка), митрополит Андрей Шептицький... Як Ви познайомилися з
цими забороненими сторiнками
української iсторiї?

- Мої батьки були вчителями,
мама викладала iсторiю, а тато –
українську мову й лiтературу. Тато
з 1906 року, коли я народився, йому було вже 50 рокiв. Так що вiн
пам’ятав i революцiю, й Голодомор, i Другу свiтову вiйну, сам був
партизаном, пiдiрвав 24 нiмецькi
ешелони. Рано помер - коли я
пiшов до першого класу. Так що,
попри ту офiцiйну iсторiю України,
яку нам викладали в школах, iнститутах, вiд своїх батькiв, родичiв я
дещо знав, як було насправдi.
Але прозрiння, якщо можна так
сказати, прийшло в 1990-му роцi,
коли на запрошення Інституту українських студiй при Гарвардському унiверситетi й особисто вiдомого американського iсторика, голови комiсiї з вивчення Голодомору в
Українi при Конгресi США Джеймса Мейса я вперше приїхав до Сполучених Штатiв Америки, щоб вивчати матерiали про Голодомор
1932-1933 рокiв, бо в Українi тодi
не було таких можливостей. І в тих
американських архiвав я побачив
лiтературу про Степана Бандеру,
Романа Шухевича, митрополита
Шептицького, про яких десь щось
колись чув, але майже нiчого не
знав. Багато копiй тих архiвних матерiалiв менi подарували i я привiз
додому цiлу валiзку антирадянської лiтератури. Летiв через Москву.
На щастя, росiйських митникiв тодi
цiкавило лише єдине: чи є в мене
долари й скiльки? Тi матерiали мене надихнули. І я подумав: якщо
цiкаво менi, то, напевне, буде цiкаво й iншим. Створивши «Голод33», фiльм, щасливий на участь i
перемоги в рiзних мiжнародних
фестивалях, побачив реакцiю неукраїнського глядача й зрозумiв, що
треба йти саме таким шляхом –
шляхом вiдкриття тих семи замкiв,
за якими заховано нашу правдиву,
часто стражденну, але героїчну
iсторiю.
Тiєю дорогою йду й до сьогоднi...
Розмову провели
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11 листопада 2011 року було пiдбито пiдсумки
глобальної кампанiї «7
природнiх див свiту», в
рамках якої люди з усього
свiту голосували за кращу, на їхню думку, природню пам’ятку планети.
Конкурс тривав майже 4
роки - з грудня 2007-го по
листопад 2011 року. За
цей час силу-силенну
кандидатiв на звання
«природнiх див» було
вiдсiяно, доки не було
складено список фiналiстiв, серед яких опинилися Великий бар’єрний
риф (Австралiя, ПапуаНова Гвiнея), водоспад
Анхель (Венесуела), вулкан Везувiй (Італiя), Галапагоськi острови (Еквадор), гора Кiлiманджаро
(Танзанiя), гора Матергорн (Італiя, Швейцарiя),
гора Юшань (Тайвань),
Гранд-каньйон (США),
грот Джейта (Лiван), затока Фандi (Канада),
Мальдiвськi острови i багато iнших.
Почалися новi етапи
голосування, аж доки не
було вiдiбрано сiм природнiх пам’яток, котрi тепер офiцiйно можуть називатися «сiмома дивами
свiту». Що ж це за дива?
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що верховний бог цих мiсць
вирiшив одружитися на красунiдiвчинi з одного тутешнього племенi, однак наречена не хотiла
виходити замiж за нелюба й втекла вiд нього на каное. Тодi
розгнiваний бог порiзав рiчку, немов ножем, внаслiдок чого й утворилися водоспади.
Вони є частиною нацiонального парку Ігуасу й внесенi до списку Всесвiтньої спадщини ЮНЕСКО.
Затока Галонг (В’єтнам). У перекладi з в’єтнамської означає
«Затока драконiв, що спускаються». Розташована на узбережжi
Пiвденно-Китайського моря, на
територiї В’єтнаму. Вiдома
своїми численними островами,
що мають воiстину казковi форми, серед яких трапляються
навiть «скульптурнi» – об’єкти
поклонiння мiсцевих мешканцiв.
Усього в затоцi налiчується майже 2000 островiв, якi складаються з вапнякових порiд.
Окрiм того, в затоцi безлiч
рiзноманiтних печер i гротiв, всерединi яких можна полюбуватися
унiкальними сталагмитами й сталактитами.

