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На превеликий жаль, схема, за якою 
проводитимуться цьогорічні вибори, 

не залишає надії на те, що якість наступ-
ного парламенту буде вищою від якості 
чинного. Закриті списки та мажоритарні 
округи не зроблять нову Раду Радою з дій-
сно великої літери.

Це буде все той же парламент – з «туш-
ками» (дякуємо закритим спискам) та пе-
ребіжчиками (низький уклін одномандат-
ним округам). Можливість перетрясти ці 
старі міхи і влити в них молоде вино втра-
чено. Тож тепер треба думати вже про те, 
як мінімізувати ризики від старої виборчої 
системи, яка може повернути нас на те пе-
кельне коло, яким Україна біжить ось вже 
23 роки поспіль.

Хотілось би, щоб ці мої слова було 
сприйнято як заклик до всіх розумних і 
прагматичних українських демократів, 
які цього року йдуть на вибори. Я на-
вмисне роблю акцент на прагматизмі, 
щоб не говорити про любов до України і 
не впадати в пафос. Отож, будемо праг-
матиками.     

Запитаємо себе: для чого ми заті-
вали цьогорічні вибори? Для того, щоб 
очистити український парламент від 
«п’ятої колони» Москви, від «регіоналів» 
та комуністів, від тих, хто голосував за 
диктаторські закони Януковича і долу-
чився до кровопролиття на Майдані в 
Києві. А також від тих, хто й по цей день 
використовує трибуну Верховної Ради 
як ретранслятор своїх сепаратистських 
поглядів і на чиїй совісті війна на Сході 
України. Я умовчу зараз про те, що цієї 
мети можна було б досягти і просто 
притягненням окресленого континген-
ту до кримінальної відповідальності. 
Виходитимемо з того, що вибори вже 
оголошено.

Тому ще раз: ми проводимо вибо-
ри, щоб залишити за бортом усіх озна-
чених «добродіїв». Але «добродії» ці 
надто живучі. Вони все одно шукають 
шпарини, через які можна пролізти до 
парламенту і спаскудити його. Якщо їхні 
партійки гниють та розвалюються, вони 
укрупнюють свої купки екскрементів, 
аби таки перевалити цей компост через 
межу прохідного бар’єру.

Якщо ж їх цураються навіть свої (зу-
мисне не буду називати імен, але відо-
мо, що найбільш одіозних персон мають 
намір викинути зі списку і Партія розви-
тку, і будь-які інші ймовірні поєднання 
«П» та «Р» – Партія регіонів, слава Богу, 
сама зійшла з дистанції), то ці вигнанці 
«пригодовують» собі округи. Потрапити 
до Ради для них –  значить вижити. Їх 
умотивовує і кримінальна відповідаль-
ність, яка гіпотетично маячить на об-
рії, і просто суто шкурне бажання жити 
так, як вони жили досі. З усіма пільгами, 
благами й преференціями. 

Свій округ це панство засіватиме зо-
лотими батонами, срібними багетами 
чи платиновими круасанами – аби лише 
прорватися, аби випередити суперника 
хоч на півкорпуса. Саме цим так небез-
печна «мажоритарка» в тому вигляді, 
в якому вона існує нині. Адже зараз це 
– протистояння совісті й користолюб-
ства, двобій шлунка й душі.

Я пам’ятаю, як хвалився у 2012-му 
Олександр Єфремов. «У нас, – казав 
він, – уже є 223 заяви депутатів про 
вступ до фракції ПР». І це при тому, що 
за партійними списками Партія регіонів 
отримала на виборах лише 72 мандати. 

А от серед мажоритарників вона нато-
мість мала цілих 115 душ.

Частково це були люди, які від са-
мого початку балотуватися, маючи 
суб’єктом висування Партію регіонів, 
а частково – ті, хто приєднався до ПР 
згодом. В опозиційні фракції з безпар-
тійних мажоритарників йшли одиниці. 
Хай і не 223 заяви (тут Єфремов пали-
цю перегнув), але 187 охочих вступити 
до лав фракції Партія регіонів таки від-
найшла.

І це ще на самому початку каденції, 
до усіх «тушкувань» і спринту з одного 
табору до іншого. Морально нестійкі 
мажоритарники зробили свою чорну 
справу: вони наростили м’язи прояну-
ковичській фракції, яка згодом своєю 
надлишковою вагою чавила все живе.

Історія повторюється. Вже зараз, 
свідчить сайт ЦВК, йде масована ата-
ка на Раду з боку «колишніх». Колишніх 
регіоналів, колишніх комуністів. Чого 
вартий один лише Сергій Ківалов, відо-
мий у народі під двома прізвиськами: 
як Підрахуй і як Кідалов. Він, нагадаю, 
не лише людина, котра сфальсифіку-
вала результати президентських вибо-
рів у 2004 році, а й один із двох авторів 
сумнозвісного закону «Про мову», який 
було ухвалено в 2012-му.

Ківалов-Підрахуй-Кідалов – людина 
унікальна. Це другий в Україні діяч, який 
спричинився відразу до двох суспіль-
них вибухів, двох Майданів – мовного 
та «помаранчевого». Перевершити цей 
рекорд ще не вдалося нікому, хіба що 
Янукович так само запустив у дію дві 
революції. Але Ківалов був хронологіч-
но першим.

Разом з Ківаловим, який претендує 
на 135-й виборчий округ, на прилеглі 
«території» наклали оком ще троє ко-
лишніх регіоналів. Всі вони нині бало-
туються, природно, як безпартійні. Крім 
того ж Ківалова, який раптом згадав, що 
він є членом Морської партії.

Звичайно, що не саму лише Оде-
щину «окучують» регіонали. Будуть й 
інші області, де засилля цього баласту 
дасться взнаки. Просто не всі докумен-
ти ще подані. А по Одещині вже зараз 
ідуть «смотрящій» за Одеською облра-
дою Леонід Клімов (округ №137), по-
мічений у підкупі виборців Олександр 
Пресман (округ №139) та кнопкодав Ві-
талій Барвіненко (округ №141). 

До речі, троє з цих чотирьох «одеси-
тів» – Ківалов, Клімов та Барвіненко – 
голосували за сумнозвісні драконівські 
закони від 16 січня. Найбільш прикрим 
буде те, що  в разі потрапляння до Ради 
всі вони отримають не тільки юридичну, 
а й моральну недоторканість. Як ті, що 

пройшли горнило легітимності та во-
гонь виборчої «люстрації».

Для того, щоб знищити такий сце-
нарій у зародку, є єдиний вихід. Слід 
висунути єдиного кандидата від демо-
кратичних сил. Як мінімум – у більшос-
ті округів. Як максимум – у всіх 225-ти. 
Ідея не нова, погоджуюсь. Але ж вона 
спрацювала у 2012-му! Тоді чому про 
це не згадують нині? Не згадують, коли, 
навпаки, слід кричати й бити в усі дзво-
ни.

Такий єдиний кандидат має поста-
ти внаслідок пакту про взаємонепобо-
рювання. Тільки єдність врятує майже 
безнадійно зіпсовану ситуацію з цьо-
горічними достроковими виборами, 
які можуть обернутися поверненням 
януковичізму, вороттям до владного 
Олімпу таких відомих негідників як Ві-
ктор Медведчук, який теж спить і ба-
чить себе знову у владній обоймі. Тіль-
ки єдність, інакше це «немовля», яке 
народиться 26 жовтня, краще відразу 
виплеснути разом із водою на смітник. 
Бо воно дуже скоро перетворить Укра-
їну на зону, якою вона була за часів 
Януковича. З новими «Межигір’ями», 
відкатами, «смотрящіми», тотальним 
пограбуванням України й чергового 
передколапсного економічного стану, 
в якому вона опинилася за час розгулу 
мафії під керівництвом Януковича. 

Я звертаюсь до Порошенка, Тим-
ошенко, Яценюка, Гриценка, Тягнибока, 
до всіх польових командирів Майдану, 
до всіх, хто очолює нині добровольчі 
батальйони, але планує брати участь 
у виборах: пам’ятайте про те, як щурі 
проникають на корабель і точать його 
зсередини. А коли проточать діри, то 
першими тікають з цього корабля.

Ви різні, вас багато, і немає значен-
ня, чи підете ви спільним партійним 
списком чи різними. Тасуйте партії, як 
вам заманеться. Але врятуйте «мажо-
ритарку». Не дайте перетворити наш 
спільний ковчег на «Титанік». Інакше ми 
всі підемо на дно. 

Спробуйте домовитися, відкинувши 
все зайве. Я не закликаю вас любити 
один одного, бо у політиці сентименти 
– це зайве. Лише поставтесь з повагою 
до тої спільної роботи, яку ви затіяли, і 
до її результатів. Бо перемогу, як це вже 
було не раз, вкрадуть з-під носа – ті, хто 
не має на неї жодного права, але має 
більше спритності. Даймо ж ненажерам 
по руках. І тоді у нас все вийде!

Михайло Поживанов,
народний депутат  

2,4,5 і 6-го скликань
 Карикатура Володимира 

Степанова

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
18 вересня Президент України Петро Порошенко при-

був з офіційним візитом до США, під час якого зустрівся з 
Президентом США Бараком Обамою, віце-президентом 
Джозефом Байденом, державним секретарем Джоном 
Керрі й виступив перед обома палатами американського 
Конгресу. 24 вересня він прилетить до Нью-Йорку, аби 
взяти участь у дискусії на 69-й сесії Генеральної Асамб-
леї ООН – його виступ заплановано на 25 вересня. Під 
час візиту українського Президента до «столиці світу» 
відбудуться зустрічі з ним представників української 
громади, а завершиться спілкування величавим бенкетом в 
нью-йоркському готелі «Валсдорф-Асторія».

Немає сумніву, що демократично обраного голову 
Української держави слід прийняти гідно. Але з огляду на 
ситуацію, в якій опинилася нині Україна, за яку всі ми 
вболіваємо й переживаємо, навряд чи доцільно використати 
можливість спілкування з Президентом, приготувавши 
лише бурхливі оплески, панегірики й дифирамби.

