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Центр української культури в Гантері

Програма на літо 2014 року
2-го серпня ������� концерт камерного ансамблю «Музика в Ґражді»� 

Виконавці – Анна Рабінова, Рандольф Келлі, 
Наталя Хома, Володимир Винницький

9-го серпня ������� дитячий концерт учасників курсу співу народних 
пісень під орудою Анни Бачинської  
(початок  – о 7-й вечора)

23-го серпня ���� концерт, присвячений 200– літтю від дня 
народженняТараса Шевченка� Стефанія Довгань, 
сопрано� Володимир Винницький при фортепіані�

30-го серпня ���� вокальне тріо «Зозулька» – Ева Саліна Прімак, 
Шілля Робертс, Марія Соневицька� В програмі 
автентичні українські пісні різних реґіонів� 

Курси народного мистецтва
28-30 липня ���� писанкарство (інструктор – Ганя Кріль)
4 -8 серпня ������� вишивання (інструктор – Любов Волинець)
4 -8 серпня ������� ґердани (інструктор – Леся Ласій)
28-го липня ����� 8 -го серпня – спів народних пісень для дітей 

(інструктор – Анна Бачинська)

Усі концерти відбуваються в Ґражді,  
початок – о 8-й годині вечора� 

Додаткова інформація за телефоном: (518) 989-65479  

або відвідати веб-сторінку:  
www�grazhdamusicandaqrt�org�
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Здавалося, що після ганебної втечі 
Віктора Януковича з України, за ним 

потягнуться й ті, хто вірою й правдою 
служив йому довгих чотири роки. Усі ці 
чечетови – «диригенти» в парламенті, 
єфремови – «смотрящіє» за регіонами, 
політичні проститутки на кшталт гер-
манів, бондаренків, лукашів. Або якщо 
й не повтікають, то принаймні заляжуть 
в «окопи» й тихенько мовчатимуть у 
ганчірочку, боячись за свої награбовані 
статки. І, звичайно ж, ніхто не сумнівав-
ся, що слідом за обранням нового пре-
зидента Україна негайно переобере й 
Верховну Раду, яку в народі вже давно 
називають «верховною зрадою». Але 
так тільки здавалося. Насправді ж вся 
ця гидота в часи Майдану й відразу піс-

ля нього відбулася легким переляком 
й нині ходить на роботу до парламен-
ту країни, в якій повсталий народ зніс 
їхнього пахана, начальника й натхнен-
ника. 

Війна на Донбасі притлумила ви-
моги Майдану, й вся ця рать цим не-
гайно скористалася. Вони воліють, аби 
більше минуло часу і все забулося. І 
ось вже Ганя Герман, не соромлячись, 
виїжджає в люди на новенькому авті, 
купити яке вона за свою депутатську 
платню не змогла б і за ціле життя. Чис-
ленні єфремови, ківалови й чечетови 
під шумок війни на Донбасі відроджу-
ють свої «бізнеси», розробляють нові 
схеми пограбування народу, який ска-
зав їм на Майдані «Досить!». Відходять 
від шоку й олігархи, які пам’ятаючи що 
новий президент – це теж олігарх, при-
дивляються, що ще можна поцупити, 
доки народ воює з путінцями.

Ця ситуація, коли ті, проти кого по-
встав народ, й далі сидять на його шиї, 
нагадує уявну картину з повоєнної Ні-
меччини. Чи можна уявити, що після 
розгрому гітлеризму в новій Німеччині 
засідали б у бундестазі колишні есе-
сівські начальники або геббельсівські 
пропагандисти. А в Україні нині саме 
така ситуація – пахан, прихопивши з 
собою награбовані мільярди, втік до 
Путіна й фінансує розбій на Донбасі, а 
його численні «шістки», які писали про 
нього книги-панегірики, виконували 
його злочинні накази, розграбовували 
за його схемами Україну, й далі сидять 
на шиї народу.

Президент Порошенко зрозумів, що 
далі так тривати не може й вирішив ді-
яти. Інакше його змете народ так само, 
як змів його попередника. Після роз-
паду більшості у Верховній Раді стало 
зрозуміло, що дострокові парламент-
ські вибори в Україні відбудуться! Піс-
ля скону коаліції процес уже фактично 
запущено. Бо вимогу перезавантажити 
ВР давно висуває суспільство. Згідно 
з результатами соціологічного опиту-
вання, проведеного спільно «SOCIS», 
КМІС, «Рейтингом» і Центром Разумко-
ва, дочасні парламентські вибори під-
тримують 65,8% громадян України.

Утім, до сьогодні невідомою зали-
шається процедура їхнього проведен-
ня. За часи незалежності України гро-
мадяни реалізовували своє право на 
голос ледь не всіма можливими спо-
собами: на пропорційній основі, за ма-
жоритарною й змішаною системами. 

Експерти вже навіть іронічно вбачають 
певну традицію в прагненні кожного 
разу змінювати процедуру виборів. 
Проте після Революції Гідності найгуч-
ніше про своє бачення оновленої ви-
борчої системи заявив саме народ.

«Депутати мають піти на перевибо-
ри за новими правилами: голосування 
на пропорційній основі мусить відбути-
ся за відкритими списками», – читаємо 
на офіційному сайті громадської орга-
нізації «Реанімаційний пакет реформ». 
То чи дадуть українцям можливість не 
обирати кота в мішку, а висловити до-
віру конкретним кандидатам? В ці дні 
народні депутати на позачерговому 
засіданні Верховної Ради мають такий 
шанс – шанс змінити систему голосу-
вання на вимогу громадян.

На сьогодні існує два основні типи 
голосування за відкритими списками. 
Перша система – змішана – перед-
бачає поділ країни на певну кількість 
округів, для того, щоб на кожному з них 
політична партія змогла представити 
одного свого висуванця. Таким чи-
ном, голосуючи за кандидата на окру-
зі, виборець водночас віддає голос у 
«скарбничку» конкретної партії. «Така 
процедура дозволяє персоніфікува-
ти процес, і до парламенту проходять 
лише ті кандидати, яким вдалося за-
ручитися довірою у виборця», – пише 
у своїй праці «Відкриті списки: плацебо 
замість оновлення крові» експерт Цен-
тру політичного консалтингу Денис Де-
нисенко.

Проте, з другого боку, така сис-
тема має й низку недоліків. Зокрема 
маленькі партії, що не можуть набра-
ти число кандидатів, яке б відповідало 
кількості округів, будуть автоматично 
відсторонені від виборів, адже, за ре-
гламентом, партія має висунути хоча б 
одного кандидата на кожному з окру-
гів, а в Україні їх, як правило, чотири-
ста п’ятдесят. Окрім цього, висування 
кандидатів буде прерогативою партій-
них лідерів – саме їхнє слово важитиме 
найбільше під час формування списків 
і закріплення свого кандидата за пев-
ним округом. Та головне, пише Дени-
сенко, «не треба забувати про традиції 
політичної корупції – «жирні» округи з 
гарними шансами тієї чи іншої партії 
обов’язково стануть предметом торгу.

Іншим варіантом запровадження 
відкритих списків є так звана пропо-
рційно-рейтингова система, коли ви-
борець виражає свою довіру декільком 

кандидатам із загального списку, по-
слуговуючись при цьому порядкови-
ми номерами. Так, електорат вносить 
свою лепту в майбутній розподіл сил у 
парламенті, до того ж список форму-
ється за алфавітом. Такий преферен-
ційний тип відкритих списків у Європі 
(в Австрії, Бельгії, Греції, Польщі) на-
багато популярніший, ніж змішаний, 
проте на сьогодні ЦВК України не має 
чіткого алгоритму підрахунку голосів, 
відданих за цією схемою. Незважаючи 
на те, що через нестачу політичного 
досвіду нашій державі запровадження 
цієї системи може обійтися в копієчку, 
експерти запевняють: саме такий тип 
голосування за відкритими списками є 
найбільш прийнятним.

Втім, це все деталі. Головне, щоб 
було ухвалено справедливу систему 
волевиявлення народу, за якої до пар-
ламенту не могли б потрапити усі ці 
германи й чечетови, яких ніхто ніколи 
не обирав – їх привів у парламент па-
хан.

За подіями на Донбасі всі забули й 
про обіцяну на Майдані люстрацію. Не 
може такого бути, що лідер партії, яка 
пролила ріки української крові й нині 
підтримує путінських сепаратистів, 
засідав у Верховній Раді, як великий 
державний муж, мав розкішний палац 
і роз’їжджав Києвом на мерседесах. 
Йому місце за гратами. Не може бути 
й такого, що януковичські казнокради 
поволі повертаються на свої теплі міс-
ця, а одіозний кум Путіна Медведчук, 
який приніс Україні більше лиха, ніж усе 
КДБ разом узяте, розкошував у цар-
ських покоях в Криму і при цьому не 
соромився б їх показувати всьому на-
роду, який стояв на промерзлому Май-
дані в Києві й по всій планеті. 

Минулої осені й зими Україна по-
встала не тільки проти Януковича 
– вона повстала насамперед проти 
системи, за якої одні розкошують й на-
солоджуються життям, бо дірвалися до 
влади, не маючи на це жодних прав, а 
інші на них кріпачать. Влада повинні 
обиратися не через бутафорні (а’ля 
Путін) вибори, а через справедливу 
систему народного волевиявлення. І 
вже обрана, вона має повсякчас відчу-
вати на собі народний контроль. Отоді 
не буде в Україні політичних паханів та 
їхніх численних «шісток», які рвуться до 
влади з єдиною метою – конвертувати 
її в гроші.

Хома Мусієнко

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Стало відомо, що в 20-х числах вересня до Нью-Йорка 

для участі в роботі чергової сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, яка відкриється 16 вересня, прибуде президент 
України Петро Порошенко (до речі, Путін показатися на 
очі міжнародній спільноті злякався і від участі в роботі 
ГА відмовився). Наша громада вже тепер почала під-
готовку до візиту Петра Порошенка, аби зустрітися з 
новообраним президентом й почути з його вуст, якою він 
бачить сьогоднішню й майбутню Україну. Планується 
організувати у розкішному готелі велелюдну зустріч-
вечерю, гідно привітати президента, за якого віддала 25 
травня цього року свої голоси більшість українців.

Петро Порошенко, без сумніву, заслужив гідне при-
йняття. Але чи правильно буде, якщо ми співатимемо 
йому тільки дифирамби й не звертатимемо уваги на ті 
негаразди, які тривають в Україні. Чи не краще було б, 
окрім урочистого прийняття, запросити його ще й на 
робочу зустріч з громадою. Причому не тільки за участі 
записних її представників, а всіх бажаючих. Щоб люди, як 
на Майдані, могли поставити главі Української держави 
прямі, нехай і «незручні» запитання, поцікавитися, коли 
олігархи повертатимуть народу награбоване, що робить-
ся з українським військом, яке Путін зміг фактично 
знищити ще до своєї агресії, зі спецслужбами, де відкрито 
діяли вороги Української держави-агенти путінської 
ФСБ, з прикордонною службою, яка виявилася наскрізь 
«дірявою», хоч на неї було витрачено мільярди народних 
грошей. Таких «незручних» запитань багато, і тутешні 
українці, багато з яких голосували за Порошенка, мають 
право поставити їх президентові.

Пам’ятаю, як зустрічали попередніх президентів (за 
винятком Януковича, якого відразу ж розкусили).  Роз-
кішні готелі, столи з наїдками й напоями, правильні про-
мови, гучні овації. Але згадаймо Майдан, яким ми всі так 
захоплювалися. То були прості люди, які зробили те, що 
не міг зробити ані Порошенко, ані численні його друзі-олі-
гархи – вони повалили злочинний режим. Ціною своєї крові 
і свого життя. І ті з них, які вижили, дуже здивуються, 
коли довідаються, що Порошенка в Нью-Йорку вітали 
так само протокольно й пихато, як колись Кравчука й 
Кучму. Будьмо простішими! Такими, як майданівці. 
Тепло привітаймо Петра Олексійовича, але разом з тим 
всі разом запитаймо в нього, чи все робиться для того, 
щоб Україна нарешті стала нормальною європейською 
державою, чи кадри, які він призначає, схвалив би Майдан, 
чи гроші, які виділяє Україні світова спільнота, йдуть 
туди, куди треба?

Давно доведено, що великого начальника диктатором 
робить його почт. Майдан поклав початок новій ері, коли 
великий начальник підзвітний народові, а садовлять його 
люди на високе крісло не для того, аби він думав, що жит-
тя вдалося, а для того, аби працював від темна до темна 
задля держави й народу, який його обрав. Забувати ці про-
сті істини великим начальникам допомагають пишні 
прийняття й солодкі промови численних підлабузників. 
Не будьмо ними! Зустрінемо нашого президента просто 
й щиро. Й поговоримо з ним, як з рівним, як одним із нас, 
якому Україна та її проблеми болять так само, як і всім 
нам..

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

ПАХАН УТІК,  
А ЙОГО «ШІСТКИ» Й ДАЛІ 
СИДЯТЬ НА ШИЇ НАРОДУ

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ

Це було зовсім недавно. Ця камарилья, яка сьогодні називає себе народними 
депутатами, вітала свого політичного пахана й конвертовувала владу в гроші
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ШОК І ГНІВ

Шок і гнів – ці слова, винесені 
в рубрику, найкраще ха-

рактеризують реакцію світової 
громади на нечуваний злочин 
путінізму – знищення 17 липня 
в небі над Донеччиною ракетою 
пасажирського літака Малай-
зійських авіаліній, який летів за 
маршрутом Амстердам (Нідер-
ланди) – Куала-Лумпур (Малай-
зія).

Літак, на борту якого летіло 
298 осіб (85 з яких діти), було 
збито з російського зенітно-
ракетного комплексу «Бук». На 
борту авіалайнера перебува-
ли 192 громадянина Нідерлан-
дів (один з них мав подвійне гро-
мадянство Нідерланди/США), 
44 малайзійці (включаючи 15 
членів екіпажу і двох немовлят), 
27 австралійців, 12 індонезійців 
(серед них одне немовля), 10 
британців (один із них мав по-
двійне громадянство Велика 
Британія/ПАР), чотири німці, 
чотири бельгійці, три філіпінці, 
один канадієць і один громадя-
нин Нової Зеландії.

 Експерти переконані, що 
пуск ракети було здійснено не 
так званими путінськими опол-
ченцями, а професійними ро-
сійськими військовиками. Річ 
у тім, що ЗРК «Бук» – це надто 
складний комплекс, щоб вірити 
в байки Кремля, щоб ним могли 
керувати так звані ополченці. Ці 
найманці-волоцюги, яких Путін 
збирає за гроші по всьому Дон-
басу, здатні тільки пити горілку, 
вбивати мирних мешканців і 
грабувати місцеве населення. 
А робити пуски з «Буку» мо-
гли тільки спеціально заслані в 
Україну військові фахівці. «Ді-
рок» у російсько-українському 
кордоні стільки, що через них 
Путін переправляє на Донбас 
щодоби не тільки сотні, а то й ти-
сячі своїх диверсантів і профе-
сійних військових спеціалістів, 
а й танки, бронетранспортери, 
бойові машини піхоти, зенітно-
ракетні комплекси.

Але шоком і гнівом, коли пу-
тінщина взяла людство за гор-
ло й збиває пасажирські літаки, 
тепер не обійдешся. Настав час 
робити щось конкретніше. Ката-
строфа в небі над Донеччиною 
змусила, нарешті, Захід вжити 
проти Росії не бутафорні санкції, 
які діють на Путіна, як на мертво-
го припарки, а дещо серйозніше 
– санкції секторальні, які вдарять 
по всій російській економіці. 

Офіційний Вашингтон, відки-
нувши дипломатичні реверан-
си, звинуватив особисто прези-
дента Росії Володимира Путіна 
в загибелі 298 осіб, що летіли 
літаком Малайзійських авіаліній. 
Агентство Reuters відзначає, що 

за період нинішньої української 
кризи Білий дім ще не виступав 
з настільки різкими оцінками на 
адресу Кремля.

Голова Об’єднаного коміте-
ту начальників штабів збройних 
сил США генерал Мартін Демпсі 
заявив, що в зв’язку з розвитком 
ситуації на Сході України амери-
канським військовим доводить-
ся «обтрушувати пил з планів, 
що не використовувалися  де-
сятиліттями». Схоже, що і Ва-
шингтон, і Брюссель починають 
розуміти, хто такий Путін і що він 
затіває на планеті, розв’язавши 
в Україні криваву бійню.

Президент США Барак Оба-
ма після скоєння путінщиною 
жахливого злочину оголосив 
про узгоджене з Євросоюзом 
запровадження нових санкції 
проти російського енергетично-
го сектору, оборонної індустрії 
та фінансових інституцій.

«Зважаючи на те, що ми коор-
динуємо наші дії з ЄС, оголошені 
санкції матимуть великий вплив. 
Вони зроблять слабку російську 
економіку ще слабшою. Інозем-
ні інвестори залишатимуться 
осторонь. Навіть до сьогодніш-
ніх обмежень, очікувалося, що 
близько 100 мільярдів вийдуть з 
Росії», – наголошує Обама.

До списку нових економіч-
них санкцій США проти Москви 
увійшли три російських банки 
– «Банк Москви», «Російський 
сільськогосподарський банк» і 
«ВТБ-банк», а також «Об’єднана 
суднобудівна корпорація».

Нові обмеження США поси-
люються санкціями ЄС проти 
Росії, про які у вівторок, 29 липня, 
домовилися європейські лідери.