Водоспади Ігуасу (Бразилiя)

Нацiональний парк Комодо (Індонезiя)

Острiв Чеджудо (Республiка Корея)

асейн Амазонки. Рiка Амазонка та оточуючий її
Б
тропiчний лiс було названо одним з див свiту не випадково, адже це «зеленi легенi планети», де
росте бiльше половини всiх
тропiчних лiсiв земної кулi. Окрiм
того, унiкальна флора й фауна
цього регiону є найбагатшою
екосистемою Землi, що й дає басейну Амазонки право називатися дивом природи.
Басейн розкинувся на 7
мiльйонiв квадратних кiлометрiв,
а рiка Амазонка тече територiями вiдразу дев’яти держав
Пiвденної Америки: Болiвiї, Бразилiї, Венесуели, Гаяни, Колумбiї, Перу, Сурiнаму, Французької Гвiани та Еквадора.
Окрiм того, Амазонка – це
гiгантське водоймище, в якому
зберiгається п’ята частина всiєї
прiсної води в свiтi.
Водоспади Ігуасу (Бразилiя).
Ще одне диво свiту з Пiвденної
Америки. Це комплекс з 275 водоспадiв, де вода летить з висоти
80 метрiв. Ширина каскаду - 2,7
кiлометра.
Згiдно з мiсцевою легендою,
цей водоспад з’явився вiд того,

Затока Галонг (В’єтнам)

Нацiональний парк Комодо
(Індонезiя). Складається з трьох
великих (Комодо, Ринка й Падар)
та цiлої низки дрiбних островiв.
Комодо-парк можна смiливо називати
Парком
юрського
перiоду. Адже саме тут водяться
гiгантськi варани, яких називають
«комодськими драконами» найбiльшi рептилiї на Землi,
предки яких жили на нашiй пла-

нетi ще задовго до того, як на нiй
з’явилися першi люди.
Загальна площа парку – 75 тисяч гектарiв. Парк внесено до
списку об’єктiв Всесвiтньої спадщини ЮНЕСКО.
Острiв Чеджудо (Республiка
Корея). Острiв, розташований за
130 кiлометрiв вiд материка, має
вулканiчне походження. Його
площа становить 1845 кв.кiло-

метрiв. На островi височiє вулкан
Галласан – найвища точка країни, який оточений вулканами-супутниками. В кальдерi вулкану
розташоване єдине природнє
озеро в країнi.
Чеджудо знаменитий своєю системою лавових печер, якi з’явилися пiд час виверження вулкану 300
тисяч рокiв тому. Тут можна побачити цiле царство унiкальних

сталактитiв i сталагмитiв.
Парк
Пуерто
Принцеса
(Фiлiпiни). Цей нацiональний
парк розташований на островi
Палован. Головною пам’яткою
парку є пiдземна рiчка, яка тягнеться на 8,2 кiлометра пiд
гiрським масивом. Вважається,
що це найдовша судохiдна
пiдземна рiчка в свiтi. Той, хто
хоч бодай один раз в життi пропливе нею вдовж численних
гротiв i печер, вже нiколи не забуде цього дива.
Гора Тафельберг (Пiвденна
Африка). Гора розташована неподалiк вiд столицi Пiвденно-Африканської Республiки Кейптауна
на березi мальовничої бухти. Тафельберг височiє на висотi 1068
метрiв над рiвнем моря й має вертикальнi схили з плоскою, немов
стiл, вершиною.
Гора складається з кiлькох
дiльниць – пiк Диявола, пiк Дванадцяти апостолiв, пiк Левової
голови i т.iн. Тафельберг є популярним туристичним об’єктом.
Пiднятися на гору можна лишень
з допомогою канатної дороги.
Пiдготувала

ãÂÒfl äÎÓÍÛÌ
Спецiально для «Нової газети»
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ÑÁÂÍ‡ÎÓ