До Президента Порошенка в усіх нас є купа нелегких 
запитань. Що означає ухвалення Верховною Радою під-
готовлених ним капітулянтських законів, яким нині 
аплодують у Кремлі, про особливий статус деяких районів 
Донецької й Луганської областей та амністію сепаратис-
тів-убивць, мародерів і гвалтівників? Чому відтерміновано 
до грудня 2015 року введення в дію частини угоди про 
асоціацію з ЄС, в якій йдеться про зону вільної торгівлі? 
Хто наполіг на цьому? Чому на посаду міністра оборони 
України призначено людину, яка жодного дня не служила у 
війську й не знає навіть азів військової справи? Чому віддані 
президентові депутати проголосували проти закону про 
корупцію? Чому не було ухвалено новий, демократичний 
порядок виборів до Верховної Ради, а натомість знову 
використовується пропорційно-мажоритарна система із 
закритими списками, з допомогою якої янучари обдурюва-
ли український народ і проштовхували до вищого законодав-
чого органу країни своїх водіїв, охоронців, коханок, відвертих 
бандюків і аферистів? Чому найчесніші люди України 
характеризують 100 днів президентства Порошенка як 
марний період очікувань, протягом якого нічого не змінило-
ся? Чому знову лунають заклики йти на Майдан?

Це тільки декілька з цілої низки запитань, які 
обов’язково треба поставити Порошенку під час зустрічей 
з ним у Нью-Йорку. Аби знати, що насправді відбувається 
нині з постмайданною Україною, яка ситуація на Донбасі, 
чого хоче Путін, чи ведуться з ним бодай якісь переговори. 
Без цієї інформації з перших уст нам важко буде знати 
реальну ситуацію в Україні, а значить і правильно діяти.

В кінці вересня ми матимемо унікальну можливість 
зустрітися з Петром Порошенком і про все його розпита-
ти. Не змарнуймо час на славослов’я й пустопорожні ви-
ступи! Україна стогне від зухвалого агресора, який змушує 
нашого Президента капітулювати й виконувати приписи 
Путіна. Україна не хоче стелитися перед окупантом, 
який бачить її прив’язаною до своєї іржавої колісниці, 
поза Європою й цивілізованим світом. Український народ 
повстав проти такої перспективи, а його кращі сини 
віддали свої життя задля іншого, ніж приготував нам 
Путін, майбутнього України. І Президент, якого привів 
до влади героїчний Майдан, повинен завжди пам’ятати, 
що віднині головне джерело влади – це не Банкова, не його 
уряд чи адміністрація, а народ. І він не потерпить зради 
ідеалів Майдану, якою б словесною еквілібристикою вона не 
прикривалася.

Віддаючи належне Президентові, чесно запитаємо його, 
чи він не лукавить, чи не боїться Путіна, чи готовий стоя-
ти за наші святині, ідеали й принципи до кінця.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –  

головний редактор «Нової газети»

ПАСТКА МАЖОРИТАРКИ: 
ЯК УНИКНУТИ ПРОВАЛУ  

НА ВИБОРАХ

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ
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АВТОРИТЕТНА ДуМКА

 * * *

– У 2012 році Ви написали 
лист до Юрія Луценка, який 
тоді перебував у в’язниці, зі 
словами підтримки й очіку-
ванням, що ситуація в Укра-
їні рано чи пізно зміниться. 
Чи думали Ви тоді, що коло 
історії так швидко закру-
титься?

– Ні. Я був дуже наївним, 
оскільки думав, що Янукович 
«не кидатиме слова на вітер». 
Він, декларував усьому світо-
ві, що підпише угоду з ЄС, і я 
був переконаний, що він це 
зробить. Принаймні, він діяв 
так, ніби хотів це зробити. З 
перспективи часу бачу, що я 
помилявся. Але схожим чином 
думало багато людей, включно 
з моїми друзями з України.

От чого я зовсім не очіку-
вав, так це реакції українців на 
його відмову підписати угоду 
про асоціацію. Під час конфе-

ренції у Вільнюсі я зустрів тоді 
відомого російського теле-
журналіста Женю Кисельова, 
який працював у Києві й роз-
повів мені, що на Майдані вже 
зібралося 100 тисяч людей. Я 
подумав, що це жарт, але він 
показав мені інформацію про 
це в інтернеті.

Я був вражений, оскільки не 
сподівався на такий розвиток 
подій. Я не думав, що Янукович 
настільки дурний, хоча багато 
українських колег говорили, 
що він не має жодної концеп-
ції, і для нього головне – гро-
ші та влада. Мені здавалося, 
що вони перебільшують, адже 

українці більші максималісти, 
ніж поляки, які є помірковані-
шими в оцінках. Але тоді вони 
мали рацію.

– З чим можна порівняти 
події на Майдані?

– Це складно порівнювати з 
чимось. Це був революційний 
процес, але це була револю-
ція іншого типу. Україна тоді 
не була диктатурою на кшталт 
арабських чи комуністичних 
країн, а напівдиктатурою. Ця 
революція була не стільки за 
свободу, скільки проти коруп-
ції, проти гнилого корупційно-
му механізму держави, проти 
хабарів на всіх рівнях і кричущої 
майнової несправедливості.

Як завжди трапляється під 
час революцій, різні люди мали 
різні інтереси, не все було іде-
ально. Україні тоді закидали 
«Правий сектор», який був у 
меншості на Майдані, у той час 
як у Москві, в російській Думі 
їхній «правий сектор» є значно 
гіршим за всі українські «сек-
тори» разом узяті. Йдеться про 
Жириновського і всю їхню про-
пагандистську машину.

Майдан був феноменом, він 
мав щось спільне з арабськи-
ми революціями, чи так звани-
ми «кольоровими» революці-
ями – Помаранчевою у Києві, 
революціями в Грузії та Кир-
гизстані, однак це було щось 
зовсім нове.

– В Україні існує думка, 
що не в 1991 році, а лише 
тепер ми отримуємо справ-
жню незалежність. Ви може-
те погодитися з цим твер-
дженням?

– Так, багато людей про це 
каже. Я чув це в Києві й Льво-
ві. Мені з Польщі важко оціню-
вати. Але була пролита кров. 
Небесна сотня, а зараз ті, хто 
гинуть за оборону України – це 
люди з усієї країни, а не тільки 
з її заходу... Це формує нову 
ідентичність українського на-
роду. А ідіотська теза Путіна 
про те, що українського народу 
не існує, є наочним спросту-
ванням його брехні.

– Окупація Криму, агресія 
Росії у Східній Україні є про-
виною однієї людини – Пу-

тіна, чи на його місці міг би 
бути інший «умовний Путін» 
з огляду на затребуваність у 
Росії імперської політики?

– На це запитання немає 
простої відповіді. У диктатор-
ських системах роль першої 
людини є дуже важливою. У 
СРСР Брежнєв мав склероз і 
ледве говорив, але незважаю-
чи на це, його голос був ваго-
мим.

Без сумніву, Путін спираєть-
ся на своїх людей і закоренілу 
психологію, пануючу в росій-
ському суспільстві, яке сприй-
має розпад СРСР як свою по-
разку. Для литовців чи поляків 

це стало визволенням, а для 
росіян, як це окреслив Путін, є 
найбільшою геополітичною ка-
тастрофою XX століття. І він го-
ворив про це щиро, він справді 
так вважає.

Ця позиція може розрахо-
вувати на якусь підтримку в 
російському суспільстві, яке 
відчуває фрустрацію й розча-
рування. Але це все ненадов-
го. У подальшій перспективі це 
шлях до російської трагедії.

Я не виключаю, що в разі 
організації в Криму чесного 
референдуму, більшість насе-
лення могла б висловитися за 
приєднання до Росії. Так само 
невідомо, як зараз завершить-
ся референдум у Шотландії, чи 
як це може бути в Каталонії.

З історичної точки зору, за 
останні 100 років Крим був 
більше російським, ніж україн-
ським, але він належав до Укра-
їнської держави. Зміна кордо-
нів шляхом агресії та анексії є 
неприпустимою. Про це все 
можна дискутувати, але не за-
пропонованою Росією мовою.

Окупація Криму викликала 
ентузіазм у росіян, мовляв, 
Росія нарешті має серйозний 
успіх. Але що це за успіх? Неза-
баром кримчани побачать, що 
на них чекає катастрофа, адже 
їхні права в Україні ніхто не об-
межував.

Звичайно, можна сказати, 
що українська влада для Кри-
му нічого, чи майже нічого не 
робила. Упродовж багатьох 
років Україна багато втратила 
через дії еліт. Але це все не ви-
правдовує великоросійського 
імперіалізму.

Путін став заручником влас-
ної демагогії, він випустив джи-
на з пляшки. Якщо він раніше 
боявся київського Майдану на 
Червоній площі в Москві, то 
зараз має боятися «майдану» 
великоросійської чорної сотні 
проти себе.

– Як можна зупинити Пу-
тіна?

– Україна самостійно це не 
зробить, вона мусить мати під-
тримку. Попри непослідовність 
дій Євросоюзу шодо Росії, по-
літика ЄС загалом скерована у 

правильному напрямку. Виступ 
Обами в Естонії був дуже обна-
дійливим. Путіна можна зупи-
нити, але для цього необхідні 
послідовність, єдність і повна рі-
шучість. Слід чесно визнати: Пу-
тіна може зупинити лише сила.

– Європа нині не поспі-
шає однозначно підтримува-
ти Київ, введення чергових 
санкцій проти Росії супро-
воджується величезними 
труднощами й опором окре-
мих країн. Чи Ви не бачите в 
цьому деякого лицемірства?

– Це правда, що Європа є 
поділеною. Зараз дуже багато 
залежить від того, чия пози-
ція в Європі переможе. При-
значення нашого колишнього 
прем’єра Дональда Туска пре-
зидентом Європейської Ради 
є сигналом для Москви, що ЄС 
обирає проукраїнську пози-
цію. У московській пропаганді 
Польща, після хіба США, вигля-
дає найгірше. Але загалом, не 
думаю, що політика ЄС щодо 
України є лицемірною.

– А як Ви оцінюєте політи-
ку Польщі щодо України?

– Вона є дуже виваженою, 
реалістичною й чесною. Але 
треба відверто визнати, що 
вона не є безкорисливою. 
Польща зацікавлена в тому, 
аби Україні все вдалося: до-
помагаючи Україні – ми до-
помагаємо собі. Крайні праві 
сили в Польщі часто цього не 
розуміють. Але очевидною є 
стара теза, яку давно висловив 
Єжи Гедройць, відомий поль-
ський інтелектуал і журналіст 
XX cтоліття, що гарантією для 
незалежності Польщі є неза-
лежна Україна.

– Що Ви хотіли донести у 
своєму відкритому листі на-
прикінці липня до європей-
ських політиків?

– По-перше, ми зобов›язані 
говорити правду про Украї-
ну, а не повторювати брехню 
путінської пропаганди. Це – 
обов’язок журналістів, пись-
менників, інтелектуалів.