У спільній заяві президента 
Європейської ради та прези-
дента Єврокомісії мовиться, що 
нові економічні санкції ЄС проти 
Росії стосуватимуться обме-
ження доступу російських бан-
ків до європейських фінансових 
ринків, запровадження ембарго 
на торгівлю зброєю, введення 
експортних обмежень на товари 
подвійного використання та об-
меження доступу Росії до техно-
логій у нафтовому секторі.

Тим часом Путін та його 
кліка, намагаючись замести 
сліди злочину, розв’язали не 
тільки чергову компанію брех-
ні, а й знищують докази. 

МЗС Великої Британії зви-
нуватило Росію у брехливих за-
явах про причини катастрофи 
малайзійського»Боїнга-777». 
У заяві під назвою «Російські 
міфи про МН17», ще раз вка-
зується, що авіалайнер було 
збито ракетою, поставленою 
Росією й випущеною з терито-
рії, що контролюється проро-
сійськими сепаратистами.

Заява МЗС Великобританії 
з›явилася після того, як посол 
РФ у Лондоні Олександр Яко-
венко розповів журналістам, 
що всі твердження про при-
четність Москви до загибелі 
298 осіб при аварії малайзій-
ського «Боїнга» «не витриму-
ють ніякої критики». 

«Росія зробила низку су-
перечливих і взаємовиключ-
них заяв, які звинувачують 
Україну в цій атаці, але вони 
не базуються на фактах. Росія 
не надала жодних доказів на 
підтримку своїх звинувачень», 
– заявили в МЗС Великої Бри-
танії.

В документі зазначається: 
журналісти, які працювали на 
місці катастрофи, повідомляли, 
що проросійські сепаратисти 
всіляко перешкоджали допуску 
слідчих до уламків літака, а та-
кож навмисно фальсифікували 
картину події, переміщаючи тіла 
жертв, а також привласнюю-
чи їхні особисті речі. «Викликає 
стурбованість інформація про 
те, що сепаратисти планували 
розкидати на місці аварії части-
ни інших літаків», – підкреслили 
в британському МЗС.

Тим часом, дані «чорних 
скриньок», знайдених на міс-
ці катастрофи малайзійського  
«Боїнга-777», підтверджують, 
що фюзеляж літака було вра-
жено багато разів осколками 
ракети, що розірвалася. Так 
діють ракети ЗРК «Бук» – вони 
не влучають в літак, а наздога-
няють його й вибухають поруч. 
Саме цим пояснюється, що лі-
так не вибухнув у повітрі, а впав 
на землю, розкидавши трупи 
пасажирів та їхні речі по полю. 

У контррозвідці Служби без-
пеки України заявляють про 
фальшування з метою замітан-
ня слідів злочину супутникових 
знімків росіянами з місця па-
діння Boeing-777 на Донбасі. 
Про це розповів у середу, 30 
липня, начальник контррозвід-
ки Віталій Найда.

Він надав для порівняння 
супутникові знімки, зроблені 
українськими спецслужбами, 
та російські фальшовані знім-
ки, надані міжнародній комісії 
в якості доказів нібито обстрілу 
літака українцями.

На оригінальних знімках від 
16 липня на місці розташування 
систем ЗРК «Бук» видно, виора-
не полеУ той же час на росій-
ській підробці від 17 липня це 
поле невиоране. Крім того, за 
словами Найди, теж саме стосу-
ється лісопосадки, показаної на 
російських знімках, яку насправ-

ді вирубали за два тижні до дати 
проведення зйомок.

«Російська розвідка й ГРУ чо-
тири дні фальшували докази з 
супутників-шпигунів. За чотири 
дні лісосмуга не виросла і просі-
ка не з’явилася», – сказав Найда.

Російські спецслужби за до-
помогою фотомонтажу та рету-
шування сфальшували супутни-
кову зйомку з місця катастрофи, 
щоб відволікти увагу світової 
спільноти від справжньої причи-
ни падіння Boeing.

Тим часом, до санкцій проти 
Росії приєдналася Канада. Про 
це йдеться в повідомленні прес-
служби прем’єр-міністра цієї 
країни Стівена Гарпера.

«24 липня ми оголосили про 
посилення санкцій відносно ви-
робників зброї та енергії, і фінан-
сових організацій зі значними 
зв›язками з російською владою. 
На хвилі триваючого агресії з 
боку Росії, знищення пасажир-
ського літака Малайзійських 
авіаліній, яка включає поставки 
матеріально-технічного забез-
печення і систем озброєння 
агентам путінського режиму на 
Сході України, Канада оголошує 
про свій намір вчергове поси-
лити економічний і політичний 
тиск шляхом введення додатко-
вих санкцій відносно російсько-
го режиму і близьких до нього 
осіб», – наголошується в ньому. 
При цьому Гарпер уточнює, що 
Канада координується з США та 
Європейським Союзом.

Авіакатастрофа в небі над 
Донеччиною, як колись Чорно-
бильська аварія, поділила час 
на «до» і «потім». Світ, нарешті, 
зрозумів, що на землю прийшов 
новий політичний маньяк, новий 
Гітлер, який, якщо його тепер не 
зупинити, не обмежиться зби-
ванням пасажирських літаків, а 
розв’яже Третю світову війну.

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»

СВІТ ВІДПОВІДАЄ НА ЗБИТИЙ  
ПУТІНЦЯМИ «БОЇНГ»

На місці падіння «Боїнга» Малайзійських авіаліній

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого було збито малайзійський 
пасажирський літак з 298 особами на борту
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МІЖНАРОДНА ПАНОРАМА

ЛОНДОНСЬКИЙ ХМАРОЧОС «ОГІРОК» 
ВИСТАВИЛИ НА ПРОДАЖ

Лондонський хмарочос «Огі-
рок», який отримав таку назву 

через свою виразну форму, ви-
ставлено на продаж. Про це по-
відомило агентство ексклюзивної 
нерухомості Savills. Очікують, що 
зацікавленість найбільш знако-
вою спорудою Лондона, яка ста-
ла однією з візитівок британської 
столиці, виявлять ділові кола з Ки-
таю, інших країн Азії та США.

Прогнозована ціна хмарочо-
са – в районі 650 мільйонів фунтів 
стерлінгів, кажуть представники 
компанії «Севіллс і Делойтт», яка 
займається продажем Сент-Мері 
Екс 30 (офіційна назва хмарочоса).

Агенти з нерухомості почали 
кампанію маркетингу будівлі, по-
містивши рекламу в спеціалізо-
ваних виданнях і створивши веб-
сайт, на якому потенційні покупці 
можуть висловити інтерес. Про це 
журналістам розповів Стівен Даун 
з компанії «Севіллс і Делойтт». «Ми 
запустили процес продажу. Під-
озрюю, що в ньому важливу роль 

відіграє його символічність», – ска-
зав Стівен Даун.

Після перевірки заявок до кінця 
вересня чи початку жовтня буде 
або відібрано одного потенційного 
нового власника, або кількох. «Ми 
можемо отримати пропозиції й по-

над 650 мільйонів фунтів», – при-
пустив Стівен Даун.

Кредитори передали хмарочос 
в адміністрування у квітні, коли 
один із власників «Огірка» став 
офіційно неплатоспроможним. Ні-
мецька компанія IVG Immobilien, 
яка була співвласником хмарочо-
са разом з акціонерною компанією 
Evans Randall, оголосила себе не-
платоспроможною минулого року. 
Хоча фірма Evans Randall планува-
ла купити більшу частку хмарочо-
са, однак вона не змогла домови-
тися з німецьким партнером IVG.

У квітні компанію «Севіллс і 
Делойтт» було призначено адмі-
ністратором 40-поверхового хма-
рочоса. Будівлю, автором проекту 
якої є лорд Норман Фостер, було 
збудовано й урочисто відкрито 
2004 року. Нині офіси у ній вина-
ймають приблизно 20 компаній.

Підготував
Хома Мусієнко 

Фото  AFP

Ізраїльські танкові полки вивели з 
ладу єдину електростанцію в Сму-

зі Гази.
Палестинські представники за-

являють, що станція була змушена 
закритися після того, як  вранці, 29 
липня, було зруйновано паливний 
бункер.

Тим часом, ізраїльські військові 
літаки обстріляли близько 60 цілей у 
Смузі Гази, серед яких школа й ри-
нок. Палестинські медики кажуть, 
що внаслідок цих ударів загинуло 
щонайменше 40 осіб, серед яких є 
жінки й діти.

Зі свого боку, Ізраїль заявив, що 
бойовики з Гази використовували 
тунель для проникнення в країну і 
вбили п’ятьох солдатів в районі із-
раїльського поселення Нахал Оз, 
неподалік від Смуги Гази. 

Операція Ізраїлю проти бойо-
виків у Смузі Гази триває вже чет-
вертий тиждень, незважаючи на 
неодноразові заклики ООН щодо 
припинення вогню. Під час конфлік-
ту загинуло більше 1200 палестин-
ців – переважно цивільних мешкан-
ців. З ізраїльського боку загинуло 55 
солдатів і троє цивільних осіб.

Конфлікт між двома сторонами 
загострився унаслідок викрадення і 
вбивства трьох ізраїльських підлітків 
у червні, в якому Ізраїль звинуватив 
ХАМАС. Угрупування заперечувало 
свою причетність до вбивства. На-
пруженість зросла після вбивства 

палестинського підлітка в Єрусали-
мі 2 липня. Шістьох підозрюваних 
ізраїльтян заарештували. 8 липня 
Ізраїль почав операцію наступу на 

ХАМАС в Смузі Гази після ракетних 
обстрілів. Від 18 липня в Смузі Гази 
розпочалась наземна операція. 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Бінья-

мін Нетаньягу, тим часом, заявив, 
що Ізраїль діятиме допоки не до-
сягне свої мети і не знищить мере-
жі підземних тунелів воєнізованого 
угрупування ХАМАС. «Ми продо-
вжуватимемо діяти агресивно й 
відповідально, поки місію не буде 
завершено, заради захисту наших 
громадян, солдатів і дітей», – сказав 
прем’єр-міністр.

У понеділок, 28 липня, генераль-
ний секретар ООН Пан Гі Мун роз-
критикував обидві сторони через 
бойові дії в населених районах і за-
кликав до негайного, безумовного 
гуманітарного перемир’я в Смузі 
Гази під час мусульманського свята 
Ід-аль-Фітр.

«В ім’я людяності, насильство 
має припинитися», – сказав генсек 
ООН, додавши, що Смуга Гази – у 
«критичному стані».

СМУГА ГАЗИ: НОВИЙ СПАЛАХ НАСИЛЛЯ
Близькосхідний вузол затягується ще сильніше

ЕПІДЕМІЯ ВІРУСУ ЕБОЛА:  
ЛІБЕРІЯ ЗАКРИВАЄ КОРДОНИ

Більшість пунктів перетину кор-
дону з Ліберією перекрито, а 

в місцевостях, які постраждали 
від хвороби, планують ввести ка-
рантин, щоб зупинити поширення 
вірусу Ебола. Крім того, в кількох 
найбільших пунктах, що залиша-
тимуться відкритими (як-от голо-
вне летовище), облаштовують 
центри контролю за вірусом.

Водночас найбільша авіаком-
панія Нігерії «Arik Air» призупинила 
усі рейси до Ліберії та Сьєрра-Ле-
оне після того, як минулого тижня 
до Нігерії потрапив літаком хво-
рий, уражений вірусом Ебола.

Починаючи з лютого цього 
року, від вірусу тільки в Західній 
Африці вже загинуло щонаймен-
ше 660 осіб. Серед жертв є й один 
американець (Патрик Соєр), який 
заразився вірусом Ебола, перебу-
ваючи в Ліберії.

Спалах почався на півдні Гвінеї 
й поширився звідти до Ліберії та 
Сьєрра-Леоне. Для цього вірусу 
досі не існує ліків або вакцини. 

Вірус Ебола вбиває до 90% ін-
фікованих, але пацієнти мають 
більше шансів вижити, якщо по-
чати лікування на ранній стадії. 
Вірус поширюється через контакт 
з кров’ю, слиною або іншими ви-
діленнями організму інфікованої 
людини.

У своїй заяві президент Ліберії 
Елен Джонсон-Серліф заявила, 
що очолювана нею спеціальна 
оперативна група забезпечить ка-
рантин для громад, які серйозно 
постраждали від вірусу, й поїздки 

до та від таких громад будуть об-
межені.

Як передають інформацій-
ні агенції з ліберійської столиці 
Монровії, нові заходи контролю 
передбачають детальний огляд 
усіх пасажирів, які прибувають 
або ж відлітають з міжнародного 
летовища. Усі державні установи 
та громадські місця нині повинні 
мати умивальники для рук, а в усіх 
готелях, ресторанах та кінотеатрах 
транслюються п’ятихвилинні ін-
формаційні кліпи про вірус Ебола 
та профілактику хвороби.

Е.Джонсон-Серліф заклика-
ла громадськість співпрацювати 
з працівниками сфери охорони 
здоров’я та допомагати інформа-
ційній кампанії, вона попередила 
також  про кримінальні справи за 
приховування людей, щодо яких 
існують підозри, що вони хворі.

Експерти кажуть, щ о хвороба 
поширює страх у місцевих грома-
дах, а хворі люди часто піддаються 
переслідуванням.

ЯПОНІЯ ПОПРОСИЛА 
ФРАНЦІЮ НЕ ПРОДАВАТИ 

РОСІЇ «МІСТРАЛІ»

Японія висловила побоювання з 
приводу запланованої постав-

ки французьких гелікоптероносців 
«Містраль» до Росії. Таким чином 
Токіо приєднався до низки євро-
пейських країн, які виступають про-
ти цієї оборудки в зв’язку з тим, що 
Росія досі не прийняла необхідних 
від неї заходів щодо припинення 
насильства в Україні, а після того, 
як з російського зенітно-ракетно-
го комплексу «Бук» було збито па-
сажирський літак Малайзійських 
авіаліній, зробила виклик усьому 
людству. 

Проте президент Франції 
Фран суа Олланд знехтував закли-
ками Великої Британії та США, 
підтвердивши плани з постачання 
«Містралів» до Росії.

Контракт на будівництво двох 
великих десантних кораблів «Мі-
страль» вартістю 1,2 мільярда 
євро, підписаний консервативним 
урядом президента Ніколя Саркозі 
в 2011 році, став першою домов-
леністю Росії з членом НАТО про 
продаж військової техніки.

Прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Дейвид Кемерон минулого 
тижня заявив, що для його країни 
було б немислимо виконати цей 
контракт після трагедії з малайзій-
ським лайнером, збитим у Східній 
Україні.

Міністр оборони Японії Іцунорі 
Онодера на зустрічі в Токіо заявив 
своєму французькому колезі Жану-
Іву ле Дріану, що Японія серйозно 

стурбована запланованою постав-
кою гелікоптероносців з урахуван-
ням потенційного впливу на без-
пеку Азії. «Формулювання «сильні 
побоювання» у певному сенсі озна-
чає, що ми хочемо, щоб угоду було 
скасовано», – пояснив Онодера, 
виступаючи перед журналістами 
після зустрічі з ле Дріаном.

«Весь світ схвильований у 
зв’язку із ситуацією в Україні і ми 
стурбовані, що спостерігається 
останнім часом нарощування сил 
на російському Далекому Сході. 
Якщо цей корабель буде розміще-
но у відповідності зі своєю назвою 
«Владивосток», це буде причиною 
для занепокоєння в усьому регіо-
ні», – додав він.

На це ле Дріан відповів, що 
Франція розуміє побоювання Япо-
нії, проте Росія вже оплатила по-
стачання «Містралів» і додав, що, 
якби на подібні угоди поширюва-
лися санкції ЄС, Франція підкори-
лася б загальним правилам.

Минулого тижня в листі лідерам 
європейських країн голова Євро-
пейської Ради Герман ван Ромпей 
заявив, що представникам держав 
ЄС та США вдалося в загальних 
рисах узгодити принципи вве-
дення нових санкцій проти Росії. 
В тому числі, вирішено піддавати 
санкціям тільки майбутні контрак-
ти, у зв’язку з чим Франція зможе 
виконати заплановану поставку 
побудованих для Росії гелікопте-
роносців.

Так виглядає через електронний 
мікроскоп вірус Ебола

Один із символів Лондона 
хмарочос «Огірок» виставлено на 
продаж

У Парижі й досі не розуміють, що продані Росії «Містралі» можуть 
стати зброєю, оберненою проти Європи

Поранені після вибуху ізраїльської бомби на ринку в Смузі Гази
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

– Андрію, твоя книга 
«Спати з жінками» ще до ви-
ходу здійняла чимало гала-
су інтернет-голосуванням за 
свою назву. Чому ти віддав 
право вибору назви чита-
чам?

– Це розповсюджена по-
милка, що замість мене ви-
брали читачі. Це неправда. У 
книжці п’ятдесят текстів, кожен 
з яких має свою назву. Я ви-
брав п’ять, що найкраще по-
яснюють книжку. Мені всі по-
добались, вагався, яку обрати. 
Тому це зробили читачі. Але не 
можна казати, що я тут ні до 
чого. Мій улюблений варіант 
був «Смерть і ще тисяча при-
водів для любові». Це перший 
текст у збірці. Але «Спати з жін-
ками» вписується у контекст 
моїх книжок за образами. Ця 
назва на своєму місці. Та й ви-
давництву сподобалась ідея 
голосування, адже люди долу-
чаються до процесу, і є надія, 
що згодом куплять книгу.