ВЕСНЯНА ЗМОВА
êÓÁÔ‡‚ËÎ‡ ÍËÎÂ˜Í‡-‚¥ÚË ‚Â·‡,
á‡ÏËÒÎË‚Ò¸ ‚¥ÚflÍ,
ÓÔÛÒÚË‚¯Ë ‚¥ÚËÎ‡…
ÇÂÒÌÓ˛ Ú‡Í Ï¥πÚ¸Òfl ÎÂ„ÍÓ ¥ ÒÏ¥ÎÓ,
ß Ï‡ÌËÚ¸ ‰Ó ÒÂ·Â „ÎË·¥Ì¸ „ÓÎÛ·‡.
ÇÂÒÌÓ˛ ‚ÒÂ ıÓ˜Â ÍÛ‰ËÒ¸ ‚¥‰ÎÂÚ¥Ú¸.
ãÂÚflÚ¸ Î‡ÒÚ¥‚ÍË, ¥ ‰ÂÂ‚‡, ¥ ÁÓ¥…
ÉÓ‚ÓËÚ¸ Ú‡‚‡, ¥ Ô‡Í‡ÌË „Ó‚ÓflÚ¸ —
ñÂ ÁÏÓ‚‡ Ú‡πÏÌ‡ ÔÓ ‰‡Î¸Ì¥È ÔÓÎ¥Ú.
ÇÂÒÌÓ˛ ÌÂ ‚¥‰‡πÏ ÒÎÓ‚‡ “‰‡‚ÌÓ”,
ÅÓ Ò‚¥Ú ˆÂÈ Ì‡Ó‰ÊÂÌËÈ Ú¥Î¸ÍË Û˜Ó‡,
ß ÒÓÌˆÂ ÛÏËÚÂ, flÒÌÂ ¥ ÔÓÁÓÂ,
ß Í¥Ú ‚¥‰˜ËÌflπ ÛÏËÚÂ ‚¥ÍÌÓ.
Надiя Кир’ян
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агато хто волiє розпочинати
своє
знайомство
з
Б
найпiвденнiшим мiстом Тихоокеанського узбережжя з його
«найгарячiшої точки» - острова
Коронадо. Причому, в’їхавши на
нього, якщо вже не мальовничою автострадою Silver Strand,
на бiлому конi мостом
Coronado, що грацiйно нависає
над затокою San Diego Bay, то
на бiлоснiжному вiтрильнику неодмiнно. І не просто тому, що
Коронадо – один з найзнаменитiших, найфешенебельнiших,
найдорожчих i найулюбленiших
американських островiв. А завдяки однiй подiї – саме тут, в
готелi Del Coronado, свого часу
знiмали знамениту на весь свiт
кiнокомедiю Somebody Likes
Hot (фiльм, який на українських
екранах йшов пiд назвою «В
джазi тiльки дiвчата») за участю
Мерилiн Монро. Втiм, цей готель, побудований ще в 1887
роцi, дiє й приймає гостей до
сьогоднi.
«Людська» iсторiя цiєї дiлянки суходолу, виточеної тихоокеанськими водами, розпочалася
на початку ХVІІ столiття, коли
iспанський мандрiвник Себастьян Вiскайно, помiтивши групу
островiв неподалiк узбережжя
Пiвденної Калiфорнiї, назвав їх
Коронадос. Тихi вулички, фешенебельнi вiлли, казковi пляжi
живуть сьогоднi своїм умиротворенним, затишним життям як
антипод бурхливому «давнтавну», до якого рукою подати через San Diego Bay. Правда, далеко не кожен, навiть представник американського середнього
класу може собi дозволити
розкiш жити на цьому островi.
Тому простi смертнi приїздятьприходять-припливають сюди,
щоб просто доторкнутися власною рукою й поглядом до iсторiї
або понiжитися на мiсцевих
пляжах, якi бiльш доступнi, нiж
апартаменти Del Coronado.
Пляжi - особлива гордiсть мiста:
доглянутi, розкiшнi, вони тягнуться на 70 миль уздовж океанiчної лiнiї, плавно перетiкаючи
з однiєї назви в iншу, але
зберiгаючи при цьому свiй колорит. Приокеанiчними вулицями
вальяжно
проходжаються
вiндсерфiнгисти в професiйних
костюмах, немов у шатах вiд
Брiонi чи Валентiно. Оскiльки
клiмат у цих краях лагiдний, немов фiлiпiнська масажистка, то
мiсцевi мешканцi нерiдко купаються навiть у рiздвяну пору.
Правда, видиво це в приїжджих
викликає часто iронiчну усмiшку
– купаються сандiєжцi не в
гiдрокостюмах, а в звичайних
купальниках, але на голову багато хто одягає мотоциклетнi чи
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велошоломи - щоб не поранитися об прибережнi скелi, хвилi тут
взимку
бувають
просто
гiгантськi. Причому їх зовсiм не
турбує сусiдство морських левiв
чи котикiв, готових позмагатися
з плавцями у майстерностi проходити крiзь хвилi.
Сан Дiє5о – типове пiвденне
мiсто, трохи розслаблене вiд
теплого клiмату, трохи рознiжене – вiд концентрацiї заможних
людей, трохи богемне – вiд засилля творчих особистостей.
Сан-Дiє5о – багатолике. Це й
iспанське фламенко, й мексиканськi страви, й чилiйськi
краєвиди, й європейська мода, й
мавританська архiтектура... Однак його «iсторичне серце»
б’ється в кварталi Газових
Лiхтарiв - Gaslamp Quarter, який
вiдразу ж, навiть дещо безцеремонно, немов «зазивало» на
схiдному базарi, кокетливо, але
чiпко, бере вас у свої обiйми. Незвичнi для буденної Америки