По-друге, ми зобов’язані 
розуміти, що діється. Ми не 
можемо повторювати помилку, 
зроблену в епоху Гітлера і Ста-

ліна, коли на певні речі закри-
валися очі. Ні, зараз не можна 
заплющувати очі, треба тисну-
ти на наші уряди, аби вони усві-
домили, що відбувається.

Звичайно, в Європі стика-
ються різні інтереси і різні сте-
реотипи. Наприклад, у своє-
му часописі ми опублікували 
звернення чеських і словаць-
ких інтелектуалів, аби вплину-
ти на уряди цих країн і змінити 
ставлення до Росії.

Нещодавно ми зустрічали-
ся в редакції з групою чеських 
журналістів і пояснювали їм, 
що повторюючи фразу про 
американсько-російське су-
перництво в Україні, чеський 
прем’єр озвучує тези росій-
ської пропаганди. Але лице-
мірства в цьому не бачу, це – 
страх, неосвіченість.

Скажу більше: на мою дум-
ку ЄС і США у своїх діях пішли 
значно далі, ніж я очікував. Я 
думав, що буде гірше.

– Ви погоджуєтеся з твер-
дженням, що майбутнє Єв-
ропи нині вирішується в 
Україні?

– Так, погоджуюся – в Доне-
цьку і Луганську.

– Що зараз Ви, як поль-
ський журналіст та інтелек-
туал, можете сказати укра-
їнцям у цій складній для 
країни ситуації?

– Я захоплююся ними й усім 
серцем з ними. Але головне, 
щоб через кривду і страждання, 
яких зазнають українці, вони не 
захворіли на русофобію. Слід 
відрізняти Путіна від Росії. У Ро-
сії також є особи, які дуже рішу-
че засуджують Путіна.

– Але таких людей в Росії 
дуже мало...

– Це не має значення. Треба 
робити ставку на цю меншість. 
Колись Андрій Сахаров на-
зивав події в Афганістані «по-
зорной войной», і він теж був 
у меншості, але саме на його 
боці була правда. Опозиція в 
Польщі також колись була в 
меншості, але це ми мали ра-
цію і перемогли.

Інтерв’ю провів
Юрій Банахевич

Варшава 

АДАМ МІХНІК: «ПуТІНу ЗАГРОЖуЄ  
МАЙДАН ЧОРНОЇ СОТНІ»

Про співрозмовника: 
Адам МІХНІК – відомий 

польський громадський діяч-
інтелектуал, колишній диси-
дент, журналіст, один з най-
ак тивніших представників 
по  лі   тичної опозиції 1968-1989 
років, головний редактор най-
по  пулярнішої газети Поль щі 
Gazeta Wyborcza.

Народився 17 жовтня 1946 
року у Варшаві. З дитячих 
літ – учасник гарцерського 
(скавт ського) руху. В 1961-
1962 роках входив до відо-
мого дискусійного «Клубу 
кри вого колеса», через який 
пройшло багато представників 
майбутньої політичної опозиції. 
Вступив на історичний факуль -
тет Варшавського універ-
ситету, однак у 1968 році за 
свої політичні виступи був 
відрахований з нього, за-
ареш тований і засуджений 
до 3-х років ув’язнення. В 
1975 році екстерном закінчив 
історичний факультет Поз-
нан ського університету ім. 
Адама Міцкевича. Був осо-
бистим секретарем відомого 
польського поета Антонія 
Слонімського. В 1976-1977 
роках жив у Парижі. Повер-
нувшись до Польщі, вступив 
до Комітету захисту робітників, 
виступив одним з організаторів 
підпільного університету гума-
нітарних і соціальних наук – 
«Товариство наукових курсів». 
Був редактором низки опо-
зиційних видань. У 1980-
1989 роках – радник руху 
«Солідарність». Інтернований 
після введення в Польщі в 
грудні 1981 року військового 
стану й перебував в ув’язненні 
до 1984 року. В 1985 році був 
знову заарештований на три 
роки тюрми, але наступного 
року звільнений за амністією. 

З 1988 року – член 
неформального координа цій-
ного комітету, який очолив Лех 
Валенса. В 1989-1991 роках – 
депутат новообраного Сейму. 
В 1989 року створив щоденну 
«Газету Виборчу», головним 
редактором якої є й понині. 
Мешкає й працює у Варшаві. 
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МІЖНАРОДНА ПАНОРАМА

ПАПА РИМСЬКИЙ: «СВІТ ПЕРЕБуВАЄ В СТАНІ 
ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» 

Папа Римський Франциск 
заявив, що хвилю нинішніх 

конфліктів у всьому світі мож-
на назвати Третьою світовою 
війною. Він засудив торгівлю 
зброєю і тероризм, які сіють 
смерть і руйнування.

Понтифік виступив 13 верес-
ня під час відвідин найбільшого 
військового цвинтаря в Італії, 
яке він відвідував у зв’язку зі 
сторіччям Першої світової ві-
йни. «Людство потребує сліз і 
пнастав час оплакувати жертви. 
Навіть сьогодні, після закінчен-
ня ще однієї, Другої світової ві-
йни, можна говорити про третю 
війну, тому що тривають злочи-
ни, масові вбивства й руйнуван-
ня», – зазначив глава Римо-ка-
толицької церкви.

Раніше Франциск заявив, 
що використання сили міжна-
родним співтовариством буде 
виправдано, щоб зупинити те, 

що він назвав «несправедли-
вою агресією» з боку бойовиків 
«Ісламського держави» в Іраку 
та Сирії.

Західні ЗМІ, цитуючи Папу, 
пишуть: «Папа правий – сьо-
годні, після двох світових війн, 
можна говорити про третю ві-
йну, котра палає в локальних 
конфліктах, таких як Ірак, Сирія, 
Україна, Палестина, котра ви-

являється в масових убивствах, 
знищенні людей та інших злочи-
нах агресорів і терористів».

Слова Папи Римського 
Франциска про те, що світ вже 
перебуває в стані Третьої сві-
тової війни, опублікувало бри-
танське видання The Telegraph, 
а австрійська газета Kronen 
Zeitung виокремлює слова з 
його проповіді: «Війна знищує 
найпрекрасніше творіння Бога 
– людину». За словами Папи 
Римського, війну часто виправ-
довують ідеологією, але на-
справді вона завжди результат 
чиєїсь жадоби, хибного розу-
міння владоможцями свого міс-
ця на цій землі й прагнення до 
необмеженої влади.

Сторінку за матеріалами 
зарубіжних ЗМІ  

підготував Андрій Гурин 
Фото Reuters

РЕФЕРЕНДуМ у шОТЛАНДІЇ: НІХТО НІКуДИ НЕ ЙДЕ

Шотландці хочуть залиши-
тися в складі Сполученого 

Королівства. Про це свідчать 
перші результати п›яти екзит-
полів проведеного 18 вересня 
референдуму. Зокрема, за да-
ними п›яти опитувань – YouGov, 
Panelbase, Survation, Opinium і 
ICM – за незалежність вислови-
лися 48 %, тоді як проти прого-
лосувало 52%.

Згідно з екзит-полом Ipsos 
MORI, голоси розділилися від-
повідним чином: 49%  – «про-
ти», 51% – «за». Водночас дані 
Survation, що проводило опи-
тування по телефону, свідчать 

про 53% бажаючих залишити 
все як є і 47% прихильників не-
залежності Шотландії.

Нагадаємо, дані останніх 
трьох опитувань напередод-
ні референдуму засвідчили, 
що більшість шотландців про-
голосує проти незалежності 
регіону. Без врахування тих, 
хто ще не визначився, всі три 
опитування твердили про не-
значну перевагу позиції «Ні»: 
52% на 48%.

Перший міністр Шотландії 
Алекс Салмонд написав перед 
референдумом звернення до 
громадян, у якому закликав їх 
проголосувати «Так», зазна-
чивши: «Зробимо це». Водно-
час Алекс Салмонд закликав 
шотландців не звертати увагу 
на політичні аргументи та ста-
тистичні дані, які супроводжу-
вали дворічну кампанію перед 
референдумом та вірити лише 

у самих себе на виборчих діль-
ницях.

«Важливі лише люди. Люди, 
які за кілька дорогоцінних го-
дин протягом дня голосування 
візьмуть у свої руки суверенітет 
та владу. Це найбільший день 

можливостей, який ми коли-
небудь будемо мати. Майбут-
нє Шотландії – у наших руках», 
– заявив Алекс Салмонд.

Лідер кампанії «Краще ра-
зом» Алістер Дарлінг та колиш-
ній прем’єр-міністр Великої 

Британії Гордон Браун провели 
у Глазго напередодні референ-
думу мітинг під гаслом «Люби 
Шотландію – голосуй «Ні».

Колишній президент США 
Білл Клінтон приєднався до 
шотландських дискусій і також 
закликав голосувати «Ні». Він 
зазначив: «Єдність з макси-
мальним самовизначенням є 
могутнім сигналом для світу, 
який розривають конфлікти 
ідентичностей, про те, що мож-
ливо поважати наші відмінності, 
живучи та працюючи разом».

Чотирнадцять колишніх бри-
танських військовиків засте-
регли, що вибір «Так» призведе 
до того, що вся Британія ста-
не більш вразливою для атак. 
Втім, те, чого так боялися бри-
танські військовики, не стало-
ся. Шотландія нікуди не йде, а 
залишається частиною Вели-
кої Британії.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ЗАКЛИКАВ ВИКЛЮЧИТИ 
РОСІЮ ІЗ СИСТЕМИ SWIFT

Європарламент закликав 
ЄС розглянути можливість 

виключення Росії з цивільного 
ядерного співробітництва та 
системи Swift. Про це йдеться 
в резолюції Європарламенту, 
ухваленій 18 вересня. Окрім 
того, в  документі визнаєть-
ся європейська перспектива 
України.

«Європарламент підтвер-
джує свою думку, що угода про 
асоціацію з Україною не є оста-
точною метою у відносинах 
Україна-ЄС, і вказує, що від-
повідно до статті 49 угоди про 
ЄС, Україна, як і будь-яка інша 
європейська країна, має єв-
ропейську перспективу і може 
стати членом ЄС за умови, що 
дотримуватиметься принципів 
демократії, поважатиме осно-
вні свободи, права людини, 

права меншин і забезпечува-
тиме верховенство права», – 
йдеться в документі.