– Довкола назви книги 
виникло чимало жартів. Які 
найнесподіваніші запитання 
щодо назви ставили тобі на 
презентаціях?

– У Харкові мене запитали, 
чи буде до книги «Спати з жін-
ками» фото– чи відео– дода-
ток. Я подумав, що він, мабуть, 
був би популярнішим за книгу.

– На презентації розпо-

відав, що тебе тричі виклю-
чали з університету. Чим за-
служив таку немилість?

– Університет таки закінчив. 
Вчився на філфаці. З другого 
курсу, коли вийшла моя пер-
ша книжка, я був у страшному 
конфлікті з нашими виклада-
чами. Це був конфлікт сучасної 
людини і радянського факуль-
тету. Ми з другом на кафедрі 
української літератури повіси-
ли табличку «кафедра радян-
ської літератури». Я завжди 
казав, що це все страшний 
«совок». Вони поводились, як 
останні свині. Одна викладач-
ка, пам’ятаю, читала лекцію 
про Тичину і почала бідкатися, 
які тепер бездарні поети, де-
градовані, збочені, хворі, як 
нам не соромно. І дивилась на 
мене. Тоді якраз вийшла моя 

книга. Вони мене не любили, я 
перестав ходити на пари. Мені 
подобались інші письменники. 
Я вважав, що Андрухович, на-
приклад, повертає віру в укра-
їнську літературу. А його там не 
жалували. От мене і виключали 
на два-три дні, а потім понов-
лювали.

– Дивно, що в тебе були 
проблеми, адже на гумані-
тарних факультетах хлопців 
ледь на руках не носять...

– Мене носили на руках на 
першому курсі. Я був відмін-
ником, і мені пропонували го-
туватися до аспірантури. Але 
коли виявилось, що у мене 
власний погляд на літературу, 
все змінилося. Викладачі досі 
мене ненавидять. Розповіда-
ють студентам, які аморальні 
речі я пишу. І я розповідаю про 
них у кожному інтерв’ю.

– Тебе і найперспектив-
нішим поетом називають, і 

найзавиднішим нареченим. 
Як тобі від таких титулів?

– Хто називає? Де? Я завжди 
наражаюсь тільки на критику. 
Читаю й думаю, за що ж мене 
так усі не люблять. Зараз мені 
байдуже до таких титулів. Після 
виходу першої книжки у мене 
недовго, але була така собі 
«звьоздочка». Це було абсо-
лютно нічим не виправдано. По 
молодості вдарило в голову. Я 
був на другому курсі, у мене ви-
йшла книжка. Для мене книжка 
– це щось святе. Я – бібліофіл. 
Мені було вісімнадцять, і влас-
на книжка ставила мене разом 
з іншими письменниками в 
один ряд. Тепер не зважаю на 
це. Це прозвучить банально, 
але я відчуваю відповідальність 
за те, що говорю й роблю. Є 
розуміння, що не можна підво-
дити читачів. Я не зміг би зараз 
написати замовний текст, бо 
розумію, що молоді люди при-

ходять і віддають гроші за мої 
книги. Це вияв довіри, і цим не 
можна знехтувати. Я сам з бід-
ної родини. У 90-ті ми не дуже 
добре жили. Студентські часи 
також не були простими. Яко-
юсь мірою така рання слава 
корисна, бо швидко минула, і 
зараз мене не зачіпає.

– Ти кажеш, що не напи-
сав би замовного тексту, а 
раніше писав?

– Раніше мені їх не замов-
ляли. Ніхто й не знав про моє 
існування. Нині є пропозиції 
співпраці. У Києві , наприклад, 
мені пропонували взяти участь 
у виборчій кампанії. Звернути-
ся до молоді з якимось звер-
ненням. Але я не вважаю, що 
моє слово може когось пере-
конати, і не думаю, що це най-
кращий хід – за гроші знятися в 
ролику. Відомість дає такі мож-
ливості, але вони перестають 
цікавити.

– Ти довго жив у Варшаві, 
як там ставляться до подій в 
Україні?

– Польща – найбільший друг 
України зараз. Дуже розчулений 
і не знаю, як їм дякувати за те, 
що вони зробили. Саме звичай-
ні громадяни. Дуже важливо, що 
у нас спільний досвід. Вони досі 
бояться Росії, хоча уже й у НАТО. 
Події в Україні є головною темою 
всіх новин. Я був на телеефірі 
польського каналу. Зателефо-
нував глядач, котрий запитував, 
чи будуть новини з Польщі, а не 
з України. Вони знають про наші 
реалії майже все так само, як і 
ми, українці. Я був у Гданську у 
січні. Тоді на вулиці було мінус 
17 градусів, але зібралася повна 
площа людей, щоб підтримати 
наш Майдан.

– Щодо Криму у тебе чіт-
ка позиція, судячи з твоїх 
авторських колонок у різних 
виданнях…

– Втрата Криму для мене не 
трагедія. Звісно, шкода, але... У 
будь-якій ситуації потрібно го-
ворити про реальність і факти 
та обертати це на свою користь. 
У цьому полягає мистецтво по-
літики. Маємо себе переконати 
в тому, що ми виграли від того, 
що втратили Крим. Там все-
таки були люди, котрі не любили 
Україну, не любили все україн-
ське. Вони нас зневажали. Що 
б там не було, люди радісно 
йшли на дільниці й голосували, 
натовпами зустрічали Путіна, 
викрикуючи: «Росія! Росія!». Ті 
люди, які хочуть бути громадя-
нами України, все одно там не 
залишаться ані жити, ані вчити-
ся. То ментально не наша земля. 
Зараз в Україні уже неможлива 
проросійська влада, ніколи не 
переможе Партія регіонів. Єди-
не, що ми повинні зробити, – 
допомогти татарам і українцям, 
які хочуть втекти з тієї Совковії. А 
з рештою нехай розбираються 
Росія й Путін.

Про співрозмовника: 
Андрій ЛЮБКА – відомий 

український поет, перекладач 
і есеїст. Народився 3 грудня 
1987 року в Ризі (Латвія). Три
валий час разом з бать ками 
мешкав у місті Вино градів 
Закарпатської області. Закінчив 
Мукачівське му зич не училище 
та філоло  гічний факультет 
Ужгород ського університету. 
Ав тор збірок поезій «Вісім мі
сяців шизофренії» (2007), 
«Тероризм» (2008), «Сорок 
баксів плюс чайові» (2012) і 
книжок прози «Кіллер. Збір
ка історій» (2012), «Спати 
з жінками» (2014). Вірші  
А. Люб ки перекладено англій
ською, німецькою, сербською, 
португальською, російською, 
білоруською, чеською та 
польською мовами.

Учасник багатьох україн
ських та міжнародних куль
тур  них заходів у Берліні, 
Москві, Варшаві, Києві, Пра
зі, Стамбулі, Кракові, Інсб
руку, Ляйпціґу, Львові, Одесі, 
Харкові, Дармштадті та ін.

Переклав з польської чо
тири збірки віршів видат ного 
польського поета Бог дана 
Задури, які в 2012 році вийшли 
у видавництві «Піраміда» кни
гою «Нічне жит тя» (вибрані 
поезії останніх років).

АНДРІЙ ЛЮБКА: «ПУТІН – 
ЦЕ ГОПНИК З ПІДВОРІТНІ»

Путін – це бик, який намагається вкрасти Європу

Демонстрація на підтримку Майдану у Варшаві
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– Не думаєш, що їх за-

зомбували російські ЗМІ?
– Їх не зомбували, вони про-

сто «русский мир». У них є ін-
тернет, працювали українські 
телеканали. Вони цього не ди-
вилися, бо українське бачен-
ня світу їм чуже. От «ОРТ» чи 
«Первый канал» – «это наше, 
родное». Я не галичанин, але з 
повагою ставлюся до того, що 
робить Галичина, і думаю, що 
Галичині потрібно позбутися 
комплексу месії – не потрібно 
кудись мчати і когось рятува-
ти. Не треба їхати і одягати на 
них вишиванки чи вчити коля-
дувати. Це чужі нам люди, со-
вки, яких ніколи не переробиш. 
Вони живуть зовсім іншими 
цінностями, й тисячу разів був 
правий Андрухович, коли про-
понував від них відділитися.

– Невже жодної просвіт-
ницької чи інформаційної 
роботи не варто проводити?

– Це дорослі люди. Ми не 
можемо вчити їх, як жити. 
Вони лише образяться і від-
вернуться ще більше. Давайте 
зробимо так, щоб у нас було 
так добре, щоб усі хотіли сюди 
їхати. Щоб кримчани, які вітали 
Путіна, як колись вітали Гітлера 
німці, зрозуміли, що вони втра-
тили і в яку халепу вляпалися.

– А що робити зі Сходом 
України?

– Росії нема що там запро-
понувати. Чим переконати 
людей, наприклад, у Харкові? 
Євросоюз переміг, не вво-
дячи танки, тому що має що 
запропонувати. Від швидко-
сті потягів – до стандартів ви-
готовлення ковбаси. А в Росії 
– зниження населення, безро-
біття і п’яні злочини. «Русским 
миром» і Кирилом уже не за-
маниш. Те ж, що ми спостері-
гали всі ці місяці на Донеччині 
й Луганщині, – це спроба Пу-
тіна своїми диверсантами  й 
озброєнням розколоти Укра-
їну, розчленувати її. Але він її 
тільки згуртував. Тепер Україна 
на ділиться на Східну й Західну, 
вона вже взагалі ніяк не ділить-
ся. Всі зрозуміли, хто такий 
Путін і що таке «русский мир». 
І головне: всі відчули, наскільки 
дорога нам Україна і наскіль-
ки всі ми, незалежно від мови 
спілкування, її любимо.

– Майдан призвів до втра-
ти Криму й фактично війни 
на Сході України. То, може, 
не варто було його почина-
ти? Адже Янукович й так не 
всидів би в своєму кріслі.

– Янукович, якби не було 
Майдану, сидів би на троні по-
життєво. Кажуть, що історія 
повторюється двічі: вперше як 
трагедія, а потім як фарс. У та-
кому разі міф про викрадення 
Європи биком повторюється 
в наші дні, але бик цей – уже з 
підворітні, гопник. І його мета 
– зламати світовий лад. Кілька 
днів тому, намагаючись пояс-
нити закордонним друзям усю 
важкість сьогоднішньої україн-
ської ситуації, я був змушений 
весь час акцентувати на двох 
речах: 1) анексія Криму і укра-
їнсько-російський збройний 
конфлікт не є прямим наслід-

ком подій на Майдані; 2) відтак 
– для кращого розуміння суті 
проблеми – сьогоднішні події 
треба називати «російською 
кризою», а не українською.

– Чому?
— Людям, які досить мало 

знають про Україну, картинка 
зі ЗМІ створила безперерв-
ний образ бунтів, коктейлів 
Молотова, людей зі зброєю, 

мапи України у щоденних сві-
тових новинах. У такій ситуації 
легко піддатися ілюзії, що ма-
ємо справу з однією довгою 
кризою, що має різні форми й 
фази. Але це не так.

Варто пригадати минулі 
роки, щоб зрозуміти: Україна 
стала лише наступною мішен-
ню імперської політики Путіна, 
ще одним етапом приборкан-
ня своєї сфери впливів. Тому 
Майдан, який за своєю суттю 
був проєвропейською, але не 
антиросійською революцією, 
поламав усі плани й схеми 
кремлівського стратега. По-
ступове, але неухильне по-
слаблення української армії, 
підкорення деградованої укра-
їнської влади, інфільтрація в 
українські спецслужби легіону 
найманців і запроданців мали 
просто закріпити васальний 
статус України. Іншими слова-
ми кажучи, навіть без Майдану 
Путін забрав би Крим, але без 
Майдану забрав би разом із 
Кримом і решту України. План 
полягав у підкоренні цілої кра-
їни, як і у васалізації постко-
муністичної частини Європи 
– уважне око в останні місяці 
повинно помітити цілу каваль-
каду політиків Угорщини, Чехії, 
Болгарії, Сербії, що відкрито 
стали на бік Росії. Ця «армія» 
готувалася й вигодовувалася 
давно, а виявити себе її змуси-
ла поразка Росії на головному, 
принциповому для неї фронті – 
українському.Такий – широкий 
– погляд дає нам можливість 
перенести акцент з України у 
справжнє джерело проблем, 
на Росію.

– Але ж ми не можемо за-
плющувати очі на той оче-
видний факт, що Росію (осо-

бливо на Сході) ще й досі 
підтримують тисячі й тисячі 
громадян України? 

– Проблема не в Майдані і 
не в наявності частини проро-
сійськи налаштованих людей 
на Сході України. Проблема в 
Росії, а зокрема в Кремлі, який 
вирішив переглянути мапу 
Європи й порушити всі існую-
чі домовленості. Анахронізм 

цього бажання підкреслює 
ментальну відсталість як ро-
сійської владної верхівки, так, 
на жаль, і російського сус-
пільства. Важко уявити пор-
тугальця, німця чи француза, 
який би погодився віддавати 
сьогодні мільярди зі свого бю-
джету на завойовницькі війни 
в інших країнах. Перевага єв-
ропейських народів полягає 
в тому, що вони здебільшого 
позбулися месіанського шові-
ністичного комплексу, тож на-
магаються не лізти в чужі спра-
ви. «Мовчання» Європи, яке 
чимало українців критикувало, 
насправді було її плюсом, бо 
дозволяючи країнам бути су-
веренними, ЄС намагається не 
втручатися в їхні справи. Росія 
діє по-іншому, методами по-
заминулого століття – і тому 
приречена на поразку. Нашою 
першою перемогою буде уста-

лення у світових медіа висло-
ву «російська криза» замість 
української, це допоможе ба-
гатьом усвідомити місцезна-
ходження джерела проблем, 
побачити обличчя агресора.

– Чому Путін ніяк не зупи-
ниться, що він від нас хоче?

– Метою Путіна є не Крим, 
не Донбас і навіть не так зва-
на «Новоросія». Його метою 

є ламання світового ладу, 
принципів, за якими сьогодні 
живе Європа, бо лише так він 
зможе досягти хоча б якихось 
результатів. За сьогоднішніми 
правилами гри – із непоруш-
ністю кордонів і невтручанням 
у суверенні справи – Росія не 
має шансів відбудувати імпе-
рію. Путін – президент великої 
територіально, але слабкої й 
відсталої держави, економіка 
якої орієнтована на ресурси, 
а народ має ментальні про-
блеми й не може відвикнути 
від свого імперського «при-
значення». Тому за звичайних 
умов Кремлю не світило б ні-
чого, бо насправді він не може 
ані купити собі Східну Європу, 
ані завоювати й окупувати її. 
Єдиний шанс – грати без пра-
вил, порушувати норми й до-
мовленості. Чим зараз Путін і 
займається.

Це схоже на те, як діти чи 
спортсмени-аматори перед 
поразкою починають порушу-
вати правила чи запроваджу-
вати свої, нові, нікому не відомі 
й ідіотичні. Футболіст раптом 
каже, що копати в ноги й штов-
хатися дозволено, а легкоат-
лет звертає з кола й перетинає 
його по діаметру. На короткий 
час здається, що їхня агресія, 
нахабство й цинізм перема-
гають, але потім всі команди 
збираються і гуртом такого 
гравця з соромом виганяють 
з товариства. Тобто схильність 
до ламання правил – ознака 
невпевненості в своїй перемо-
зі, агонії, що передує поразці й 
ганьбі.

– Якою, на твій погляд, 
буде розв’язка нинішньої 
кризи?

– Наш світ не новий – і май-
же все в ньому вже мало місце. 
Кажуть, що історія повторю-
ється двічі: вперше як траге-
дія, вдруге як фарс. У міфі про 
викрадення Європи спочатку 
з’являється прекрасний білий 
бик, який усіх зачаровує. По-
тім він навісніє й нарешті краде 
Європу. Цей міф відтворився – 
як трагедія – коли комуністична 
Росія майже на століття вкрала 
собі частину Європи, вкра-
ла в істинних європейців їхню 
культуру й право жити в іншій 
цивілізації, цивілізації Заходу; 

Мілан Кундера так і назвав це 
– «Вкрадений Захід, або Траге-
дія Центральної Європи».

Сьогодні історія про викра-
дення Європи повторюється 
у вигляді фарсу. Бик пробував 
усіх зачарувати, але надовго 
залишатися всіма улюбленим 
у нього не вийшло. Тому він по-
казав своє справжнє обличчя, 
яке в сленґу української мови 
означає некультурну людину. 
Чи – кажучи прямо – гопника з 
підворітні. Він нападає ззаду і 
має в руці заточку, про чесний 
бій не йдеться. Але чи вдасть-
ся йому вкрасти Європу і цьо-
го разу? Напевно ні, бо зако-
ни фарсу передбачають іншу 
розв’язку – трагікомічну. Коли 
бумеранг повертається і вби-
ває агресора. Чого Путінові й 
побажаймо. 

Інтерв’ю провела
Віра Холодна

Путін у Севастополі. Його зустрічали там, як колись  німці Гітлера

Андрій Любка під час зустрічі з читачами у Луцьку
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В УКРАЇНІ

ПЕРЕГОВОРИ СТОСОВНО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ 
ВІДБУДУТЬСЯ В 

МІНСЬКУ

Президент України Петро Поро-
шенко звернувся до президен-

та Білорусі Олександра Лукашенка 
з проханням посприяти проведен-
ню в Мінську 31 липня засідання 
тристоронньої контактної групи з 
врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба гла-
ви держави, на зустрічі будуть при-
сутні, зокрема, другий президент 
України Леонід Кучма, посол Росії 
Михайло Зурабов та представник 
ОБСЄ.

