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наголосИ й акЦЕнтИ

Здається, що майже немає тих мораль-
них норм та міжнародних конвенцій 

щодо засобів, які допустимо застосову-
вати щодо громадян-протестантів, які 
б не порушив нинішній режим в Україні. 
однією з практик гестапо був пошук по-
ранених вогнепальною зброєю у лікар-
нях – з тим, щоб потім доправити їх до 
своїх катівень. А тепер ця практика стала 
українською. Українське гестапо успіш-
но використовує цю практику в шпита-
лях києва.

Французькі та голландські лікарі, ре-
алізуючи клятву Гіппократа, робили все, 
щоб приховати поранених антифашистів. 
черниці, які доглядали поранених, гово-
рили гестапівцям неправду – що для них 
було справжньою особистою трагедією.

частина українських лікарів, біль-
ша частина робить те саме. Але не 
всі... Страх, страх і ще раз страх. Це 
все, що залишилося в їхніх убогих ду-
шах. і тому поранені під «Боже, милий» 
молять не здавати їх до державних лі-
карень. Бо знають, що будуть вида-
ні на розправу українському гестапо. 
навіть розвезти поранених по Україні но-
вочасне гестапо не дає. Транспорт з 200-
ма травмованими й пораненими протес-
тувальниками після подарованого нам 
«свята» Соборності не випустили з києва.

колись на колимі також було повстан-
ня в’язнів. Під проводом совєтського 
майора. і теж ловили, кидали поранених 
в барак. Здихати. Мій батько це добре 
пам’ятає. Тепер йому 87 років. нічого не 
змінилося.

Сталінські мерзотники вигадали не 
менш гидотну практику штрафних ба-
тальйонів. Батальйонів, які без зброї, 
з держаками від лопат кидали на укрі-
прайони. Практично на смерть, «Бабы 
новых нарожают» – це слова «героя оте-
чественной» маршала Жукова. А позаду 
строчили кулемети нкВДистських «за-
грядотрядов». У формі, в яку виряджа-
ються сьогоднішні депутати Верховної 
ради України! Такі ж загони були й у нім-
ців. А ззаду – добірні частини СС. 

Теперішніми «загрядотрядами» стали 
загони «Беркуту» – ховаються за шерен-
гами курсантів. А теперішніми «штраф-
ними батальйонами» – ті ж курсанти та 
солдати строкової служби внутрішніх 
військ – діти, якими прикривається до-
бірне українське СС. Діти з покривками 
до ночов у руках. А позаду жирні дядьки з 
бутафорськими погонами.

Свого часу совєтська пропаганда ви-
ховувала «нову совєтську людину» на 
прикладі подвигу генерала карбишева, 
якого нацисти катували і вбили, облива-
ючи на морозі льодяною водою. Сьогод-
ні кабінет міністрів України в порушення 
всіх норм узаконив цю практику гестапо. 
Відтепер українська міліція може на за-
конних підставах поливати людей з во-
дометів у десятиградусний мороз.

Ще на початку грудня я писав, що 
влада, не маючи широкої суспільної під-
тримки, тероризуватиме суспільство, 
створюючи «ескадрони смерті». Це 
улюблений інструмент усіх бананових 
чи бурячних диктаторів. Викрадення 
активістів «невідомими», яких всі зна-
ють, катування у бразильській сельві чи 
бориспільському лісі. А потім «знайдено 
труп невідомого». Свого часу українська 
міліція прославилася «перевертнями у 
погонах». Їхній очільник давно тричі за-
стрелився. Тепер часи повернулися. іс-
торія вчить, що нікого нічого не вчить. Ми 
ще не один труп знайдемо у київських 
лісах.

Ще одним інструментом в руках наві-
женців при владі є терор якнайширших 
мас населення силами парамілітарних 
кримінальних зграй. класикою тут є 
тонтон-макути гаїтянського диктатора 
Франсуа Дювальє. Він теж не довіряв 
нікому – і в першу чергу власній армії. і 
тому поставив на її чолі рекетира та тор-
гівця людськими органами, «карибсько-
го вампіра», жреця культу вуду Лукнера 
камброне. Тонтон-макути забивали та 
живцем спалювали людей просто на 
вулиці, а опісля останки демонстру-
вали населенню. нічого не нагадує? 

Гепівських та допівських «тітушок» не 
нагадує? Спалене авто в Харкові не на-
гадує? Звезених до києва зграй гопоти 
не нагадує? на разі б’ють випадкових 
перехожих та трощать і палять автомо-
білі. Сил мало. як довго? Скільки чекати, 
коли від обливання зеленкою перейдуть 
до лінчування? Під гикання міліції. Після 
остаточної перемоги й зачистки? коли 
нарешті прийде те «пакращєння».

окремою технологією є відсилання 
до «закону», який приймається на коліні. 
Полчища суддів, прокурорів, які купили, 
банально купили свої теплі місця, пона-
будовували довкола києва палациків, 
їздять в дорогих іномарках, вдягаються 
в дорогі шати від західних кутюр’є, від-
почивають в європах і готові виконати 
будь-яку забаганку влади, аби тільки ні-
чого не змінювалося, адже їм всім цим 
лукашкам так добре живеться. Головне, 
щоб не відлучили від «груді окормляю-
чої». Сьогодні вони переконані, що не-
доторканість та їхня ілюзорна гіперзахи-
щеність вічна. і що навіть за зміни влади 
вони знову будуть першими стояти у 
своїй церковиці. не думаю. Але нам всім 
потрібна добра пам’ять. Щоб не забути і 
згадати на суді народному всіх поіменно. 
Германів, колесніченків, олійників, клює-
вих, захарченків...

Даремно ми після здобуття незалеж-
ності не визнали в Україні нкВД-МВД-
кГБ злочинними організаціями. Дарем-
но не люстрували їх, як люстрували СС. 
кожного особисто – по ділах його. Бла-
го, що сьогодні все документується. на-
цистського ката Ейхмана намилений за-
шморг знайшов через десятки років аж 
у Латинській Америці. До ZoMoвців, які 
розганяли робітничі протести у Польщі 
на початку 80-х, кара прийшла через де-
сятиліття. Тому маємо запам’ятати – цієї 
помилки не можна повторювати. новітнє 
СС-нкВД має отримати за вчинене ним.

і за прицільний вогонь по журналіс-
тах, і за прицільний вогонь по медиках, і 
за прив’язане до світло-шумових гранат 
каміння, і за льодяну воду, і ще багато 
за що.Але також і за державні злочи-
ни, які чиняться в кабінетах на Банковій 
і під куполом на Грушевського. Саме 
там чиниться державна зрада. і за неї 
потрібно буде відповідати. не певний, 
що нас порятує нульовий варіант. Він 
не перезавантажить країну. не змінить 
системи влади в Україні, спадкоємиці 
Української Совєтської Соціалістич-
ної республіки. Ми вже маємо справу з 
метастазами. Вони не лікуються. При-
йдеться видаляти. інакше знову по чер-
воних хрестах та написах на грудях «пре-
са» стрілятимуть «снайпери в законі». 
Тому перезавантаження не оминути. Бо 
дожились до гестапо та нкВД. і не по-
окремо, а в одному флаконі. 

Тарас Возняк

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
На Україну опустилася зловісна хмара януковичської 

диктатури. Красень Київ нагадує в ці дні зону бойових 
дій, на його вулицях і площах ллється кров, гинуть 
люди, а зухвалий розжирілий кат сидить у розкішно-
му кабінеті й виголошує дебільні звернення до нації. 
«Розходьтеся по домівках»,– каже він, сподіваючись, що 
злякаються люди його гестапівських шеренг і в страху 
розбіжаться. А він знову грабуватиме Україну, накачу-
ватиме мільярдами свого синка-стоматолога й другого 
– народного депутата-алкоголіка. Й упиватиметься 
владою, кидаючи за грати опозиційних політиків, 
даруючи відданим холуям посади, гроші, палаци... Але 
він помиляється – нічого вже не вернеться. І з кожним 
днем наближатиметься для диктатора час відплати. 
За все скоєне ним беззаконня, за безсовісне пограбування, 
за зло, заподіяне українцям цим ненаситним, мало-
освіченим бовдуром, якого зла доля зробила українським 
президентом.

Нинішня криза в Україні повинна на 180 градусів 
змінити плин нашого життя. Після падіння диктату-
ри має бути переглянуто всі підвалини життя-буття 
України. Як так сталося, що народними депутатами 
поставали люди, за яких ніхто ніколи не голосував? 
Чому з’явилася на мапі України така метастаза як 
Конча-Заспа з її палацами, пристанями й глибокими 
винними погребами? Чому людина, яка чесно пропра-
цювала все життя в полі чи за верстатом отримує 100 
доларів пенсії на місяць, а численна армія холуїв і лакуз, 
які все своє погане життя прислужували владі й носили 
з кабінетика до кабінетика папірці, – тисячу доларів, 
а то й дві. Чому народ повинен оплачувати «Беркут», 
який його калічить і вбиває? Чому народ повинен утри-
мувати так звані державні газетки, які притьмом 
надрукували «диктаторські» закони й таким чином 
ввели їх у дію? Багато чого нам треба переосмилити 
після падіння цієї страхітливої влади.

Україна потребує навіть не ремонту, а цілковитого 
перебудування. Й розпочати його слід з люстрації. Щоб 
унеможливити в майбутньому президентів-секретарів 
ЦК компартії з питань ідеології, які сьогодні розхва-
люють «Беркут», що катує власний народ, немов 
гестапо у гітлерівській Німеччині. Аби не допустити 
до депутатських крісел таких юд як Ганя Герман 
чи Вадик Колесніченко. Варто тільки не захворіти 
знову на ейфорію, як після Помаранчевої революції, не 
проспати момент народження нової України. Бо вже 
сьогодні тягнуться до влади брудні руки порошенків 
– олігархів і міністрів за всіх, без винятку, царів. Вже 
зондують перелякані олігархи, чи можна буде жити на 
рівні сьогоднішньому при новій владі, тобто так само 
грабувати Україну й складати награбоване в швей-
царських банках. Як тільки впаде режим Януковича, 
з’явиться ціле сонмище «будівничих» нової України, 
«фахівців-дипломатів» на кшталт Леоніда Кожари  чи 
його заступника  Олефірова, які сьогодні так ревно при-
служують режимові. Не забути б тоді поставити на 
їхньому шляху надійний фільтр, не прогавити б нового 
маршу нових «будівничих», мета в яких в усі часи одна 
– власна шкура, власний комфорт і власне благополуччя.

А поки що наберемося терпіння, стиснемо кулаки й 
робитимемо кожний на своєму місці все можливе, аби 
ця осоружна влада нарешті впала. Чекати залишилося 
недовго.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

ГЕСТАПО Й НКВД  
В ОДНОМУ ФЛАКОНІ
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трИбуна ЮліЯ тИМошЕнко Майдану: «вИ – гЕрої»
Звернення лідера опозиції після подій на вулиці 

грушевського в києві 19 січня 
я звертаюся до владної 

мафії, яка силою захопи-
ла Україну та занурила її в 
свою темну кримінальну 
дійсність. чуєте, ви? не 
смійте називати людей, які 
вийшли 19 січня на вулицю 
Грушевського, злочинця-
ми!  Ви, мафія при владі, 
довели людей до крайньої 
межі, ви вирвали з їхніх рук 
рятівний квиток до Європи, 
а тепер ви їм вішаєте ярлик 
провокаторів!? Ви, ганебна 
владна сволота, вбивали 
їхніх дітей кийками на Май-
данах, ви трощили їхній 
мізерний бізнес, тягнули 
останні копійки з бюджету 
на кіпр, ви шістдесят днів 
не звертали уваги на міль-
йони людей, які вийшли 
на площі по всій країні, по 
всьому світові.  коли вони 
мирно йшли до вас та очіку-
вали від вас справедливих 

рішень, ви кидали кращих 
з них у в’язниці та давали їм 
драконівські тюремні стро-
ки.   За що? За прагнення 
до свободи?!  Ви, мафія 
при владі, загнали мирних 
та оптимістичних українців 
у глухий кут. А тепер, коли 
вони не витримали цієї від-
вертої наруги й прийшли до 
вас, поки що на вулицю Гру-
шевського, ви маєте нахаб-
ство цих людей, які у відчаї, 
називати злочинцями, по-
грожували їм арештами та 
нацьковувати на них ваших 
тренованих убивць в формі 
«Беркуту»? Ви – мафія при 
владі. Ви це давно заслу-

жили і тепер, щоб зупинити 
народ, ви мусите негайно 
та добровільно піти в небут-
тя. народ вимагає від вас 
зникнути з його життя і я їх в 
цьому цілком підтримую. А 
до вас, мужні сини та донь-
ки України, я звертаюся зі 
словами підтримки та віри. 
Бороніть Україну та нічого 
не бійтеся! У України, окрім 
вас, немає ніякого захисту. 
інакше народу з мафією не 
впоратися. Боріться! Ви – 
герої, хто стоїть в проломі 
за Україну. 

якби я була на волі, то 
була б з вами на вулиці Гру-
шевського й на Майдані. 
Свобода варта такої бо-
ротьби! 

Ваша  
Юлія Тимошенко, 

Качанівська колонія, 
м. Харків 

19 січня 2014 року

віталій клИЧко: «крИваві сЦЕнарії 
ПИшутЬсЯ на банковій»

напружену ситуацію в 
центрі столиці влада не 

хоче вирішувати мирно й 
тільки нагнітає напружен-
ня. нинішні криваві сценарії 
розвитку подій пишуться на 
Банковій. Про це 21 січня 
сказав лідер УДАру Віталій 
кличко під адміністрацією 
Президента.

«я терміново прийшов 
до януковича, щоб вима-
гати припинити ескалацію 
насильства. і почати роби-
ти кроки до врегулювання 
гострої політичної кризи. А 
в президента нарада. Дві 
доби палає центр києва, а 
президент сидить за два 
квартали і не помічає цьо-
го,– наголосив кличко.– Те, 
що відбувалося вночі 21 
січня, коли «тітушки» ви-
ступали єдиним фронтом 
з міліцією, – показово. Це 
сценарій влади – придуши-
ти протести правоохорон-
цями й бандитами, ство-
ривши безлад і хаос. Все це 
задумано на Баноковій. на-
сильство треба припинити 
негайно! Саме про це я го-
ворив 21 січня керівництву 
спецпідрозділів на Грушев-
ського», – підкреслив лідер 
УДАру.

Він зазначив, що в ад-
міністрації у януковича 
нібито була нарада, і він 
прислав  клюєва, Лукаш і 
Портнова. «Вони сказали, 
що  Президент зателефо-
нує мені, коли звільниться. я 
поїхав на Грушевського, де 
священнослужителі стри-
мують протистояння», – 
сказав кличко. і додав: «Те, 
що влада звозить до сто-
лиці «тітушок» – це зумисна 
провокація, сценарій якої 
пишуть на Банковій. Влада 
хоче розігріти температуру 
в суспільстві, щоб заляка-
ти киян та дискредитувати 
Майдан. «Тітушки» добре 
зорганізовані, за ними при-

їжджають машини та авто-
буси. коли ми їх затримуємо 
й передаємо міліції, їх від-
пускають. У мене враження, 
що цих хлопців покривають 
співробітники міліції. Все це 
робиться зумисне. Ми по-
бачили, що «тітушки» йдуть 
зі сторони «Беркуту», це ті 
ж «тітушки», які влаштовува-
ли провокації  на Банковій. 
Вони вільно підходять до 
Верховної ради, хоча кордо-
ни «Беркуту» більше нікого 
не пропускають. Саме вла-
да покриває ці дії», – сказав 
Віталій кличко.

однак, за словами ліде-
ра УДАру, кияни зоргані-
зувалися і не піддалися на 
провокації. «Багато людей 
вийшли на вулиці, щоб за-
хистити своє місто і свою 
країну. нам потрібно боро-
тися, щоб такого більше не 
відбувалося в Україні», – від-
значив кличко.

Лідер УДАру не виклю-
чив, що влада продовжить 
провокації, щоб звинува-
тити Майдан. «Будуть на-
магатися влаштувати бійки, 
будуть влаштовувати про-
вокації, будуть бити й пали-
ти автомобілі», – наголосив 
В.кличко.

ваші дітИ – ЗнарЯддЯ ЗлоЧИнЦів 
ПрИ владі

Звернення во «свобода» до матерів солдатів внутрішніх 
військ та працівників силових структур

Шановні матері сол-
датів внутрішніх військ 
та працівників силових 
структур!

У ці дні відбувається най-
страшніше: на вулицях киє-
ва ллється людська кров. У 
протистоянні зіткнулися з 
одного боку мирні протес-
тувальники, з іншого – ваші 
діти – солдати внутрішніх 
військ і працівники силових 
структур, яких злочинний 
чинний режим змушує ста-
вати на його захист, пере-
творюючи на своє знаряд-
дя в боротьбі з народом. 
Використовують водомети, 
слізогінний газ, пластикові 
кулі, світлошумові гранати 
та інші спецзасоби, що пе-
ретворило це протистоян-
ня на справжнє пекло.

У сутичках уже постраж-
дала велика кількість лю-
дей – є десятки поранених, 
обморожених, обпече-
них, отруєних слізогінним 
газом. Усе це страхіття 
спровоковане винятково 
поведінкою влади, її неба-
жанням почути вимоги ре-
волюційного Майдану, який 

ось уже два місяці стоїть у 
центрі столиці і прагне гід-
ного життя для себе і своїх 
дітей. останньою краплею 
стало ухвалення 16 січня в 
парламенті драконівських 
законів, коли відбулося 
зухвале нелегітимне й не-
конституційне голосування 
більшості за закони, що за-
кріплюють диктатуру яну-
ковича. і ось 19 січня настав 
той день, коли в українсько-
го народу вичерпався ліміт 
терпіння.