Європейський парламент 
також закликав країни ЄС 
скасувати заплановані уго-
ди з Росією в енергетичному 
секторі, зокрема будівництво 
газопроводу «Південний по-
тік». «Європарламент закли-
кає держави-члени скасувати 
заплановані угоди з Росією 

в енергетичному секторі, зо-
крема будівництво газопро-
воду Південний потік», – за-
значається в документі.

Окрім того, Європейський 
парламент привітав рішення 
французького уряду зупинити 
доставку Росії гелікоптеронос-
ців Mistral і закликав усі дер-
жави-члени дотримуватися 
подіб ної лінії щодо експорту 
озброєнь та товарів подвійного 
при значення. Водночас  окремі 
досить жорсткі пропозиції  не 
ввійшли до остаточного варіан-
ту документу.

Зокрема, як повідомлялося, 
Європейська народна партія 
пропонувала заохочувати кра-
їни ЄС надати Україні зброю, а 
також посилити санкції аж до 
повної блокади економічного та 
фінансового сектору Росії.

ПАРИЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРОТИ «ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

У Парижі в понеділок, 15 ве-
ресня, відбулися перего-

вори, присвячені ситуації з так 
званою «Ісламською державою» 
(ІД), бойовики якої захопили 
значні території Іраку та Сирії й 
відрізають голови західним гро-
мадянам.

Держсекретар США Джон 
Керрі зустрівся у французькій 
столиці з міністрами закор-
донних справ з різних країн, 
щоб обговорити шляхи, як пе-
ремогти бойовиків ІД.

Президент Франції Франсуа 
Олланд заявив, що обезголов-
лення британського праців-
ника гуманітарної організації 
демонструє, що світ має про-
тидіяти цим людиноневисни-
кам. До участі в коаліції для 
боротьби з ІД разом із США та 
Іраком зголосилося майже 40 
країн, 10 з них – арабські.

За словами представників 
американської влади, кілька 
арабських країн запропонува-
ли долучитися до авіаударів 
США по позиціях ІД в Іраку.

Джон Керрі заявив у Пари-
жі, що його дуже надихають 
обіцянки військової допомоги 
для боротьби з групою бойо-

виків. Він сказав це після по-
їздки країнами Близького Схо-
ду, коли намагався заручитися 
підтримкою плану президента 
США Барака Обами, який він 
оприлюднив напередодні.

Стратегія США передбачає 
послаблення центрів угрупу-
вання, а також перепони для 
іноземців, які прагнуть воюва-
ти за ІД, обмеження фінансо-
вих потоків бойовикам та спро-
би побороти їхню ідеологію.

Іран, якого не запросили 
до Парижу, розкритикував па-
ризькі переговори, заявивши, 
що вони є просто «задля кар-
тинки». Тегеран також незадо-
волений вибірковим підходом 
щодо запрошених. Коаліцію 
під проводом США критикує 
також Сирія, яка твердить, що 
плани Обами не реалізуються 
без залучення сусідів Іраку.

Перед Паризькою конфе-
ренцією ісламісти оприлюд-
нили відео з обезголовленням 
британського заручника. Бри-
танський прем›єр-міністр Дей-
вид Кемерон назвав «актом чи-
стого зла» убивство британця 
Дейвида Гейнса джихадиста-
ми «Ісламської держави».

На референдумі в Шотландії 18 вересня перемогли ті, хто виступає за 
подальше перебування краю в складі Великої Британії

Папа Римський Франциск заявив 
на найбільшому військовому 
цвинтарі Італії, що Третя світова 
війна вже почалася

Європарламент закликав ЄС роз-
глянути можливість виключення 
Росії з цивільного ядерного спів-
робітництва та системи Swift

На Паризькій конференції з проблематики так званої Ісламської 
держави в Сирії та Іраку було створено міжнародну коаліцію протидії 
джихадистам
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– Пане после, щойно розпо-
чалася 69-а сесія Генеральної 
асамблеї ООН. З яким настро-
єм бере в ній участь Україна?

– Це, мабуть, перша сесія за 
часів незалежності, до якої ми 
готувалися, з одного боку, з на-
дією, але більше – з тривогою. З 
надією, тому що під час усіх цих 
подій в Україні й довкола неї ми 
побачили велику підтримку. Фак-
тично весь світ, за винятком оди-
надцяти країн, підтримав нашу 
країну. А з тривогою, тому що 
бачимо безпорадність цієї орга-
нізації, її марні зусилля зупинити 
агресора, в даному разі Росію. 
Організація Об’єднаних Націй не 
змогла зупинити розвиток дра-
матичних, трагічних подій і в Си-
рії. Вже багато десятиліть триває 
конфлікт на Близькому Сході й 
вона також там безсила... Тобто, 
це те, що робить нашу позицію 
двозначною. 

Виступ президента Порошенка 
з трибуни ООН також буде, швид-
ше за все, двоцільовим: подяку-
вати світові, закликати до більшої 
солідарності, закликати робити 
якісь конструктивні кроки, щоб по-
вернути довіру до ООН й зробити її 
дієвою, а з іншого боку, поділитися 
своєю тривогою.

Ми слідкуємо за тим, як жодне 
кризове явище в світі за остан-
нє десятиліття не було уперед-
жене чи подолане Організацією 
Об’єднаних Націй. У силу того, 
що механізми, прописані в Ста-
туті ООН і деталізовані в різних її 
резолюціях, не діють. А точніше, 
можуть бути використані на ко-
ристь агресора, особливо, якщо 
цей агресор є постійним членом 
Ради Безпеки ООН, як, наприклад, 
Російська Федерація, яка користу-
ється правом вето. 

З якими настроєми й цілями ми 
йдемо на цю сесію? Згуртувати 
тих, хто нас підтримує, зміцнити 
відносини з державами, які де-
монстративно виступили на наш 
захист, а з іншого боку, закликаати 
світ до більшої солідарності, кон-
солідації, пошуку шляхів віднов-
лення довіри до ООН. Інакше може 
статися те, що трапилося після 
Другої світової війни, коли попе-
редниця ООН Ліга Націй змушена 
була почити в Бозі, бо не змогла 
зупинити Другу світову війну.

– Багато років говорять про 
реформування ООН. Що ро-
биться сьогодні для того, щоб 

позбутися сталінських рудимен-
тів, коли постійний член Ради 
Безпеки може бути агресором і 
водночас ветувати будь-які ре-
золюції стосовно своєї агресії?

– Питання реформи Ради Без-
пеки й Генеральної Асамблеї ООН 
виникло ще кілька десятиліть тому. 
Тобто, ми в тому процесі, який ви-
глядає безкінечним. Є різні мо-
делі, як це зробити. Наприклад, 
пропонують – давайте введемо до 
складу постійних членів Німеччи-
ну, Японію, Бразилію... Але будь-
яка арифметична зміна постійного 
чи непостійного складу Ради Без-
пеки не приведе до кардинальної 
зміни ситуації. Чому? Поки не буде 
змінено сам механізм застосуван-
ня права вето або вето взагалі не 
буде скасовано й замінено яки-
мось іншим механізмом, напри-
клад, консенсусом, буде те, що є. 
Одна країна може заветувати хоч 
сотню добрих ідей. Тому пробле-
ма саме в праві вето. Нині насам-
перед «п’ятірка» постійних членів 
не готова до таких змін. Перший 
сигнал, який надійшов, містить-
ся у виступі президента Франції 
Олланда – минулої сесії, у верес-
ні, він запропонував ухвалити такі 
рішення, щоб право вето не могло 
бути застосоване у разі відверто-
го збройного конфлікту, загрози 
життю людям, кардинального по-
рушення їхніх прав і т.ін. У нього є 
певна підтримка. Наприклад, від 
Великої Британії. Але далі – пауза. 
Звичайно, всі країни-члени нама-
гаються переконати цю п’ятірку в 
необхідності змін, але поки що все 
стоїть на одному місці. 

Де може бути рішення? Якщо 
набереться критична маса країн, 
коли Генеральна Асамблея може 
заявити про свою незгоду із сис-
темою. Але нині так все розподі-
лено в цьому світі, що кожен член 
п’ятірки має своїх прихильників і 
це все також розмивається: ство-
рюється одна група, а на протива-

гу їй створюється інша. І начебто 
дія логічна, але вона ні до якого 
конструктивізму не веде. 

Статут прописано так, що ви-
гнати постійного члена Ради Без-
пеки практично неможливо. Є 
стаття 3, яка говорить про член-
ство. І пункт 6 тлумачить, що краї-
на може бути позбавлена членства 
в разі грубого порушення Статуту 
ООН, а далі – «що потребує відпо-
відного рішення Ради Безпеки». 
Все, кінець, замкнене коло. Навіть 
коли ми хотіли й хочемо застосу-
вати іншу статтю – статтю 27 (там 
є пункт 3 щодо того, що країна, 
яка є стороною конфлікту і вод-
ночас є постійним членом Ради 
Безпеки, не може застосовувати 
право вето), Росія категорично 
відмовляється, що вона є «сторо-
ною конфлікту», незважаючи ні на 
які докази. І ніхто нічого не може 
зробити. Вона так вважає і все. І в 
цьому біда Організації Об’єднаних 
Націй. Фактично на одному із засі-
дань мені вдалося звернути увагу 
глави російської делегації в Раді 
Безпеки Віталія Чуркіна на мані-
пуляцію правом вето. Я сказав 
про те, що вето, двічі застосоване 
проти Сирії, сприяло драматизації 
ситуації. А їхнє вето в усіх випадках 
проти Грузії залишило кров на їх-
ніх руках, бо вони піднімали руку, 
голосуючи проти припинення на-
сильства й кровопролиття... Віта-
лій Чуркін одного разу хизувався, 
що Росії ніхто не позбавить права 
вето, бо це право, мовляв, заво-
йовано кров’ю дідів і батьків нині 
сущих росіян під час Другої світо-
вої війни. Коли я це почув, то на 
наступному засіданні був вимуше-
ний сказати, щоб він не привлас-
нював це право, бо в ріках крові 
часів Другої світової війни є кров 
і українців, і грузинів, і вірменів, і 
литовців, і інших народів. Ми вам 
дали це право, а ви вирішили чо-
мусь, що маєте успадкувати його 
від Радянського Союзу. Тому це є 

хвороба цієї системи і її основних 
органів. Боротися з нею можна. 
По-перше, за рахунок створення 
політичної солідарності, більшої 
сили політичних аргументів, за ра-
хунок критичної сили країн, яким 
це все вже набридло і не вистачає 
ще одного кроку, щоб вони зрозу-
міли, що така система ООН нікому 
не потрібна. Її треба модифікува-
ти, змінювати або вона сама со-
бою зникне. 