За словами Порошенка, пропо-
нується винести на обговорення 
контактної групи 2 питання – про 
звільнення всіх заручників, які за-
лишаються у бойовиків, та про за-
безпечення допуску міжнародних 
експертів на місце падіння літака 
«Малайзійських авіаліній».

Президент наголосив, що в пи-
танні заручників, яких станом на 30 
липня було 151, треба діяти швидко, 
адже серед них є поранені, які по-
требують медичної допомоги.

О.Лукашенко відповів на про-
хання українського президента 
згодою. Про це повідомляє прес-
служба білоруського президента за 
результатами телефонної розмови 
з ним президента України Петра 
Порошенка.

ООН ЗАКЛИКАЄ 
ДОПУСТИТИ ЕКСПЕРТІВ 

ДО МІСЦЯ КАТАСТРОФИ 
«БОЇНГА-777»

Генеральний секретар ООН Пан 
Ґі Мун закликав усі сторони кон-

флікту в Україні припинити бойові 
дії поблизу місця катастрофи «Бо-
їна-777» на Донеччині й не пере-
шкоджати доступу до нього міжна-
родних експертів. Про це йдеться 
в заяві, розміщеній на сайті ООН.

Генеральний секретар і Рада 
безпеки ООН закликають провести 
повне розслідування авіакатастро-
фи «Боїнга-777», який було збито 
ракетою з російського ЗРК «Бук» в 
Донецькій області 17 липня, внаслі-
док чого загинуло 298 осіб.

Як заявив віце-прем’єр, голова 
державної комісії з розслідування 

обставин аварії літака Володимир 
Гройсман, українські військовики не 
мають наміру за допомогою сили 
відновлювати контроль над тери-
торією катастрофи малайзійського 
«Боїнга-777» у Донецькій області.

За його словами, Україна на кон-
сультаціях у Мінську в четвер, 31 
липня, вимагатиме забезпечити до-
ступ експертів до місця катастрофи 
малайзійського літака.

Міжнародні експерти, серед 
яких, крім представників ОБСЄ, 
також є фахівці з Нідерландів і Ав-
стралії, не можуть дістатися на міс-
це збитого літака. За даними РНБО, 
бойовики мінують територію до-
вкола місця катастрофи й стягують 
туди важку техніку.

СМЕРТЕЛЬНИЙ 
ЛІЧИЛЬНИК ВІЙНИ

За весь час обстрілів України з 
російської території загинуло 

27 українських військовиків, ще 185 
– поранено. Про це повідомив на 
брифінгу 29 липня речник інформ-
центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, датою почат-
ку обстрілу з російської території 
можна вважати 5 червня. З того 
часу було здійснено 153 напади та 
обстріли прикордонних підрозділів 
та місць розташування українських 
військових. «В середньому за добу 
російські військові здійснюють 3-5 
артобстрілів прикордонних підроз-
ділів», – сказав він.

Усього ж, за словами А.Лисенка, 
з початку антитерористичної опера-
ції на Донбасі загинуло 363 військо-
вика, ще 1434 отримали поранення.

Раніше в доповіді Управління 
верховного комісара ООН з прав 
людини було сказано, що від по-
чатку проведення АТО (середина 
квітня) до 26 липня в Україні загину-
ло мінімум 1129 мирних мешканців, 
ще 3442 особи дістали поранення.

ВІД «ПОДАРУНКІВ» 
ПУТІНА СТРАЖДАЮТЬ 

ДІТИ  

Дев’ятеро дітей підірвалися на 
снаряді в селі Берестова До-

нецької області. Про це повідомив 
30 липня у Facebook радник міні-
стра внутрішніх справ України Ан-
тон Геращенко.

«Кілька годин тому в селі Берес-
това Артемівського району діти-під-
літки принесли у двір якийсь вибу-
хонебезпечний предмет, який вони 
знайшли в укріпрайоні бойовиків. 
Можливо, це була міна або снаряд. 
Стався потужний вибух. Що це був 

за предмет і чому все це сталося – 
встановить слідство», – повідомив 
А.Геращенко.

«9 осіб доставлено до Арте-
мівської міської лікарні. Всі в дуже 
тяжкому стані – потрібні термінові 
ампутації рук і ніг. Дехто назавжди 
втратив зір. У особливо важко-
му стані, буквально на межі життя і 
смерті, перебуває дитина віком 1 рік 
і 3 місяці, яка за нещасливим збігом 
обставин опинилася в цьому дворі. 
По тривозі піднято всіх хірургів та 
реанімаційні бригади, бо дев’яти 
постраждалим потрібні термінові 
операції», – повідомив радник міні-
стра.

РОСІЙСЬКІ НАЙМАНЦІ  
Й ДАЛІ ЛІЗУТЬ В УКРАЇНУ
Щодня українсько-російський 

кордон перетинає сотня, а 
іноді й до тисячі найманців, завер-
бованих Росією. Про це повідоми-
ла прес-служба Міністерства вну-
трішніх справ України.  

«Щодня в Україну надходить 
нова сотня, а іноді і тисяча найман-
ців, яких вербують по всій Росії», 
– повідомила прес-служба. За її да-
ними, «найманці вербуються як за 
гроші, так і за ідеологічними моти-
вами після показу відеороликів про 
те, що нібито наші військовики роз-
тинають на органи трирічних дітей».

Прес-служба МВС наголосила, 
що саме тому в даний час прово-
диться третя хвиля мобілізації. «Мо-
білізація необхідна, тому що в нас 
не вистачає нині сил для того, щоб 
остаточно придушити опір теро-
ристів», – підкреслюється в повідо-
мленні прес-служби МВС. У першу 
чергу мобілізують тих, хто більше 
потрібен. Наприклад, артилеристів 
або тих, хто проходив службу в тан-
кових частинах.

ДОНБАС ОЧИЩУЮТЬ 
ВІД ТЕРОРИСТІВ

Сили Антитерористичної опе-
рації (АТО) звільнили 29 липня 

населений пункт Дебальцево До-
нецької області. Про це повідомляє 
прес-центр АТО.

В АТО нагадали, що «Дебальце-
во має неабияке стратегічне зна-
чення, адже є не лише великим 
залізничним вузлом України, але й 
містом, що дозволило остаточно 
розблокувати підрозділи Збройних 
Сил України, які в оточенні гідно й 
мужньо стримували атаки загарб-
ників, не дозволяючи бандитам 
провозити на територію України 
зброю та боєприпаси». 

 Після звільнення Дебальцево 
підрозділи АТО виявили велику кіль-

кість техніки, боєприпасів та озбро-
єння. «Панічно тікаючи від ударів 
Збройних Сил України, найманці 
полишають все те, чим їх так щедро 
обдарували замовники безладу з 
Москви», – сказано в повідомленні. 

29 липня силовики звільнили від 
бойовиків також Авдіївку в Доне-
цькій області і проводять операцію 
зі звільнення міста Первомайськ. 
Також вони почали «зачистку» міста 
Ілловайськ, повідомляє прес-центр 
АТО 30 липня  у зведенні за попере-
дню добу.

У ГОРЛІВЦІ ЗВІЛЬНИЛИ 
17 ЗАРУЧНИКІВ 

БАНДИТІВ

17 заручників (українські вій-
ськовики і один цивільний 

іноземець), яких утримували в по-
лоні в штабі Ігоря Бєзлера («Бєса») 
в Горлівці, звільнено. Про це по-
відомив президент України Петро 
Порошенко 29 липня. Він провів 
зустріч з матерями й дружина-
ми військових, які знаходилися в 
полоні бойовиків.

«Можу сказати одне – Україна 
пишається мужністю, з якою наші 
хлопці утримувалися в полоні. І ми 
зробимо все для того, щоб звільни-
ти й тих, хто ще залишається у бо-
йовиків», – сказав Порошенко.

Президент повідомив, що опе-
рація по звільненню заручників була 
на його особистому контролі та 
мала гриф «таємно», адже будь-яка 
зайва інформація могла б зашко-
дити звільненню полонених. Саме 
тому дружинам і матерям повідо-
мили про долю їхніх близьких лише 
після остаточного завершення всіх 
дій по звільненню українських вій-
ськових. «Я вам обіцяв 24 години на 
добу цим займатися. І, незважаючи 
на те, що нині дуже важка ситуація, 
життя та здоров’я кожного україн-
ського громадянина для мене є прі-
оритетом», – заявив П.Порошенко, 
повідомивши, що в заручниках у 
бандитів ще залишається 151 укра-
їнський військовик.

ПРОГРАЮЧИ НА ФРОНТІ, 
РОСІЯ ЗГАНЯЄ ЗЛО  

НА МОЛОЦІ

Росія відмовилася від україн-
ського молока, соків та рибних 

консервів. В українському уряді 
вважають цю заборону суто по-
літичним кроком. Експерти визна-
ють, що заборона буде болісною 
для аграрного сектора, але, на їхню 
думку, виробники вже пристосову-
ються і виходять на нові, більш ста-
більні ринки.

28 липня Російська Федерація 
заборонила імпорт українського 

молока та молокопродуктів, від 29 
липня – ця заборона торкнеться 
плодоовочевих та рибних консер-
вів. Росспоживнагляд повідомляє, 
що причиною є те, що нібито вміст 
консервів не відповідає вказано-
му на етикетках. Що ж до молока, 
то Росспоживнагляд звинуватив 
українських виробників у тому, що 
молоко і продукти з нього містять 
антибіотики.

До цього Росія повністю заборо-
нила ввезення української свинини 
й продуктів з неї, картоплі, а також 
істотно обмежила поставки конди-
терських виробів і м’яса птиці.

Нова хвиля заборон збіглася в 
часі із загостренням конфлікту на 
Сході України, коли російська сто-
рона обстрілює українську тери-
торію та закидає через кордон вій-
ськову техніку, найманців та окремі 
підрозділи своєї армії.

  ПОМЕР ВІКТОР БАРАНОВ

30 червня вранці після трива-
лої важкої хвороби відійшов 

у вічність український письменник, 
перекладач, голова Національної 
спілки письменників України Віктор 
Баранов.

Він народився 14 жовтня 1950 р. 
у с. Кривушах Кременчуцького ра-
йону на Полтавщині. 1974 року за-
кінчив філологічний факультет Київ-
ського університету ім. Т. Шевченка. 
Працював на видавничій роботі.

З 1983 року був секретарем На-
ціональної Спілки письменників 
України, а з 19 листопада 2011 року 
– головою НСПУ. Віктор Баранов 
працював також головним редакто-
ром літературного журналу «Київ» 
та віце-президентом товариства 
«Україна-Румунія». Лауреат мис-
тецької премії «Київ» у галузі худож-
ньої літератури ім. Євгена Плужника, 
премії ім. О. Гірника, міжнародних лі-
тературних премій «Тріумф» та «Сад 
божественних пісень» ім. Г. Сково-
роди, літературно-мистецької премії 
ім. М. Коцюбинського.

Автор багатьох поетичних збі-
рок, гумористичних творів і літера-
турних пародій, романів «Притула», 
«Смерть по-білому», «Не вір, не 
бійся, не проси», численних пере-
кладів, літературно-критичних, пу-
бліцистичних та мистецтвознавчих 
публікацій.

За повідомленнями 
українських видань та 
інформаційних агенцій
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ТОЧКА ЗОРУ

У поета Наума Коржавіна (до речі, 
киянина) була стаття, назву якої 

винесено в заголовок. Йому він 
дуже подобався. Мені теж. Був пе-
ріод, ми дуже дружили, жили в 15 
хвилинах один від одного в Бостоні, 
часто бачилися, майже кожен день 
говорили по телефону, іноді годи-
нами. Він говорив. Я слухав. І мені 
запам’яталося, що всі істини – ба-
нальні. Все, про що я пишу, – ба-
нальні істини. Банально, що люди-
на, яка все життя прослужила в КДБ 
(Володимир Путін), не може бути 
добрим президентом Росії, а може 
бути тільки кепським. Ця банальна 
істина стала для мене очевидною 
навесні 1999 року, і я намагався до-
нести її до людини, до якої тоді мав 
доступ і який в ті місяці хоч якось 

впливав на ситуацію, – до Бориса 
Березовського. Але той не повірив у 
банальну істину, тому що покладав-
ся на силу свого складного розуму. 
Перемогла банальна істина. Вона 
завжди перемагає. Де і як закінчив 
розумний Березовський, відомо.

З березня 2014 року, коли Ро-
сією був окупований і анексова-
ний Крим, я був залучений до на-
писання циклу статей та інтерв’ю 
під загальною назвою «Третя 
світова». Все це теж належить до 
банальних істин, відомих нам з 
історії. Відомо, що агресора не 
можна умиротворити (класич-
ний приклад – Мюнхенська змова 
1938 року). Відомо, що агресії по-
трібно чинити опір, тому що немає 
іншого виходу (це доводить вся 
світова історія). Відомо, що «ма-
ленькі переможні війни» зазвичай 
виявляються більшими, не завжди 
переможними і коштують великої 
кількості людських життів (якщо б 
правителі і полководці заздалегідь 
знали, чим насправді закінчиться 
війна, жодна війна не почалася б.) 
Ще відомо, що дві останні найбіль-
ші війни в історії людства – 1914-го 
і 1939-го – далеко не одразу після 
свого початку отримали назву 
«світових», а вже тим більше ще й 
свій порядковий номер – Перша 
і Друга. Коли в березні 1938 року 
Гітлер окупував і анексував Ав-
стрію, ніхто не вважав, що це і є 
переддень Другої світової війни. 
Проте через півтора року, у верес-
ні 1939-го, війна почалася, хоча 
великої війни не хотів ніхто, крім 
Сталіна, – навіть Гітлер.

Якщо очевидно, що агресора 
не можна умиротворити, тим біль-
ше неправильно платити агресору 
данину за окупацію. У стародавні 
часи в обмін за отриману данину 
підкорену жертву (село, місто, а то 
й цілу державу) залишали в спо-
кої. Сьогодні теж бувають випадки 
виплати данини: наприклад, Путін 
виплачує данину президенту Че-
ченської Республіки Рамзану Ка-
дирову.

У ХХ столітті слово «данина» 
у відносинах між державами, як 

правило, не використовувалося. 
З’явилися більш сучасні слова: 
«репарація» і «контрибуція». Але 
ці суми сплачувалися переможцю 
після закінчення військових дій і 
підписання миру. Під час військо-
вих дій данина ніколи не виплачу-
валася, оскільки хто ж при здоро-
вому глузді платитиме агресору 
гроші на продовження війни до 
підписання миру? Очевидно, що 
така поведінка уряду країни, що 
зазнала нападу, межує з держав-
ною зрадою. Погодьтеся, вигляда-
ло б дивно, якби після вересневої 
1938 року анексії Судетів чехос-
ловацький уряд в якому-небудь 
Брюсселі вів з німецьким урядом 
переговори про виплату Німеччи-
ні боргу за куплені раніше рейки, 
а Німеччина заявляла б, що тепер 
продаватиме ці рейки Чехосло-
ваччині тільки за передоплатою і 
вдвічі дорожче. Або якби Німеч-

чина, яка окупувала в 1940 році 
північну Францію, зажадала б від 
неокупованої південної Франції 
оплату боргів французької держа-
ви за поставлений Франції в попе-
редні роки метал. Все це вигляда-
ло б повною маячнею. Таке навіть 
Гітлеру спасти на думку не могло.

Однак те, що виглядало маяч-
нею в 1938-40 роки і не спало на 
думку Гітлеру, стало реальністю 
в 2014-му, тому що спало на дум-
ку Путіну. Росія окупувала Крим і 
частину територій Східної Украї-
ни і продовжує вести військові дії 
проти України, одночасно наполя-
гаючи на виплаті Україною мільяр-
дів доларів за поставки газу, який 
Росія давно перестала Україні по-
стачати.

Спочатку мені все це здавало-
ся пропагандистським вивертом 
російського уряду, який намагався 
звести російсько-українську війну 
до суперечки «двох господарюю-
чих суб’єктів» (як нам пояснюва-
ли, коли свого часу «Газпром» за-
хоплював не Україну, а НТВ). Але, 
на мій глибокий подив, Україна 
несподівано взяла та й виплатила 
Росії 786 мільйонів доларів в раху-
нок заборгованості. Газ постачати 
Україні, зрозуміло, після цього не 
стали. Заборгованість не сильно 
зменшилася, та загалом-то її й об-
говорювати немає сенсу, оскільки 

Росія поставила Україну на «лі-
чильник», і борг цей виплатити 
не можна, можна тільки здатися, 
віддати весь «бізнес» (тобто, всю 
Україну) і ноги винести, якщо ви-
йде (швидше за все, не вийде).

Отримавши 786 мільйонів до-
ларів, Росія продовжила концен-
трацію військ на кордоні з Укра-
їною, перекинула нову техніку і 
додаткові спецпідрозділи ГРУ і 
ФСБ в райони Східної України, 
контрольовані проросійськими 
«сепаратистами», збила дюжину 
гелікоптерів і літаків українських 
збройних сил, узяла якусь кількість 
українських військових у полон, 
збила малайзійський цивільний 
літак, де (шкода!) не виявилося 
жодного українця («не літайте в 
нашому небі»)... За всього лише 
786 мільйонів виплаченої данини 
скільки «корисного» було зробле-
но! Люди гинули вже сотнями. Ві-
йна є війною, нічого не поробиш.