Винятково із забаганки 
чинної влади ваших дітей, 
які мали б робити шляхетну 
справу – гарантувати мир 
та спокій в державі – сьо-
годні втягнуто в запеклі і 

безглузді бої зі звичайними 
громадянами, які просто 
не витримали наруги влади 
над народом. Тому заклика-
ємо вас послухатися свого 
материнського серця й не-
гайно їхати до ваших синів: 
переконувати їх не викону-
вати злочинних наказів, не 
стріляти в таких самих, як і 
вони, українців, не полива-
ти людей по той бік бари-
кад із водометів на морозі. 
А солдатів внутрішніх військ 
радимо взагалі негайно за-
биратися додому із пекла. 
Тим паче, що є інформація: у 
них зумисне відбирають мо-
більні телефони, аби на них 
не впливали родичі.

Матері, їдьте до своїх 
дітей і не давайте спокою 
їхнім командирам, поки не 
переконаєтеся, що ваші 
сини у безпеці! не дайте 
втягнути ваших дітей у чужу 
безглузду війну за збере-
ження бандитської влади і 
награбованих бандою яну-
ковича статків.

Всеукраїнське 
об’єднання 
«Свобода»

Коли в народу уривається терпець

Віталій Кличко на Майдані в день «кривавого Водохреща»

В усі часи негідники при владі  використовували засліплених і одурманених  людей в 
уніформах для боротьби проти власного народу
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україна і світ

Британський прем’єр-міністр 
Дейвид кемерон на одному з 

останніх минулорічних засідань 
парламенту скористався нагодою, 
щоб висловитися про становище в 
Україні. Відповідаючи на запитання 
свого соратника з консервативної 
партії, депутата Джона Віттінґдей-
ла, він заявив про підтримку гасел 
мітингувальників Євромайдану 
й застеріг можновладців у києві: 
«Світ стежить за тим, що україн-
ська влада робила і планує роби-
ти у відповідь на демонстрації. я 
вважаю, що нам треба стати на бік 
українського народу, який прагне 
мирного, безпечного та благопо-
лучного майбутнього». Палата гро-
мад у древніх стінах Вестмінстера 
схвально загула у відповідь. чи 
варто сподіватися, що президент 
янукович та його оточення ходи-
тимуть навшпиньки, відчуваючи на 
собі пильний погляд світу?

Загартований на пострадян-
ських просторах і, зокрема, на до-
питах російської ФСБ репортер 
британської газети The Guardian 
Люк Гардінґ без великого пієте-
ту відгукується про застереження 
свого прем’єр-міністра. «я не ду-
маю, що ті слова варто сприймати 
серйозно, – зазначив він. – Велика 
Британія навіть не ухвалила рішення 
щодо списку Маґнітського. Принай-
мні в Америці конгрес ухвалив од-
нойменний акт, і у відносинах США 
з рФ відчутна прохолода. кремль 
вдався до помсти, заборонивши 
усиновлення російських дітей... 
отже, американці зробили принай-
мні щось. Тоді як британці – нічого, 
геть нічого». Журналіст аж сміється 
від власного подиву й наголошує, 
що як типовий політик кемерон нині 
зосереджений на тому, аби пере-
могти на виборах 2015 року, і Укра-
їна «аж ніяк не на перших місцях 
серед його політичних пріоритетів». 
«Він говоритиме, але справжніх зу-
силь, дій проти корумпованих мож-
новладців, які намагаються відтво-
рити в Україні свою версію путінізму, 
я від нього не сподіваюся», – додає 
Люк Ґардінґ.

Журналіст добре знає, що загро-
жує Україні, якщо януковичу пощас-
тить цілком перенести на місцевий 
ґрунт російську модель, яку брита-
нець називає не авторитарною чи 
недемократичною, а злочинною. 
Свою книжку з аналізом реалій рФ 
репортер назвав «Mafia State» («Ма-
фіозна держава»).

Уряд та злочинний світ у росії та 
Україні зрослися, бо корупція дося-
гла там надзвичайного рівня. Шука-
ючи місце для дитини в садочку чи 
намагаючись заснувати свій бізнес, 
ви зіштовхуєтеся з жахливо корум-
пованою бюрократією на всіх рів-
нях. Але важливо згадати ще й про 
кругову поруку та обітницю мовчан-
ня. Знати, що діється в уряді, просто 
неможливо, бо тим, хто потрапив у 
владу, відомо: найважливіше для 
них – бути лояльними й мовчати. 
А це принципи мафії, які сягають і 
низів», – роз’яснює Люк Гардінґ, за-
свідчуючи, що багато людей у Лон-
доні добре розуміють і українські 
реалії.

Пострадянська мафіозна мо-
дель суперечить усьому, про що не 

втомлюються говорити в Євросоюзі 
та Америці: принципам демократії, 
прозорості, верховенства права 
тощо. Але прискіпливий погляд по-
мічає, що Захід, однією рукою по-
грожуючи Путіну, другою, часом 
сором’язливо, веде з ним активний 
бізнес.

Міжнародний аналітичний центр 
Legatum Institute в одному з останніх 
досліджень називає росію «постмо-
дерною диктатурою» і стверджує, 
що «в той час як Захід далі говорить 
про повагу до прав людини, еконо-
мічні відносини рФ із ним розвива-
ються з окремою логікою та швид-
кістю. Британія особливо відкрита 
до співпраці. Певні галузі економіки 
дуже задоволені припливом росій-
ських капіталів. росіяни отримують 
чверть від усіх «інвесторських віз», 
які Сполучене королівство видає 
тим, хто може заплатити 1 млн.
фунтів стерлінгів. Лондонська бір-

жа, із м’якшим (порівняно зі США) 
регулюванням, вважається місцем, 
де компаніям з рФ та інших країн 
колишнього радянського Союзу на-
багато легше продавати свої акції. 
За даними британської служби фі-
нансового контролю FSa, близько 
третини банків виявляли готовність 
заплющувати очі на операції, що 
могли бути відмиванням грошей, 
якщо базові регуляційні та репута-
ційні вимоги бачилися прийнятни-
ми. недаремно на вулицях Лондона 
сьогодні так багато росіян – це зло-
дії та їхні дружини, які вибудовують 
для себе рай на землі.

Лондон демонстративно не ба-
жає запрошувати президента яну-
ковича з офіційним візитом. Але 
українські багатії на вкрадені в наро-
ду гроші без проблем також мешка-
ють по півроку в Лондоні, навчають 
у Британії своїх дітей, вкладають 
кошти в нерухомість (найдорожчі 
апартаменти в Лондоні були при-
дбані фірмою Ахметова) і влашто-
вують собі рекламні заходи (як-от 
дні України у Британії, організовані 
минулої осені фондом Дмитра Фір-
таша). Тоді як в Америку, на проти-
вагу поблажливій Європі, шлях і 
Ахметову, й Фірташу закритий. Хоч, 
з іншого боку, Америка не менш лу-
кава в цьому питанні, ніж Європа, і 
в Мангетені можна знайти не один 
розкішний пент-гаус, куплений на 
вкрадені в українського народу 
мільйони. 

Попри те, що прагнення поживи-
тися із сумнівних капіталів постра-
дянського походження часто бере 
гору, в західних колах добре усві-
домлюють пов’язану із цим небез-
пеку. Британський уряд при всьому 
бажанні не може забути вбивство у 
Лондоні олександра Литвиненка, 
спробу розстрілу в лондонському 
Сіті російського банкіра Ґермана 
Ґорбунцова та низку інших зловіс-
них подій, за якими стояли кремлів-
ські спецслужби.

Страхітлива смерть у Москві 
Серґія Маґнітського, російського 
адвоката, який працював у бри-

танському інвестиційному фон-
ді Hermitage Capital Management, 
показує, наскільки тісно бувають пе-
реплетені права людини, корупція 
та міжнародна злочинність. Адво-
ката, який виявив схему викрадення 
у своєї держави близько 230 міль-
йонів доларів, не похвалили, а на-
впаки, посадили за ґрати і зрештою 
вбили, щоб багато не балакав. Так 
діє сьогодні пострадянська мафія.

колишній працедавець Маґніт-
ського Вільям Бравдер нині живе 
й працює в Лондоні. Він упевне-
ний, що до масштабної діяльності 
мафіозних структур у рФ та Укра-
їні безпосередньо причетні чільні 
представники путінського й януко-
вичського режимів. Європейські по-
літики, на його переконання, стра-
шенно лицемірять, вдаючи, ніби 
справа покійного юриста є суто ро-
сійською проблемою. «чимало лю-
дей у Лондоні, Женеві та багатьох 
інших місцях фактично є співучас-
никами й мають на своїх руках сліди 
від кривавих грошей тих жахливих 
злочинців, грошей, які пливуть з ро-
сії, України та інших пострадянських 
держав», – зазначив він у своєму 
коментарі.

Вільям Бравдер домагається, 
щоб країни Євросоюзу услід за 
США ухвалили закони про персо-
нальні санкції проти російських по-
садовців зі «списку Маґнітського». А 
ще він виступає за те, щоб принцип 
такого списку застосовували шир-
ше: «Ми ніколи не зможемо повер-
нути Серґія Маґнітського. на вша-
нування його пам’яті я поставив собі 
два завдання. Перше – це домогти-
ся справедливості щодо нього, а 
друге – запобігти повторенню таких 
випадків, щоб його смерть не була 
марною. Ми хотіли б, щоб розро-
блені нами важелі могли бути вико-
ристані й в інших випадках. не лише 
щодо росії, а й щодо інших злісних 
авторитарних режимів, насамперед 
проти режиму януковича. Це стало 
б справжньою даниною пам’яті лю-
дини, яка віддала життя, намагаю-
чись зробити потрібну справу».

один з принципів Акту Маґніт-
ського, який запроваджено у США 
наприкінці 2012 року, полягає в 
тому, що причетні до скоєння цього 
злочину особи не можуть викорис-
товувати нажиті статки в Америці. 
Фігуранти переліку, зокрема, не ма-
ють права на отримання візи Спо-
лучених Штатів та здійснення там 
інвестицій. чи це адекватні та ви-
черпні санкції?

Журналіст Люк Гардінґ вважає, 
що візові обмеження можуть бути 
не менш дієві, ніж замороження ак-
тивів: «найцікавіший аспект справи 
зі списком Маґнітського в тому, що 
погроза заборонити видачу віз пев-
ним впливовим особам або навіть 
маловідомим чиновникам виявила-
ся дуже ефективною. Цього боять-
ся. одна річ – мати змогу поїхати у 
відпустку до Сочі, а зовсім інша – по-
кататися на лижах у французькому 
куршевелі чи повезти дружину на 
шопінг до Лондона чи нью-Йорка. 
якщо такої можливості не буде, то 
який сенс у грошах? Саме візові 
санкції можуть бути найдошкуль-
нішими для злочинної влади у ни-
нішній боротьбі з нею українського 
народу».

Але наразі ані в США, ані в Бри-
танії, ані в інших держав Євросоюзу 
немає бажання вживати такі потен-
ційно дієві персоналізовані санк-
ції, зокрема стосовно українських 
високопосадовців та наближених 
до влади олігархів. Поки що у Ва-
шингтоні та європейських столицях 
Майдану допомагають... язиком, 
побоюючись ввести до списку Маг-
нітського януковича, Азарова, ри-
бака, клюєва, Захарченка, кожару, 
Єфремова та інших українських 
держиморд, які воюють проти влас-
ного народу, намагаючись всидіти у 
владних кріслах, аби й далі грабува-
ти українців. 

«нова газета» звернулася до 
представників української грома-
ди, які брали участь у зустрічі на 
тему санкцій з головою сенатсько-
го комітету у закордонних справах 
робертом Менендезом, з прохан-

ням пояснити, чому американська 
влада, так само як і європейська, 
не зважаючи на брутальний на-
ступ януковичської диктатури на 
всіх напрямках, й далі обмеж-
ується словесними заявами й не 
вдається до конкретних і адрес-
них санкцій. один з учасників зу-
стрічі з р.Менендезом відомий в 
нашій громаді молодий активіст 
юрій Симчик сказав нашому тиж-
невику, що сенатор Менендез ви-
словив повне розуміння ситуації 
в Україні й необхідність запрова-
дження санкцій. однак поки що 
все обмежилося слуханнями в 
сенатському комітеті в закордон-
них справах. нам усім необхідно з 
усіх сил тиснути нині на сенаторів 
й конгресменів, аби санкції було 
впроваджено негайно. Адже нині 
на київських вулицях вже ллється 
кров, влада закручує гайки й кидає 
проти демонстрантів озброєних 
головорізів. Приєднатися до ви-
мог ввести санкції проти режиму 
януковича можна через сайт Укра-
їнського конгресового комітету 
Америки: www.ucca.org .

Звертаючись до роберта Ме-
нендеза письмово, один з лідерів 
нашої громади Аскольд Лозинський 
пише: «Тактика діалогу з режимом 
януковича, якої дотримується аме-
риканська влада, стає дедалі менш 
ефективною. Звичайно, від діалогу 
не треба відмовлятися. Ми повинні 
пробувати різні шляхи. Але діалог 
має лише підсилити жорсткі санк-
ції. Вони мають торкнутися  насам-
перед Віталія Захарченка,  Андрія 
клюєва, Леоніда новохатька, Тим-
офія кохана, Володимира олійника, 
Вадима колісниченка...

У ці складні часи, коли режим 
перетворює Україну на поліцейську 
державу, я звернувся до сенатора 
роберта Менендеза з проханням 
підійти персонально до президента 
обами й попросити його розгляну-
ти українське питання як першочер-
гове».

Богдан Цюпин,
Андрій Гурин

ПідтрИМка...  ЯЗИкоМ
ЧоМу аМЕрИка та ЄвросоЮЗ нЕ вводЯтЬ ПротИ рЕжИМу ЯнуковИЧа санкЦії?

Американські сенатори обмежилися відвідинами київського Майдану, однак  санкцій проти владоможців 
повстала Україна так і не дочекалася
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Те, чого найбільше боя-
лися, сталося. Злочинна 

влада, відчувши свій скорий 
кінець, стала на шлях силово-
го розв’язання протистояння 
з власним народом. А народ, 
відчувши, що на його двомісяч-
не стояння на Майдані влада 
не тільки не реагує, а й зухва-
ло наступає на залишки прав 
і свобод, перейшов у рішучий 
наступ на бастіони бандитської 
влади у вигляді шеренг добре 
озброєних спецпризначенців, 
які за народні гроші стріляють у 
власний народ.

Все почалося з цинічного 
«голосування» у Верховній раді 
за драконівські закони, які ни-
щать конституцію України, всі 
права й свободи її громадян. 
Два негідника з депутатськими 
мандатами Вадим колеснічен-
ко та Володимир олійник роз-
робили за наказом Банкової 
цілу низку «законів», які миттю 
перетворили Україну на бан-
дитську державу, в якій немає 
навіть натяку на якісь права та 
свободи. Ухвалено все це було 
фракцією Партії регіонів та хо-
луйськи відданих їй комуністів 
під куполом Верховної ради з 
брутальним порушенням усіх 
можливих регламентів і правил. 
новації колесніченка-олійника 
було проголосовано відразу в 
усіх читаннях, простим піднят-
тям рук і називанням «зі стелі» 
цифри буцімто відданих за це 
беззаконня голосів.

«Закони» колесніченка-
олійника, які, віриться, невдовзі 
відповідатимуть за свої дії пе-
ред народним судом, встанов-
люють таку відповідальність: 
за рух у колонах більше 5 авто-
мобілів – вилучення прав і авто-
мобіля на 2 роки (реакція влади 
на Автомайдан); за діяльність 
інформагентства без держ.ре-
єстрації - конфіскація техніки і 
продукції + великий штраф; за 
порушення порядку мирних зі-
брань – до 10 діб; за участь у 
мирних зібраннях у касці, фор-
менному одязі, з вогнем – до 10 
діб; за встановлення наметів, 
сцени чи навіть звуку(!) без до-
зволу міліції – до 15 діб; за так 
звану неповагу до янукович-
ського суду – 15 діб; за неви-
конання вимог про обмеження 
доступу до інтернету – штраф 
6800 гривень; за невиконання 
«законних вимог» СБУшників – 
штраф понад 2 тисячі гривень; 

протокол про адмінправопору-
шення можна вже не вручати 
особі, яку вважають порушни-
ком (достатньо т.зв. «свідків»);  
на підтвердження вручення 
повістки особі тепер слугує не 
лише її підпис, а й «будь-які інші 
дані» (!); за блокування доступу 
до житла (цілком нова кримі-
нальна норма, яка переслідує 
мету унеможливити пікети біля 
палаців януковича та інших вла-
доможців) – 6 років ув’язнення; 
за так званий «наклеп», під який 
можна припасувати будь-яку 
критичну публікацію (повернуто 
до кримінального кодексу) – 2 
роки тюрми; за поширення екс-
тремістських матеріалів, якими 
влада може назвати будь-які 
статті чи інші публікації, які їй не-
вигідні – 3 роки тюрми; за «гру-
пове порушення громадського 
порядку», чим можна назвати 

будь-який мітинг протесту, – 2 
роки ув’язнення; за масові за-
ворушення, чим на думку влади 
є нинішній Майдан, – 10 і навіть 
15 років тюрми (!) – будь-якого 
учасника Майдану можна са-
дити за цією статею, не кажучи 
вже про інші статті; за збирання 
інформації про беркутівців, суд-
дів та інших подібних персона-
жів – 3 роки тюрми; за погрози 
міліціонеру чи іншим подібним 
персонажам – 7 років; за зби-
рання інформації про суддю – 2 
роки. Згідно з новими «закона-
ми» неурядові організації, які 
отримують кошти з-за кордо-
ну, – тепер «іноземні агенти», 
вони мають платити податок на 
«прибуток» і офіційно назива-
тися «іноземними агентами», 

вони також не можуть здійсню-
вати «екстремістську діяль-
ність» – так називається будь-
яка діяльність, яка невигідна 
режиму януковича.  не можуть 
здійснювати «екстремістську 
діяльність» й церкви – так вла-
да відреагувала на молитовні 
намети на Майдані, появу на 
ньому священиків Української 
греко-католицької церкви, яку 
вустами заступника міністра 
культури Т.кохана було попе-
реджено, що її можуть закрити 
за майданні молитви разом зі 
своїм народом.