– Багато оглядачів стверджу-
ють, що слабкість ООН базуєть-
ся на слабкості й нерішучості 
її Генерального секретаря і ка-
жуть, якби, наприклад, свого 
часу ООН очолив Білл Клінтон, 
як пропонувалося, то ситуація 
склалася б інакше. Ви часто зу-
стрічаєтеся з Пан Ґі Муном. Як 
Ви його характеризуєте як по-
літика, як керівника цієї міжна-
родної організації?

– Для того, щоб розуміти ло-
гіку чи алогічність будь-яких 
тверджень, треба знати права і 
обов’язки тієї чи іншої посадо-
вої особи або структури в рамках 
ООН. Насправді мандат Генераль-
ного секретаря досить обмеже-
ний. Він може діяти тільки в рамках 
ухвалених Генеральною Асамбле-
єю резолюцій або рішень, схвале-
них Радою Безпеки. Він не може 
самотужки щось запропонувати, 
шо вимагає або бюджетних ви-
трат, або призводить до певного 
дисбалансу. Й генеральні секре-
тарі, хто б то не був, вимушені 
балансувати. Тому, з одного боку, 
генеральний секретар проявляє 
активність до України – в перший 
же день драматичних подій в Укра-
їні, а це було 2 грудня, він на наше 
прохання зробив досить жорстку 
заяву щодо побиття студентів на 
Майдані. Але потім другою заявою 
збалансував її, звертаючись до 
діалогу між владою і суспільством.
Чому? Тому що йому зробили за-
уваження росіяни, вказуючи, що 

глава ООН втручається у внутрішні 
справи суверенної держави. 

Наведу ще один приклад, коли 
Пан Ґі Мун проявив рішучість. Це 
було три роки тому, коли в Кот-
д’Iвуарі відбулися вибори. Старий 
президент не визнав поразки, зі-
брав ополченців, зброю й почала-
ся громадянська війна. При тому, 
що поряд, у Ліберії, дислокували-
ся миротворці ООН – там стояв 
український вертолітний контин-
гент. От Пан Ґі Мун вирішив само-
тужки доручити йому розбомбити 
озброєння так званих ополченців. 
Наші вертолітники прилетіли, вся 
операція закінчилася за лічені 
хвилини, і настав мир. Але пізніше 
генеральний секретар піддався 
нищівній критиці з боку Російської 
Федерації, що він, мовляв, зробив 
те, що поза його мандатом, таке 
рішення мала ухвалювати тільки 
Рада Безпеки ООН. І він потроху 
почав відступати. І коли виникли 
аналогічні проблеми в Конго, він 
вже побоявся давати вказівки. Їх 
дав керівник миротворчої місії, 
коли наступала з Уганди теро-
ристична група М-23, прикрива-
ючись мирним населенням. Ти-
сячні війська розступалися перед 
нею, поки командувач не вирішив 
самотужки сказати нашим вер-
толітникам зробити демонстра-
тивний політ на низькій висоті без 
застосування зброї. І вони роз-
біглися. І Пан Ґі Мун міг би вико-
ристати знову свою можливість і 
знову дати таку вказівку, можливо, 
в результаті знову був би мир, але, 
на жаль, цього не відбулося. Але 
вже добре те, що після цих двох 
конкретних випадків, де ми були 
задіяні, в системі ООН взагалі по-
чався хоч невеликий перегляд усіх 
миротворчих операцій на користь 
не чисельності людей, а за раху-
нок мобільності, спеціальних під-
розділів, які могли б принести мир 
швидше, ніж то все прописано 
бюрократичними приписами сис-

ЮРІЙ СЕРГЕЄВ:  
«НАША СИЛА – В ПРАВДІ...»

у Нью-Йорку розпочалася 69-та сесія Генеральної Асамблеї ООН

Наш співрозмовник:
Юрій Сергеєв – Постійний 

представник України при ООН, 
Надзвичайний і Повноважний 
посол України. Народився 5 
лютого 1956 р. в м. Ленінакан 
(Вірменія). Закінчив Київське 
вище загальновійськове учи-
ли ще ім. М.Фрунзе та Київ-
ський державний універ-
си тет ім. Т. Шевченка (за 
фахом філологія). У 1981-
1992 рр. – асистент, а по-
тім – доцент кафедри 
фі  ло  логіч ного факультету Ки-
їв сь кого державного уні вер -
си тету ім. Т. Шевченка, зас-
тупник директора Інституту 
українознавства. З 1992– 
1997-го – керівник прес-
центру, начальник Управління 
інформації МЗС, керівник 
Секретаріату міністра закор-
донних справ України. З 
січня до листопада 1997-го – 
радник-посланник Посольства 
України у Великій Британії. 
Протягом 1997-2000-х років– 
Надзвичайний і Повноважний 
посол України в Греції, а також 
Албанії (за сумісництвом). 
Протягом 2000 – 2001 років – 
керівник Головного управління 
з питань зовнішньої політики 
Адміністрації Президента 
України. У 2001-му – пер ший 
заступник Міністра закор-
донних справ України. В 
2001– 2003-му – Державний 
секретар МЗС України, 2003-
2007-х – Надзвичайний і Пов-
новажний посол України у 
Франції, Постійний пред став-
ник України при ЮНЕСКО. З 
квітня 2007 року до сьогодні 
– Постійний представник 
України при ООН. З 2008-
го – Надзвичайний і Повно-
важний посол України в Ба-
гам  ській Співдружності (за 
сумісництвом). Кандидат філо-
логічних наук, доцент. Володіє 
англійською та фран цузькою 
іноземними мовами. Мешкає 
й працює в Нью-Йорку.

Посол України Юрій Сергеєв під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН
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теми безпеки ООН. Тому, на жаль, 
можливості Генсекретаря обмеж-
ують мандатом Ради Безпеки, бо 
навіть окремі члени Генеральної 
Асамблеї постійно будуть казати 
йому: не втручайся, бо ти маєш 
виконувати те, що тобі кажуть, а не 
те, що ти собі надумав.

– Які настрої панують сьо-
годні в членів ООН у дні роботи 
69-ї сесії Генасамблеї?

– У контексті українських подій, 
які принесли більшу тривогу, ніж 
навіть ті події, які були й тривають у 
Сирії, ми відчуваємо солідарність. 
Останнім часом занепокоївся Аф-
риканський континент. Особливо 
маніпуляціями Російської Феде-
рації принципом «права на захист» 
російськомовного населення. Це 
прописано в їхній зовнішньопо-
літичній доктрині. Вони почали 
виправдовувати сепаратистів 
Криму і своє вторгнення туди пра-
вом на захист російськомовного 
населення. Я пояснив Чуркіну ро-
сійською мовою й при цьому, до 
речі, всі аплодували, що мене, як і 
мільйони інших людей в Україні не 
треба захищати, бо ми не бачимо 
проблеми в спілкуванні в Україні 
російською мовою. Навпаки, укра-
їнська мова була завжди під за-
грозою зникнення й штучного ви-
мивання. Коли стало очевидним, 
що це питаннян надумане, вони 
почали роздавати російські пас-
порти, щоб потім захищати вже 
громадян Росії. 

Маніпулюючи одним з осно-
вних положень Статуту ООН – 
правом націй на самовизначення 
– Російська Федерація виправ-
довує свою підтримку сепара-
тизму правом людей в Криму й 
на Сході України будувати свою 
державність. Але право на само-
визначення передбачає в першу 
чергу право внутрішнього само-
визначення, у формі або феде-
рального округу, або автономії (як 
Крим, який був автономною рес-
публікою у складі України). Воно 
вирішується через внутрішні ре-
ферендуми, але населення всієї 
держави. Нині в Росії й, до речі, 
на Сході України, маніпулюють 
свіжим прикладом – от дивіться, 
що відбувається між Шотландією 
й Великою Британією. Але вони 
не воюють між собою, бо прави-
ла встановлюють певні відносини 
між ними: Шотландія свого часу 
отримала внутрішнє самовизна-
чення, тепер вони хочуть більше, 
але це йде через референдум. 
Навіть у Іспанії, де Каталонія хоче 
відділитися, а центр проти цьо-
го, все це відбувається в рамках 
внутрішнього самовизначення 
й через механізми, встановлені 
Конституцією. 

Сепаратисти ж в Україні відразу 
вирішили йти шляхом зовнішнього 
самовизначення у формі окремих 
держав, всупереч усім правилам, 
всупереч Конституції, але за під-
тримки Росії. Так от, африканці 
бояться, що їхні країни, по-перше, 
можуть втратити зовнішні кор-
дони, які були встановлено саме 
наданим їм правом на самовизна-
чення після розвалу колоніальної 
системи. Це право створювалося 
для колоніальних держав. А те-
пер вони бояться, що в них окре-
ме село може заявити про своє 
право на самовизначення, бо це 
маленька етнічна група. Тобто, 
приклад, який було надіслано з 
Росії кілька разів: Осетія, Абхазія, 
Придністров’я, Крим, Схід Украї-
ни... Для африканців це величезна 
небезпека. Тому йде консолідація. 
Вони прислуховуються й придив-
ляються до того, куди ми йдемо. 
Я думаю, що Україна не один раз 

згадуватиметься на цій сесії, осо-
бливо в її першій половині, коли 
будуть високого рівня зустрічі й 
почнуться головні політичні дис-
кусії. Саме на пошуку механізмів, 
як не дати зламати ту систему сві-
топорядку, яку вже створено, як 
не дати волюнтарно перетворю-
вати світ на хаос всупереч логіці й 
бажанню людей, базуватимуться 
виступи представників більшості 
країн, особливо тих, які нині зна-
ходяться в стані внутрішніх кон-
фліктів.

– Ви часто зустрічаєтеся з 
послом Росії при ООН паном 
Чуркіним, який відверто каже 
неправду на всю планету. Що 
це за людина взагалі? Як він 
після такої зухвалої брехні ди-
виться в очі Вам, своїм коле-
гам, світові?