21 липня міністр фінансів Укра-
їни Олександр Шлапак заявив, що 
на проведення антитерористичної 
операції (АТО) необхідно півтора 
мільярда гривень на місяць, а в ре-
зервному фонді на даний момент 
залишилося близько 520 мільйо-
нів гривень. 24 липня він уточнив, 
що грошей вистачає тільки до 1 
серпня. 22 липня Верховна Рада 
України затвердила указ прези-

дента Петра Порошенка про част-
кову мобілізацію. 25 липня уряд 
України вустами заступника міні-
стра фінансів Володимира Мат-
війчука оголосив про намір ввести 
військовий податок у розмірі 1,5% 
від зарплати для фінансування 
АТО до кінця року. «Таким чином 
можна отримати близько 2,9 мі-
льярда гривень для того, щоб на-
правити їх на загальний баланс 
бюджету»,– сказав В.Матвійчук.

Хочу уточнити, що мільярд гри-
вень за курсом 11,8 гривні за долар 
– це приблизно 85 мільйонів до-
ларів, а проплачені Україною Росії 
786 мільйонів доларів – це трохи 
більше 9 мільярдів гривень. Іншими 
словами, можна було не вводити 
«військовий податок», який забез-
печить лише двомісячні потреби 
української операції на Сході Укра-
їни, і не виплачувати Росії данину 
в 786 мільйонів доларів, а пустити 
ці 9 мільярдів гривень на бороть-
бу з агресором. Дев’ять мільярдів 
гривень за ціною 1,5 мільярда на 
місяць вистачило б на півроку про-
тистояння російській агресії.

Замість цього Україна заплати-
ла Росії 786 мільйонів доларів, по-
збавила себе грошей на оборону, 
але що ще гірше – дала російсько-
му бюджету на війну додаткові 786 
мільйонів доларів. Так що різниця 
в українсько-російських витратах 
на війну склала 1 мільярд 572 міль-
йонів доларів на користь Росії. На 
які гроші Росія поставила «сепара-
тистам» систему «Бук» для збиття 
малайзійського лайнера? На ці 786 
мільйонів доларів.

Будь-якому ідіотизму має бути 
межа. Після збитого російською 
армією малайзійського «Боїнга», 
дюжини збитих Росією україн-
ських військових літаків і гелікоп-
терів, після оголошення Україною 
часткової мобілізації, введення 
півтора-відсоткового податку на 
жебрацьку українську платню – 
на боротьбу з агресором (свята 
справа!) – виплачувати Росії чер-
гові нові мільярди доларів Україна, 
як мені здавалося, не стане. І тому, 
що цих грошей, напевно, немає, і 

тому, що це, як мінімум, нерозум-
но й аморально – платити данину 
агресору, а як максимум – зрада 
національних інтересів того само-
го народу, з якого стягується вій-
ськовий податок.

Даремно мені так здавалося. 24 
липня міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України Юрій 
Продан, який прибув до Брюсселя 
для консультацій з комісаром ЄС з 
питань енергетики Гюнтером Ет-
тінгером, заявив, що Україна гото-
ва відновити переговори з Росією і 
Єврокомісією щодо поставок газу. 
«Ми готові в будь-який момент 
продовжити ці консультації та пе-
реговори»,– сказав він. При цьому 
Росія наполягає на виплаті Украї-
ною заборгованості за раніше по-
ставлений газ. На думку керівника 
«Газпрому» Олексія Міллера, сума 
ця становить 5 мільярдів 296 міль-
йонів доларів.

Ви легко порахуєте, як можна 
розпорядитися цими грошима. 
Якщо їх не повертати Росії, а ство-
рити, наприклад, фонд «Єдина й 
неподільна Україна», можна випла-
тити рідним по мільйону доларів 
за кожного загиблого пасажира 
збитого путінцями малайзійського 
лайнера та за кожного загиблого 
українського військового й мирного 
мешканця. Цієї суми вистачить на 
5000 жертв. Або можна продовжу-
вати вести антитерористичну опе-
рацію за ціною в півтора мільярда 
гривень на місяць. Тоді цих грошей 
вистачить на три роки боротьби.

Захищати банальні істини про-
стіше простого. Україна повинна 
перервати переговори про повер-
нення газового боргу до підписан-
ня мирної угоди з Росією. За цим 
договором Росія повинна буде по-
вернути все захоплене, включно з 
Кримом, і виплатити компенсацію 
за заподіяні Україні збитки. І якщо 
після цього Україна залишиться 
щось ще винна Росії, що мало-
вірогідно, зрозуміло, що ці гроші 
будуть в російський бюджет ви-
плачені. Але після капітуляції Росії.

Юрій Фельштинський,
Історик

НА ЗАХИСТ БАНАЛЬНИХ ІСТИН
Ось на такі руїни перетворюють українські міста російські системи залпового вогню «Град», випущені на 
військових заводах РФ за гроші, заплачені Україною за газ

Цим бандитам Путін платить з тих 786 мільйонів доларів,заплачених 
Україною за міфічний газ уже після анексії Криму й початку 
неоголошеної війни на Донбасі
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В АМЕРИЦІ

БАРАК ОБАМА 
ОГОЛОСИВ 

ПРО ВВЕДЕННЯ 
СЕКТОРАЛЬНИХ 

САНКЦІЙ ПРОТИ РОСІЇ
Президент США Барак Оба-

ма оголосив 29 липня в Білому 
домі про введення нових, цього 
разу секторальних санкцій проти 
Росії в зв’язку із ситуацією в Укра-
їні.

«Сьогодні США запроваджують 
нові санкції проти енергетичного 
та банківського секторів російської 
економіки, індустрії озброєнь, кре-
дитів, що спрямовані на стимулю-
вання експорту в Росію, теж будуть 
заборонені... Європейський Союз 
до нас приєднується», – сказав 
Обама.

За його словами, санкції зро-
блять вже слабку економіку Росії 
ще слабшою. «Росія ізолює себе від 
міжнародної спільноти... Це вибір, 
який зробив президент Путін. Але є 
й інший  – припинити агресію проти 
України, підтримку сепаратизму й 
разом зі світовою спільнотою по-
гасити пожежу на Сході України», – 
сказав президент США. «Для Росії 
нині важливо зрозуміти, що ми про-
довжимо підтримувати владу Украї-
ни», – додав він.

Разом з тим президент Обама 
відзначив, що те що відбувається, – 
«це не нова холодна війна». «Це спе-
цифічне питання, пов’язане з необ-
хідністю розуміння з боку Росії того, 
що український народ повинен сам 
вибирати свою долю»,– сказав пре-
зидент США.

РОЗВІДКА США:  
РОСІЯ РЕГУЛЯРНО 

ОБСТРІЛЮЄ УКРАЇНУ
Державний департамент США 

офіційно оприлюднив матері-
али директора національної роз-
відки США з поясненнями про су-
путникові знімки, поширені раніше 
американськими дипломатами й 
журналістами в соцмережах, які 
доводять факти обстрілу України з 
території Росії.

Як наголошується в повідомлен-
ні, фотографії є доказами того, що 
російські війська вели й ведуть во-
гонь по українських військовиках зі 
свого боку кордону і що підтриму-
вані Росією сепаратисти викорис-
товують важку артилерію, надану 
Росією, при нападах на українські 

війська вже зсередини України.
Знімки зафіксували наслідки од-

ного з таких обстрілів українських 
військ в Україні з Росії, що стався 
25–26 липня. На російському боці 
кордону на ґрунті видно сліди пусків 
ракет із реактивних систем залпо-
вого вогню, спрямованих у бік пози-
цій українських військ на території 
України. Біля українських позицій 
у землі видно воронки від вибухів 
ракет. На одному із знімків – обстріл 
території України з російського боку 
кордону 23 липня з самохідних ар-
тилерійських установок, що є на 
озброєнні тільки в російських вій-
ськових частинах. Бойові машини 
націлені в бік української військової 
частини на території України. На 
землі біля української частини ви-
дно воронки від вибухів, характерні 
для снарядів самохідної артилерії.

   ЗУСТРІЧ ДЖОНА КЕРРІ  
Й ПАВЛА КЛІМКІНА

Державний секретар США Джон 
Керрі, який збирається невдо-

взі відвідати Україну, зазначає, що 
проросійські сепаратисти відмов-
ляються скласти зброю і дотри-
муватися політичного діалогу для 
вирішення ситуації на Сході Украї-
ни. Про це він сказав після зустрічі 
29 липня з міністром закордонних 
справ України Павлом Клімкіним у 
Вашингтоні на брифінгу.

Керрі зазначив, що президент 
Петро Порошенко кілька разів чітко 
заявляв, про що також йому на зу-
стрічі підтвердив Клімкін, що Укра-
їна зацікавлена в двосторонньому 
припиненні вогню. «Українці готові 
піти зараз на взаємне припинення 
вогню. Не в майбутньому, а саме 
зараз! Вони запропонували мирний 
план, що передбачає серйозний і 
предметний діалог із підтримувани-
ми Росією сепаратистами за міжна-
родної участі...» – сказав Керрі.

При цьому він підкреслив, що 
США мають у своєму розпоряджен-
ні чіткі докази, що Росія продовжує 
поставляти через кордон зброю і 
озброєні сили, а також фінансува-
ти діяльність сепаратистів. «У нас є 
чіткі докази артилерійського й ра-
кетного вогню з території Росії по 
території України», – сказав Керрі.

Разом з тим він повідомив, що 
дії Росії не демонструють того, що 
вона бажає припинити насильство 
й кровопролиття. «В результаті та-
ких дій підтримувані Росією сепара-
тисти відмовилися скласти зброю і 
стати частиною політичного проце-
су», – наголосив Керрі.

ГЛАВА УКРАЇНСЬКОГО 
МЗС У ВАШИНГТОНІ

У рамках офіційного візиту міні-
стра іноземних справ України 

Павла Клімкіна до Вашингтона, 
який відбувся з 27 по 29 липня, 
він зустрівся з членами групи під-
тримки України в Конгресі. Зустріч 
відбулася 28 липня в кабінеті члену 
Конгресу Марсі Каптур, яка пред-
ставляє штат Огайо, та є одним з 
найбільш активних лобістів інтер-
есів України в американському 

Конгресі.
Під час зустрічі говорили, яким 

чином США можуть допомогти 
Україні протистояти російській 
агресії. Каптур, зі свого боку, по-
радила українцям проводити більш 
активну інформаційну кампанію. 
Вона вірить, що Україна, з високо-
освіченим населенням, багатими 
природними ресурсами та вдалим 
географічним розташуванням, ста-
не однією з провідних європейських 
націй. Вона сподівається, що їй 
вдасться це побачити ще за свого 
життя.

«Ми тут відчуваємо солідарність 
від всіх, з ким зустрічалися», – ска-
зав Павло Клімкін. Він розповів, що 
під час зустрічі обговорювався но-
вий законопроект, який полегшить 
надання військової допомоги США 
Україні. «Один із законопроектів, 
який зараз підготовлений, полягає 
в тому, щоб надати Україні особли-
вий статус – статус союзника Спо-
лучених Штатів й дозволити допо-
магати Україні шляхом постачання 
в тому числі й військового облад-
нання, але також й іншої допомоги, 
яка нам дуже потрібна в розвитку 
нашого військового та безпекового 
секторів», – сказав міністр.

ДЖОН ТЕФФТ: «США 
НІКОЛИ НЕ ВИЗНАЮТЬ 

АНЕКСІЇ КРИМУ»
Сполучені Штати ніколи не при-

ймуть анексії Росією Криму і 
не зможуть ігнорувати роль Росії в 
українській кризі. Про це 30 липня 
заявив кандидат на посаду посла 
США у Москві Джон Теффт (США 
не мають посла в Росії з лютого мі-
сяця).

Він наголосив, що анексія Криму 
«знищила саму основу» європей-
ської безпеки.

Упродовж останніх місяців на-
пруженої ситуації в Україні через 
російське втручання відносини між 
Вашингтоном і Москвою значно по-
гіршилися.

Джон Теффт, який був послом в 
Україні та Грузії, на думку багатьох 
у Росії, вороже налаштований щодо 
Кремля. А його прихильники нази-
вають Теффта неперевершеним і 
професійним дипломатом.

ЯК АМЕРИКАНЦІ 
СТАВЛЯТЬСЯ ДО РОСІЇ

Більшість американців розгля-
дають нинішню Росію як про-

тивника США, при цьому більше 
половини мешканців країни вва-
жають, що ситуація в Україні «дуже 
важлива» для інтересів США. Про 

це свідчать результати опитуван-
ня, проведеного днями компанією 
Pew Research Center.

Згідно з цими даними, як воро-
га Росію розглядають 26% учас-
ників опитування, 49% визнають її 
як «серйозну проблему для світу», 
15% вважають, що причиною того, 
що Росія знову стала загрозою 
миру в усьому світі, є персонально 
Володимир Путін.

При цьому, як відзначається в 
дослідженні Pew Research Center, 
дедалі більше американців вважа-
ють, що ситуація в Україні є дуже 
важливою для інтересів США. Якщо 
в квітні важливість української кризи 
для США відзначав тільки 31% опи-
таних, то після того, як проросійські 
бойовики збили пасажирський літак 
Малайзійських авіаліній, частка та-
ких опитаних збільшилася до 48%. 
Причому більшість з них перекона-
на, що якщо Захід вже сьогодні не 
зупинить Путіна, він піде далі, аж до 
розв’язання Третьої світової війни.

ЕКОНОМІКА США 
ЗРОСЛА НА 4 ВІДСОТКА

Зростання економіки Сполуче-
них Штатів в другому кварталі 

цього року сягнуло 4%, повідомля-
ють у міністерстві торгівлі США.

Споживчі витрати з квітня по 
червень, які в США становлять дві 
третини від усієї економічної актив-
ності, зросли на 2,5%. Активність 
бізнесу зросла при цьому на 14%, 
що пов’язано з поповненням запа-
сів підприємств. Зростання еконо-
міки в другому кварталі перекрило 
скорочення, яке спостерігалося на 
початку року.

У порівнянні з другим кварталом 
минулого року ВВП Сполучених 
Штатів зріс на 1%.

Але з січня по березень цього 
року економіка зазнала скорочень 
на рівні 2,1%. Економічний спад був 
пов`язаний із суворою зимою.

Навіть з урахуванням останньо-
го зростання, через зимову него-
ду загальне економічне зростання 
цього року, скоріше за все, стано-
витиме лише 1,6% – менше, ніж у 
2013 році.

Це може змусити Федеральну 
резервну систему (ФРС) продо-
вжити утримувати процентні ставки 
на низькому рівні ще й у 2015 році.

За інформацією приватної ком-
панії ADP, недержавний сектор у 
липні створив 218 тисяч нових ро-
бочих місць. Такі цифри є позитив-
ною ознакою зростання американ-
ської економіки.

БІЛЬШЕ 35 ВІДСОТКІВ 
АМЕРИКАНЦІВ  
МАЮТЬ БОРГИ

Більше 35 відсотків американ-
ців мають борги або неопла-

чені рахунки, котрі вже передано 
колекторським агенціям. Про це 
свідчить звіт Інституту урбаністики 
у Вашингтоні.

Основна кількість боргів при-
падає на кредитні картки й рахунки 
за перебування в шпиталях. Окрім 
того, значну частину заборгованос-
ті становлять іпотека, автокредити й 
кредити на навчання.

Аналітичний центр при Інститу-
ті урбаністики відзначає тривожну 
тенденцію: частка американців, чиї 
документи знаходяться в колектор-
ських агенціях, не змінюється, не-
зважаючи на те, що в цілому країна 
погасила свій борг по кредитних 
картках з моменту офіційного за-
вершення великої рецесії 2009 року.

Великі іпотечні компанії США – 
Fannie Mae и Freddie Mac – вважа-
ються одними з винуватців світової 
економічної кризи 2008 року. Їхні дії, 
коли позички на купівлю житла роз-
давалися всім бажаючим, призвели 
до надування «бульки» на ринку не-
рухомості США, з чого й почалася 
рецесія глобальної економіки. У ве-
ресні 2008 року, аби запобігти кра-
хові всієї фінансової системи США, 
ці компанії було передано в управ-
ління Федеральній агенції з фінан-
сування житла.

ПЕРШЕ ВИДАННЯ НОТ 
АМЕРИКАНСЬКОГО 

ГІМНУ МІСТИЛО 
ПОМИЛКУ

Томас Карр – видавець у Бал-
тиморі – хотів прославитися та 

першим опублікувати вірш, який 
потім став гімном США. За декіль-
ка кварталів від Центральної бі-
бліотеки Нью-Йорка розташована 
бібліотека імені Морґана. Тут збе-
рігається один з 11 відомих при-
мірників першого видання нот аме-
риканського гімну. За його основу 
було взято вірш, написаний у 1814 
році Френсісом Скоттом Кієм. Але 
державним гімном він став лише у 
1931 році. Френсіс Баруліч, кура-
тор музичних рукописів бібліотеки 
імені Морґана, пояснює, що цей 
перший варіант гімну є особли-
вим… через помилку.