Віднині держава може при-
йняти рішення про заборону 
доступу до інтернету, а будь-яке 
громадське об’єднання вважа-
ється таким, що бере участь у 

політичній діяльності, якщо воно 
прагне впливати на рішення 
органів влади (тоді на таку ді-
яльність і її фінансування треба 
просити завчасного дозволу 
держави). Будь-яку особу від-
нині можуть засудити (у т.ч. до 
багатьох років тюрми) заочно, 
тобто у її відсутність на суді. До 
відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху тепер 
можна замість водія притягнути 
власника авто, якщо порушен-
ня зафіксовано автоматичним 
засобом (ще одна реакція на ді-
яльність Автомайдану). народ-
ного депутата можуть позбави-
ти недоторканності і дати згоду 
на його арешт без розгляду про-
фільним комітетом – одразу на 
пленарному засіданні Вр (це 
шлях до розправи з опозицією у 
Верховній раді). 

Згідно з «новаціями» колес-
ніченка-олійника «Беркут» та 
посадовці, які вчинили злочи-
ни проти активістів Майдану, 
звільняються від покарання.

Цей перелік не повний, але й 
цього достатньо, щоб зрозумі-
ти: в Україні фактично повалено 
конституційний лад і встанов-
лено махрову диктатуру.

ясна річ, що Майдан пови-
нен був якось відреагувати на ці 
кроки злочинної влади. Всі че-
кали народного віча на день Во-
дохреща 19 січня. Воно знову 
було велелюдним, але з вуст лі-
дерів об’єднаної опозиції люди 
знову не почули жодної конкре-

тики, жодного конструктиву. 
Знову одна балаканина, з якої 
влада сміється, бо вона зрозу-
міла: за цими балачками й по-
грозами санкціями з цинічних і 
бездушних владних коридорів 
Вашингтона й Брюсселя нічого 
не стоїть. і тоді Майдан випря-
мив свою пружину, яка ці два 
місяці стискалася й стискалася. 

Люди вирушили до Верхо-
вної ради, аби сказати їй все, 
що вони про неї думають. Біля 
входу на стадіон імені Лобанов-
ського, що на початку вулиці 
Грушевського, їх зупинив «Бер-
кут» і внутрішні війська. Вони 
перегородили вулицю своїми 
автобусами й не пускали людей 
вгору по вулиці Грушевсько-
го до будівлі Верховної ради. 
Почалися сутички, запалали 
міліційні автобуси, з обох сто-
рін посипався град каміння, 
пролунали перші постріли. як 
стало пізніше відомо, беркутів-
ці й внутрішні війська стріляли 
не тільки гумовими кулями. 
київ запалав, почалося най-
страхітливіше: силове проти-
стояння сил влади з народом. 
З’явилися перші жертви.

У сутичках на вулиці Грушев-
ського загинуло вже 5 осіб. У 
4 з них, як стверджують лікарі, 
можна було чітко визначити по-
ранення від вогнепальної зброї 
від пострілів в грудну клітину, 
шию й голову. Тобто, стало оче-
видно, що янучари стріляють у 
людей бойовими набоями. 

ВІЙНА
ПротИ власного народу

Мирне протистояння злочинної влади і упослідженого народу закінчилося. Почалася війна. 

Київська вулиця Грушевського в ці дні нагадує зону бойових дій
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З’явилася інформація про 

те, що в Бориспільському ра-
йоні, куди раніше викрадачі 
вивезли й побили відомого ак-
тивіста Майдану ігоря Луценка, 
виявлено два трупи зі слідами 
тортур. Про це Громадському 
радіо повідомив олег Мусій, 
координатор медичної служби 
штабу національного спротиву.

До речі, невідомі викрали 
ігоря Луценка просто з лікарні, 
куди він привіз пораненого в 
сутичках з міліцією юрія Вер-
бицького. Після 24-годинно-
го побиття та допитів на тему 
«Хто фінансує Майдан?» ігоря, 
за його власними словами, ви-
кинули в лісі за межами києва. 
Водночас доля Вербицького 
невідома, як і доля неідентифі-
кованої особи, котра, як розпо-
вів і.Луценко, певний час також 
знаходилась з пакетом на голо-
ві в тому приміщенні, де його 
тримали викрадачі. Подібні 
методи, що нагадують методи 
фашистів Муссоліні чи хунти 
Піночета, покликані придушити 
нинішній протест.

«Убитих наразі 5 осіб, по-
страждалих більше 300», – 
розповів олег Мусій.  За його 
словами, двом з тяжко поране-
них бойовими кулями мітинга-
рів, які були при смерті, лікарі 
не змогли надати допомогу, 
оскільки «Беркут» якраз розпо-
чав свій наступ.

Постраждалим нині надають 
допомогу в Будинку профспі-
лок, оскільки «Беркут» підірвав 
медпункт на Грушевського – 
там вибиті вікна й двері.

«Вчора були здійснені три 
напади й стрілянина в бік меди-
ків, постраждали наші лікарі», – 
розповів олег Мусій. Стріляють 
не тільки по лікарях, беркутівці 
полюють і на журналістів, веду-
чи прицільний вогонь по осо-
бах, на грудях в яких красується 
напис «Преса».

За словами того ж таки Му-
сія, 21 січня, коли волонтер з 
червоним хрестом на одязі на-
давав допомогу пораненому 
йому тричі вистрелили в спи-
ну. Також Мусій запевняє, що 
Беркут використовує новий тип 
газу, що викликає більш сер-
йозне отруєння.

У зв’язку із застосуванням 
беркутівцями та внутрішні-
ми військами вогнепальної 
зброї проти протестувальників 
ув’язнена режимом юлія Тим-
ошенко звернулася з тюрми до 
народу. 

«22 січня, у День Соборності 
України,– йдеться у її заяві,– 
янукович дав команду застосу-
вати вогнепальну зброю проти 
євромайданівців. Першим за-
гинув Сергій нігоян, який від 
самого початку був на Майда-
ні, потім полегли ще двоє синів 
України.

я прошу всіх віддати їм шану 
хвилиною мовчання.

я оплакую всіх мирних лю-
дей разом з їхніми батьками, 
разом з усіма, хто відчуває цей 
біль. кров цих Героїв України 
на руках януковича. Він осо-
бисто стріляв в них впритул у 
той час, коли зачитував при-
вітання народу до Дня Собор-

ності. З тієї миті, коли янукович 
вбив Сергія нігояна і ще двох 
наших хлопців, імена яких ми 
досі не знаємо, він припинив 
бути президентом України 
та став вбивцею. Після цьо-
го він більше жодної хвилини 
не має права обіймати пре-
зидентську посаду! якщо ми, 
українці, пробачимо це йому, 
то заслуговуватимемо на все, 
що він з нами робитиме далі. 
Українці, діти нашої рідної 
землі! Повставайте за своїх ді-
тей, за своїх батьків, за себе! 
не дайте далі себе вбивати! У 
нас більше не залишилося ви-
бору! Питання стоїть жорстко: 
або вони, або вільна Україна. 
Або жертви наших закатованих 

дітей, або негайна політична 
смерть диктатури разом з її 
очільниками! я звертаюся до 
всіх людей в будь-яких пого-
нах держави Україна: не беріть 
кров українців на свої душі. Ані 
робота, ані зарплата, ані пого-
ни не варті смерті вашої душі. я 
закликаю вас звільнятися з лав 
найманих убивць януковича 
та переходити на бік народу. я 
знаю, що ваші матері так само 
моляться за вас та Україну, як і 
матері тих доньок та синів, яких 
ви вбиваєте та калічите. По-
кладіть зброю! не стріляйте в 
тих, хто читає вірші Шевченка! 
як Сергій нігоян. я звертаюся 
до лідерів демократичного сві-
ту з проханням відкрити другий 
масштабний фронт проти дик-
татури, встановленої в Україні. 
чим довше ви будете це від-
кладати, тим більше мирних 
українців загине на полі бою за 
Свободу. кожна втрачена вами 
хвилина оплачується україн-
ською кров’ю. 

Українці, діти нашої святої 
землі! не дайте вбити вільну 
Україну, без вас вона сьогодні 
не вистоїть!»

Цікаво відчути нинішню ат-
мосферу в києві з вуст її оче-
видців. ось як зобразила її жур-
налістка Валерія Бурлакова.

«на сцені, що на Майдані не-
залежності, моляться та співа-
ють войовничих пісень. «…Та й 
закурим люльку, не журися!», – 
розноситься над наметами.

У двохстах метрах звідси 
так і роблять – прикурюють від 
коктейлів Молотова та посмі-
хаються навіть шкультильгаючи 
до медпункту. на вулиці Гру-
шевського – війна.

Війна доволі особиста для 
кожного, хто вирушає на неї, пе-
реходячи невидиму демаркацій-
ну лінію – вона, певно, пролягає 
десь біля готелю «Дніпро». Сюди 
не закликають ходити лідери. 
Сюди кожен йде на власний 
страх і ризик, за покликом влас-
ного серця й навряд чи ризикне 
стверджувати, що виходитиме 
з «гарячої точки» на мапі столиці 
незалежної України на власних 
ногах. надто багато гранат.

«Так. Так. я тебе теж кохаю, 
сонечко. Зі мною все добре. 
Правда, все добре, – кричить у 
слухавку високий чоловік у за-
хисних будівельних окулярах. 
– ні, обіцяти я тепер нічого не 
буду…»

на обрії палає вогонь, десят-
ки рук в одному ритмі гупають 
палицями по металу огорож та 
діжок, чути постріли. Двоє хлоп-
ців під руки виносять з «поля 
бою» дівчину років 17. З-під 
шолому вибиваються заплутані 
пасма білявого волосся. Дівчи-
ну з розірваною ногою проно-
сять повз машини «швидкої», 
що чергують на Європейській 
площі. Ширяться чутки, що до 
лікарень краще не звертатись. 
Звідти постраждалих на Гру-
шевського забирає міліція.

на другу добу протистояння 
біля стадіону «Динамо» медич-
на служба Майдану поширила 
інфографіку з нагадуванням 
про те, як уникнути найбільш 
поширених травм – тих, що в 
останні дні набули характер 
епідемії. Людям нагадали про 
будівельні окуляри (кільком по-
страждалим від куль та осколків 

гранат довелось видаляти очі), 
протигази, каски, респірато-
ри… Й дали нову пораду: роби-
ти з карематів (туристичних ки-
лимків) своєрідні бронежилети 
й обертати карематами ноги 
хоча б до коліна. Це може трохи 
захистити від гранат.

карематів на Майдані без-
ліч. Втім, здобути «в тилу» хоча 
б ще кілька десятків туристич-
них килимків для тих, хто в бою 
– справа нереальна. «немає», 
– розводять руками чергові у 
Будинку профспілок. «У нас ка-
рематів теж немає», – відпові-
дають у Жовтневому. З іронією 
додають: «Тобто, є, звісно, але 
типу зайняті – на них сплять 
мирні мітингувальники…» За 
та ких обставин килимки могли 
б врятувати когось від доволі 
серйозних поранень чи бодай 
полегшити їх. Але, хоч з Гру-
шевського на Майдан і назад й 
течуть безперервно струмоч-
ками одні й ті самі люди, у ба-
гатьох питаннях сьогодні кожен 
сам за себе.

Стосується це, зокрема, 
партійної дисципліни. «кожен 
вирішує сам», – кажуть сво-
бодівці. Подейкують: тих, хто 
дуже «засвітиться» у паралель-
ному світі спалених автобусів 
та розбитої бруківки, з партії 
виключатимуть. «Ті, хто про-
вокує насильство – не з нами», 
– ще два дні тому запевнив зі 
сцени олег Тягнибок. Зрозу-
міти його можна. Втім, на лихо 

чи на щастя, багатьох свобо-
дівців – далеко не останніх у 
партійному ланцюжку – це не 
лякає. Вони бувають на Гру-
шевського. Допомогають об-
лаштовувати медичний пункт 
у кількох кроках від барикад, 
ставлять на аватарки у соцме-
режах фотографії з державни-
ми прапорами, що майорять 
над спаленими автобусами 
та розмірковують про те, що 
«один незнайомий побратим, 
який відтягує тебе з поранени-
ми ногами з поля, де гаряче, 
вартий всіх твоїх друзів, з яки-
ми ти до того гуляв на весіллях 
та катався на курортах»…

У перших лавах біля барикад 
миготить червона пляма. Це 
чоловік із прапором УДАру на 
плечах.

… Йде третя доба проти-
стояння. чути, як падає цегла, 
що летить з обох боків – бійці 

«Беркуту» нерідко «поверта-
ють» протестувальникам ка-
міння, що летить з-за барикад. 
Постійно розриваються грана-
ти. час від часу в нічному небі 
над спаленою технікою, над 
колонами чорних шоломів та 
лавами перебинтованих голів, 
спалахують різнокольорові 
«святкові» салюти. як на новий 
рік.

Близько третьої ночі «Бер-
кут» переходить у наступ. Бійці 
стріляють у мітингувальників в 
упор та закидають градом гра-
нат. на певний час займають 
місця «у автобусах». Але вже за 
кілька хвилин мітингувальники 
переходять у контратаку. крок 
за кроком повертаються на по-
зиції.

Важкими палицями по залізу 
огорожі ритмічно гупають три 
жінки років 45-50. обличчя од-
нієї з них прикрите квітчастою 
хусткою. «Схожа на мою пер-
шу вчительку», – задивляється 
один з повстанців. Скоро світа-
нок».

Цинічною й навіть підлою по 
відношенню до Майдану ви-
глядає в ці дні позиція Заходу. 
У Вашингтоні та європейських 
столицях все ще роздумують, 
чи вводити санкції проти бан-
дитського режиму януковича. 
Лідер групи зелених в Євро-
пейському парламенті ребекка 
Гармс заявила, що Євросоюз 
має нарешті розглянути питан-
ня про введення санкцій проти 
української влади. на її думку, 
Євромайдан потребує в ці дні 
підтримки Заходу як ніколи. За 
словами Гармс, що для того, 
щоб уникнути подальшої еска-
лації конфлікту, повинні негай-
но відбутися переговори між 
представниками Майдану та 
влади.

«У кожному разі, закони про-
ти неурядових організацій, при-
йняті наприкінці минулого тиж-
ня має бути скасовано, а також 
припинено жорстку тактику по-
ліцейських операцій. рух Євро-
майданів є ненасильницьким», 
– наголосила Гармс.

Вона також закликає, щоб 
ЄС виступив у якості модерато-
ра переговорів.

«Водночас ЄС має нарешті 
розглянути питання про вве-
дення санкцій щодо влади, в 
тому числі заборону на в’їзд до 
країн ЄС та замороження акти-
вів українських владоможців», – 
наголосила ребекка Гармс.

отже, рубікон перейдено. 
Влада почала стріляти у влас-
ний народ. А народ перейшов 
у рішучий наступ. Він більше не 
хоче бути слухняним стадом у 
руках не здатних на адекватні 
нинішньому моменту рішення 
політиків. Маски знято. Тепер 
вирішується: хто кого. Зло-
чинна влада чи упосліджений, 
вимучений нею народ? історія 
вчить, що народ перемогти 
неможливо. Шкода тільки, що 
та ж історія вчить ще й іншому: 
свободу можна вибороти тільки 
кров’ю.

Тарас Гнип,
Валентин Лабунський

Фото Миколи Тимченка  
та «Української правди»

Сергій Нігоян першим впав від кулі найманців влади на Майдані

Одна з численних барикад у центрі Києва
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в україні

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР  
ООН  ЗВЕРНУВСЯ ДО 

УКРАЇНЦІВ

Генеральний секретар оон 
Пан Гі Мун зажадав від мітин-

гувальників і української влади 
діяти стримано, уникати подаль-
шого розростання насильства 
і почати діалог з метою досяг-
нення згоди щодо майбутнього 
України. Про це повідомили у 
канцелярії генсека.

«Генеральний секретар про-
довжує уважно і з тривогою сте-
жити за подіями в Україні. Він 
знову звернувся до всіх сторін 
виявляти стриманість з тим, щоб 
уникнути подальшої ескалації 
напруженості та насильства і 
дотримуватися демократичних 
принципів свободи слова і мир-
них зібрань», – йдеться в заяві, 
з якою 20 січня від імені Пан Гі 
Муна виступив його прес -секре-
тар.