Мiсто Святого Дiє о

åßëíé ÇßíêàãúçàäßÇ ß ÉÄáéÇàï ãßïíÄêßÇ
Наша довiдка: Сан-Дiє о (штат Калiфорнiя) – одне з найстарiших мiст на пiвденному заходi США. На пiвднi
межує з Мексикою, на заходi омивається Тихим океаном, на сходi оточене горами Сан-Ісiдро.
Восьме за розмiром мiсто Америки. Населення - 1,4 мiльйона осiб, разом з метрополiєю – майже 3
мiльйона осiб, що робить його третьою за розмiром агломерацiєю Калiфорнiї. Посiдає 33 мiсце серед найбагатших мiст у свiтi. Сформоване з 18 районiв, з яких найпопулярнiшi Gaslamp Quarter, Little Italy, Coronado, La
Jolla, La Mesa, Carlsbad. Клiмат – м’який, середземноморський. Взимку не буває холодiв, влiтку – спеки.
Вiдомий всеамериканський центр розвитку бiотехнологiй, туризму, iндустрiї вiйськово-промислового комплексу.
Образнi назви: «Найкраще американське мiсто», «365 днiв захоплення», «Наймексиканськiше мiсто США».

Знаменитий Coronado Bridge – один з найкрасивiших мостiв у свiтi

наряднi чоловiки й доглянутi
жiнки, переповненi кав’ярнi й
ресторанчики, афiшi в стилi
таймс-сквер, жива музика, яка,
немов у Новому Орлеанi, лине з
розчинених навстiж дверей кожного ресторану. Звичний буденний вечiр, а довкола атмосфера
свята життя, веселощiв, безтурботностi, бравади... Озирнувшись, починаєш звертати увагу,

що довкола жодного однакового будинку. Дiм за домом, вулиця за вуличкою – 94 iсторичних
споруди, вибудуванi в ХІХ
столiттi й пiдсвiченi газовими
лiхтарями. Звiдси й назва –
Gaslamp Quarter (район Газових
лiхтарiв). Колись нова частина
мiста, зведена на противагу старому центру Сан-Дiє5о, сама
стала iсторичним мiсцем, вклю-

ченим до нацiонального реєстру
iсторичних пам’яток США.
На початку минулого столiття
район Газових Лiхтарiв славився
своїми салунами, барами й
публiчними домами. Вiн i сьогоднi залишається районом розваг, але iншого характеру. На
затишних вуличках з вимощеними цеглою хiдниками збереглося багато iсторичних споруд, якi