«Томас Карр хотів прославитися, 
але діяв у такому поспіху, що зробив 
помилку в назві. Замість того, щоб 
надрукувати «Патріотична пісня», 
він надрукував «Паріотична пісня». 
Ви завжди можете визначити пер-
ше видання нот до американського 
гімну саме через цю помилку», – 
сказала Френсіс Баруліч.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій 
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Якщо дослівно, то ґражда – це  
гуцульська фортеця: «комплекс 
житлового будинку і господарських 
будівель, які утворюють замкну
тий, зазвичай, прямокутний двір, 
характерний передусім для Гу
цульщини. Виникли ґражди через 
потребу захищатися від лихих лю
дей, диких звірів, немилосердних 
вітрів і сніговіїв...» Тому ґражда з 
її різними спорудами (високими й 
низькими, широкими й вузькими) 
нагадує фортецю, проникнути до 

якої можна лише через єдиний 
вхід – браму. 

«Ґражда»  в Гантері – також  
своєрідна фортеця. Виникла вона 
також через потребу захищати. 
Українське мистецтво, українську 
музику, українську пісню й себе, 
свою ідентичність. Побудували її 
в 1973 році, вслід за церквою й 
дзвіницею. Й понад три десятиліт
тя вона служить концертною за
лою, майже чотири десятки років 
– мистецькою галереєю. 

Цього літа виставкапродаж робіт 
українського малярства, організа
тором і хранителем якої в Гантері є 
Софійка Геврик – велика ентузіаст
ка, залюблена в українське мисте
цтво, відбувається вже в 38й раз. 
На ній представлено майже двісті 
полотен: від класиків  і метрів, таких 
як Василь і Микола Кричевські, 
Едвард Козак,  Яків Гніздовський, 
Василь Хмелюк, Любослав Гуцалюк 
і до сучасників – знаменитих і тих, 
чия слава ще в дорозі...          

ҐРАЖДА МИСТЕЦЬКА 
Га

ле
ре

я «
НГ

»

Е.Козак. Патрийоти

І. Зєлик. Церква в Гантері

О.Родняк. Дівчина з Майдану Я. Гніздовський. Кіт В.Макаренко. Родина

Н. Ґавдяк. Палімсести
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УКРАЇНСЬКІ ОСТРОВИ 

Чесно кажучи, цього разу не 
хотілося їхати до Гантера. 

Щоб не примножувати свої 
втрати – хату, яку ми винайма-
ли там у художників Галини й 
Богдана Титлів і торік, і позато-
рік, виставлено на продаж. Пані 
Галина відійшла у засвіти кілька 
років тому й ще свіжою стоїть у 
пам’яті її сповідь під тутешніми 
тихими зорями про своє вибо-
лене життя й про те, як треба 
його любити. Усе повторюва-
лося: так було з глен-спейською 
«Верховиною», де ми завжди 
знаходили літній затишок, – її 
також продали, так сталося й з 
усіма тими хатами, які ми пото-
му «рентували» на «Озерянах». 
Отож, не хотілося множити суму 
втрат, викреслюючи ще одну 
«точку» на українській мапі світу. 

Але літо в Нью-Йорку нестерпно 
спекотне. Так, очевидно, мало 
статися – у старому записнику 
знайшовся телефон зовсім не-
знайомої нам особи – лікарки-
психіатра, доктора Христини 
Дурбак, гантерівську хату якої 
ми колись, вперше приїхавши  
сюди «на екскурсію», облюбува-
ли. Дерев’яна, добротна світли-
ця, що стоїть на горі, трохи вище 
від української церкви, немов 
переміщеної Божою силою з 
наших Карпат. Власне, це хата її 
батьків. Багато років, як тут вже 
ніхто не живе – мама відійшла у 
засвіти одинадцять років тому. 
Але таке враження, що просто 
відлучилася кудись ненадовго, 
забувши зачинити двері. Пані 
Христя, яка тепер активно пра-
цює в Організації Об’єднаних 
Націй і буває в Гантері нечасто, 
все одно так само, як і раніше, 
садить щовесни біля хати квіти, 
косить траву, витирає порохи 
й дбає, щоб затишно було лас-
тівці, яка щороку, вже багато 
літ поспіль, мостить під дахом 
гніздо. Спостерігаючи за цими її 
клопотами краєм ока, мимохіть 
подумалося, що багато хто з ді-
тей-внуків дуже швидко забуває 
й дорогу до батьківсько-діді-
вських могил (особливо боляче 
це бачити в Поминальну неділю 
на цвинтарі в Бавнд-Бруку), не 
кажучи вже про турботу за ма-
теринською хатою-пусткою чи 
«зовсім не сучасною» картиною 
з наївним карпатським краєви-
дом, придбаною колись батька-
ми, можливо, на останні тяжко 
зароблені гроші. 

Про це ми говорили з Со-
фійкою Геврик, оглядаючи 

мистецьку виставку в «Гражді», 
якою вона з великою любов’ю 
опікується вже багато років. 
Підводячи нас то до одного по-
лотна із звучним іменем, то до 
іншого, розповідала цілі дра-
матичні історії про те, як діти-
внуки, одружившись, розбага-
тівши, йдуть в американський 
світ і, очищаючи батьківську 
хату від різного непотрібного 
«хламу», нерідко викидають 
або віддають за безцінь сімей-
ні реліквії або й просто шедев-
ри. «Напишіть, якщо можна, 
– попросила вона, – щоб той, 
хто має батьківський спадок 
у вигляді мистецьких картин, 
але не знає справжньої його 
вартісності, звертався до нас, 
до Українського культурно-
го центру в Гантері, де є добрі 
експерти й щирі шанувальни-
ки... Якщо це справді вартісні 

твори, ми дамо їм друге життя, 
ми збережемо їх для історії, 

для наступних поколінь україн-
ських американців...» 

Українська історія в Гантері 
скрізь. І насамперед – у долях 
людей, які стали частиною цьо-
го краю. Саме «краю», бо укра-
їнський Гантер – це не одне, а 
шість сіл і містечок, що тісно 
прилягають одне до одного.

«Ви з Мартою Скорупською 
вже познайомилися?» – запи-
тали нас знаючі ті місця люди, 
як тільки-но ми повернулися до 
Нью-Йорка. Марта Скорупська 
– велика інтелектуалка, живе 
тепер у Гантері біля озера Ко-
ніфер, яке всі українці назива-
ють «Інжінірським», бо довкола 
нього першими почали буду-
вати свої відпочинкові будинки 
українські інженери. До історії 
вона має найпряміший стосу-
нок – перекладає багатотомну 
«Історію України» Михайла Гру-
шевського англійською мовою. 
Але й сама є частиною великої 
української історії. Ми зрозу-
міли це, як тільки почули з її 
вуст: «Коли ми зустрічалися з 
Василем Стусом...» або «Коли 
ми розмовляли в Києві з Бажа-
ном...», або «Коли ми з Юрієм 
Шевельовим редагували «Су-
часність»...»  Ми мали нагоду 
зустрічатися з нею лише раз, 
на одній приємній вечері, одній 
з тих, які додають гантерсько-
му образу особливого характе-
ру й колориту, але та «коротка 
розмова» затягнулася майже 
до третьої години ранку. 

«А у Вижницького були?» 
Були. На будинку покійного ху-
дожника Ярослава Вижницько-
го,  що стоїть на самому «ган-
терському Хрещатику», над 
яким майорять два державні 
прапори – американський і 

Гантерські канікули: 
короткі зустрічі  
й довгі прощання

Українська дорога 

Церква Святого Івана Хрестителя в Гантері

«Ґражда» у Гантері – це ще й унікальний концертний зал 
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український, й де живе тепер 
його син Юрко, колись, напев-
не, прикріплять меморіальну 
табличку, на якій великими літе-
рами напишуть: «У цьому гос-
тинному домі бували Едвард 
Козак, Яків Гніздовський, Євген 
Маланюк, Мирослав Скорик...» 
Хоча потрібно буде не дошку, 
а цілу меморіальну стіну. Син 
Юрко родинної традиції не зра-
див – тепер «у Вижницького» 
зупиняються переважно музи-
канти й артисти з усього світу, 
які беруть участь у концертах 
камерної музики в «Гражді».

«А в Юрка Тарнавського гос-
тювали?» Не лише гостювали, 
а й мали нагоду і насолоду слу-
хати його іспанські «канте». В 
авторському виконанні. Й пе-
ред нами постав Юрій Тарнав-
ський, якого досі ми ніколи не 
знали. Виявляється він, відо-
мий український поет-модер-
ніст, блискуче знає іспанську 
мову й не тільки перекладає 
Лорку, а й співає іспанські на-
родні пісні.

Гантер – це не лише історія, 
а й суцільні сюжети для кіно-
сценаріїв.

– Знайомтеся, це ваші су-
сіди, – представила нам Карі-
на Тарнавська, дружина Юрія 
Тарнавського, маючи на увазі 
наше тимчасове, щойно вина-
йняте житло.

– Казанова, – протягнув руку 
солідний чоловік, з обличчя 
якого можна малювати серед-
ньовічні фрески. Й, напевне, 
передбачаючи подальшу реак-
цію, відразу ж уточнив: «Хосе. 
Хосе Казанова...». Правда, з 
його вуст це прозвучало так, 
як і має бути в оригіналі: «Кас-
санова». Пізніше, коли ми 
познайомимося ближче, він 
розповість, що в молоді роки 
перекладав для українського 
часопису «Сучасність». Після 
першої ж публікації, надру-
кованої, звісно, під реальним 
прізвищем «Хосе Казанова», 
до редакції надійшов гнівний 
лист від священика з Італії з та-
ким же прізвищем. Обуренню 
отця не було меж – мовляв, хто 
набрався такого зухвальства 
використовувати його прізви-
ще як псевдо! «Певне, що я му-
сив підтвердити, що моє ім’я 
справжнє, але, надалі можу 
друкуватися й під більш україн-
ським іменем, наприклад, Йо-
сиф Новодвірський або Йосип 
Новохатько... Бо в перекладі з 
іспанської, «каса» – це хата...»  
Хосе усміхається так щиро й 
розповідає так  емоційно, по-
іспанськи, з м’яким, майже 
полтавським, «ль» й співучим 
«р-р», що  відразу ж починаєш 
розуміти, чому в нього закоха-
ний увесь український Гантер.

А історія їхнього кохання з 
українською дівчиною Марій-
кою Кознарською, яку в укра-
їнській Америці всі знаюсь 
як Іку Кознарську-Казанову 
(вона багато років працювала 
журналісткою газети Ukrainian 
Weekly) – це просто тема для 
нового поетичного кіно. І не-
хай хтось спробує заперечити, 
що поетичне кіно – це мета-
фора, вигадана романтиками, 

в реальності його не існує. 
Сміливості не вистачило, щоб 
з першого знайомства залази-
ти людям у душу, але це мало 
б бути велике кохання. Уявіть 
собі двоє юних осіб-студентів 

на руїнах післявоєнної Європи. 
Вона – українка, він – іспанець. 
В Інсбруку вона студіює ні-
мецьку філологію, він – теоло-
гію й збирається стати свяще-
ником. Єдина мова, якою вони 
розуміють один одного – ні-
мецька. І ще – мова серця, яка, 
зрештою, перемагає. Він від-
мовляється від священицької 
дороги, але не від теології й ви-
рішує їхати до Америки. Потім, 
коли в Америці, у Нью-Джерзі, 
народиться їхній син, вони на-
звуть його українським ім’ям 
Олекса, й коли вибиратимуть, 
якою мовою дитині починати 
спілкуватися зі світом, то обе-
руть українську. «Ми вирішили, 
що іспанська нам вибачить – на 
світі нею розмовляють мільйо-
ни людей, то нехай у світі буде 
однією україномовною люди-
ною більше... До чотирилітньо-

го віку Олекса не розумів ніякої 
іншої мови, крім української...» 
– каже Хосе.  Вже перед самим 
від’їздом до Нью-Йорка ми 
мали нагоду познайомитися з 

Олексою – він саме повернув-
ся зі Швейцарії, де пробував 
підкорити альпійську  вершину, 
одну з тих, що здолала колись 
його мама, коли їй було 18 ро-
ків. Молодий, симпатичний 

хлопець, дизайнер, він працює 
тепер у Нью-Йорку над ство-
ренням власного бренду. Так 
що запам’ятайте його ім’я – на 
своїй фейс-сторінці він так і 

пише: «Olexa Casanova». Що ж 
до його батьків, то Іка Кознар-
ська-Казанова не так давно 
завершила свою професійну 
кар’єру, залишивши яскраве 
ім’я в українській журналістиці 
Америки, а Хосе Казанова – 
нині професор теології Джор-
джтаунського університету. 

«А сад скульптур  Натал-
ки Погребинської бачили? Ви 
знаєте, вона була вхожою в 
товариство Енді Варгола...» На 
жаль, не бачили. Ми ще багато 
чого й кого в Гантері не встигли 
побачити. 

Гантер з першого погляду 
справді здається маленьким. 
«Що там дивитися?!» – зниза-
ли плечима одні наші знайомі-
успішні люди, які доробилися 
до власного будинку, мерседе-
сів, луї-вітонів й яким ми про-
бували передати гантерівські 
чари.  Ну, потічки, ну, гори, ну, 
дерев’яні хатки – є, мовляв, і 
гори вищі, і ріки бурхливіші, й 

віл ли розкішніші... Ми не стали 
їх ні в чому переконувати, бо 
Гантер справді або причаровує 
й зачаровує і тоді бере тебе на-
завжди у свої обійми, або не 
підпускає до своїх чарів і близь-
ко. 

Якби новітній Параджанов за-
хотів знімати «Тіні забутих пред-
ків-2», то він мав би приїхати в 
Гантер, щоб побачити україн-
ську католицьку церкву Святого 
Івана Хрестителя й помолитися 
в ній. Путівники пишуть про неї 
доволі точно: «Церква без цвя-
хів», «один із самоцвітів у короні 
Кетскільських гір», «окраса укра-
їнських Карпат», що в  Гантері на 
дорозі 23-А, за шість миль на 
схід від Гантерської гори, у штаті 
Нью-Йорк... Побудовано церкву 
в 1962 році завдяки меценатам, 
майстрам, митцям, робітникам 
і багатьом відданим доброді-
ям. Це воістину надзвичайний 
храм. Споруджений у стилі кар-
патських дерев’яних церков, на 
високому пагорбі, з величезною 
майтерністю та любов’ю, він ось 
уже півстоліття привертає ува-
гу, захоплює й чарує не лише 
тутешніх українців, а й усіх по-
дорожуючих. Своєю унікальною 
архітектурою й інтер’єром –іко-
нами, іконостасом і різьбленою 
дерев’яною лампадою-паву-
ком... Різьблений іконостас та 

низку інших деталей виготовив 
відомий скульптор Михайло 
Черешньовський. Ікони на іко-
ностасі – відомий іконописець 
Петро Холодний-молодший. 

Землю під забудову подару-
вав лікар-хірург Іван Макаревич 
й пізніше, розповідають старо-
жили, замість брати платню від 
пацієнтів за свої медичні послу-
ги він просив їх... відпрацювати 
на будові церкви. А його мати 
та дружина готували обіди для 
будівельників. Художню мо-
дель церкви створив скульптор 
Ярослав Паладій на основі ес-
кізу молодого архітектора Тита 
Геврика. Інженерний план ви-
готовив Іван Жуковський. Свій 
внесок вважав за обов’язок 
зробити кожен: жінки ліпили ва-
реники, пекли маківники на про-
даж, дохід з яких йшов на будо-
ву, чоловіки, працюючи в містах, 
в суботу-неділю проводили час 
на риштованнях майбутньої ди-
во-церкви...

...Уже прощаючись з Ганте-
ром, ми спустилися автом зі 
своєї гори, на якій стоїть  хата 
й де нам так було затишно, в 
долину, до Ukraine Road. І рап-
том в туманному надвечір’ї 
побачили одиноку маленьку 
постать, що йшла тією вули-
цею. Наблизившись, впізнали 
пані Олю Кобзяр – ту саму ле-
гендарну жінку, яка «вдихнула 
українське життя» в цей аме-
риканський окраєць землі: в 
1950 році разом з чоловіком 
Влодком й дітьми, втікаючи від 
великого міста й рятуючись від 
нестерпної ностальгії, оселив-
шись тут, вони відкрили мотель 
«Ксеня» й пригорнули до себе 
сотні своїх земляків-українців. 

Зіпершись на костур, вона 
привітно нам помахала рукою. 
Настоятель храму, отець Іван 
казав, що вона виходить зі 
своєї домівки кожного вечора, 
аби пройтися цією дорогою, 
незалежно від погоди. Кож-
ного вечора, ось уже 97 років. 
Нехай же благословить її й цю 
Українську дорогу Господь! 
Аби життя її було довге-пред-
овге, а дорога ця ніколи не за-
кінчувалася ...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський
Нью-Йорк – Гантер –  

Нью-Йорк

У Вижницьких. Фото на згадку з господарем оселі (крайній праворуч) 
та уславленими музикантами Назаром Пилатюком, Наталкою Хомою 
та Володимиром Винницьким (перші зліва), які кожного літа дарують 
гантерівцям незабутні вечори великої музики

Пані Оля Кобзяр (у центрі) з Наталкою Соневицькою (ліворуч) і 
Тетяною Кейс

З родиною Казанов – Ікою, Хосе та Олексою 
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УРОКИ ІСТОРІЇ

28 червня 1914 року в Сараєві 
сербський студент Гаврило 

Принцип убив ерцгерцога Франца 
Фердинанда, спадкоємця австро-
угорського престолу, та його дру-
жину Софію. Студент був членом 
організації «Млада Босна», метою 
якої було об’єднання усіх південних 
слов’ян та їхня незалежність від Ав-
стро-Угорщини. Сараєвське вбив-
ство привело в рух низку стрімких 
подій, які переросли в повномасш-
табну війну.  Хоча вбивство й було 
подією, котра спричинила початок 
війни, воно було останнім в довгій 
послідовності причин, які налашто-
вували нації Європи на війну між 
собою.