Глава оон «наполегливо за-
кликав усі сторони вступити в 
конструктивний, стійкий і все-
охоплюючий діалог і знову під-
креслив необхідність взаємної 
згоди серед українців щодо шля-
ху, яким піде Україна».

ПЕРЕГОВОРИ ЛІДЕРІВ 
ОПОЗИЦІЇ З ВЛАДОЮ

Про переговори з представ-
никами влади, зокрема з 

Віктором януковичем, які відбу-
лися 22 січня, розповіли лідери 
опозиційних партій УДАр та Во 
«Свобода» Віталій кличко і олег 
Тягнибок. Зокрема, кличко роз-
повів, що опозиція не отримала 
відповіді на запитання про мож-
ливість дострокових президент-
ських виборів. За його словами, 
питання відставки кабміну може 
бути розглянуто владою тільки 
після пленарного засідання Вер-
ховної ради. Також у владі готові 
розглянути питання скасування 
«диктаторських» законів від 16 
січня. «Так, ми можемо потор-
гуватися, щоб скасувати ці за-
кони», – передав кличко слова 
януковича.

крім того, В.кличко заявив, 
що «питання лідерства в опозиції 
не стоїть», тому що він «не зби-
рається змагатися». Також лідер 
УДАру закликав уникати крово-
пролиття.

раніше відомий український 
журналіст Мустафа наєм пові-

домляв, що влада пропонувала 
Віталію кличку мільярд доларів 
в обмін на його відмову від участі 
в президентських виборах і при-
пинення політичної діяльності в 
Україні. 

НАРОДНА РАДА ЗАМІСТЬ 
ВЕРХОВНОЇ

В Україні замість Верховної 
створено народну раду. 

на її установчих зборах було 
затверджено Декларацію про 
проголошення народної ради 
України.

народна рада України є 
органом представництва на-
родних депутатів із захисту 
конституції, повідомив депутат 
«Батьківщини» Андрій Пишний.

До новоствореної ради хо-
дять народні депутати-опози-
ціонери та позафракційні, які 
залишаються на позиції захис-
ту конституції, конституційно-
го ладу, демократії, парламен-
таризму і виступають проти 
диктатури та узурпації влади 
режимом януковича.

народна рада обрала пре-
зидію в складі лідерів усіх трьох 
опозиційних фракцій україн-
ського парламенту. Про це по-
відомив віце-спікер Верховної 
ради руслан кошулинський.

«22 січня було обрано пре-
зидію, це три лідера фракцій 
– кличко, Тягнибок і яценюк», 
– розповів він. кошулинський 
зазначив, що народній раді ще 
необхідно отримати легітимі-
зацію від українського наро-
ду. Вона вже створила місцеві 
ради і ухвалила рішення про 
підготовку до проведення все-
українського народного голо-
сування.

ЮРІЙ ЛУЦЕНКО:  
«ВСІ ДО ШТУРМУ 

ПРАВЛЯЧОЇ БАНДИ!»

колишній міністр внутрішніх 
справ України й один з ниніш-

ніх лідерів Майдану юрій Луцен-
ко закликав створити рух опо-
ру «народний Фронт Майдан» і 
штурмувати «правлячу банду», 
масово рушаючи на київ. «Ство-
рюємо народний Фронт Майдан 
(як я і пропонував назвати органі-
зацію з самого початку) і реально 
перетворюємо його на мільйон-
ний народний рух опору», – на-
писав він у своєму Facebook.

«Максимальна самоорганіза-
ція і мінімальна бюрократія. ке-
рівник в місті, районі чи області 
– той, хто веде за собою людей, 
а не персона по квоті», – уточнив 
Луценко.

Він переконаний, що лідери 
опозиції мають припинити «ви-
борчу президентську кампанію» 
і забути про піар, а натомість ма-
ють просити «якщо треба – то й 

навколішках» людей «перейти 
від маніфестацій вихідного дня 
до штурму правлячої банди з Дня 
Злуки 22 січня».

«В призначений час мобіліза-
ції всі українці – на столицю. Зі 
своїми автомобілями, автобуса-
ми, вантажівками, тракторами 
– битися за вільну Україну, – за-
кликав Луценко.

«Мери вільних міст і містечок 
– запрошуємо на екскурсію до 
києва з усім комунальним гос-
подарством. Студенти – на вули-
цю, битися за своє європейське 
майбутнє. кияни – на вулицю, 
битися за свій столичний гонор. 
Політики – на вулицю, разом з 
сім›ями і помічниками, на своїх 
автах і пішки – битися за демо-
кратію в цій країні», – додав він.

За словами Луценка, «втрача-
ти вже нічого».

ГОЛОВА ОБСЄ ГОТОВИЙ 
БУТИ ПОСЕРЕДНИКОМ  
У ПЕРЕГОВОРАХ ВЛАДИ 

ТА МАЙДАНУ
Голова організації з безпеки 

й співробітництва в Європі 
(оБСЄ), міністр закордонних 
справ Швейцарії Дідье Буркгаль-
тер заявив 22 січня про готов-
ність виступити посередником 
у переговорах між учасника-
ми конфлікту в Україні. Про це 
йдеться в повідомленні оБСЄ.

Він висловив глибоку зане-
покоєнність з приводу ситуації 
в Україні і закликав всі сторони 
конфлікту втриматися від на-
сильства й почати мирний діа-
лог як необхідний перший крок 
у напрямку вирішення нинішньої 
кризи.

«я глибоко стурбований пові-
домленнями про жертви в києві 
й мої думки з родинами загиблих 
і потерпілих. як голова оБСЄ, 
Швейцарія готова допомогти 
Україні знайти мирний політич-
ний вихід з цієї кризи», – заявив 
голова оБСЄ.

Буркгальтер зазначив також, 
що в оБСЄ є всі необхідні інстру-
менти й механізми для роботи як 
неупередженого посередника в 
таких ситуаціях, і він готовий під-
тримати український народ з ме-
тою зниження напруженості й за-
побігання подальшої ескалації. 

ПОЧЕРК УКРАЇНСЬКИХ 
ФАШИСТІВ

21 активіст Майдану, яких за-
тримали на вулиці Грушев-

ського в києві 22 січня та мали 
доправити до Печерського рай-

відділку міліції, туди не доїхали. 
Про це заявили координатори 
мережі колективного захисту 
«Свої», повідомляє Hromadske 
TV.

За їхніми даними, людей ви-
везли за місто в невідомому на-
прямку, там їх роздягнули дого-
ла, били ногами й кидали в сніг.

наразі вони перебувають у 
холодному автозаку, місце зна-
ходження з’ясувати не можуть.

інформація про це до коор-
динаторів мережі надійшла від 
одного з затриманих – фотогра-
фа зі Львова Мар’яна Гавриліва, 
який повідомив про це смс-кою 
з автозаку.

Тим часом під лікарнею швид-
кої допомоги, куди звозять по-
ранених активістів з вул.Грушев-
ського, чатують кілька машин з 
міліцією та автобуси з «Берку-
том». 

Біля медичного закладу роз-
ташувалися три автобуси з си-
ловиками: два – з міліцією, один 
з Беркутом – без державних но-
мерів. Усі стоять із вимкненими 
двигунами і фарами, але щойно 
журналісти підійшли ближче – 
увімкнули фари, щоб не дати 
побачити, хто знаходиться все-
редині.

У ЛЬВОВІ ВІДМОВИЛИСЯ 
ВИКОНУВАТИ 

«ДИКТАТОРСЬКІ» 
ЗАКОНИ 

Мер Львова Андрій Садовий 
заявляє, що закони, ухва-

лені з порушенням конституції, 
у Львові виконуватися не будуть. 
Про це він сказав у середу, 22 січ-
ня, на мітингу біля воріт частини 
внутрішніх військ, яку вже третю 
добу блокують мешканці Львова.

«я хочу сказати  що зроблю 
все, щоб у місті був спокій і по-
рядок. Запевняю вас, що закони, 
прийняті з порушенням консти-
туції і здорового глузду, у Львові 
ніхто виконувати не буде», – ска-
зав Садовий.

Мер повідомив присутнім, що 
до Львова вже привезли перших 
поранених з києва.

Він запевнив, що їм надається 
вся необхідна допомога, але ра-
зом з тим попросив не розпиту-
вати, скільки цих людей і де саме 
вони знаходяться на лікуванні. як 
сказав мер, мова йде про їхню 
безпеку.

Біля частини внутрішніх військ 
на вулиці Стрийській зібралось 
кілька тисяч людей, біля контр-
ольно-пропускного пункту вибу-

дувана барикада висотою біль-
ше 3 -х метрів.

ЯНУКОВИЧ ЗВІЛЬНИВ 
ЛЬОВОЧКІНА

Віктор янукович підписав указ 
про звільнення глави його 

адміністрації Сергія Льовочкіна. 
Відповідний указ розміщено на 
сайті януковича.

як відомо, після розгону мир-
ного мітингу на Майдані неза-
лежності 30 листопада Льовочкін 
написав заяву про відставку, од-
нак янукович її не задовольнив.

Пізніше президент ввів нову 
посаду в адміністрації  – заступ-
ника голови АП – та призначив на 
неї юрія чмиря, який керує гума-
нітарним напрямком і відповідає 
за комунікацію адміністрації з ін-
шими органами влади та ЗМі.

ПАРТІАРХ ФІЛАРЕТ 
ВІДМОВИВСЯ ВІД 

ОРДЕНА, ЯКИМ  ЙОГО 
НАГОРОДИВ  ПРЕЗИДЕНТ
Глава Української право-

славної церкви київського 
патріархату Патріарх Філарет 
відмовився від ордена, яким 
його нагородив Віктор януко-
вич.

Філарет вирішив також не 
приймати орден святого апос-
тола іоана Богослова, яким 
його нагородив синод УПЦ кП у 
зв’язку з 85-літтям.

«В умовах, які сьогодні скла-
лися в Україні, коли загинули 
люди, а в центрі києва триває 
жорстоке протистояння, я прошу 
не вручати мені нагород. Це моє 
рішення також підтримали члени 
Священного Синоду та інші архі-
єреї», – заявив Філарет.

«розділяючи з українським 
народом біль та скорботу, Церк-
ва молиться за мир і припинення 
міжусобиці та закликає до мо-
литви всіх віруючих», – додав він.

Філарет також благословив 
духовенство київського патріар-
хату «звершувати молитви там, 
де цього просять люди, сприяти 
втихомиренню ворожнечі».

як відомо, у середу, 22 січня, 
глави українських церков за-
кликали зупинити насильство в 
Україні і провести широку зустріч 
з президентом, опозицією та ду-
ховенством для виходу з кризи.

За повідомленнями 
українських видань та 
інформаційних агенцій 
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Після перемоги на губер-
наторських виборах кріс 

кристі уявляв свою інавгура-
цію як тріумф окремо взятої 
політичної фігури, попереду в 
якої маячить Білий дім. Йому 
здавалося, що після перекон-
ливої перемоги на виборах гу-
бернатора штату нью-Джерзі 
вже ніщо не зупинить його пе-
реможної ходи до самого ба-
жаного серед американських 
політиків крісла – крісла Пре-
зидента Сполучених Штатів 
Америки.

однак політика – штука мін-
лива. Вона то різко підносить 
своїх візаві догори, то часом 
так само різко кидає їх дони-
зу. особливо, якщо політики ці 
живуть і чинять не по совісті.

До цього скандалу кріс крис-
ті заслужено вважався найпо-
пулярнішим республіканцем в 
США, який мав великі шанси 
перемогти на президентських 
виборах 2016 року. Соціологічні 
опитування показували, що він 
ненабагато відстає за рівнем 
популярності від головної кан-
дидатки демократів – колиш-
ньої першої леді й колишнього 
держсекретаря США Гілларі 
родем клінтон. Дуже важливо, 
що прихильно до нього стави-
лися не тільки однопартійці, а 
й багато незалежних виборців і 
навіть частина демократів. Таку 
популярність кріс кристі здо-
був своєю діяльністю під час і 
після урагану «Сенді». Тоді він 
справді багато зробив, аби по-
долати наслідки стихії, й люди 
це оцінили.

Вибори губернатора нью-
Джерзі, які відбулися минулого 
листопада, стали справжнім 
тріумфом кристі: в переважно 
ліберальному штаті він наголо-
ву розбив свою суперницю з 
Демократичної партії Барбару 
Буоно, набравши на 24 відсо-
тка (!) голосів більше. на під-
тримку чинного губернатора 
висловилися багато мерів міст 
нью-Джерзі-демократів, і він 
вдруге впевнено всівся в гу-
бернаторське крісло.

Втім, були серед міських го-
лів і такі, хто відмовився агіту-
вати за кристі. Так, мер міста 
Форт-Лі Марк Соколич заявив, 
що, безумовно, цінує досяг-
нення кристі, але голосувати 
все-таки буде за кандидата 
від своєї партії. Саме це його 
рішення потягнуло за собою 

ланцюг подій, що призвів до 
грандіозного скандалу.

небажання мера Форт-Лі 
підтримати чинного губер-
натора не залишилося непо-
міченим. на початку вересня 
2013 року, коли закінчилася 
пора відпусток, а діти пішли до 
школи, у Форт-Лі розпочався 
справжній транспортний ко-
лапс: рух одним з небагатьох 
мостів, а саме мостом іме-
ні Джорджа Вашингтона, що 
з’єднує північну частину нью-
Джерзі з нью-Йорком, був 
майже зупинений. Таких корків 
мешканці Форт-Лі ніколи ще на 
собі не відчували. 

Відомий американський ко-
мік Джон Стюарт описав ситу-
ацію так: «Замість звичайного 
пекла вас чекав пожираючий 
душі смерч невпинного гудін-
ня, в якому ви і ваш автомо-
біль зливалися в нерухомий 
сплав криці, вихлопних газів і 
розбитих надій». річ у тім, що 
дорожні робітники без попе-
редження і пояснення причин 
залишили відкритою лишень 
одну з трьох смуг, що ведуть 
безпосередньо з Форт-Лі на 
міст. інші ж смуги цього заїзду 
протягом чотирьох днів було 
зачинено для «проведення 
досліджень транспортних по-
токів» – саме таке пояснення 
дали меру Форт-Лі в управлін-
ні портів і мостів нью-Йорка й 
нью-Джерзі.

Соколич не задовольнився 
такою відповіддю й ініціював 
розслідування, вимагаючи 
представити населенню міста 
відповідальних за перекрит-
тя руху й дохідливо пояснити, 
для чого все це було зробле-
но. Його зусилля підтримали 

й законодавці штату, які по-
чали власне розслідування. 
Важливу роль у ньому відіграв 
депутат законодавчої асамб-
леї штату нью-Джерзі Джон 
Вісневськи, який узяв активну 
участь в розслідуванні. Саме 
він добився відставки дирек-
тора відділу управління портів 
і мостів з питань міжштатних 
капітальних проектів Дейви-
да Вайлдстейна, котрого було 
названо посадовцем, який 
безпосередньо віддав наказ 
зачинити для руху смуги на 
мості. Свого часу на цю поса-
ду Вайлдстейна прилаштував 
саме кріс кристі.

Втім, незважаючи на цю від-
ставку, розслідування тран-
спортного колапса тривало. 
річ у тім, що ніхто з імовірних 
учасників цієї історії так і не 
зміг пояснити, кому треба було 
«досліджувати транспортні 
по токи» і які результати цього 
«дослідження». Вісневськи ви-
кликав для звіту до законодав-
чої асамблеї штату ще кількох 
осіб, котрі могли бути причетні 
до закриття смуг, а також до-
бився видачі їхнього листу-
вання, що мало відношення до 
справи. ось тоді й з’явилася 
на світ справжня сенсація, а 
вся ця історія вийшла на за-
гальнонаціональний рівень.

З електронного листуван-
ня, яке підлеглі кристі вели з 
працівниками управління пор-
тів і мостів, з’ясувалося, що 
люди з найближчого оточення 
губернатора фактично зумис-
не організували транспортний 
колапс у Форт-Лі, аби помсти-
тися меру Соколичу за його 
нелояльність до кристі. 13 
серпня 2013 року помічниця 

кристі Бриджит келлі написа-
ла Вайлдстейну: «Пора б меш-
канцям Форт-Лі постояти в 
корках». Відповідь була корот-
кою й однозначною: «ясно».

коли все це неподобство 
стало явним, кріс кристі вдав-
ся до рішучих кроків. Він зі-
брав прес-конференцію й 
пуб лічно вибачився за штучно 
організований транспортний 
колапс у Форт-Лі. Говорив він 
з таким натхненням, що в де-
яких легковірних душах викли-
кав співчуття. Він гнівно тав-
рував свою помічницю келлі 
й запевняв усіх, що нічого про 
штучно організований колапс 
не знав. Втім, старі вовки по-
літики йому не повірили, а 
тому розслідування цієї історії 
триває. Тепер вже федераль-
ний прокурор хоче знати всю 
правду.

Америка ж сильно задума-
лася над майбутнім кандида-
том у президенти від респуб-
ліканської партії. якщо люди 
з його оточення здатні на таку 
підлість, причому до ні в чому 

не винних мешканців, то чи 
варто підпускати до великої 
влади таку особу?

Їхні сумніви посилилися, 
коли стало відомо, що праців-
ники адміністрації кристі обі-
цяли меру міста Гобокен Доун 
Циммер виділення фінансової 
допомоги на боротьбу з на-
слідками урагану «Сенді» в об-
мін на схвалення девелопер-
ського проекту.