нагадують його ближчу й
давнiшу iсторiю. У XVI столiттi
на територiї теперiшнього мiста
жили iндiани племенi кумеяй.
Першим європейцем, що зайшов до затоки Сан-Дiє5о, був
Хуан Родрiгес Кабрiльйо. Вiн
вирiшив назвати пристань СанМiгель. У листопадi 1602 року
Себастьян Вiскайно обстежив
гавань i дав їй нинiшню назву, на
честь Святого Дiє5о Алькалайського. У 1769 роцi Гаспар Портола заснував тут фортецю, а
францискани - мiсiю, яка вже до
1797 року налiчувала майже
пiвтори тисячi новонавернених.
Пiсля американо-мексиканської
вiйни Сан-Дiє5о за угодою пiд
назвою «Jвадалупе Ідальго» разом з усiєю Калiфорнiєю було
приєднане до США.
Життєпис мiста продовжується в Парку Бальбоа – одному з найромантичнiших
мiських паркiв США, де на 1200
акрах зiбрано 15 музеїв, галерей, концертних майданчикiв,
театрiв, серед яких i Old Globe
Theatre – копiя всесвiтньо вiдомого шекспiрiвського театру в
Лондонi. Створений у 1910 роцi,
Парк Бальбоа нагадує iспанське
мiсто, де можна побачити i барокко, й готику, й мавританську
архiтектуру. Тут же знайшов свiй
прихисток знаменитий на весь
свiт гiгантський звiринець, в якому на 40 гектарах землi в умо-
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Gaslamp Quarter – серце Сан-Дiє о

Legoland – це Нью-Йорк, Вашингтон, Париж, зорянi вiйни, фламiнго,
динозаври.., зiбранi з цеглинок лего на вiдкритому просторi

San Diego Zoo – один з найбiльших i найзнаменитiших звiринцiв свiту

Ла Хоя – в перекладi з iспанської означає «перлина»

вах, максимально наближених
до природнiх, живуть понад 4
тисячi тварин бiльш як 800 видiв.
Цiкаво, що в зоопарку Сан-Дiєо
вперше в свiтi було отримано потомство великої панди.
Окрiм зоопарку, Сан-Дiєо
знаменитий також парком
морських тварин – Sea World,
брама якого вiдчинилася для
вiдвiдувачiв у 1964 роцi. Це
гiгантський тематичний парк,
присвячений свiтовому океану
та його мешканцям, з рiзноманiтними атракцiонами, розважальними й освiтнiми програмами. На гiгантському водному
стадiонi Shamu Stadium вiдбуваються незабутнi видовища за
участю велетенських касаток. А
поруч бажаючi можуть поплавати з дельфiнами або поспiлкуватися з пiнгвiнами.
Ми вiдвiдали Сан-Дiєо за порадою одного австралiйця, з
яким разом оглядали знаменитi
секвої в знаменитому парку Йосемiтi. Саме вiн намовив нас кинути все i обов’язково побачити
Сан-Дiєо. І не просто Сан-Дiєо,
а район Ла Хоя, який нагадує затишне старовинне європейське
мiстечко. Ла Хоя – один з найбагатших, найкрасивiших i назнаменитiших районiв СанДiєо. В перекладi з iспанської
Ла Хоя – це перлина. І район виправдовує свою назву. Ми багато разiв згадували добрим словом доброго австралiйця, який
напоумив нас побувати в цьому
раю. Ла Хоч зiбрала все найкраще, що є на калiфорнiйському
узбережжi: прекраснi пiщанi
пляжi, чудернацькi скелi, немов
витесанi скульптором-авангардистом, розкiшнi i зовсiм недорогi готелi, вишуканi ресторани i
кава, смачнюща кава, яка не поступається львiвськiй. Такої кави
ми не пили бiльше нiде в Америцi. І тепер, коли десь п’ємо
смачну i пахучу каву, то неодмiнно примовляємо: «Майже
як у Сан-Дiєо». В це важко
повiрити, але неподалiк вiд цiєї
урбанiстики давно й надiйно облаштували своє лiгвище морськi
котики. Тут же знаходиться i
знаменитий калiфорнiйський
храм мормонiв San Diego
California Mormon Temple.
Якби в Сан-Дiєо не було
бiльше нiчого, крiм Леголенду,
то й ради нього варто тут побувати. Мрiя дiтей, яка, якщо
здiйснюється, то запам’ятовується на все життя. адже в
парку понад 50 рiзноманiтних
атракцiонiв - Лицарське королiвство, Країна пригод,
Мiнiленд США, Пiратський берег... Тут можна зустрiти буквально всiх улюблених героїв i
побувати в усiх найвизначнiших
мiстах планети.
Уявiть собi Нью-Йорк, Вашингтон, Париж, зорянi вiйни,
фламiнго, динозаврiв, Лас-Вегас, зiбраних з цеглинок лего на
вiдкритому просторi.
Парк вiдкрився в 1999 роцi, в
передмiстi Сан-Дiєо Карлсбадi,
знаменитому своїми квiтучими
весняними полями. Legoland
займає 128 акрiв землi, на яких
представлено 7 регiонiв США,
зiбраних з 20 мiльйонiв кольорових лего-цеглинок.
Мiнi-Вашингтон, наприклад,
уособлюють
Бiлий
дiм,
Капiтолiй та церемонiя iнавгурацiї Президента Обами. Калi-