– Це солдат своєї армії, який 
виконує своє завдання так, що 
ним задоволені. Це все йде ще з 
Радянського Союзу. Заради до-

сягнення мети їм байдуже, які ме-
тоди використовуються – брехня, 
маніпуляції, напівправда... І тому 
він з відкритими очима дивиться 
на своїх колег і при цьому зухва-
ло бреше. Це частина російської 
й пропаганди, й політики. Тому це 
дивує світ, але це не дивує їх. Ко-
лись на якихось перших засідан-
нях, коли всім стало зрозуміло, 
що він, в значній мірі, те, що гово-
рить, говорить не для людей, які 
там зібралися, а для своєї власної 
аудиторії, тому що телебачення в 
Росії показує виключно його ви-
ступи в ООН, вирізаючи виступи 
інших ораторів, у нас виникала по-
леміка в тому сенсі, що в нас різне 
розуміння демократії. І я зрозу-
мів, що він – людина своєї епохи. 
Розпочинав у Радянському Союзі. 
Був пропагандистом зовнішньо-
політичного відомства. Коли ста-
лася трагедія – Радянський Союз 
збив корейський пасажирський 
літак – це він сказав:«Якже ж так, 
цей корейський пасажирський 
літак збив радянську ракету!» Ро-
зумієте? Цинізм і брехня – це за-
соби їхньої політики. 

Посла Чуркіна я знаю з 2007 
року. Відтоді в нас з ним серйозні 
ідеологічні розбіжності. Все поча-
лося з питання Голодомору. При-
бувши до Нью-Йорку, я наніс йому 
візит, як і багатьом іншим послам, 
особливо тим, які є постійними 
членами Ради Безпеки. Це був 
перший рік в рамках відзначення 
75-ї річниці Голодомору. Я йому 
кажу: «У 2003 році ваша делегація 
погодилася на спільну деклара-
цію, в якій йдеться про сталінський 
режим, репресії, давайте зроби-
мо спільну резолюцію з приводу 
75-ліття Голодомору».

 – Ні, резолюція не піде, – каже.
– Тоді заяву, – пропоную.
– Заява може бути. Але для 

чого ви то все притягуєте? – не 
здається він.

– Тому що то все правда. Знаю 
це по своїй родині. Половина її по-
мерла від голоду. А другу полови-
ну, з батьківського боку, виселили 
в Казахстан як «куркулів»... 

На тому ми й розійшлися. По-
тім у вересні треба було ставити 
цей пункт на порядок денний Ге-
неральної Асамблеї. Чуркіна тоді 
підтримали Киргизстан, Казах-
стан... Вони в один голос підня-
ли галас: що ви тут сієте? Ми всі 
страждали? Тобто, від того часу 
стало зрозуміло, що це є ідеоло-
гічний противник. Тобто, ми різні, 
хоча вийшли з одного й того ж 
«ідеологічного болота» – Радян-
ського Союзу. Але ідеологічно 
наші шляхи розійшлися. У Чуркі-
на, напевне, є ще особистісне, він 
цього не приховує й розповідає 

з гордістю. Він у дитинстві, коли 
був школярем, знімався, здаєть-
ся, в трьох чи чотирьох фільмах 
про Леніна, де він носив вождю 
в курінь обіди, був маленьким 
революціонером... І, можливо, ті 
ідеї відклалися в характері ще з 
тих часів. Він був щирий піонер, 
щирий комсомолець, щирий ко-
муніст. Тобто, людина, яка готова 
виконувати будь-яке завдання, 
яке надійде згори. 

– Усі посли, очевидно, ви-
конують завдання свого уряду. 
Чуркін не виняток. А от Ви – 
виняток. Хотів би повернутися 
до Вашого вчинку, коли ще 
був при владі уряд Янукови-
ча-Азарова й ще не було ясно, 
хто переможе: Революція гід-
ності чи режим негідників. Я 
був присутній на тому мітин-
гу, коли Ви вийшли й сказали 
привселюдно: «Я з вами!». Це 
був мужній вчинок – дипло-
мата і просто людини. Не бо-
ялися тоді, що Вас знімуть з 
посади й на тому ваша дипло-
матична кар’єра закінчиться?

– Чесно? Внутрішньо я пере-
живав, як правильно зробити. Але 
ми через інтернет дивилися всі 
українські програми. І коли ми з 
дружиною побачили, як били сту-
дентів, коли сидять молоді хло-
пець і дівчина, вона притислась 
до нього, а її кийком по голові... 
Це неможливо було дивитися. 
До 1992 року, до того, як стати 
дипломатом, я дванадцять років 
викладав в університеті, моя дру-
жина тринадцять років викладала 
в політехнічному інституті. Тобто, 
ми бачили на екрані своїх сту-
дентів, яких по-звірячому били. В 
той день, коли була маніфестація 

українців Великого Нью-Йорку, ми 
всі були на роботі. Я всіх підготу-
вав, що маніфестація, очевидно, 
захоче якусь петицію передати й 
ми повинні бути готові її прийняти. 
Мені передзвонила Тамара Олек-
сій, голова УККА, повідомила, що 
ми протестуємо. Я сказав своїм 
колегам, що йду до маніфестан-
тів. Вийшов і сказав те, що сказав. 
Потім через три дні, десь 5 грудня, 
буквально все, що я сказав про 
ялинку, яка на важелях національ-
них інтересів переважила чомусь 
все, повторили у своїй заяві Крав-
чук-Кучма-Ющенко. Можливо, 
це мене і врятувало. Але я повер-
нувся й отримав повну підтримку 
своїх колег. Мені всі потисли руку. 
Для мене це було надзвичайно 
важливо. Далі я знаю, що було. 
Далі була доповідь Януковичу, 
там всі розгубилися, що робити. 
Бо фактично виступив я і Богдан 
Яременко, мій колишній студент, 
генконсул у Стамбулі. Він сказав 

більш жорстко з приводу дій «Бер-
кута», я – більше з точки зору Де-
кларації прав людини. У тому по-
риві, очевидно, більшу роль грало 
серце, ніж розум, але я діяв все-
таки осмислено. Хтось зняв на 
YouTube, і той мій виступ обійшов 
багато людей і країн. Кілька слів 
про нашу позицію в Раді Безпеки, 
коли почалися ті події. Перше екс-
тренне її засідання ми скликали зі 
своєї ініціативи, коли ще не було 
сформовано уряд, Литва голову-
вала, останній день її головування 
28 лютого. Ми заявили тоді про 
загрозу територіальній ціліснос-
ті України і від того і до цьогодня 
– от я прийшов з чергової прес-
конференції, яку ми організували, 
наша сила в тому, що ми намага-
лися не перебільшувати й гово-
рити виключно правду. Правду та-
кою, яка вона є. Вважаю й досі, що 
саме в правді – наша сила і саме 
через це з нами Бог. 

– Ви доволі давно працює-
те в Нью-Йорку. Наскільки від-
чуваєте підтримку української 
громади Америки?

– Я відчував таку підтримку за-
вжди. В різні етапи вона була різ-
ною. Чому? Змінювалася влада 
в Києві. То я був представником 
нормальної влади, коли президен-
том був Ющенко, то я був пред-
ставником злочинної влади, коли 
прийшов Янукович, потім став 
представником революційної вла-
ди. Але з 2007 року й до сьогодні 
саме завдяки підтримці україн-
ської громади ми мали на поряд-
ку денному конференцію з питань 
Голодомору. Були деякі пафосні, 
були менш пафосні, але пред-
ставницькі засідання. Українська 
громада завжди була помічником 

у нашому діалозі щодо Другої сві-
тової війни, питань антисемітиз-
му і т.ін. Тут ми завжди знаходили 
підтримку і від тодішнього голови 
СКУ Аскольда Лозинського, про-
фесора Ратгерського університе-
ту Тараса Гунчака, голови УККА Та-
мари Олексій та інших. Радий, що 
українська громада не байдужа до 
тих питань, які стоять на порядку 
денному ООН, наприклад, до пи-
тання материнської мови. Перший 
раз, коли ми зробили показову, 
демонстративну, представницьку 
конференцію в контексті 200-ліття 
Тараса Шевченка, вона була при-
свячена якраз міжнародному Дню 
материнської мови. І маніфес-
тації, де тепер з’явилася молода 
сила – група «Разом», студентські 
спілки... Вони багато зробили, 
демонструючи підтримку повста-
лій Україні і нам, дипломатам, які 
стали на її бік. Фактично, як тільки 
я виходив з Ради Безпеки, а за-
сідання ми скликали і по два, і по 
три рази, завжди на тому морозі 
стояли мінімум десять-двадцять 
осіб, щоб підтримати нас. Протес-
ти, маніфестації біля дипломатич-
них місій Російської Федерації... 
Почали більше допомагати прав-
ники. Зі студентами, які тут навча-
ються в різних навчальних закла-
дах, провели першу і не останню 
конференцію:«Міжнародне право 
й окупація Криму». В ООН укра-
їнські студенти мали можливість 
представити свою точку зору. Та-
ким чином, ми відкрили нові плат-
форми в Організації Об’єднаних 
Націй, на яких українська грома-
да, її діячі, професіонали мають 
можливість захистити інтереси не 
лише України, а й цілого світу. 

Почали потроху використову-
вати в ООН й досвід української 
громади. В ООН є щорічна конфе-
ренція «Роль діаспор у світі». Спо-
чатку я сам приходив і розповідав, 
що наша громада – унікальна, що 
навряд чи хтось має в такій кіль-
кості свої церкви, фінансові уста-
нови, школи, газети, мистецькі 
колективи, музеї... 

Поза тим, я вдячний моїй дру-
жині Наталі, що вона використала 
свою роль і ми, починачи з 2007 
року, започаткували в ООН участь 
нашої громади через асоціацію 
«Жінки ООН». Це жінки-посли, дру-
жини послів і члени секретаріату. І 
поступово завдяки насамперед 
Українському музею почали відбу-
ватися засідання цього клубу до-
вкола української культури. Важ-
ливо, що жодного його засідання 
не пропустила дружина Пан Ґі 
Муна. Там же почалися студії роз-
пису української писанки. Цю ідею 
моя дружина привезла з Франції, 
де в нашому культурному центрі 
українська громада організувала 
такі студії, і тепер тут, в Нью-Йорку, 
Софійка Зєлик веде такі курси. З 
допомогою студії народного ар-
тиста України Івана Бернацького 
ми мали нагоду показати жінкам 
ООН красу українського народно-
го автентичного костюма. Досвід 
нашої громади – колосальний. 
Бачу єдність з нею і радий, щой 
мої колеги є частиною громади. 
Ми відвідуємо ті заходи, куди нас 
запрошують, є членами певних 
клубів. Я гордий, що мене вже 
запросили в члени Карпатського 
лещатарського клубу, відкриваю 
там щосезону дитячі лещатарські 
змагання. Мої колеги водять своїх 
дітей до Пласту, українських шкіл, 
ми є парафіянами українських 
церков і далі позиціонуватимемо 
себе як частину української гро-
мади. 