За словами Циммер, після 
урагану, який завдав Гобокену 
неабияких збитків, вона зро-
била запит до влади штату 
про виділення місту 127 міль-
йонів доларів. однак у відпо-
відь отримала лише 342 тисячі. 
Високопоставлені працівники 
адміністрації губернатора за-
явили, що гроші Гобокен отри-
має тільки тоді, коли дозволить 
нью-йоркському забудовнику, 
фірмі rockefeller Group забу-
дувати частину міста. Причо-
му помічники кристі заявляли 
ошелешеній Циммер, що так 
хоче губернатор. Тепер цей 
шантаж також розслідують фе-
деральні прокурори.

Втім, після такого болючого 
падіння кріс кристі все ж про-
вів свою другу інавгурацію на 
високому рівні. Лунали бра-
вурні марші й не менш бра-
вурні промови, рікою лилося 
шампанське, кристі запевняв 
усіх, що він служить людям 
і тільки людям, що він чес-
ний і непідкупний, міцно тис-
нув руки і обнімався. Але за 
всім цим проглядалася якась 
фальш, неозброєним оком 
було видко, що людина гово-
рить зовсім не те, про що ду-
має. і з головою видавали цю 
фальш очі губернатора. Вони, 
стривожені сумлінням, бігали 
туди-сюди, не знаходячи спо-
кою. Бо ж недаремно кажуть, 
що очі – це дзеркало душі. А на 
душі у губернатора, який міряв 
стати президентом, ой як не-
спокійно.

Карикатура з сайту  
www. truenewsthebund.

blogspot.com

ЗлЕтИ й ПадіннЯ  
кріса крИсті

Кріс Кристі й після скандалу все ще вірить в переможні президентські 
перегони 2016 року
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багаті й жорстокі

Торги відбувалися в Даллась-
кому сафарі-клубі. Поборо-

тися за унікальну можливість 
легального полювання на рід-
кісну тварину планети зібралися 
десятки багатіїв з усієї Америки. 
«Щасливим власником ліцен-
зії» став корі нолтон – відомий 
мисливець на рідкісних тварин 
і консультант багатих любителів  
мисливського туризму. 

Парадокс і цинізм цієї події 
полягає в тому, що виручені від 
продажу ліцензії гроші підуть 
на... захист природи намібії, де 
буде вбито чорного носорога, й 
будуть перераховані до Фонду 
захисту тварин цієї країни. Про 
це заявив директор клубу Бен 
картер, наголошуючи, що це 
«дуже гуманний і реальний спо-
сіб збільшити популяцію зника-
ючого чорного носорога».  

корі нолтон – мільйонер, 
міжнародний експерт з мис-
ливських питань і не має собі 
рівних, якщо йдеться про до-
свід полювання й знання мис-
ливської території всієї плане-
ти. Він проводить більш як 100 
днів на рік у пошуках екзотичних 
мисливських угідь світу – від Гі-
малаїв до Скелястих гір. Полює 
сам і возить багатих клієнтів на 
полювання, отримуючи за це 
колосальні гонорари, які дають 
йому можливість купувати бага-
тотисячні ліцензії на нові й нові 
вбивства. Він також виступає 
як експерт і надає транспортну 
підтримку телекомпанії Team 
Shockey, коли команда вирушає 
в екзотичні місця планети.

Відстріл унікальних  тварин 
і вбивство живої природи ста-
новлять для нолтона не лише 
професійний бізнесовий інтер-
ес, а й є джерелом натхнення. 
на своїй сторінці у Facebook 
він демонстративно позує біля 
трупів своїх жертв – гігантських 
ведмедів, унікальних гірських 
козлів, рогастих оленів... Й таких 
«фотосесій», як сам признаєть-
ся, в нього близько двохсот.

«Дякую за всі ваші коментарі 
й бажання врятувати чорного 
носорога. не поспішайте су-
дити мене з таким емоційним 
критицизмом. Подивіться на 
інший бік цієї проблеми. я го-
товий до більш обгрунтованої 
дискусії про реальні можливості 
допомогти чорному носорогу», 
– написав корі нолтон на своїй 
інтернет-сторінці, почуваючись 
переможцем, мовляв, поче-
кайте-почекате, ось я встрелю 
чорного африканського носо-
рога, сфотографуюся біля своєї 
мертвої жертви, виставлю цей 
ефектний знімок на свою сто-
рінку – тоді й поговоримо...

на планеті існує два види 
носорогів – білий і чорний, які 
мешкають на території афри-
канського й азійського конти-
нентів, у сухих тропічних ланд-
шафтах, іноді зустрічаються у 
напівпустелях. чорний дещо 
менший від свого білого роди-
ча: довжина – понад три метри, 
висота – близько півтора метра, 
вага – понад дві тонни. Зустріча-

ються носороги з двома, трьо-
ма, чотирьома й навіть п’ятьма 
рогами, довжина яких може ся-
гати півметра й більше. В одно-
му з національних парків кенії 
жила самка носорога, в якої ви-
ріс ріг завдовжки 138 сантиме-
трів. особливістю чорного но-
сорога є його верхня губа. Вона 
загострена й звисає на кшталт 
хобітка над нижньою. За допо-
моги цієї губи тварина вправно 
хапає листя з гілок чагарників. 
Зір у чорних носорогів слабкий. 
Можна підійти до нього на від-
стань півметра й він не відріз-
нить людину від стовбура дере-
ва. набагато краще у цих тварин 
розвинуті слух та нюх, які допо-
магають тварині орієнтуватися в 
довкіллі й відчувати загрозу. Він 
не вміє плавати – навіть неве-
лика водяна перепона для чор-

ного носорога нездоланна. При 
цьому чорні носороги-одинаки 
спілкуються з іншими представ-
никами свого виду лише при 
спарюванні.

чорний носоріг доволі агре-
сивний, особливо щодо великих 
тварин, і найперше слонів. Про-
те відчувши людину, як правило, 
намагається втекти. Здатний 
розвинути швидкість до 48 кіло-
метрів на годину. В той же час 
чорний носоріг досить сумир-
ний у стосунках із іншими но-
сорогами, а також буйволами, 
зебрами, антилопами. Серед 
птахів та інших тварин у чор-
них носорогів є помічники. Так, 
позбавлятися кліщів та різних 
паразитів чорним носорога-
ми допомагають волоклюї, або 
буйволові птахи (з родини шпа-
ків) та болотні черепахи. Полю-
бляє приймати ванни в багнюці 
й проводитить за цим заняттям 
доволі багато часу. на водопій 
чорний носоріг може проходити 
до 8-10 кілометрів. Харчують-
ся чорні носороги молодими 
пагонами чагарників. Живуть до 
35 років.

Ще у 1900 році цих тварин 
на африканському континенті 
було до 200 тисяч. Проте брако-
ньєрство та постійні полювання 
багатих і жорстоких мисливців 
суттєво зменшили їхню чисель-
ність. В середині XX століття їх 

залишалося вже близько 14 ти-
сяч, найбільше в Танзанії – до 4 
тисяч тварин. За останніми відо-
мостями, сьогодні у дикій при-
роді залишилося  всього 4 280 
чорних носорогів.

Їхня чисельність почала 
стрімко падати з розвитком 
мисливського туризму, на якому 
заробляє мільйони корі нолтон. 
У носорогів фактично немає во-
рогів у природі, тому вони ста-
ли легкою здобиччю людини зі 
зброєю. однією з причин масо-
вого знищення стала їхня голо-
вна прикраса – роги: на чорному 
ринку один ріг чорного носоро-
га коштує кілька тисяч доларів. 
Покупцями стають найперше 
знахарі різних гатунків, які готу-
ють з рогу носорога «цілющі чу-
додійні» препарати. Хоч нічого 
цілющого в цих рогах учені не 
виявили.

Друга категорія  винищува-
чів цього виду тварин – багаті 
й жорстокі нероби, які в такий 
спосіб шукають розради в своє-
му нудному, позбавленому сен-
су, проблем і труднощів житті. В 
1970-ті роки розжирілі на нафті 
арабські шейхи почали колек-
ціонувати зброю й насамперед 
кинджали з рукоятками, виго-
товленими з рога носорога.

новина про продаж ліцен-
зії на відстріл зникаючого виду 
чорного носорога  викликала 

зливу протестів  правозахисних 
екологічних організацій. нолтон 
не приймає жодної критики й 
від своїх планів не відмовляєть-
ся, повторюючи, що  носоріг, на 
вбивство якого йому продано лі-
цензію, вже старий і не здатний 
розмножуватися. Представники 
захисних організацій вважають 
такий підхід до вирішення про-
блеми порятунку вимираючо-
го виду цинічним і жорстоким, 
підкреслюючи, що «вбивство 
навіть одного носорога заради 
порятунку цілого виду не при-
йнятна».

«Гірко й сумно, що опудало 
вбитої тварини на стіні мислив-
ського дому в Техасі цінуєть-
ся дорожче, ніж її життя серед 
дикої природи», – підкреслив 
представник  Міжнародного 
фонду захисту тварин Джефрі 
Флокен.

Багаті й жорстокі мисливці 
вбивають не лише в Америці, а 
й по всьому світу. особливо на 
піднесенні це заняття сьогодні 
в росії, де гроші, як і мисливські 
угіддя, не міряні. Правда, там  
це заняття має дещо інше від 
американського призначення: 
полювання – це можливість зу-
стрітися, випити й поговорити 
з потрібними людьми у неви-
мушеній обстановці. Так було в 
радянські поменкларуні часи, 
так традиційно залишається і в 
пострадянсько-капіталістичні.

У японії – це також традиція. 
В національному парку Тайдзі 
на заході країни щорічно з ве-
ресня по квітень відкрито сезон 
полювання на дельфінів. З до-
помогою спеціальної групи ри-
балок створюють у воді шумову 
завісу, заганяючи  туди сотні 
беззахисних тварин, де вони 
вже не можуть врятуватися. За 
підрахунками екологів,  з 2000 
року біля берегів Тайдзі було 
вбито понад 20 тисяч дельфі-
нів 7 видів. Деталі цієї давньої 
японської традиції стали відо-

мі завдяки знятому на початку 
2000-х років документальному 
фільму «Бухта» (The Cove). ко-
лишній дресувальник разом з 
режисером замаскували при-
ховані камери, які зафіксували 
весь жах жорстокого й позбав-
леного будь-якого сенсу вбив-
ства. Їм також вдалося зна-
йти рибалку-мільйонера, який 
заробив свої гроші на смерті 
дельфінів і тепер володіє гі-
гантським продуктовим бізне-
сом. У 2010 році фільм отримав 
«оскара» й про ситуацію в япо-
нії дізнався весь світ. Вбивати 
дельфінів стали менше, але 
японська влада не стомлюєть-
ся повторювати, що полювання 
на дельфінів уособлює одну з 
найдавніших традицій країни. 
До речі, японці, не зважаючи на 
міжнародну заборону полюван-
ня на китів, продовжують полю-
вати й на цих морських гігантів.

... Життя почало платити корі 
нолтону «тією ж монетою» – 
люди, які, можливо, не мають 
стільки грошей, як він, але ма-
ють співстраждання до братів 
наших менших, взяли його на 
приціл. Вбивця рідкісних тварин 
отримує в ці дні електронні лис-
ти такого змісту: «якщо ти вб’єш 
чорного ноcорога, я вистежу і 
вб’ю тебе». Мисливець-мільйо-
нер підняв лемент на цілий світ, 
що йому, його двом малолітнім 
донькам і молодій красуні дру-
жині загрожують розправою. 
«Вони хочуть мене вбити!» – пе-
релякано волає мисливець на 
чорних носорогів на всіх теле-
каналах і газетних шпальтах. 
Тепер його родину цілодобово 
охороняють агенти ФБр.

Шкода, що чорний носоріг 
безмовний – він ані в ХіХ століт-
ті, ані в ХХ, ані тепер не може, як 
нолтон, заголосити на всю пла-
нету: «Вони хочуть мене вбити!»

Катерина Боруш
Спеціально  

для «Нової газети»

нЕ стрілЯйтЕ в Чорного носорога
на аукціоні, який відбувся 11 січня в далласі (штат техас),  

за 350 тисяч доларів було продано ліцензію на вбивство вимираючого чорного носорога

Чорних носорогів, одного з яких збирається вбити Корі Нолтон, на планеті залишилося менше 5 тисяч

Корі Нолтон позує біля однієї зі своїх жертв
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в аМЕрИЦі
З Рiздвом Христовим  

і Новим роком!США СТУРБОВАНІ 
«ЗАКОНАМИ  

ПРО ДИКТАТУРУ»
Держдепартамент США від-

реагував на ухвалення Вер-
ховною радою України п’яти 
законів, що суттєво обмежують 
громадянські права та свободи 
українських громадян.

«США висловлюють глибо-
ке занепокоєння тим, що рада 
проштовхнула кілька супереч-
ливих законів, не дотримавшись 
передбачених процедур. Деякі 
з цих законів обмежать право 
на мирні протести та свободу 
слова, піддадуть тиску неза-
лежні медіа та стануть на заваді 
роботі неурядових організацій», 
– йдеться у заяві, поширеній 16 
січня. Відповідно до тексту за-
яви Державного департаменту, 
процес і суть дій ради змушують 
сумніватись у відданості Укра-
їни демократичним нормам. 
Державний департамент закли-
кає уряд України не відмовлятися 
від універсальних демократич-
них принципів. «Ми закликаємо 
уряд України гарантувати відпо-
відність законодавства країни 
озвученій Україною відданості 
демократичним зобов’язанням 
перед оБСЄ та бажанню її наро-
ду вільно користуватись свобо-
дою слова, зборів та об’єднань. 
Справжня демократія не може 
функціонувати без діалогу, комп-
ромісів, права на мирну незгоду 
та закони, які підтримуються на-
родом»,– наголошується в заяві.

ВАШИНГТОН ЗАКЛИКАЄ 
ЯНУКОВИЧА ВДАТИСЯ 

ДО КРОКІВ,  ЯКІ 
РОЗВ’ЯЖУТЬ КОНФЛІКТ 

З НАРОДОМ
наростання напруження в 

Україні є прямим наслідком 
нездатності уряду визнати закон-
не невдоволення народу. Про це 
йдеться у заяві речниці ради на-
ціональної безпеки США кейтлін 
Гайден, оприлюдненій 20 січня.

«Уряд ослабив основи україн-
ської демократії, запровадивши 
кримінальну відповідальність за 
мирні протести та позбавивши 
громадянське суспільство та 
політичних опонентів демокра-
тичного захисту, наданого їм за-
коном», – йдеться у заяві.

Адміністрація президента 
США закликає уряд України 
«вдатись до кроків, які дадуть 
Україні кращий шлях вперед». 
Такими кроками може бути «ска-
сування антидемократичних 
законів, ухвалених останніми 
днями, виведення міліцейських 
спецпризначенців з центру ки-
єва та початок діалогу з політич-
ною опозицією».

«Зі своїх перших днів Май-
дан відзначався духом нена-
сильства, і ми підтримуємо за-
клик політичних лідерів опозиції 
відновити цей принцип. США 
продовжуватимуть розгляда-
ти додаткові кроки – включно із 
санкціями у відповідь на засто-
сування сили», – йдеться у заяві.

БІЛИЙ ДІМ 
ОПРИЛЮДНИВ ТЕКСТ 

ЯДЕРНОЇ УГОДИ  
З ІРАНОМ

Уряд Сполучених Штатів опри-
люднив короткий виклад уго-

ди, яку цього місяця досягнуто з 
іраном у справі обмеження його 
ядерної програми. В документі, 
оприлюдненому 16 січня Білим 
домом, подано графік інспек-
цій іранських ядерних об’єктів 
представниками Міжнародно-
го агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ), яке є установою оон. 
У ньому подано також деталі 
пом’якшення санкцій щодо ірану 
навзамін на замороження дея-
ких частин іранської ядерної про-
грами.

Шестимісячна угода між 
іраном з одного боку, та Спо-
лученими Штатами, Вели-
кою Британією, німеччиною, 
Францією, росією та китаєм, 
з другого, стала чинною 20 
січня і має на меті запевнити 
міжнародну громадськість, що 
іран не намагається вигото-
вити ядерну зброю. Протягом 
того періоду представники 
згаданих країн докладатимуть 
зусиль для опрацювання все-
охопної та остаточної угоди. 
Білий дім оприлюднив доку-
мент у відповідь на заклики з 
боку конгресу США та різних 
громадських організацій, які 
закликають до більшої прозо-
рості щодо самої угоди.

БАРАК ОБАМА 
ЗАБОРОНИВ СТЕЖИТИ 
ЗА ЛІДЕРАМИ КРАЇН-

СОЮЗНИЦЬ
Президент США Барак оба-

ма 17 січня оприлюднив 
основні положення реформи 
Агентства національної безпе-
ки (АнБ). Зокрема, обама ого-
лосив про заборону спецслуж-
бам здійснювати стеження за 
лідерами дружніх  Сполученим 
Штатам держав. За оцінками 

джерел у Білому домі, цей захід 
може торкнутися щонайменше 
10 країн.

Стосовно ж стеження за 
рядовими громадянами, оба-
ма розпорядився зобов’язати 
спецслужби отримувати судо-
вий дозвіл на прослуховування 
перед тим, як починати якесь 
збирання інформації, а також 
розширив права телекомуні-
каційних компаній стосовно 
оприлюднення фактів запи-
тів з боку спецслужб. Прези-
дент також заявив, що під час 
стеження за терористичними 
організаціями віднині прослу-
ховуватимуться тільки дзвінки, 
безпосередньо пов’язані з те-
рористами. обама також по-
обіцяв, що уряд США щороку 
визначатиме пріоритети роз-
відки, в тому числі уточнятиме 
об’єкти збирання інформації. 