форнiйський легопарк – один з
п’яти на планетi. При тому, що
лего винайшов данський майстер дитячих забавок Олє Кiрк
Крiстiансен ще в 1932 роцi, почавши збирати першi конструкцiї з дерев’яних мiнi-цеглинок. Тодi ж з’явився й сам термiн
"Lego", що означало «добре
грати».
Сан-Дiєо – це ще й мiсто кораблiв. Його краєвид прикрашають лiси щогл й вiтрильникiв
усiх вiдомих i невiдомих типiв,
переважно бiлого кольору, подекуди сiрого, в який вифарбувано борти крейсерiв й
авiаносцiв, якi тримаються дещо
вiдособлено.
Колись радянська преса настирливо переконувала, що
Сан-Дiєо – «закрите мiсто», на
кшталт Севастополя, й туди радянських туристiв не пускають.
Те, що це могла б бути зовсiм не
«антиамериканська прапаганда», починаєш розумiти вiдразу:
в мiстi справдi доволi багато секретних об’єктiв: вiйськовоморських баз, ракетних пускових установок, докiв для ремонту атомних пiдводних човнiв.
Проїжджаючи федеральною
дорогою №5 вздовж океану,
помiчаєш, що фактично все узбережжя вiд Сан-Госе Капiстрано до Ла Хої блоковано людьми
у вiйськових одностроях. Уздовж усiєї траси зустрiчаються
суворi плакати з категоричним
«В’їзд заборонено»
Сан-Дiєо – це своєрiдний
вузол стратегiчної оборони. Є
тут i живi експонати перiоду холодної вiйни. Наприклад, радянський пiдводний човен, захоплений американцями в 1960тi роки, коли група радянських
вiйськовикiв вирiшила втекти на
захiд. Тепер цей човен перетворено на музей холодної вiйни.
Музеєм служить i авiаносець
USS Midway (CV-41), один з
найбiльших авiаносцiв у свiтi, на
якому розмiщувалися 4104 одиницi особового складу.
Корабель, з палуб якого
пiднiмались лiтаки в напрямку
в’єтнамських партизанiв, служив
до 1992 року й тривалий час залишався найсучаснiшим. З 2004го року його поставили на якiр й
вiн служить тепер туристам. Екскурсiї на ньому ведуть професiонали – колишнi вiйськовi
моряки й льотчики.
На злетнiй палубi корабля
вiдкрито експозицiю американських вiйськово-повiтряних
сил 1960-1980-х рокiв. На цих
авiамашинах американцi змагалися з радянськими МiГами.
Другий цiкавий «експонат»
цього музею пiд вiдкритим небом - «Зiрка Індiї» - вiтрильник,
побудований у 1863 роцi. Попри
свою непоказну й не особливо
героїчну роль (перевозити товари та людей мiж Англiєю та
Індiєю), вiн вiдзначався витонченiстю лiнiй та елегантним дизайном, а майстернiсть реставраторiв перетворила його на
мiнi-музей з мистецькою мiнi-галерею, в якiй виставляють вироби матросiв, змайстрованi ними
у вiльний вiд вахти час.
Вважається, що мешканцям
Сан-Дiєо найбiльше з-помiж
усiх американцiв таланить у
життi. Аби перевiрити це, редакцiя журналу Men's Health
визначила рейтинг американсь-