Розмову провів
Валентин Лабунський 

Після першого побиття мирних студентів на київському Майдані посол Юрій Сергеєв (у центрі з мегафоном 
в руках) не побоявся вийти до протестантів, які зібралися під стінами Постійного представництва України в 
Нью-Йорку, й сказати: «Я з вами!» 
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Ті, хто попереджав українців не 
голосувати 25 травня за Петра 

Порошенка, мотивуючи це тим, що 
олігарх, який усе своє свідоме життя 
гендлював усім, що потрапляло під 
руку, заради наживи, гендлюватиме 
й Україною, тепер мають вагомі під-
твердження своїм застереженням. 

16 вересня сталося те, що посіяло 
сум’яття й у головах тих, хто дружно 
віддав свої голоси на президент-
ських виборах Порошенкові – Вер-
ховна Рада проголосувала за по-
дані Президентом законопроекти 
про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
та про амністію. За перший проект 
проголосувало 277 депутатів, за 
другий – 287. 

Згідно з першим законом в окре-
мих районах Донецької та Луган-
ської областей місцеві вибори від-
будуться 7 грудня 2014 року; на три 
роки запроваджується особливий 
порядок місцевого самоврядуван-
ня, до яких належать райони, міста, 
селища, села, розташовані у межах 
району проведення АТО.

Законом гарантується вільне ви-
користання російської та інших мов 
на території.

Фінансування територій здій-
снюватиметься за рахунок Держав-
ного бюджету. Закон передбачає 
«посилення та поглиблення добро-
сусідських відносин між терито-
ріальними громадами, органами 
місцевого самоврядування окре-
мих районів з адміністративно-те-
риторіальними одиницями Росій-
ської Федерації на основі угод про 
прикордонне співробітництво, що 
укладаються територіальними гро-
мадами, органами місцевого само-
врядування, місцевими органами 
виконавчої влади України та терито-
ріальними громадами у межах ком-
петенції, встановленої законом».

На території АТО рішенням 
міських, селищних, сільських 
рад створюються загони народної 
міліції, координація їхньої діяль-
ності здійснюється відповідним 
сільським, селищним, міським 
головою. «Загони народної міліції 
утворюються на добровільних за-
садах з числа громадян України, які 
постійно проживають у відповідних 
населених пунктах», – сказано в до-
кументі.

Згідно з другим законом, дер-
жава гарантує недопущення 
кримі нального переслідування, 
притягнення до кримінальної чи 
адміністративної відповідальності 
та покарання  осіб – учасників по-

дій на території Донецької та Луган-
ської областей. Ним передбачаєть-
ся звільнення від відповідальності 
«учасників збройних формувань», 
членів самопроголошених органів у 
Донецькій та Луганській областях, а 
також людей, які протидіяли прове-
денню антитерористичної операції. 
Проти них буде закрито всі кримі-
нальні справи й скасовано адміні-
стративні штрафи.

Навіть губернатор Донецької 
області Сергій Тарута, який мав би 
підтримати Президента, заявив, що 
ухвалені закони шокували його. «У 
мене мінімум 50 запитань до ухва-
лених законів. За що гинули наші 
хлопці? Чому тоді ще в травні не 
провели мирні переговори? Запи-
тання можна ставити безкінечно», 
– сказав він журналістам.

Тарута назвав ухвалені закони 
«декларацією про бажання дру-
жити», проте він сумнівається, що 
Росія налаштована так само. «Мені 
сказали, що нібито цей закон узго-
джений з Росією. Але де підписи 
тих, хто може впливати на бойови-
ків? Ми повинні зажадати від Росії 

ясних гарантій з контролю за кор-
доном. Мирний план – це одне, а 
примус до миру через силу – це 
паралельна реальність», – додав 
губернатор і підкреслив, що люди, 
які захищали Донбас, сьогодні «по-
чувають себе зґвалтованими», а за-
гроза нового вторгнення нікуди не 
поділася.

Ось така перша реакція губерна-
тора, який раніше не був помічений 
у антипорошенківських настроях. 
Очевидно, президент справді зму-
сив парламент ухвалити щось зо-
всім не те, що потрібне Україні.

З політичної точки зору, Україна 
опинилася в замкненій кімнаті, клю-
чі від якої – у Владіміра Путіна. Якщо 
він перестане підтримувати дивер-
сантів на Донбасі й посилати туди 
війська, питання регіону вирішиться 
без особливих проблем – і навіть 
без особливого статусу. Якщо ж на-
гнітання напруженості на Донбасі 
продовжиться – жодні закони не 
допоможуть інтегрувати зайняті ди-
версантами райони в тканину Укра-
їнської держави. Більше того, вони 
залишаться постійним вогнищем 
напруженості та війни, а самозва-
ні керівники так званих «народних 
республік» прагнутимуть генерува-
ти конфлікт навіть тоді, коли в ньому 
відпаде зацікавленість у їхніх мос-
ковських кураторів. Тому що нічого 
іншого, крім як воювати, ці люди не 
вміють. І тому що тільки війна може 
приховати приреченість контрольо-
ваного ними регіону на повну й без-
межну розруху.

Командир батальйону «Донбас» 
Семен Семенченко, який перебував 
цими днями в США, вважає голосу-
вання в Раді за закони Порошенка 
«наслідком державної зради», але 
висловив сподівання, що поста-
майданна Україна не дозволить 
політикам знову гендлювати Укра-
їною. «Не важливо, що ухвалюють 
вони. Важливо, що ухвалюємо ми. 
Якщо не дамо перетворити себе на 
глядачів, якщо будемо активними 
учасниками подій, то Україна й далі 
боротиметься. Адже Донбас це не 
початок і не кінець. Може бути дуже 
важко. Чорне ще не раз робитимуть 
білим, а біле – чорним. Зраду ін-
тересів країни називатимуть пере-
могою, а ухвалені за зачиненими 

дверима і вимкненими камерами 
пропутінські закони – єдиною мож-
ливістю встановити на Донбасі 
мир»», – сказав С.Семенченко, який 
вірить, що в Україні є сили, які всу-
переч капітулянтським законам й 
далі битимуться за вільну Україну, 
за Україну без путінських військ і 
їхніх найманців. «Головне – не дати 
себе обдурити й забути про мету. 
Не дати зробити нас статистами. 
Все залежить тільки від нас. І це 
гра довга. Тримаймося!», – сказав 
командир батальйону «Донбас». 
Закони про особливий статус Дон-
басу та амністію стали вимушеним 
кроком через раніше укладені під 
тиском Заходу угоди в Мінську. Про 
це заявив кандидат у народні депу-
тати від партії «Народний фронт», 
радник міністра внутрішніх справ 
Антон Геращенко, якому пророку-
ють велике майбутнє в українській 
політиці. «Казатимемо прямо – ці 
закони є наслідком Мінських угод, 
укладених під тиском прямої вій-
ськової загрози Путіна в умовах, 
коли Захід фактично відмовився 
продовжувати допомагати Україні, 
якщо вона не погодиться на умови 
примирення з Путіним ціною на-
дання більших прав частині Донба-
су, що знаходиться під контролем 
терористів. Це вимушений крок, 
зумовлений нашою слабкістю у 
військовому та технічному плані. 
Наша армія й Національна гвардія 
були в змозі протистояти теро-
ристам-найманцям, щедро забез-
печеним новітньою російською 
бойовою технікою, але ми були 
не в стані протистояти регулярній 
російській армії, яка відкрито втор-
глася на нашу землю 24 серпня», 
– сказав Геращенко і додав, що 
особливий режим за планом пре-
зидента України Петра Порошенка 
планується вводити «лише на тій 
території Донбасу, яка виявилася 
на момент Мінських угод під фак-
тичним контролем Росії». «Так, в цих 
законах є багато таких моментів, від 
яких волосся стає дибки у кожного 
патріота України. Але який був вибір 
у президента України Петра Поро-
шенка та Верховної Ради України? 
Після відмови про голосування за 
ці закони, просування російських 
танкових колон продовжилося б у 

бік Маріуполя, Дніпропетровська, 
Запоріжжя, Харкова, забираючи 
дедалі більше української терито-
рії, в той час як жодна країна світу 
не дала своєї згоди поставляти нам 
зброю і відкрито підтримувати нас 
у протистоянні з Росією», – наголо-
сив А.Геращенко. «Я минулої неділі 
був на одній телепередачі з полков-
ником української армії Євгеном 
Сидоренком, що вийшов з Ілловай-
ського казана на трофейному ро-
сійському танку Т-72, випущеному 
в жовтні 2013 року, в той час як наші 
хлопці воюють на техніці 30-річної 
давності, яка без ремонту не в змозі 
пройти й пари сотень кілометрів без 
поламок. При тому, що в Україні не 
виробляються ані набої, ані снаря-
ди, ані ракети для систем залпового 
вогню, а наші військові літаки на 90 
відсотків – це просто мотлох, який 
ми навіть не в змозі відремонтувати, 
бо всі заводи, які їх виробляли, зна-
ходяться в Росії. Справжня причина 
Мінських угод і подальше слідуван-
ня за цим планом президента По-
рошенка щодо замирення Донбасу 
полягає в наступному. Поки Путін 14 
років зміцнював і озброював свою 
армію, наша система безпеки й 
оборони грабувалась і здавалася 
Путіну в оренду. Обидва останніх 
міністри оборони Януковича – Са-
ламатін і Лебедєв – зараз в Москві, 
звідки вони, перебуваючи на поса-
дах, отримували команди. Обидва 
останніх глави СБУ – Якименко і Ка-
лінін – також у Москві. Вони здавали 
і здають всі наші державні таємниці, 
всі дані про стан наших розграбо-
ваних Збройних сил і Служби без-
пеки», – сказав Геращенко підкрес-
ливши, що «сам факт ухвалення цих 
законів не означає, що нам більше 
не загрожує продовження відкритої 
війни з Путіним. Це, скоріше, від-
тягує її на деякий термін, але не ви-
ключає зовсім».