ЕДВАРД СНОУДЕН – 
АГЕНТ РОСІЙСЬКИХ 

СПЕЦСЛУЖБ?

Американські конгресмени 
запідозрили росію в надан-

ні допомоги Едварду Сноудену 
в збиранні інформації про ді-
яльність Агентства національної 
безпеки (АнБ). Про це заявив 19 
січня в інтерв’ю телеканалу nBC 
член республіканської партії, го-
лова комітету Палати представ-
ників з питань розвідки Майкл 
роджерс.

Він повідомив про розслі-
дування, яке ведеться з метою 
з’ясувати, чи не причетна росія 
до діяльності Сноудена. Про те, 
коли розпочалося розслідуван-
ня, а також про попередні його 
результати М.роджерс не по-
відомив.

За його словами, в амери-
канському конгресі підозрю-
ють, що Сноуден збирав дані 
про АнБ не самотужки, а за 
сприяння спецслужб росії. Зо-
крема, багато питань виника-
ють довкола факту, що «дещо з 
того, що він зробив, було вище 
за його технічні можливості», 
сказав роджерс. Що саме ма-
ється на увазі, конгресмен не 
пояснив. 

окрім того, підозрілим ро-
джерс назвав і те, що Сноуден 
знайшов притулок саме в росії. 
Такі самі підозри висловив в 
інтерв’ю телеканалу aBC news 
голова комітету з національної 
безпеки Палати представників 
Майкл Маккол. Він заявив, що 
переконаний: Сноуден під час 

роботи в АнБ співпрацював з  
російською розвідкою.

КОЛИШНЬОГО 
ГУБЕРНАТОРА ВІРДЖИНІЇ 

ЗВИНУВАТИЛИ  
В КОРУПЦІЇ

колишньому губернатору 
штату Вірджинія Бобу Мак-

доннелу та його дружині Морін 
Макдоннел  21 січня пред’явлено 
обвинувачення в корупції. За 
даними слідства, Макдоннел та 
його дружина незаконно отри-
мували дорогі подарунки від 
Джонні Вільямса, керівника ком-

панії Star Scientific, виробника 
біологічно активних домішок. 
Бізнесмен оплачував поїздки 
родини губернатора для гри в 
гольф, дозволяв їм зупиняти-
ся в своєму домі й подарував 
Макдоннелу годинник rolex (за 
законами штату Вірджинія, всі 
подарунки посадові особи пови-
нні декларувати). Також Вільямс 
допомагав дружині колишнього 
губернатора, оплачуючи шопінг-
тур до нью-Йорку, під час якого 
вона зробила закупів на 20 тисяч 
доларів. нарешті, подружжя нео-
дноразово просило Вільямса по-
зичити їм гроші на різноманітні 
цілі, в тому числі 15 тисяч доларів 
на весілля їхньої доньки.

колишній губернатор обви-
нувачення в корупції заперечує. 
За словами Макдоннела, він 
повернув Вільямсу усі борги, і 
бізнесмен ніколи не намагався 
мати якусь вигоду від дружби з 
губернатором. якщо подружжя 
Макдоннелів визнають винним, 
їм загрожує штраф до мільйона 
доларів і тюремний термін. 

ДВІ АМЕРИКАНКИ 
ВБИЛИ ДІТЕЙ ПІД ЧАС 
СЕАНСУ ЕКЗОРЦИЗМУ

Поліція каунті Монтгомері 
(штат Мериленд) зааре-

штувлала двох жінок за вбив-
ство двох дітей під час сеансу 
екзорцизму (вигнання демонів).

21-річна Моніфа Сенфорд 
й 28-річна Закія Евері завдали 
численних ножових поранень 
двом дітям Евері – дворічній 
дівчинці й 1-річному хлопчику, 
які від отриманих ран померли. 
Двох інших дітей Евері, котрим 
було 5 і 8 років, шпиталізовано.

Поліція довідалася про зло-
чин, котрий було скоєно 17 січ-

ня, завдячуючи телефонному 
дзвінку одного із сусідів жінок. 
чоловік побачив кров у авто-
мобілі, припаркованому біля 
будинку, і ніж на сидінні. При-
бувши на місце, поліцейські 
знайшли тіла дітей в будинку 
й зуміли затримати Евері, ко-
тра почала тікати. іншу жінку, 
яка брала участь у сеансі ек-
зорцизму, було поранено. Її 
доставили до шпиталю, однак 
після надання медичної допо-
моги заарештували.

Жінок обвинувачують у двох 
епізодах убивства й двох за-
махах на вбивство. Вони пере-
бувають під вартою без права 
виходу з тюрми під заставу. Ве-
деться слідство.

У БИТВІ ЗА «ОСКАР»

16 січня актор крис Гемсворт 
і президент Академії кіно-

мистецтва Шерил Бун Айзекс 
оголосили зі сцени театру Се-
мюела Голдвіна в Беверлі-Гілс 
(штат каліфорнія) список номі-
націй за 2013 рік.

Фаворитами чергових оска-
рівських перегонів тепер вже 
офіційно названо «Аферу по-
американськи» Дейвида рас-
села, «Гравітацію» Альфонсо 
куарона й «12 років рабства» 
Стіва Макквіна. Перші дві кіно-
стрічки дістали по 10 номіна-
цій, а остання – дев’ять. окрім 
того, на кращий фільм 2013 
року претендують ще 6 фільмів 
– «капітан Філіпс», «Даллась-
кий клуб покупців», Вона», «не-
браска», «Вовк з Волл-стріт» й 
«Філомена».

У режисерській категорії но-
мінації на «оскара» дісталися: 
Дейвиду расселу, Альфонсо 
куарону, Александеру Пейну, 
Стіву Макквіну й Мартіну Скор-
сезе.

на звання кращого актора 
року претендують: Брюс Дерн, 
кристіан Бейл, Леонардо ді ка-
пріо, чиветель Еджіофор й Ме-
тью Макконагі. Серед актрис 
до фінальної п’ятірки пробили-
ся: Мерил Стрип, Сандра Бул-
лок, Емі Адамс, кейт Бланшет і 
Джуді Денч.

кращим іноземним фільмом 
на церемонії вручення премії 
«оскар», яка відбудеться 2 бе-
резня у видовищному центрі 
Dolby в Лос-Анджелесі, можуть 
стати італійська кінострічка 
«Велика краса» режисера Па-
оло Соррентіно, «Полювання» 
данського майстра Томаса 
Вінтерберга, бельгійська ме-
лодрама «розімкнуте коло», 
фільм палестинця Гані абі-Аса-
да «омар» і камбоджийська 
стрічка «Зникле зображення».   

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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Неділя, 9 березня 2014 р.,  
о 3-й годині по полудні
У залі Українського Народного Дому
За адресою: 140 Second Avenue, New York
Вступ – $35.00

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТИЧНА СТУДІЯ 
НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ  

ІВАНА БЕРНАЦЬКОГО В НЬЮ-ЙОРКУ

ДО 200-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВИСТАВА  
«ГАЙДАМАКИ»

Інсценізація Леся Курбаса
Режисер – Народний артист України  
Іван Бернацький Спонсори вистави:

Українська Федеральна  
Кредитова Кооператива  

«Самопоміч» у Нью-Йорку
Український Народний Дім

Українська крамниця «Арка»
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нова виставка художника
МИХАЙЛА БАРАБАША

20 січня – 1 березня
у кав’ярні ELSEWHERE ESPRESSO,
335 E 6th Street (between 1st&2nd Ave), New York
Tel: (646) 476-3173

Кожного четверга о 4-й годині по полудні 
зустріч з мистцем за горнятком кави

mykhaylo.barabash@gmail.com

Надвечір’я в Нью-Йорку
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у гроМаді

Серед вимог, з якими укра-
їнці прийшли до оон, 

насамперед  проведення 
екст ренного засідання ради 
Безпеки, присвяченого пи-
танню кризи в Україні та тра-
гічній загибелі людей під час 
вуличних протестів у києві. 

на Євромайдан підтрим-
ки зібралися й українці Порт-
ленду (штат орегон).

А в столичному Вашингто-
ні активісти Євромайдану 22 
січня пікетували посольство 
німеччини та представни-
цтво ЄС з вимогами запро-
вадити санкції до україн-
ських посадовців, які чинять 
насильство в Україні. До 
учасників акції протесту вий-
шов консул німеччини кнут 
Абрагам, який, вислухавши 
їхні вимоги, запевнив, що в 
ЄС уважно стежать за поді-
ями в Україні й збираються 
відреагувати якнайшвидше.

Фото Василя Лопуха

ВіЧНА ВійНА 
що відбувається там 
 на Майдані?
під ці перестуки барабанні
що в тім повітрі 
 горить і горить?
знову війна але хто 
 з гемороєм
навіть не стане 
 останнім героєм
хай барабан не мовчить!
 
ця барикадна війна 
 серед міста
кров убієнних тиха і чиста
сніг їх бинтує й оплаче 
 їх сніг
навіть не ті що 
 кидають запали
навіть не ті що півночі 
 співали
перепросивши себе і святих

снайпер стріляє 
 січневого ранку
падає сніг 
 в продірявлену рану
значить війна 
 і ніхто не відступить
бо на Грушевського – 
 лінія фронту
дим набивається носом 
 і ротом
і на морозі тріскають губи

значить повітря 
 яке ми вдихнули
не для легень – 
 а для крил що відчули
тепле це серце – 
 прибите до снігу
хай барабани 
 вистукують марші
слава хто серце 
 підставив першим
під барикадну кригу

слава студентці 
 з гарячим чаєм
поглядам цим мужнім 
 й печальним
тим що стоять під вогнем 
 як стіна
скінчиться й ця 
 міліцейська облава
всім убієнним пам’ять 
 і слава
вічная пам’ять
і вічна війна!

Василь Махно
Нью-Йорк, 

22 січня 2014 р.

автоМайдан у ФіладЕлЬФії: 
ПрИЄднуйтЕсЯ!

«Усіх бажаючих запрошує-
мо зібратися біля Українського 
освітньо-культурного центру 
(УокЦ) за адресою: 700 Cedar 
road, Jenkintown, Pa, о 2:30  
годині по полудні. Звідси, о 3-й 
годині по полудні однією коло-
ною автомобілів вирушаємо 
по Broad St. до City Hall у центрі 

міста, а потім до Independence 
Mall. кінцевим пунктом мар-
шуруту стане Собор непороч-
ного Зачаття (827 n Franklin St, 
Philadelphia, Pa 19123), де всі 
бажаючі зможуть взяти участь 
у молебні за соборну та неза-
лежну Україну. 

Запрошуємо всіх, хто має 
власне авто, й тих, хто не має: 
кожен зможе приєднатися до 
інших активістів», – говорить-
ся у зверненні організацій-
ного комітету «Автомайдан у 
Філадельфії». 

Підтримаймо Україну в цей 
критичний для неї час! 

5 лЮтого – дЕнЬ українИ  
на каПітолійсЬкоМу Пагорбі

Під час зустрічей  йтиметь-
ся, зокрема, про запро-

вадження санкцій до пред-
ставників режиму януковича, 
розширення «списку Магніт-

ського», російську економіч-
ну агресію стосовно України, 
реальну підтримку громадян-
ського суспільства в Україні.

 Закликаємо всю українську 
громаду звертатися з цими 
пропозиціями та рекомендаці-
ями до конгресменів своїх міс-
цевих округів.

Бажаючих взяти участь у «Днях 
України» у Вашингтоні прохання 
звертатися до Української наці-
ональної інформаційної служби 
(УніС) за телефоном: (202) 547-
0018 або електронною поштою 
на адресу: unis@ucca.org

Прес-служба УНІС

5 лютого, в середу, у 
столичному Вашингтоні від-
бу  деться традиційний «День 
України». Ми матимемо ще 
одну нагоду зустрітися з 
представниками американського 
уряду й Конгресу, щоб обговорити 
ситуацію в Україні, яка щодня, 
щогодини, щохвилини стає 
дедалі критичнішою. 

У неділю, 26 січня, органі-
заційний комітет Євромайдану 
у Філадельфії (штат Пен-
сильванія) організовує Авто-
майдан.

колИ нЕсПравЕдлИвістЬ стаЄ ЗаконоМ,  
ПовстаннЯ стаЄ обов’ЯЗкоМ

Український конґресовий 
комітет Америки (УккА) за-

кликає уряд Сполучених Шта-
тів Америки і його союзників 
застерегти росію та її агентів 
проти будь-яких актів втручан-

ня у події, що відбуваються в 
Україні. Ми ще раз нагадуємо 
про Тристоронню угоду 1994 
року, згідно з якою США на-
дають громадські та політичні 
гарантії безпеки, коли безпека 
України є під загрозою, в об-
мін на зобов’язання України 
відмовитися від своєї ядерної 
зброї та її приєднання до До-
говору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї (ДняЗ), як 

неядерної держави. Це вклю-
чає підтримку територіаль-
ної цілісності та суверенітету 
України з боку США та неза-
стосування сили.

Український конґресовий ко-
мітет Америки звертається до 
всіх людей доброї волі підтри-
мати український народ у його 
боротьбі за демократію. Зате-
лефонуйте своїм сенаторам і 
конгресменам у Сенаті й Палаті 

представників зараз! Вимагай-
те санкцій вже сьогодні!

Сьогодні для України, яка 
протистоять тиранії, що руйнує 
її майбутнє та майбутнє нових 
поколінь, актуальні слова То-
маса Джеферсона: «коли не-
справедливість стає законом, 
повстання стає обов’язком».

Додаткова інформація на 
сайті:www.ucca.org

Прес-служба УККА

У ці тривожні трагічні дні 
українська Америка стоїть 
пліч-о-пліч з народом України.

оон, нЕ МовЧИ, дій!
22 січня українці Ве-

ли кого Нью-Йорка пікету-
вали штаб-квартиру Орга-
ні зації Об’єднаних Націй, 
закликаючи допомогти 
при пинити терор режиму 
Януковича в Україні та 
налагодити мир та спокій в 
Українській державі. 

На знімках: учасники пікету біля стін штаб-квартири ООН у Нью-йорку
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У різдвяно-новорічні дні ори-
гінальний зимовий фес-

тиваль «від Вірляни Ткач» вже 
став традиційним. Так само 
традиційно кожен фестиваль, 
організований нею, крім  но-
вих зустрічей й відкриттів, 
залишає після себе великий 
матеріал для думання. як це 
завжди буває з модерним екс-
периментальним мистецтвом.

Цьогорічне триденне свят-
кове дійство під назвою «Світ-
ло і тіні: фестиваль нового 
мистецтва, музики, перфор-
мансу, поезії та відео» в Укра-
їнському інституті Америки 
загадувало загадки букваль-
но «від порога». Перш, ніж 
піднятися на другий поверх, 
де стояла, так би мовити, 
головна театральна сцена, 
треба було пройти через вір-
туальний «березовий гай» 
Володимира клюзка й помір-
кувати на тему дороги, вдив-
ляючись у кадри відеофільму 
катерини Бабкіної й Сергія 
Гвоздика. Піднявшись схода-
ми на другий поверх, знову ж 
таки спробувати  осмислити  
мистецькі образи, списані з 
життя, на  картинах і в уявлен-
ні відомого в громаді худож-
ника Петра Грицика.

Дорогою на поверх третій 
на вас чекала галерея фото-
художника олександра Хан-

таєва «Гуцульська коляда». 
Й всі ці мистецькі пошуки, 
традиційні й нетрадиційні, на 
третьому поверсі немов увін-
чувала ікона-писанка відомої 
писанкарки Софійки Зєлик, 
оригінальна і за формою, і за 
манерою виконання: Мати 
Божа в чорно-білих відтінках 
філігранно виписана на гігант-
ському яйці незвично круглої 
форми. Увінчувала й водночас 
давала відповіді на багато за-
питань та загадок, які здава-

лися незбагненними кількома 
поверхами нижче.

 Поряд з цим «стаціонарним 
мистецтвом» упродовж трьох 
днів відбувалися  концерти, 
поетичні читання, балет, ляль-
ковий театр, художні майстер-
ні... 

До участі  у фестивалі  його 
головні організатори й ко-
ординатори Вірляна Ткач та 
Володимир клюзко запро-
сили талановитих представ-
ників візуального мистецтва 

як українського, так і неукра-
їнського походження: юліана 
китастого, Ванду Фипс,  Аню 
Фаріон, Анет Фрідман, Джун 
кім, Ватоко Уено, катю Горо-
ховську, Міхаїла Шрагу, Боба 
Голдмана... Включно з худож-
ницею кулінарного мистецтва 
олесею Лев, яка традиційно 
приготувала традиційні  укра-
їнські страви, але у вишукано-
модерному стилі.

Цьогорічний мистецький 
фестиваль став можливим 

завдячуючи щедрій підтрим-
ці  Федеральної кредитової  
кооперативи «Самопоміч» 
у нью-Йорку, компанії «ко-
ка-кола», Global Commitment 
Foundation, спеціальних фун-
дації та фондів департаментів 
культури міста й штату нью-
Йорк та численних шануваль-
ників мистецької групи «яра» 
під керівництвом Вірляни Ткач.