Вже в перший день війни в неї 
було втягнуто майже 400 мільйонів 
осіб. В наступні чотири роки до її 
орбіти було залучено ще 30 держав 
з населенням більш як 1,5 мільярда 
осіб, 70 мільйонів з яких було мобі-
лізовано до армій воюючих сторін. 
Пожежа війни охопила території Єв-

ропи, Азії й Африки, акваторії трьох 
океанів й семи морів.

Улітку 1914-го, рівно 100 років 
тому, почалося перше тотальне 
безумство людства – всеплане-
тарна війна, яка забрала майже 10 
мільйонів людських життів, ще 20 
мільйонів осіб покалічила, причому 
3,5 мільйона осіб з них та війна зро-
била сліпими, оскільки в ній уперше 
було застосовано бойові отруйні 
речовини. За своїми масштабами 
Перша світова не мала собі рівних в 
усій попередній історії людства. 

Отруйні речовини стали, на-
певно, одним із символів тієї війни. 
Смерть від отруєння була страхіт-
ливою – різні речовини діяли по-
різному, викликаючи опіки, спазми 
чи сильну кровотечу. Часто смерть 
наставала не відразу – потерпілий 
довго мучився в шпиталі.

Ті, що вижили, часто сліпнули, 
страждали від ураження шкіри або 
внутрішніх органів.

Нині вже складно сказати, хто 
саме застосував першим отруй-
ну речовину в бою. Але у великих 
масштабах першими це зробили 
німці. 22 квітня 1915 року, німецька 
армія розпорошила 168 тонн газо-
подібного хлору в бік позицій фран-
цузів біля річки Іпр.

Слідом за Німеччиною виро-
бляти й використовувати газ стали 
Франція, Велика Британія, Австро-
Угорщина, Італія, США та Росія. 
Страхітлива смерть від отруєння 
лякала настільки, що сама поява 
зеленуватої хмари хлорного газу 
змушувала солдатів панічно тікати.

Після Першої світової війни хіміч-
ну зброю так більше і не застосову-
вали широко під час масштабних 
бойових дій: її використовували 
лише для обмежених операцій.

В роки Першої світової війни 
з’явилися небачені доти нові види 
озброєнь. Одні з них – сухопутні 
броненосці. Британія – родона-
чальниця гусеничних броньованих 
машин, озброєних гарматами або 
кулеметами. Британці назвали такі 
машини танками.

Це слово в перекладі з англій-
ської означає «цистерна», «бак». А 
назвою військових машин воно ста-

ло через підвищену секретність – у 
транспортних документах фігурува-
ли якісь «цистерни».

Перші британські машини, як і ні-
мецькі й американські, були резуль-
татом спроб якимось чином ство-
рити сухопутний міні-броненосець. 
Дебют танків на театрі військових 
дій можна назвати цілком успішним 
– перша танкова атака в історії від-
булася в битві на Соммі 15 вересня 
1916 року. Через поламки з май-
же 50 танків «Марк I» до німецьких 
траншей дістались лише близько 
десяти, але вони, тим не менше, по-
ставлене завдання виконали.

Втім, танки не стали тією диво-
зброєю, яка змогла змінити хід ві-
йни, – вони були не надто надійні, 
всі сторони швидко навчилися з 
ними боротися з допомогою ар-
тилерії, нарешті, самі генерали не 
цілком розуміли тоді, як можна ви-
користовувати ці сталеві коробки в 
бою.

Ближче до кінця війни справж-
ньою сенсацією (хоч і не особливо 
поміченою на той час) стала по-
ява на полі бою французьких легких 
танків Renault-FT17. Цей танк відпо-

відав усім вимогам війни. Власне, 
компанія побудувала перший танк, 
яким ми знаємо його й дотепер. У 
цьому сенсі всі відомі види танків 
– нащадки французького легкого 
Renault, що воював на полях Першої 
світової.

Тоді ж з’явилися й кулемети. 
Першим додумався, як викорис-
товувати енергію віддачі для ство-
рення повністю автоматичної зброї, 
британський конструктор амери-
канського походження Гайрем Мак-
сим. Кулемет Максима з’явився ще 
в 1884 році.

У Великій Британії і взагалі на За-
ході він більше відомий, як кулемет 
«Вікерс» – за назвою фірми, яка 
його виготовляла. Зброя виявилася 
настільки ефективною, що її випус-
кали за ліцензією навіть у Німеччині.

Максим був талановитим вина-
хідником, і прославився б, мабуть, 
іншими своїми роботами, якби не 
захопився стрілецькою зброєю. 
Існує легенда, згідно з якою він зу-
стрів у Відні знайомого американця, 
який сказав йому: «Кидай ти свою 
хімію й електрику! Якщо хочеш за-
робити купу грошей, придумай 
щось таке, що допоможе цим євро-
пейцям краще різати один одному 
горлянки». Так це було чи ні – неві-
домо, але одне з найефективніших 
озброєнь Першої світової придумав 
саме він.

У 1917 році американський 
зброяр Джон Браунінг почав роз-
робляти важкий кулемет для армії 

США. На основі цього кулемета з 
невеликими доопрацюваннями в 
1933 році на озброєння було взя-
то знаменитий Browning M2, яким 
американська армія користується 
й досі. Під час Першої світової були 
створені також ручні кулемети – по-
легшені зразки, з якими можна було 
навіть йти в атаку.

Влітку 1944 року на Лондон ста-
ли падати «бомби, які дзижчали» 
– німецькі крилаті ракети Фау-1. 
Однак задовго до цього німецькі 
дирижаблі-цеппеліни буквально те-
роризували Лондон своїми нічними 
нальотами всю Першу світову війну.

У порівнянні з Фау-1 збиток від 
бомбардувань Лондона німецьки-
ми дирижаблями був, звичайно, 
не настільки великим, але шок від 
бомб, які сипалися з небес, пере-
оцінити складно.

Лондонцям 1914 року в най-
страшнішому сні не могло приви-
дітися, що ворог може раптово на-
пасти на їхнє місто з неба темної 
ночі. Пам’ять про це вони зберіга-
ють і досі.

На набережній Темзи неподалік 
від Британського парламенту сто-

їть металевий Сфінкс, привезений 
з Єгипту. Скульптура буквально по-
цяткована дрібними рваними отво-
рами. Табличка, встановлена поруч, 
пояснює, що це сліди від осколків 
бомби, скинутої 8 вересня 1915 
року.

Цеппелін був дирижаблем жор-
сткої конструкції. На відміну від на-
півжорстких, що мали невеликий 
каркас, і м’яких, які просто являли 
собою гондолу, прив’язану до по-
вітряної кулі, їх збирали з ферм, до 
яких кріпили обшивку, кабіну (іноді 
вона була розташована всередині 
дирижабля), мотори з пропелера-
ми.

Через відсутність гелію цеппелі-
ни трималися в повітрі за допомо-
гою водню. Хоча вони і являли со-

бою по суті гігантську бомбу, готову 
вибухнути від будь-якої іскри, кон-
струкція була настільки доскона-
лою, що збити цеппелін було дуже 
непросто.

Водень був усередині у величез-
них ємкостях, від потрапляння кулі 
в які корабель лише втрачав части-
ну газу і трохи знижувався. Згодом 
британці стали використовувати 
спеціальні бомби, скидаючи їх на 
дирижаблі, щоб викликати більші 
пожежі.

Цеппеліни розвивали пристойну 
швидкість, навіть першими літали 
на висоті близько 3000 метрів, не-
досяжні для зенітного вогню. Потім 

їхня висота і швидкість значно зрос-
ли.

Винищувачі ж перебували в той 
час на такому ранньому етапі роз-
витку, що загроза їхньої атаки була 
не дуже серйозною. Так що Брита-
нія була практично беззахисною.

Ближче до кінця війни союзники 
доклали всіх зусиль для того, щоб 
нальоти припинилися. Постійно 
удосконалювалася система ППО, 
з’явилися більш досконалі літаки, 
зенітні знаряддя, навіть звукові ра-
дари.

Зрештою, удари по базах цеп-
пелінів і опір ППО, який постійно 
зростав, зробили рейди на Лон-
дон занадто дорогою справою, і 
Німеччина поступово їх скоротила. 
Союзники також використовували 

дирижаблі, включно з жорсткими, 
проте в основному для розвідуваль-
них цілей.

Вже після війни фірма Zeppelin 
будувала пасажирські дирижаблі і 
навіть продавала їх в США, однак 
катастрофа «Гінденбурга» в Нью-
Йорку поставила крапку на цьому 
виді повітряного транспорту, який 
витіснили літаки.

Насправді список військових но-
вовведень, що з’явилися в Першу 
світову, не обмежується газами, 
танками, кулеметами, дирижабля-
ми й літаками-бомбардувальника-
ми.

У ту війну з’явилися нові арти-
лерійські системи, включно з над-
важкою німецькою «Паризькою гар-
матою», яка обстрілювала столицю 
Франції. У бій з німецькими цеппелі-
нами вступали вже літаки з перших 
авіаносців. На морі з’явилися перші 
підводні човни. При тому, що ця ві-
йна била всі історичні рекорди за 
кількістю жертв, вона ж сколихнула 
світ науки, людство отримало масу 
корисних мирних технологій, які до-
помагали потім рятувати життя.

Такі несподівані винаходи як за-
стібка-блискавка, наручний годин-
ник, чайні пакетики і навіть гігієнічні 
прокладки з’явилися лише завдяки 
тому, що влітку 1914-го світ почав 
одну з найбільш руйнівних і крива-
вих воєн.

Але жодні досягнення не можуть 
виправдати те перше безумство 
людей, які нищили одне одного 
мільйонами. Після закінчення тієї 
страхітливої бійні, здавалося, що 
таке ніколи більше не повторить-
ся, й людство завжди пам’ятатиме 
уроки Першої світової. Але минув 
всього 21 рік і почалася ще страхіт-
ливіша Друга світова війна, яка за-
брала 50 мільйонів людських життів. 
Вже наші дні в Кремлі сидить новіт-
ній Гітлер, який готовий розв’язати 
й Третю світову війну, яка може зни-
щити взагалі все живе на нашій пла-
неті. Отож, люди, будьмо пильними! 
Вміймо вчасно давати паліям війни 
по руках.

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»     

ПЕРШЕ ТОТАЛЬНЕ БЕЗУМСТВО ЛЮДСТВА
100 років тому почалася Перша світова війна

Ерцгерцог Франц Фердинанд, спадкоємець австро-
угорського престолу, та його дружина Софія, вбивство яких 
сербським студентом Гаврилом Принципом  стало формальною 
причиною початку Першої світової війни

Британські солдати, які втратили зір у результаті німецької газової 
атаки 

Французький Renault FT17 – перший «справжній» танк



29 (288) Липень 31, 201418

ГРОМАДА І МОЛОДЬ

Основною темою цього три-
денного молодіжного моли-

товного форуму стала мудрість 
зі Святого Письма: «І Слово ста-
ло тілом, і оселилося між нами...» 
А головною метою – об’єднання 
української молоді на засадах 
християнських цінностей. 

Цього року у всеамерикан-
ському з’їзді взяли участь 96 
осіб із 7 штатів, середній вік  
яких становив 30 років. Хоча 
форум об’єднав всі вікові кате-
горії: найбільше було молодих 
людей від 16 до 30 років (44%) 
та від 31 до 45 – 39%. А най-
молодшому учаснику форуму 
– всього 1,5 року. ІІ з’їзд мож-
на з упевненістю назвати між-
конфесійним –  в ньому взяли 
участь також молоді віряни 

з церкви Першої Української 
Асамблеї Божої в Нью-Йорку. 
Вони збагатили духовне спіл-
кування, підготували чудові 
пісні, а пастор Іван Белець ви-
ступив зі своєю проповіддю, 
яка спонукала до серйозних 
роздумів. Цьогоріч присутні 
мали змогу почути духовні на-
уки від отця Роберта Лисейка, 
отця-диякона Методія Сороки, 
отця Емільяна Дороша.

Божественну Літургію разом 
з отцями співслужив духовний 
наставник молитовної моло-
діжної спільноти «Чисті сер-
ця» о.Євген Хомин. А очолив 
Службу Божу в неділю, 13 лип-
ня, Преосвященний владика 
Павло (Хомницький), єпископ 
Стемфордський; опісля мо-
лодіжна молитовна спільно-
та «Чисті серця» з Нью-Йорку 
привітала  його з Днем ангела.

Особливо дорогими гостя-
ми форуму були Володимир та 
Дмитро Петруки з України. Під 
час жахливих лютневих подій у 
Києві на Майдані Дмитро Пе-
трук отримав важке поранення 
і зараз перебуває на лікуванні 
в США. Учасники з’їзду мали 
змогу почути про ті трагічні по-
дії з перших уст, а також поді-
литися своїми міркуваннями 
щодо ситуації в Україні.

Форум подарував  моло-
дим людям з багатьох шта-
тів Америки велику насолоду 
спілкування в тихій, затишній, 
душевній атмосфері. Вже тра-
диційною неодмінною його 
частиною є відпочинок на бе-
резі океанічної затоки, де роз-
кинувся монастир, спілкування 
біля ватри зі співом українських 
пісень. 

З’їзд вже вдруге від-
бувався в мальовничому 
лонг-айлендському куточку 
Глен-Ков, у монастирі свято-
го Йосафата. Історію цього 
духовного прихистку отців-
василіян надзвичайно цікаво 
розповів отець-ігумен Лев 
Голдейд.

Організатори з’їзду ви-
словлюють щиру вдячність 
усім помічникам з організації 
«Матері в молитві», волонте-
рам спільноти «Чисті серця» 
на чолі з Іриною Чехіндою, 
а також спонсорам – Феде-
ральній Кредитовій Коопера-
тиві «Самопоміч» (Нью-Йорк), 
ресторану «Глечик» (Бруклін), 
«Новій газеті», «Національній 
трибуні», «Закордонній газеті» 
та інтернет-радіо «Домівка» 
(Нью-Йорк).

Роман Верхняк 
Фото автора

На цій пластовій оселі з по-
етичною назвою «Писаний 

камінь» можна побачити дітей 
віком від 7 до 17 років. Два-три 
тижні вони живуть тут серед 
чудової природи, вивчають 
українську історію та культуру, 
вдосконалюють свої вміння під 
опікою завзятих виховників із 
США, Канади та України.

Пластуни мають багато гар-
них традицій. Таборові привіти 
– одна із них. Кожен табір «ви-
готовляє» свій привіт. Це може 
бути малюнок, який окреслює 
тему табору, з підписами й 
побажаннями таборовиків та 
виховників. Кожен з них несе 
не лише важливу історичну ін-
формацію, а й навіює безліч 
споминів про друзів-пластунів, 

таборові пригоди, чудовий, не-
повторний час.

 Пласт – це українська скавт-
ська організація, заснована в 
Україні в 1912 році й нині актив-
но діє по всьому світу. Вона не 

лише виховує молодих україн-
ців здоровими й витривалими, 
в патріотичному дусі, а й пле-
кає дружбу на все життя.

Христя Гайда
Мілфілд (штат Огайо)

На аукціоні представлено 
полтавську вишиту со-

рочку з колекції народного 
артиста України Івана Бер-
нацького, різьблені дерев’яні 
тарелі, ук раїнську символі-
ку та багато іншого. Нашим 
хлопцям на Східному фронті 
сьогодні потрібні бронежи-
лети, каски, ліки... Це те, що 
необхідно надіслати тим, хто 

виборює для всіх нас сьогод-
ні свободу, хто, не шкодую-
чи свого життя й здоров’я, 
бореться за краще «завтра» 
України. 

Хлопці й дівчата з організа-
ції «Разом» запрошують від-
відати їхній аукціон на інтер-
нет-сторінці: www.facebook.
com/RazomForUkraine

Пресслужба «Разом»

Діти переважно україн-
ського походження, які 

мешкають у Вашингтоні та 
околицях, зібралися цілою 
командою, щоб допомагати  
Україні. До доброчинної акції 
приєдналися також грузини, 
поляки, кримські татари. «Мої 
вихованці – діти різних націо-
нальностей відреагували на 
події в Україні по-дорослому 
й вирішили всіляко допомогти 
тим, хто потребує допомоги», 
– розповіла викладач музики 
Лола Абдулхалікзаде.

За словами співоргані-
затора концерту Анастасії 
Рибицької, яка належить до 
організації «Разом», це пер-
ший проект на підтримку 17-ї 
лікарні міста Києва. Зібрані 
кошти підуть на закупівлю 
спеціального обладнання для  
цього медичного закладу. 

Ведуча програми Надія Хо-
мазюк, закриваючи концерт, 
оголосила, що восени плану-
ється проведення ще однієї 
такої доброчинної акції.

Вл.інф.

МУЗИКА НАДІЇ
23 червня в столичному Вашингтоні відбувся доброчинний 

концерт класичної музики на підтримку хворих, які постраждали 
на київському Майдані. Наймолодшому з артистів – лише сім 
років.