ких мiст, мешканцям яких
найбiльше таланить. З’ясувалося, що справдi мешканцi СанДiєо можуть похвалитися не
тiльки найкращою погодою, яку
можна тiльки вимрiяти (тут не
буває анi холодно, анi спекотно), а й тим, що в їхньому мiстi
мешкає найбiльше переможцiв
рiзноманiтних лотерей. Окрiм
того, мешканцi Сан-Дiєо
найрiдше в Америцi гинуть вiд
предметiв, якi падають на голову, а також внаслiдок удару блискавки. З чим це пов’язано – не
знає нiхто. Самi ж сандiєжцi переконанi, що так за них клопоче
на небесах Святий Дiєо, пiд
опiкою якого всi вони перебувають.
А ще в Сан-Дiєо мальовничi
заходи сонця. Якщо вiд’їхати вiд
мiста на кiлька миль, то потрапиш на невеличкий пiвострiв, що
горою здiймається над морським краєвидом. Вiдомий вiн пiд
назвою Point Loma й насправдi
складається з одного великого
пагорба. На самiй його макiвцi
стоїть старий маяк, довкола якого - океан, море вогнiв i бухта,
немов на долонi. Складається
враження, що це край землi. Хоча насправдi, за великим рахунком, так воно й є: Сан-Дiєо – це
околиця США, приголублена
морем i сонцем i виплекана
людськими руками. А Point
Loma – це околиця Сан-Дiєо,
де приємно насолоджуватися
краєвидами i думати про
вiчнiсть...

ä‡ÚÂËÌ‡ ä¥Ì‰‡Ò¸,
Ç‡ÎÂÌÚËÌ ã‡·ÛÌÒ¸ÍËÈ
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ìÇÄÉÄ!
«çÓ‚‡ „‡ÁÂÚ‡»

ÔËÈÏ‡π ÇÂÎËÍÓ‰Ì¥ ÔË‚¥Ú‡ÌÌfl
‚¥‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ˆÂÍÓ‚, „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı
Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È Ú‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚,
‡ Ú‡ÍÓÊ ÔË‚‡ÚÌËı ÓÒ¥·, flÍ¥ ·Û‰Â
ÓÔÛ·Î¥ÍÓ‚‡ÌÓ ‚ ‰Ì¥ ÇÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl
ÉÓÒÔÓ‰Ì¸Ó„Ó
Á‡ ûÎ¥‡ÌÒ¸ÍËÏ Í‡ÎÂÌ‰‡ÂÏ.
íÂÎÂÙÓÌ ‰Îfl ‰Ó‚¥‰ÓÍ:
(917) 324-0359
ÖÎÂÍÚÓÌÌ‡ ‡‰ÂÒ‡:
vlabunsky2002@yahoo.com

èêéÑÄ∏íúëü
У Кергонксонi (штат Нью-Йорк) термiново продається кондомiнiмум: три
спальнi, двi кухнi, двi лазнички. Може мешкати двi сiм’ї. Недорого. Мальовнича
околиця. Недалеко вiд української оселi «Союзiвка» та греко-католицької церкви.

íÂÎ: (845) 345-4640, ivasiltel@yahoo.com

ВЕСІЛЛЯ, ЮВІЛЕЇ,
РОДИННІ ІМПРЕЗИ, БАЛИ...
ФОТОХУДОЖНИК

Юрiй Гринишин
ТА ЙОГО

êÖåéçí äéåè’ûíÖêßÇ íÄ ÖãÖäíêéíÖïçßäà
Computers - Cell phones-TV-XBox-Home Network
www.1repairspot.com
TÂÎ: 347-441-5102-office; 347-404-0439-cell
1REPAIRSPOT: 94-15 63rd Drive, Rego Park, NY 11374

YURI LEV STUDIO
ЗРОБЛЯТЬ НЕЗАБУТНЬОЮ
КОЖНУ НАЙКРАЩУ МИТЬ
ВАШОГО ЖИТТЯ

çÄÑÄ∏åé èéëãìÉà:
— продовження та замiна українських закордонних паспортiв
— вiдновлення та витребування з України документiв: свiдоцтв про
народження, дипломiв про освiту, довiдок та iн.
— оформлення документiв на отримання громадянства в Угорщинi

íÂÎ: (212) 602-1770

HELENA
SPIRITUAL READER AND ADVISER
35 Atlantic Street, Stamford, CT 06901
íÂÎ: (203) 961-8875
- Повертаю людям душевну рiвновагу та вiру в себе
- Допомагаю воз’єднатися парам та родинам
- Полагоджую любовнi, бiзнесовi та iншi особистi проблеми
- Palm & Card Reader, Psychic Healer Adviser, Spiritual Therapist