 На знімках: фрагменти 
фестивалю «Світло і тіні»

 Фото К. Кава 

у гроМаді

МуЗЕй іМЕні ПатріарХа МстИслава отрИМав ріЗдвЯні дарункИ

У неділю, 12 січня, влади-
ка Даниїл відвідав пара-

фію Святих Архистратига 
Михаїла та мученика юрія, 
ділячись із вірними радіс-
тю різдвяних святкувань. на-
стоятель парафіяльної гро-
мади протоієрей Євген кумка 
привітав владику серед його 
вірних та закликав усіх до щи-
рої молитви у храмі. 

«наш Спаситель учить нас, 
що милосердя, прощення, ра-
дість, мир та справедливість 
насправді існують, а не є тільки 
мріями. Вони є дійсними, тому 
що Христос, який народився у 
Віфлеємі, є правдивим уособ-
ленням милосердя, прощення, 

радості, миру та справедли-
вості. і це є справжні різдвяні 
подарунки, щиро дані нам тим, 
чиє різдво ми смиренно та з 
радістю святкуємо»,– сказав у 
святковій проповіді владика. 

Перебуваючи з архиєрей-
ським візитом в парафії Свя-

тої Великомучениці катерини 
в грудні 2013 року, владика 
Даниїл мав цікаву зустріч із ні-
ною Булавицькою, дружиною 
відомого українського худож-
ника олекси Булавицького, 
яка, дізнавшись із засобів ма-
сової інформації та церковних 

видань про спорудження му-
зею імені Патріарха Мстисла-
ва в митрополії УПЦ США, за-
пропонувала для історичного 
та освітнього комплексу УПЦ 
США щирий дарунок – мис-
тецькі полотна свого чоловіка. 
отож, в неділю, 12 січня, від-

булася офіційна зустріч із ні-
ною Булавицькою та Андрієм 
Булавицьким, сином покійно-
го художника, під час якої було 
вручено 14 унікальних худож-
ніх робіт олекси Булавицько-
го. 

Завершуючи свою подорож 
до Міннеаполісу та ділячись 
із парафіянами двох міст око-
лиці радістю про отриманий 
дар, владика Даниїл отримав 
повідомлення що ще одна 
родина вирішила зробити 
дарунок для музею. Тамара 
неприцька, дружина покій-
ного Бориса неприцького, 
передала музею дві картини 
українського художника Мелі-
хова, автора відомої картини 
“Молодий Тарас Шевченко 
в студії карла Брюллова.”

Адміністрація музею імені 
Патріарха Мстислава, історич-
ного та освітнього комплек-
су Української православної 
церкви США висловили щиру 
вдячність добродіям за їхні 
дари та внесок у збереження 
та розвиток надбань україн-
ського народу як у діаспорі, так 
і в Україні.

Прес-служба УПЦ США

Відразу після суворих 
зимових заметілей у центрі 
та на сході Сполучених 
Штатів Америки відбулас
я довгоочікувана подорож 
голови Консисторії Української 
православної церкви США 
преосвященного єпископа Да-
ниїла до Міннеаполісу (штат 
Міннесота) для виконання 
подвійної місії. 

світло та тіні: новЕ МИстЕЦтво «ЯрИ»
17-19 січня мистецька 

група «Яра» під художнім 
керівництвом Вірляни Ткач 
провела в Українському 
Інституті Америки фестиваль 
нового мистецтва, музики, 
перформансу, поезії та відео.

На знімку (зліва направо): протоєрей Петро Сівко, преосвященний владика Даниїл, Ніна Булавицька та 
Андрій Булавицький під час передачі в дар мистецьких полотен для музею імені Патріарха Мстислава
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наша історіЯ

З 1999 року 22 січня, в 
день проголошення Акту 
возз›єднання Української Народної 
Республіки й Західноукраїнської 
Народної Республіки, що відбулося 
в 1919 році, в Україні відзначається 
День Соборності. Нинішнє ж свято 
стало кривавим днем протистояння 
повсталого народу й злочинної 
влади. У Києві пролилася людська 
кров. Брехлива влада стверджує, 
що протестувальників убив... 
снайпер з НАТО. В такі дні не 
хочеться вимовляти й писати навіть 
саме слово «свято», яке на 23-
му році незалежності стало днем 
кривавої бійні. Минуло майже 100 
літ, а українці так і не вибороли 
по-справжньому вільну, незалежну 
соборну Україну. Нехай же краще 
за будь-які слова розкажуть про те, 
що відбувалося в Україні 22 січня 
1919 року й напередодні, історичні 
фотографії з брошури  Українського 
інституту національної пам’яті  
«Акт Злуки Української Народної 
Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки: світлини, 
мапи, документи», виданої в Києві 
2008 року.

дЕнЬ ЗлукИ ЧЕрЕЗ Фотооб’ЄктИв

Проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 р. Знято з дзвіниці Софійського собору, на 
горизонті видно ще не зруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий монастир

Майдан зразка 1919 року. Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення Акту 
Злуки УНР і ЗУНР. У центрі – Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 22 січня 1919 р.

Демонстрація на розі вулиці Хрещатик й Бібіковського (нині – Шевченка) бульвару в Києві. 
Березень 1917 р. Знято з Бессарабського ринку. Донедавна на цьому місці стояв скинутий 
повсталим народом пам’ятник комуністичному ідолу Ульянову (Леніну)

Святкування Дня Злуки УНР і ЗУНР в Калуші на Станіславівщині  (нині – івано-
Франківщина). Січень 1919 р.

Мітинг на вулицях Києва з нагоди проголошення Української Народної Республіки. 7 
листопада 1917 р.
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дзеркало МИ – УКРАЇНЦІ
Пошли нам, Боже, нині Богунів, 
Щоб вберегли омріяну Державу,  
Щоб виростили лицарських синів, 
Щоб воскресили розіп’яту славу. 
Пошли Нечаїв через триста літ,  
Які б за волю стали до загину, 
Щоб мужністю знов потрясали світ,  
Щоб над усе любили Україну!

Євгенія Лещук
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 від штату до штату

Клуб перших леді Америки (зліва направо): Мішель Обама, Лора Буш, Гілларі Родем Клінтон, Барбара Буш, 
Розалін Картер 

Happy 50 Birthday!  

17 січня Мішель обама від-
святкувала свій 50-й день 

народження. А напередодні 
журналісти-любителі скан-
далів, розтиражували світом 
новину про те, що «перше по-
дружжя країни» розлучається. 
Приводом послужило ніби-то 
повідомлення, що Барак обама 
повернувся до Вашингтону піс-
ля різдвяних канікул на Гаваях 
лише з доньками, без дружини. 
Дружина буцімто залишила-
ся на теплих островах. Сама, 
вперше за все їхнє подружнє 
життя. Що б це могло означати? 
Перед очима відразу постав бі-
лосніжний дім у краю вічного 
літа, на пагорбі, з відкритими 
терасами, затемненими вікна-
ми й дивовижним краєвидом 
на океан. років п’ять тому, коли 
ми вперше побували в Гонолу-
лу, родичі спеціально повезли 
нас показати дім, де відпочи-
ває обама, ресторан, де оба-
ма любить їсти стейк, пляж, на 
якому обама любить засмагати 
й купатися...

Любителям світських га-
рячих новин довелося розча-
руватися, а Білому дому – пу-
блічно пояснювати, що Мішель 
справді залишилася на кілька 
днів на Гаваях разом зі своїми 
найближчими приятельками, і 
це – подарунок Барака обами з 
нагоди її 50-ліття.

напевне, тим, хто ніколи не 
був у «шкурі» першої леді Аме-
рики, навіть важко уявити, що 
найжаданішим дарунком на 
день народження може бути 
просто ковток свободи – без 
протоколу, офіціозу, журналіс-
тів, прискіпливо наведених ка-
мер і допитливих очей мільйо-
нів співгромадян...

Перша леді – не посада, але 
в Америці від неї завжди чека-
ють суспільно значущої ролі. і 
Мішель таку роль виконує: спо-
чатку вона розпочала кампанію 
проти ожиріння, за здоровий 
спосіб життя «Давайте рухати-
ся!», потім зайнялася працевла-
штуванням ветеранів збройних 
сил США, тепер – вищою осві-
тою, намагаючись відчинити до 
неї двері дітям з непривілейо-
ваних сімей. Буквально напере-
додні 50-річного ювілею вони з 
Бараком зібрали в Білому домі 
більш як сотню президентів 
американських університетів, 
щоб поговорити про те, як до 
2020 року перетворити США на 
світового лідера за кількістю уні-
верситетських випускників. 

Познайомилися вони в одній 
з юридичних компаній чикаго. 
Мішель уже тоді мала прінстон-
ський диплом і ступінь доктора 
права, отриманий у Гарвард-
ському університеті. Збли-

зилися завдяки захопленню 
творчістю Стіва Вандера, через 
три роки одружилися. «Барак 
ніколи не обіцяв, що наше жит-
тя буде розкішним, але завжди 
казав, що воно буде цікавим, 
– свого слова він дотримав», 
– згадує цілком серйозно Мі-
шель. Більше того, добившись 
у 2012 році переобрання, Барак 
обама у першій же переможній 
промові сказав: «я ніколи не 
став би тим, ким я є сьогодні, 
без цієї жінки, яка 20 років тому 
погодилася вийти за мене за-
між. Дозвольте я скажу публіч-
но: «Мішель, я люблю тебе, як 
ніколи!»

Правда, сьогоднішні показ-
ники популярності першої леді 
в Америці вищі, ніж у її чоловіка. 
Але першість у цьому належить 
не їй. У 1939 році Елеонора  руз-
вельт за всіма соціологічними 
опитуваннями обігнала в попу-

лярності свого чоловіка –одно-
го з найвидатніших президентів 
Америки: її діяльність схвалили 
67 відсотків опитаних, тоді як 
діяльність Франкліна рузвель-
та – лише 58. Американці Еле-
онору рузвельт любили, але й 
співчували їй також. Пригаду-
ється, як під час відвідин ме-
моріального обійстя Франкліна 
Делано рузвельта – єдиного 
чотириразового президента 
США, нас здивувало, що за дві 
милі від «великого дому» руз-
вельтів окремо стоїть ще й дім 
Елеонори рузвельт – Vall– kill 
Cottage, споруджений первісно 
як фабрика, а потім перебудо-
ваний на будинок у данському 

колоніальному стилі. Всі біо-
графічні довідники підкреслю-
ють, що перша леді називала 
його «єдиним своїм власним 
домом». Вона часто любила тут 
відпочивати, а після смерті чо-
ловіка переселилася в Vall– kill 
Cottage назовсім.

Елеонора рузвельт вийшла 
заміж за Франкліна Делано 
рузвельта, коли їй було всього 
19 років. Дещо закомплексова-
на через свою зовнішність, але 
дуже освічена й енергійна ді-
вчина стала дружиною одного з 
найбільших  політиків ХХ століт-
тя й народила йому 6 дітей. Але, 
дізнавшись одного разу про по-
дружню зраду, Елеонора біль-
ше ніколи не переступила поріг 
їхньої спільної спальні. «я можу 
пробачити, але не забути...» 
Щоб внутрішньо не померти, 
вона знайшла себе в громад-
ській діяльності. Здавалось, 

Елеонора рузвельт розпочала 
«тиху революцію» у Білому домі 
й почала використовувати ста-
тус «першої леді» для пропа-
ганди ідей руху за громадянські 
права. Її активна громадська 
діяльність викликала гостру 
критику з боку політичних опо-
нентів рузвельта, які вважали її 
поведінку просто скандальною. 
У 1940-х роках вона стала од-
нією із засновниць впливової 
сьогодні правозахисної гро-
мадської організації Freedom 
House, брала учать у створенні 
оон. Згодом очолила комісію 
оон з прав людини та комітет 
із захисту прав жінок при адмі-
ністрації Джона кеннеді. і це в 

той час, коли найвища посада, 
на яку могла розраховувати 
жінка, була секретар. Улюбле-
на бабуся Америки, як її ще ін-
коли називають, була однією з 
найбільш шанованих видатних 
осіб ХХ сторіччя і невичерпним 
джерелом натхнення для своїх 
наступниць.

Перших леді було багато, але 
лише одна з них удостоїлась 
титулу «першої леді всього сві-
ту» – сказав про Елеонору руз-
вельт президент Гаррі Трумен. 

А от Гілларі родем клінтон 
була першою, хто відкрито кинув 
виклик традиційним уявленням 
про роль та місце першої леді в 
країні. Після переїзду клінтонів 

у Білий дім вона отримала влас-
ний офіс у Західному крилі се-
ред старших співробітників ад-
міністрації. Безпрецедентно для 
першої леді! Білл клінтон обго-
ворював з нею всі складні полі-
тичні питання, хоча сама Гілларі 
завжди підкреслювала, що вона 
лише один з кількох його радни-
ків. Вона брала активну участь у 
розробці законів і навіть очоли-
ла спеціальну групу з питань ре-
формування системи охорони 
здоров’я. однак справді оцінити 
Гілларі клінтон американці змо-
гли лише під час секс-скандалу 
з Монікою Левінськи. Тоді вона 
публічно підтримала свого чо-
ловіка та використала весь свій 
вплив серед демократів, щоб 
не допустити його імпічменту. 
Гілларі клінтон називають най-
впливовішою господинею Біло-
го дому в історії США, яка однак 
ніколи не ігнорувала традиційні 
обов’язки першої леді. якби там 
не було, цей статус виявився 
лише початком її самостійної 
політичної кар’єри. недаремно 
ж Гіларі родем клінтон – єдина з 
перших леді, хто не забрав сво-
го дівочого прізвища з офіційно-
го підпису. 

У Вашингтоні в галереї при 
національному музеї амери-
канської історії нам вдалося 
оглянути унікальна виставку, на 
якій було представлено шати 
перших леді  Америки за остан-
ні 100 років. Видовище дає ба-
гато інформації для роздумів, 
оскільки до середини минулого 
століття перші дами питання-
ми особистих іміджмейкерів 
не дуже захоплювалися й біль-
шість суконь свідчать про влас-
ний смак або його відсутність. 

на виставці можна було по-
бачити білу шифонову сукню 
Шенет Тафт, яку вона одягала 
на інавгурацію в 1909 році, ро-
жевий костюм Елеонори руз-
вельт з того ж торжества 1945 
року... 

FLOTUS: дружИна  
ЧИ  саМостійна Фігура?

Наша довідка: Перша леді США (First Lady of the United States – скорочено FLOTUS) – титул головної 
господині Білого дому, обов’язки якої традиційно виконує дружина чинного президента, але іноді він 
надається жінці, яка не є дружиною Президента – у випадках, коли президент не був одружений, овдовів 
або дружина не могла виконувати обов’язки першої леді.

У Конституції США немає жодних згадок ані про статус «першої леді» у системі влади, ані про її 
обов’язки. «Першу леді» не вибирають, вона не має офіційно затверджених обов’язків й не отримує 
жодної державної платні.

Традиційно вона присутня на багатьох офіційних і державних церемоніях, як у супроводі Президента, 
так і замість нього, а також проводить велику громадську роботу. В коло її обов’язків також входить 
піклування про всі церемонії в Білому домі. У першої леді є свій штат службовців-радників, включаючи 
громадського секретаря, прес-секретаря, головного флориста та шеф-кухаря. Офіційного звучання це 
слововсполучення набуло в 1930-ті роки й саме із США поширилося  на інші країни світу. 

Дружину віце-президента США  називають «другою леді Америки», однак цей титул прижився менше.
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Ненсі й Рональд Рейгани: завжди разом 

З бронзовими Елеонорою та Франкліном Рузвельтами на їхньому 
меморіальному  обійсті в Гайд-парку (штат Нью-йорк)

Для першої леді Жаклін Кеннеді мода стала однією з тих сфер 
суспільного життя, в якій її вплив був найбільшим

Гілларі Родем Клінтон – єдина з перших леді, хто не забрав свого 
дівочого прізвища з офіційного підпису 

Зрозуміло, більшість екс-
позиції присвячено гардеробу 
найстильнішої першої леді  – 
Жаклін  кеннеді. За скромни-
ми підрахунками біографів, за 
час перебування в Білому домі 
Жаклін замовила особисто-
му кутюр’є близько 30 суконь. 
Більшість рахунків оплачував 
свекор – Джо кеннеді-старший. 
Щоб не дратувати президента 
й задобрювати невістку за чис-
ленні зради чоловіка.

одна з ікон ХХ століття Жа-
клін (Джеккі) Бувьє (кеннеді), 
донька нью-йоркського банкі-
ра французького походження, 
виховувалась з дитинства як 
леді. Манери, освіта, характер, 
суворі обмеження...  Їй було 31, 
коли вона стала дружиною  най-
молодшого й найвродливішого 
в історії США президента. 

Джеккі не стала робити ре-
волюцій у Білому домі й мало 
цікавилася роботою чоловіка. 
Її головною цінністю була сім’я, 
але саме тут розгорнулися най-
більші баталії зі смертельними 
втратами. Першій леді випало 
пережити смертельні драми і 
нескінченні зради впродовж де-
сяти років шлюбу. 

Її не любили домогосподарки 
й захоплювалися модниці, саме 
мода пізніше стала однією з тих 
сфер суспільного життя, в якій 
вплив Джеккі був найбільшим. 
Під час знаменитого офіційно-
го візиту до Франції 1962 року 
Париж просто запаморочився 
від нарядів першої американ-
ської леді, а президент Шарль 
де Голь сказав: «Місіс кеннеді 
– надто велика коштовність на-
віть для президента США».