РАЗОМ: СХІДНОМУ ФРОНТУ – 
НАЙНЕОБХІДНІШЕ 

Організація «Разом» проводить доброчинний аукціон 
автентичних українських виробів, щоб купити необхідне 
обладнання шпиталям, де лікуються українські військовики, 
поранені на Східному фронті.

ВІД ПЛАСТУ – З ЛЮБОВ’Ю
Традиційно в липні до 

Мідлфілду (штат Огайо) на 
таборування з’їжджаються 
пластуни з усієї Америки. 

СЛОВО, ЩО ОСЕЛИЛОСЯ МІЖ НАМИ

1113 липня в ГленКо
ві, що на ЛонгАйленді, з 
бла гословення митрополита 
Філадельфійського Стефана 
(Сороки), єпископа Стемфорд
ського Павла (Хомницького) та 
спільними зусиллями отців
василіян монастиря Святого 
Йосафата й молодіжної моли
товної спільноти «Чисті серця», 
що діє при церкві Св. Юра в 
НьюЙорку, відбувся ІІ з’їзд 
української молоді.

Один із таборових привітів, надісланих з «Писаного каменю»

Учасники ІІ з’їзду української молоді в Глен-Кові
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Дзеркало СПеКА
Із небуття правічності текла,  
І спека відбивалася у плині,  
Точився час повільно, по краплині,  
І кожна з них торкалася тепла,
І птах ширяв у білій височіні,  
І тінь його завмерлого крила  
На плин лягала, і вода несла  
Не тінь саму, лише відбиток тіні.
Оту спекотну споконвічну мить,  
Оту густу, повільну крапелину,  
Завмерлу в білім просторі юги,
Ріка несла крізь темряву століть,  
І вже не чути нам отого плину,  
В спекотнім безмірі зникають береги...

Мойсей Фішбейн
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ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

Кетскіли. Американська Швейцарія за дві години їзди від Нью-Йорку

Розкішний готель Mohonk неподалік нашої Союзівки

Сьогодні ми часто щиро смі-
ємося над своєю «темно-

тою» перших іммігрантських 
років. Пригадується, як ми, по-
первах перекладаючи дослівно 
«Кетскіли», так само щиро були 
впевнені, що в цих місцях ко-
лись жорстоко «вбивали котів», 
від того й така «садистська» 
назва. Але приглядаючись й 
роззираючись довкола, поча-
ли помічати, що  таких топоні-
мів з «kill» надто вже багато в 
Кетскільських горах: Catskill, 
Schuylkill, Foxekill, Beer Kill, 

Sparkill... Не могли ж тут жити 
самі вбивці! З’ясувалося, що 
«kill» прийшло від старогол-
ландського слова «kille», що 
означає «русло ріки», «потічок», 
«течія». Більше того, назва 
«Catskills» не була в широкому 
публічному обігу до середини 
ХІХ століття. Той факт, що ця 
назва вважалася надто пле-
бейською, щоб представляти 
колишню голландську колонію, 
особливо  через те, що цим ви-
словом послуговувалися міс-
цеві фермери. Британці напри-
кінці ХVІІ століття намагалися 
замінити голландські топоніми 
на  англійські відповідники. На-
приклад, намагалися називати 
їх більш поетично – Блакитни-
ми горами – Blue Mountains, 
аналогічно вермонтським Зе-
леним горам (Green Mountains) 
чи нью-гемпширським Білим 
– White Mountains. Дискусія 
вщухла лише після того, як Ір-
вінг Вашингтон написав свою 
історію, в якій Кетскіли зали-
шаються Кетскілами й ця назва 
остаточно взяла гору над усі-
лякими Блакитними й Білими 
горами. 

Що ж до частки «кет», то, за 
однією з версій, після того, як 
маленьке судно під назвою The 
Cat пришвартувався в порту 
Гадсона, воно набуло в цих кра-
ях звучання. Крім того, в давні 
часи слово «cat» мало кілька 
значень, як, наприклад, части-
ну якогось спорядження або 
окремий тип маленького чов-
на. Є ще одна версія, за якою в 
перекладі зі староголландської 
ця назва нібито означала «ко-
тячий струмок». Що не є диви-
ною, тому що в часи  перших 
голландських іммігрантів у Кет-
скільських лісах водилися не 
лише рисі, а й й гірські леви (ку-
гари), які вгамовували спрагу в 
тутешніх струмках з джерельно 
чистою водою.

Різне тлумачення значення 
цього слова призвело до різ-
ного написання. Наприклад, 
назва міста пишеться офіційно 
як  Cattskill, а от назва знаме-
нитого водоспаду – Kaaterskill. 
Саме її вжив Ірвін Вашингтон 
у своїй знаменитій новелі Rip 
Van Winkle у 1819 році.

Головний її герой (літератор 
підписав свій твір псевдоні-
мом Дітріх Нікербокер) Ріп ван 
Вінкль – мешканець селища 
поблизу Нью-Йорка, що про-
спав 20 років в американських 
горах і спустився звідти, коли 
всі його знайомі померли. Цей 
образ став  символом люди-
ни, що геть відстала від часу 
та даремно проґавила своє 
життя.

Ріп ван Вінкль народився в 
першій половині  ХVІІІ століття 
в старому голландському селі 
в пониззі ріки Гадсон у Кет-
скільських горах. Там таки й 

вікував – і був добропорядним 
підданим англійського короля 
Георга ІІІ. Дружина ван Вінкля 
мала сварливу вдачу й дійма-
ла чоловіка навіть у пабі, де він 
полюбляв проводити час, те-
ревенячи з друзями. Єдиною 
нагодою втекти від неї було 

полювання. Однієї зимової 
днини на початку 1760-х років, 
знуджений вічними докорами 
дружини, ван Вінкль пішов у 
гори й бродив там з мушкетом 
і вірним собакою на прізвисько 
Вовк. Він вирішив видертись 
на найвищу гору, аж раптом 

почув, як його хтось гукнув. 
Озирнувшись, Ріп побачив 
незнайомця в старомодному 
голландському вбранні. Він ніс 
якусь ношу через пагорб і про-
сив допомогти. Ріп пристав на 
це, і разом вони винесли тягар 
в долину, якою лунав гуркіт: 

гурт ошатних, але мовчазних 
бороданів грав у кеглі. Ріп не 
питав, хто вони і звідки  зна-
ють його ім’я. Вони пригос-
тили гостя якимось трунком, і 
той  незабаром заснув. Проки-
нувшись уранці після частунку 
в горах і підібравши свого ір-

КЕТСКІЛИ – ПОЯС БОРЩУ
Наша довідка: Кетскільскі гори або 

Кетс кіли (англ. Catskill Mountains) – 
гори в США, відгалудження Апалачів. 
Знаходяться в штаті НьюЙорк у межах 
шести округів (каунті): Отсего (Otsego), 
Делавер (Delaware), Саліван (Sullivan), 
Скогарі (Schoharie), Грін (Greene) і Олстер 
(Ulster). Охоплюють понад 100 миль на 
північний захід від НьюЙорка і 40 миль на 
північний захід від Олбані, розпочинаючись 

на західному березі ріки Гадсон. 
Сформувалися в результаті руйнування 
плато. Найвища вершина – Слайд (Slide 
Mountain) – 1274 метра в околиці містечка 
Шандакен (каунті Ольстер), більше 30 піків 
Кетскільських гір сягають висоти 1050 
метрів. Через Кетскільські гори протікають 
6 річок, утворюючи на своєму шляху 
дивовижні водоспади. Кетскіли відіграли 
помітне місце в американській культурі, 

де в ХІХ столітті  зародилася мистецька 
школа Hudson River School. А також до 
сьогодні це улюблене місце творчості 
й відпочинку письменників, музикантів, 
любителів гірськолижного й конного 
спорту, зокрема  в районі Вудстоку, 
НьюПальца, Гадсону.  Існують Центр 
збереження і розвитку Кетскільських гір, 
Товариство Кетскільських гір, Фундація 
Кетскільських гір.
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Фото на згадку на тлі Каатерскільського  водоспаду (висота 79 метрів) 
поблизу Гантера

Улітку в Кетскільських горах діють дитячі балетні школи, вихованці 
яких із завмиранням сердець знайомляться з постійними мешканцями 
цього краю

Один із експонатів найбільшого в США музею пожежної служби (місто 
Гадсон) 

Сеанси медитації посеред чарівної природи Кетскільських гір

жавого мушкета, він не знай-
шов ані собаки, ані долини, ані 
стежки, якою прийшов – на її 
місці шумів лише гірський по-
тік.

У рідному селі, що теж не-
абияк змінилося, його ніх-
то не впізнав – він пере-
творився на старця. Його 
домівка була зруйнована, всі 
знайомі померли, а замість 
портрета короля Георга ІІІ на 
стінах висів образ Джорджа 
Вашингтона.«Ми всі Ріпи ван 
Вінклі, – підсумує потім автор. 
– Усім нам пора прокинути-
ся...»

У перші роки свого іммі-
грантського життя, працюючи 
в родині одного американ-
ського єврейського лікаря 
Карла Джегера з Австрії, ви-
падково почули дивне сло-
восполучення – Borsht Belt 
(«Пояс борщу»). Вловивши 
рідні звуки, важко було стри-
матися, аби не розпитати, про 
що йдеться.

– О, пояс борщу! – з нос-
тальгією в очах почав він. – Це 
те, чого більше немає... Бо 
це зелені гори, свіже повітря, 
романтичні прогулянки лісом, 
безтурботне купання в гірській 
річці, вечірні танці і багато 
справжньої домашньої їжі...

А ще лікар Карл Джегер, 
який мав приватну клініку в 
районі Таймс-сквер, кожного 
літа на вихідні виїздив у Кет-
скільські гори, й у одному з го-
телів грав разом з «бендом» на 
скрипці.

Таким «поясом» колись 
були оповиті всі прекрасні 
Кетскільські гори, до яких з 
перенаселеного Нью-Йорку 
подати рукою. Особливою по-
пулярністю курорти Кетскілів  
користувалися в емігрантів з 
Європи – німців, чехів, поляків, 
євреїв, українців... І саме тоді 
Кетскіли заслужили жартівли-
ву назву «Пояс борщу».

Правда, незаймана краса 
цих місць заманювала нових 
іммігрантів з Європи ще в ХІХ 
столітті. Ті, хто не мав мож-
ливості купити там шматочок 
землі під фермерське гос-
подарство, намагалися бо-
дай на день-два вирватися з 
«кам’яних джунглів».

Перші будиночки для винай-
му називалися boardinghouses 
й з’явилися вони у місцевих 
фермерів разом з появою 
купівельно спроможних нью-
йоркців, готових оплачувати 
перебування своїх родин на 
кілька днів або тижнів подалі 
від міського шуму-гаму й не-
впинної метушні.

У ХІХ столітті цей регіон став 
популярним і серед заможних 
міщан та естетів. Завдяки ма-
льовничій природі в нижній 
частині долини Гадсон наро-
дилася Гадсонівська школа 
живопису, об’єднавши митців-
пейзажистів, чиї естетичні по-
гляди перебували під сильним 
впливом романтизму. 

У 1893 році в Елленві-
лі з’являється парк Моррі-
са Кінберга, який приїхав до 
Америки з Австрії. Тоді ж да-
лекоглядний бізнесмен з Цин-

цинаті Чарлз Флейшман купив 
60 акрів землі в Кетскільських 
горах і побудував пансіонат. 
«Парк Флейшмана» включав 
у себе котеджі, ставок, стай-
ню й бейсбольне поле. Успіх 
цього починання породив без-
ліч йому подібних, які до кінця 
століття стали найпопуляр-
нішим місцем відпочинку не 
лише роботяг, а й інтелекту-
альної еліти.

Наприклад, Марк Твен про-
вів усе літо 1890 року в  «Парку 
Онтеора», намагаючись на-
писати продовження своїх іс-
торій про Тома Соєра й Гекль-
беррі Фінна.

До кінця ХХ століття в Кет-
скільських горах вже налічу-
валося 685 фермерських гос-
подарств з головних офісом в 
Елленвілі, об’єднаних під егі-
дою багатого філантропа, ба-
рона Де Гірша.

Бурхливий розвиток інду-
стрії, особливо автомобіле-
будування, швидкий ріст се-
реднього класу, його достатку 
породили хвилю бажаючих 
відпочити в Кетскільських го-
рах. Найпідприємливіші фер-
мери зрозуміли, що на тому 
можна зробити непоганий 
«бізнес» й почали вслід за ко-
теджами будувати мотелі, а 
потому й готелі. 

Розквіт відпочинкової інду-
стрії припав на 1950-1960-ті 
роки, водночас з бурхливим 
підйомом народжуваності й 
загальним рівнем добробуту. 
Автомобіль став доступним, 
по суті, кожній працюючій ро-
дині Нью-Йорка. Будувались 
дороги, криті басейни, льо-
дові ковзанки, підйомники й 
гірськолижні траси. 500 отелів 
і приблизно така ж кількість 
котеджів-бунгало приймали 
до мільйона відпочиваючих 
щороку. Тут панувала своя, 
відмінна від міського нью-
йоркського життя, атмосфера, 
прекрасно відтворена у попу-
лярному фільмі Dirty Dancing.

У ресторанах кетскільських 
курортів подавали борщ, мор-
ського окуня під огірковим 
соусом, курячу печінку з ка-
штанами, запечені яблука, мо-
розиво із свіжими ягодами...

Крім танцювальних вечорів 
під «живу музику», популярни-
ми були концерти. В популяр-
них готелях відточували свою 
майстерність комедіанти.

Однією із знахідок тодіш-
нього менеджменту було за-
лучення відомих спортсменів, 
за якими тягнувся шлейф ша-
нувальників і фанатів. Знаме-
нитий колись кетскільський 
готель Grossinger спеціалізу-
вався на боксерах і в ньому 
було обладнано високопро-
фесійний тренувальний зал. 
Знаменитий Роккі Марсіано 
фактично жив там ціле літо, 
тренувався й «притягував» клі-
єнтуру – господар готелю за 
один долар впускав бажаючих 
подивитися тренувальні по-
єдинки американського ідола 
рингу, «американського Клич-
ка». 

У ХХ столітті Кетскіли вже 
потрібно було захищати, й зу-

силлями ентузіастів охорони 
довкілля було створено Кет-
скільський парк і заповідник. 

Кетскільські мандрівники 
впродовж століть сформували 
свою історію цього регіону, так 
само, як струмки, ріки, верши-
ни й ліси створили його пре-
красний пейзаж. Філософи й 
художники, підприємці й аван-
тюристи, ченці і правдошукачі 
– всі вони були гостинно при-
йняті цими горами й багато 
хто з них знайшов тут свій при-
хисток. А деякі з них залиши-
ли на схилах Кетскіл помітний 
слід. Наприклад, художник 
Томас Коул створив тут шко-
лу мистецтв, натураліст Джон 
Берровз проводив тут роботи 
для збереження первісного 
вигляду регіону, Рокфеллери, 
Черрайзи, Голдси побудували 
тут розкішні курорти, поєднав-
ши незайманість природи з 
архітектурною красою...

«Криза регіону» розпо-
чалася наприкінці 1970-х 
– американці змінили свій 
спосіб життя, жінки почали 
робити кар’єру, різко змен-
шилася кількість дітей у се-
редньостатистичній родині й 
це фактично звело нанівець 
традицію тривалого родинно-
го літнього відпочинку в горах. 
Хвиля банкрутства, яка накри-
ла сотні готелів, вже була без-
поворотною. Більшість з них 
так ніколи й не повернулися до 
життя. А шкода...

Сьогодні поняття «бор-
щевий пояс» більшості вже 
майже нічого не промовляє. 
Любителі гольфових полів не 
їдять борщу, а завсідники гір-
ськолижних трас надають пе-
ревагу суші  й гамбургерам. 
Але Кетскіли все одно зали-
шаються домівкою для тисяч 
дітей і дорослих, які влаштову-
ють тут тематичні таборування 
– музичні, театральні, спор-
тивні, скавтські...

І навіть всепоглинаюча 
близькість «столиці світу» не в 
змозі відняти в Кетскільських 
гір заслуженого народного 
звання ідеального прихистку 
від повсякденної суєти суєт і 
томління духу.

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський
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Коли: 

Час: 
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Приймаємо Привітання до дня незалежності

Нова  Українська Хвиля (Відділ-Пасейк)
за підтримки Української Церкви Святого Миколая

запрошує
на зустріч з 

Вахтангом Кіпіані
відомим українським журналістом, істориком,

головним редактором Інтернет-видання
 «Історична правда» (www.istpravda.com.ua)

СУБОТA, 16 серпня, 

Зала Церкви Святого Миколая
217 President Street

Пасейк, Нью-Джерзі

Початок о 6-й годині вечора

ЛІТНІЙ ДЕННИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР
Vacation BiBle School

Для всіх дітей віком від 5 до 12 років

Записуйтесь на веб-сайті:  
www.VacationBibleSchool/nYcFUaG

або телефонуйте: (646) 839-3824(FUAG)
БЕЗКОШТОВНО!!! *(обід входить)

4 – 8 СЕРПНЯ

FirSt Ukrainian aSSemBlY oF God
59 Cooper Square (9 E 7 Street)

New York, NY 10003

8 am до 3 pm*
*(якщо потрібно можна забрати дітей після роботи:  5 – 5:30 pm)
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