Здавалося, після смер-
ті чоловіка Джеккі, не дуже 
замислюючись, розчарува-
ла американців: перша вдо-
ва Америки вийшла заміж за 
грецького мультимільярдера 
Арістотеля онасіса. ім’я Жаклін 
Бувьє-кеннеді-онасіс хотіли 
забути, але не змогли – на-
стільки сильним був її шарм на 
неофіційній посаді першої леді 
США, попри те, що в суспільно-
му сенсі вона зробила для кра-
їни менше, ніж будь-яка інша 
дружина президента.

Парадне життя перших леді 
не завжди таке глянцеве, як 
на обкладинках журналів і пе-
ред об’єктивами кінокамер. У 
1948 році Джеральд Форд зро-
бив дівчині Бетті дивну пропо-
зицію: «я хотів би одружитися 
з тобою, але зможу зробити 
це лише восени. Причину по-
ясню пізніше». Причиною, 
з’ясувалося, були вибори до 
Палати представників й намі-
ри кандидата в конгресмени 
Джеральда Форда отримати 
більше голосів, одружившись 
на розлученій жінці й довівши 
тим самим свої сучасні погля-
ди. Бетті не образилася. Місіс 
Форд народила 3 синів і одну 
доньку й завжди дуже боліс-
но переживала захоплення 
чоловіка політикою. коли ж у 
результаті Вотергейтського 
скандалу Джеральд Форд став 
президентом, Бетті довелося 
несподівано й терміново при-
міряти «тогу» першої леді. Й 

вона настільки ввійшла в роль, 
що після  того, як її чоловік у 
1976 році програв президент-
ські вибори Джиммі картеру, 
надовго впала в депресію й 
пристрастилася до алкоголю. 
Але знайшла сили перебороти 
себе і в 1987 році опублікува-
ла книгу «Велике пробудження 
Бетті», в якому розповіла про 
успішне лікування й повернен-
ня до життя в центрі для ліку-
вання від алкоголізму, створе-
ному нею самою.

Пара акторів, яка поселила-
ся в Білому домі в неспокійні 
часи «зоряних воєн», «вісі зла», 
«падіння Берлінського муру», 
«рейганоміки», виявилася гід-
ною своєї епохи. Про вплив 
ненсі на рональда рейгана хо-
дили легенди. Залаштункова 
характеристика «занадто різка, 
але вольова і сильна» не зовсім 
збігалася з візуальним образом 
«Дюймовочки». Біографи по-
тім напишуть, що «вона завжди 
добивалася всього, чого хотіла 
–  чи то коханця, чи то прези-
дентської посади для свого чо-
ловіка». країна заздрила першій 
леді, побоювалася її й називала 
поза очі «залізна перша леді». 
«чи має дружина на Вас  вплив?» 
– не раз запитували рейгана 
журналісти.  «Певне, що має! – ні 
миті не замислююючись, казав 
він. – ніколи й ні з ким у житті я не 
був таким щасливим, як з нею. 
Мені її завжди не вистачає, коли 
ми в розлуці. Впевнений, якби 
я навіть продавав взуття, як це 
робив мій батько, вона і в цьому 
мені допомагала б...»

Ця залізна перша леді стала 
земною, відданою, терплячою 
дружиною, коли її чоловікові 
була потрібна звичайна що-
хвилинна турбота. У 1980 році 
рональд рейган став найстар-
шим за віком президентом 
Америки, а наступного пере-
жив майже смертельний замах 
на своє життя, ще через п’ять 
років йому зробили кілька опе-
рацій, лікуючи рак кишечника й 
аденому простати. А потім на-
стало забуття –тяжке захворю-
вання Альцгеймера й провал у 
свідомості, по суті, забрали в 
нього все минуле. В тому числі 
й ненсі, якої він не впізнавав, 
але вона залишалася з ним до 
останньої хвилини його земно-
го буття, тримаючи руку свого 
рональда в мить його смерті.

У 2007 році Монетний двір 
США почав випускати набір 
золотих монет з портретами 
перших леді на аверсі. коли у 
президента не було дружини, 
зображували емблему свобо-
ди, а на реверсі – президен-
та США. Такими залишилися 
в історії монети перших леді 
Томаса Джеферсона, Ендрю 
Джексона, Мартіна ван Бюрена 
і Джеймса Б’юкенена. 

Уперше титул «перша леді» 
було вжито в 1849 році на по-
хороні Доллі Медісон пре-
зидентом Закарієм Тейло-
ром. До того вживали  просто 
«Lady», «Mrs. President», «Mrs. 
Presidentress»; Марту Вашинг-
тон називали «Lady washington». 

У пресі він з’явився в лис-
топаді 1877 році, коли  журна-

лістка Мері Еймс в репортажі з 
інавгурації президента резер-
форда Гейза назвала Люсі Веб 
Гейз «First Lady of the Land». од-
наче першою жінкою, яку на-
звали першою леді офіційно, 
стала Геррієт Лейн – небога 
15-го президента США Джейм-
са Б’юкенена (єдиного в історії 
США неодруженого президен-
та, тому господинею багатьох 
імпрез в Білому домі була його 
племінниця).  В 1930-ті  роки це 
словосполучення набуло публіч-
ного вжитку й вийшло за межі 
США.

Бути першою леді – праця 
нелегка. Жінка, яка «пробуєть-
ся» на цей неофіційний пост, хоч 
і не вибирається, але має вели-
кий вплив на всю передвиборчу 
кампанію свого чоловіка. Її так 
само розглядають через збіль-
шувальне шкло й розкладають 
на атоми, зважуючи всі плюси 
й мінуси.

 Бути поряд з чоловіком, спо-
чатку кандидатом, потім пре-
зидентом, виховувати дітей, 
представляти країну й «тримати 
планку» саме так, як треба – не 
надто високо, щоб не затулити 
обтяженого владою чоловіка, 
але й не занизько, щоб відпові-
дати його висоті... 

Можливо тому, що за кожним 
великим чоловіком насправді 
стоїть велика жінка... 

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський



4 (263) Січень 23, 201422

ЧИ МожлИва в україні «вЕлИка коаліЦіЯ»?
У маніфесті Во «Май-

дан», що його оприлюднив 
олександр Турчинов 29 
грудня 2013 року, серед ін-
шого, сказано, що одним 
із завдань «Майдану» на 
найближчий час є «початок 
реальних, а не імітаційних 
переговорів між владою та 
Майданом». Для цього рада 
Во «Майдан» сформує по-
вноважну делегацію, яка 
матиме мандат на ведення 
таких переговорів.

Того ж дня блог олексія 
Гараня опублікував пропози-
цію олександра Сушка, екс-
перта з євроінтеграції, члена 
ради та її Програмної комісії, 
в якій мовиться, що йдеть-
ся »про початок реальних, а 
не імітаційних переговорів 
між владою та Майданом з 
метою формування пакету 
рішень, які були б спромож-
ні зняти гостроту політичної 
кризи й створити підвалини 
для подальшої нормалізації 
в країні».

не вдаючись в аналіз ці-
лого маніфесту, хотів би тут 
звернути увагу на те, що, 
принаймні поки що, серед різ-
них цілей, завдань і механізмів 
для їхнього здійснення немає 
згадки про концепт евенту-
альної великої урядової коалі-
ції.

очевидно, що це не є ви-
падковим. Велика коаліція, 
як цивілізована компромісна 
розв’язка, вимагає певного 
рівня політичної культури, 
що її в нормальних умовах 
мають партнери. У ситуаціях, 

коли в країні маємо такий по-
діл головних політичних сил і 
невелику різницю між ними 
у виборах, велика коаліція 
є потрібною і корисною, як 
це мало місце, наприклад, 
нещодавно в німеччині. не 
забуваймо, що серцеви-
ною політичної культури є не 
диктатура більшості чи мен-
шості, а гарантія політичних 
і соціальних прав, як електо-
ральної більшості, так і мен-
шості.

якщо ж йдеться про со-
вкову »політичну культуру» 
Партії регіонів, то тут важко 
говорити взагалі про будь-
яку культуру. Партія регіонів 
виразно «зарепрезентува-
ла» себе як мафіозно-бан-
дитське олігархічне твориво, 
яке безоглядно, через закрі-
плення вже створеного ним 
репресивно-терористичного 
режиму, прямує до встанов-
лення тоталітарної диктатури. 
У своєму засліпленні жадо-
бою збагачення і жорстокій 
«беспредєльній» ароганції, 
базованій на розбухлих по-
ліцейсько-військових силах і 
службах, ця влада готова не-
хтувати навіть багатотисячни-
ми демонстраціями на пло-
шах і вулицях столиці.

З цього приводу виникає 
запитання: чи взагалі можли-
во і варто та доцільно сідати 
з таким «партнером» за стіл 
переговорів і чого треба спо-
діватися від нього? Це, однак, 
окрема справа і тим не мен-
ше говорити треба, бо в пев-
них ситуаціях, як кажуть, слід 

говорити навіть з чортом… 
Тим більше, якщо ці перего-
вори мають бути реальними, 
а не імітаційними. немає часу 
чекати на зміну теперішного 
політичного менталітету олі-
гархату, яка кваліфакувала б 
його як нормального партне-
ра. Переговори треба вести 
з реальним партнером,таким 
, яким він є. Ба більше, пере-
говори якраз треба теж вести 
з прицілом змінити цей мен-
талітет, який в політичному 
житті постійно застосовує та 
практикує тільки насилля, об-
ман, фальсифікації, підкуп, 
шантаж, убивства та всі інші 
«доблесні» засоби й методи зі 
старого більшовицького арсе-
налу.Точніше, йдеться власне 
про те, щоб примусити його 
носіїв не вживати цих методів 
і практик. 

нещодавно інна Богослов-
ська, яка вийшла з фракції 
Партії регіонів і з самої партії, 
заявила, що на її думку у фрак-
ції є щонайменше 60 осіб, які 
не погоджуються з політикою 
януковича. Але вони не пішли 
її слідами, бо бояться, що їх 
просто зліквідують… не мож-
на виключати, що їхній страх 
(як і інших їм подібних) не ві-
чний, бо, як вказують деякі 
ознаки всередині партії та в 
електораті Пр, не все і всюди у 
них в порядку…

Слід теж мати на увазі, що 
проблема тут не лише в та-
кому здегенерованому мен-
талітеті самих владних кіл, а 
й у тому, що цей криміналь-
но-мафіозний менталітет не 

лише толерується, а й підтри-
мується певною кількістю сус-
пільства у східних і південних 
областях. іншими словами, це 
не проблема хвилевого мо-
менту, одних чи інших виборів, 
а певне тривале, хворобливе 
суспільно-політичне явище, 
що його дехто пояснює «іс-
торичним розвитком».Так чи 
інакше, але без його усунення, 
нейтралізації чи просто зміни, 
тобто без виключення його з 
політичного життя, цей «істо-
ричний продукт»і надалі зали-
шатиметься дезінтеграційним 
фактором у становленні нашої 
нації й держави. 

А щодо самих переговорів, 
то слід постійно пам’ятати: за 
януковичем та його командою 
стоїть Москва, як диригуючий 
«партнер», яка є засадничо 
проти будь-якої позитивної 
компромісної розв’язки в 
Україні. і як довго кремль 

диригуватиме Партією ре-
гіонів, усякі спроби компро-
місних розв’язок будуть ним 
саботуватись. Подібно як це 
сталось у свій час зі «спільним 
універсалом» ющенка і януко-
вича, чи пізніше з «інституцій-
но-кадровим домовленням» 
між Тимошенко і януковичем, 
за яким янукович мав стати 
президентом, а Тимошенко – 
головою уряду.

Так чи інакше, вже невдовзі 
побачимо, яким буде формат 
переговорів і чи в цьому про-
цесі виникне питання великої 
коаліції та чи взагалі вона буде 
можливою.

Анатоль Камінський

ПоставИМо ПаМ’ЯтнИк ЗіновіЮ 
красівсЬкоМу в МоршИні!

Вельмишановний пане ре-
дакторе!

Дозвольте засвідчити  пер-
сонально Вам та в Вашій осо-
бі колективу тижневика «нова 
газета» велику повагу й при-
знання.

Цього року в Україні від-
значатимуть 85-ту річницю з 
дня народження Зіновія кра-
сівського – відомого борця за 
незалежність України, провід-
ника оУн, поета, автора «не-
вольничих плачів».

Зіновій красівський був 
членом Гельсінської групи, од-
ним з творців Українського на-
ціонального фронту, тричі за-
суджений, провів в ув’язненні 
21 рік. Саме завдяки  його 
діяльності в Стрию в березні 
1990 року було піднято над 
міською радою синьо-жовтий 
прапор. 

на жаль, тільки місяць про-
жив Зіновій красівський у не-
залежній Україні. останні роки 
свого життя провів у Моршині 
на Прикарпатті й тут знайшов 
свій останній спочинок. Задля 
гідного пошанування пам’яті 

великого патріота України 
виникла ідея побудувати в 
Моршині йому пам’ятник. Від-
повідне рішенням Моршин-
ської міської ради схвалено 
28 березня 2013 року. За ре-
зультатами конкурсу, визнано 
кращим проект, запропоно-
ваний молодим скульптором 
Василем Заляском, земля-
ком Зиновія красівського 
(обоє вихідці з Долинського 
краю). оргкомітет оголосив 
збір коштів на спорудження 
пам’ятника, орієнтовна вар-
тість якого, за інформацією 
оргкомітету, становить 500 ти-
сяч гривень.

Відрадно, що для спору-
дження пам’ятника свої по-
жертви складають і українці, 
які живуть в США. Зокрема, 
щедрий доброчинний внесок 
зробив Володимир козак з 
нью-Йорка, з яким ми скон-
тактувалися, щоб подякувати 
за підтримку. Він наголосив, 
що до цієї справи долучилися 
б чимало українців Амери-
ки, однак бракує інформації. 
Ваші читаті підказали нам, що 

є в США газета, яка завжди 
підтримує такі проекти, тому 
звертаємося до Вас, пане ре-
дакторе, по допомогу.

Бажаючі долучитись до 
спору дження пам’ятника Зі-
новію красівському в Мор-
ши ні можуть перераху-
вати благодійні внески на 
рахунок 29244825509100 
МФо 305299 із зазначенням 
на платежі «на спорудження 
пам’ятника  З. красівсько-
му», картка «Приватбанку» № 
5167987209072483. 

крім того, добродійники, 
які мешкають у США, можуть 
звертатися до Володимира 
козака, якого наш організа-
ційний комітет уповноважив  
представляти його на теренах 
Америки та канади. Його те-
лефон: (917) 609-2862.

З найкращими побажання-
ми та вдячністю за увагу,

Сергій Дембовський, 
голова оргкомітету

Микола Воєвода, 
секретар 
Моршин, 

Львівська область

ПодаруйтЕ  
літИнЦЯМ 
«кобЗарі»

Шановні панове! Літин-
ський краєзнавчий музей 
ім. Устима кармалюка, як 
і все людство, готується 
до відзначення 200-річ-
чя з дня народження генія 
українського народу Тара-
са Григоровича Шевченка. 
В музеї готується постійна 
експозиція, присвячена цій 
знаменній даті. Звертає-
мось до вас з великим про-
ханням по можливості по-
дарувати музею «кобзарі» 
різних років і видавництв. 
Будемо щиро вдячні за ро-
зуміння й будь-яку допо-
могу. 

наша адреса: 22300 кра-
єзнавчий музей імені Усти-
ма кармалюка, вул. Устима 
кармалюка 5,  смт. Літин, 
Він ницька область, Україна.

Телефон: 011-38-067-
36-70-233.        

З повагою, 
Віра Ткач

директор музею
Літин,  

Вінницька область

Про «Мрії 
старої бабусі»

Шановна редакціє!
У числі 1 (260) ви тверди-

те, що Гілларі клінтон, яка, 
ймовірно, стане кандида-
том в президенти США від 
демократів, легко перемо-
же будь-якого республікан-
ського кандидата. «нова 
газета» є поважним видан-
ням, але не понижуйте га-
зету фантазіями, «мріями 
старої бабусі». Президент-
ські вибори відбудуться аж 
у 2016 році!

Принагідно залучаю чек 
на продовження перед-
плати. Бажаю вам міцного 
здоров’я та успіхів у всіх 
починаннях.

 З пошаною,
 Ярослав Колодій

Дженкінтавн, 
Пенсильванія

дИвИтИсЬ, 
ПлакатЬ і 
МовЧатЬ?
Шановний редакторе!
Мені здається, що цей 

вірш, який, можливо, й 
не є поезією, але вартий, 
щоб його всі ми прочита-
ли й задумались.

Когут Максим
Нью-Йорк

Поснули всі 
 у мареннях даремних
Ні кращого, ані добра нам 
 не видать
Як довго буде ще країна, 
 як наш Тарас казав:
«Дивитись, плакать   
 і мовчать!»
Чи є ще на Вкраїні Україна?
Як довго буде гнобить 
 нас тиран?
Ви хочете добра 
 для доньки й сина?
Невже ж вам не принизливо, 
що править вами хам?...
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Майстер з реставрації антикварних  
та виготовлення ексклюзивних Меблів,  
з багатим досвідом праці в провідній американській компанії шукає  
в нью-Джерзі та нью-йорку роботу за фахом або handyman, supervisor і т.ін.

тел:(862)371-7006; (862)371-7004;

шукаю ПРаЦюМистецька студія Михайла Барабаша у Нью-Йорку
допомагає дітям усіх вікових категорій розвивати 

таланти в малюванні, живописі, композиції.
П’ятниця: 3:00 – 5:00 год. по полудні

Неділя: 1:00 – 3:00 год. по полудні
Тел: (646) 673-2332 www.barabashart.com
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