Голова ВО «Свобода» Олег Тяг-
нибок, фракція якого в повному 
складі не голосувала за ці закони, 
розповів журналістам, що дискусій 
навколо закону й правок до нього 
не було. «Український президент на 
зустрічі з парламентськими фрак-
ціями та групами прямо сказав, що 
правки вносити не варто, бо закон 
узгоджувався з російською сторо-

ною. І альтернатива цьому закону, 
а також закону про амністію осіб, які 
брали участь у подіях в Луганській 
та Донецькій областях, – війна»,– 
сказав О.Тягнибок.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко, багато колишніх сорат-
ників якої стали тепер соратниками 
Петра Порошенка, спеціально при-
йшла до парламенту, щоб разом з 
однопартійцями висловити свою 
думку про надання особливого 
статусу окремим районам на Сході 
України та амністію бандитам. «Ви-
бори до місцевих органів влади на 
частині Донбасу, які передбачені 
цими законами, легалізують владу 
Росії на цій території. Ті частини за-
конів, які передбачають, що на цих 
територіях може бути створено си-
лові структури: міліцію, прокуратуру 
й окремо суди за участі виключно 
тих, хто контролює сьогодні частину 
Донбасу, свідчать про те, що від-
будеться легалізація тероризму й 
подальша окупація», – вважає Юлія 
Тимошенко.

Але й без оцінок політиків та 
експертів очевидно, що Петро По-
рошенко та його соратники в пар-
ламенті пішли явно не тим шляхом, 
якого від них очікував український 
народ. Введення США та ЄС чер-
гових санкцій проти режиму Путіна, 
дедалі більша боєздатність наших 
Збройних Сил, готовність усьо-
го українського народу дати від-
січ агресорові вселяли надію, що 
Україна вистоїть і переможе. Але 
боягузи, гендлярі й зрадники, яких в 
усі часи не бракувало в Україні, вва-
жали інакше. Що ж, час розсудить, 
хто був правий. Шкода тільки тих 
хлопців, які загинули за Україну на 
Майдані і в полях Донбасу зовсім не 
за те, щоб політики, які за рахунок 
їхньої крові видерлися на владний 
Олімп, сьогодні гендлювали Укра-
їною так, неначе йдеться не про 
святі для всіх нас речі, а про цукерки 
фірми «Рошен».

P.S. Як стало відомо, група на-
родних депутатів зареєструвала за-
конопроект, яким передбачається 
скасування ухвалених капітулянт-
ських законів П.Порошенка.

Тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети» 

ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ЗАКОНИ, ВІД ЯКИХ ГЕРОЇ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ ПЕРЕВЕРНуЛИСЯ В ДОМОВИНАХ

Україна, яка вийшла на Майдан і стала на боротьбу з путінськими агресорами, не розуміє сьогодні, чому 
приведені народом до влади можновладці ухвалюють капітулянтські закони
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УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
З ЄС СИНХРОННО 
РАТИФІКУВАЛИ

Верховна Рада та Європарла-
мент 16 вересня синхронно 

ратифікували угоду про асоціацію 
України та Євросоюзу. За відпо-
відне рішення проголосувало 355 
народних депутатів України, а в 
Стразбурзі – 535 євродепутатів.

Голова Верховної Ради О. Тур-
чинов назвав ратифікацію «історич-
ним шансом», який Україна «вибо-
рола кров’ю». Перед голосуванням 
до зали прийшли президент Петро 
Порошенко та прем’єр Арсеній 
Яценюк. Після цього відбулась віде-
оконференція з Європарламентом, 
де головуючий Мартін Шульц за-
явив, що «ми ратифікуємо угоду, яку 
не змінили з часу мирних демон-
страцій на Майдані».

Президент України П. Порошен-
ко, який підписав закон про рати-
фікацію відразу ж у залі Верховної 
Ради, подякував європейцям за 
підтримку і сказав: «Ця атмосфера, 
яка панує в парламенті, дуже нага-
дує атмосферу тут у 1991 році, коли 
ми здобули незалежність. Небесна 
сотня і майже 900 українських вій-
ськовиків вибороли право України 
на життя з Європою. Жодна нація не 
платила такої високої ціни за право 
бути європейцями. Хто наважиться 
тепер зачинити двері до Європи пе-
ред нами?»

Втім, оглядачі наголошують, що 
недавнє відтермінування введення 
Зони вільної торгівлі Україна-Євро-
союз аж до грудня 2015 року свід-
чить про тиск Путіна на Порошенка, 
який змушений виконувати вимоги 
кремлівського диктатора. «Створе-
но дуже небезпечний прецедент, 
коли країна, яка не є стороною уго-
ди, фактично має право «м’якого 
вето» чи впливу на угоду між суве-
ренними Україною і Європейським 
Союзом. З огляду на те, що Україна 
за цю угоду заплатила життями на 
Майдані, я думаю, що цей крок, як 
мінімум, з символічної точки зору 
більш ніж контраверсійний», – ска-
зав з цього приводу урядовий упо-
вноважений з етнонаціональної 
політики, політолог-міжнародник 
Геннадій Друзенко.

Є ЛЮСТРАЦІЯ! 

Верховна Рада проголосувала 
16 вересня в другому читанні і 

в цілому закон про очищення вла-

ди (люстрацію). За відповідне рі-
шення проголосував 231 народний 
депутат.

Перед тим депутати провали-
ли голосування за законопроект 
у другому читанні, але змогли з 
кількох спроб, враховуючи натиск 
народу перед будівлею ВР (на мі-
тингу було видко дим від палаючих 
шин і чути вибухи), повернутись до 
його розгляду.

Закон прописує правові та ор-
ганізаційні засади перевірки держ-
службовців. Згідно з документом, 
обов’язкову люстрацію перед за-
твердженням на посаді має про-
ходити ціла низка чиновників, зо-
крема голова Верховної Ради, 
прем’єр-міністр з членами уряду 
та керівники центральних органів 
влади. Сюди ж входять глава СБУ, 
генпрокурор і багато інших високо-
посадовців. Водночас президента в 
цьому списку немає.

Документ також визначає перелік 
осіб, які не матимуть права обіймати 
високі державні посади в найближчі 
десять років. Найбільше це зачепить 
чиновників часів президентства Ві-
ктора Януковича, діячів компартії, 
колишніх кадебістів, низку чиновни-
ків, які займали високі посади під час 
Євромайдану (від 1 грудня 2013 року 
по 22 лютого 2014) і добровільно не 
пішли у відставку. Сюди ж потрапили 
омбудсмен, керівники органів вла-
ди другого ешелону та їхні заступ-
ники, а також керівники підрозділів 
силових структур, які затримували 
або чинили насильство проти про-
тестувальників; судді і слідчі, які по-
рушували справи проти мітингарів, а 
також особи, які публічно закликали 
до сепаратизму.

ГЕНЕРАЛ ГЕЛЕТЕЙ: 
«РОСІЯ ПОГРОЖУВАЛА 

ЗАСТОСУВАННЯМ 
ТАКТИЧНОЇ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ»
Міністр оборони України, гене-

рал Валерій Гелетей заявив, 
що керівництво Росії погрожувало 
Україні застосуванням тактичної 
ядерної зброї. Про це керівник Мі-
ноборони заявив 14 вересня на 
прес-конференції.

«Я підкреслюю, що Росія по-
грожувала нам застосуванням так-
тичної ядерної зброї», – сказав він, 
наголосивши, що Україна очікує в 
поточній ситуації допомоги озбро-
єнням від країн Організації Північ-
ноатлантичного договору (НАТО), 
в першу чергу від США й Великої 
Британії.

У разі відсутності такої допо-
моги Україна, за словами міністра 
оборони, змушена буде поверну-
тися до розробки власної ядерної 
зброї. Хоч експерти стверджують, 
що Україна нині не має ані техноло-
гічних, ані технічних, ані фінансових 
можливостей повернути собі статус 
ядерної держави. 

СТРАХІТЛИВИЙ 
ЛІЧИЛЬНИК ВІЙНИ

Російська правозахисниця Оле-
на Васильєва з Мурманська, 

яка займається пошуком даних про 
загиблих у війні проти України росі-
ян, заявила, що кількість таких за-
гиблих вже перевищила 3,5 тисячі 
осіб. За словами правозахисниці, 
йдеться лише про дані, підтвер-
джені з достовірних джерел.

Разом з тим міністр оборони 
України Валерій Гелетей заявив, 
що нині в Україні перебуває до 4-х 
тисяч російських військовослуж-
бовців, ще 25 тисяч знаходяться на 
кордонах з Україною. 

За даними Центру звільнення 
полонених, нині в полоні бойовиків 
на Донбасі перебуває 853 особи, 
ще 408 вважаються зниклими без-
вісти. Причому це не тільки військо-
вики, а й цивільні особи.

Тим часом, міністр оборони Ро-
сії Сергій Шойгу заявив, що Росія 
має розгорнути найближчим часом 
потужне кримське угрупування, 
«через загострення ситуації в Укра-
їні і зростання іноземної військової 
присутності поблизу своїх кордо-
нів». «Однією з пріоритетних задач 
Південного військового округу сьо-
годні є розгортання повноцінного 
й самодостатнього угрупування 
військ на кримському напрямку», 
– сказав російський міністр. МЗС 
України сприйняло цю заяву як 
дестабілізуючу ситуацію у всьому 
Чорноморському регіоні. Про це 
йдеться у заяві українського зо-
внішньополітичного відомства.

ХТО СТАНЕ ДЕПУТАТОМ?

Партійний список «Блоку Петра 
Порошенка» (БПП) на поза-

чергових парламентських виборах 
у жовтні цього року очолить мер 
Києва Віталій Кличко. Про це стало 
відомо на з›їзді «Блоку», який від-
бувся 14 вересня в Києві. До пер-
шої десятки у списках БПП також 
увійшли Юрій Луценко, Ольга Бо-
гомолець, Володимир Гройсман, 
Мустафа Джемілєв, Юлій Мамчур, 
Микола Томенко, Марія Матіос, 
Ірина Геращенко та Віталій Коваль-
чук.

Список же Радикальної партії, 
яка балотуватиметься на позачер-
гових виборах до Верховної Ради, 
очолить її лідер Олег Ляшко. До пер-
шої десятки «радикалів» увійшли 
Андрій Лозовий, Сергій Мельничук 
(комбат батальйону «Айдар»), спі-
вачка Злата Огневич, юрист Артем 
Запотоцький, Ігор Попов (Комітет 
виборців України), Артем Відко (ко-
мандир «Луганська-1») , спортсмен 
Денис Сілантьєв, депутат Київради 

Ігор Мосійчук та волонтер Харків-
ського військового шпиталю Олена 
Кошелєва. Загалом у списку Ради-
кальної партії – 225 кандидатів. 

Оприлюднила першу десятку 
кандидатів з партійного списку на 
парламентських виборах і ВО «Сво-
бода». Відповідне рішення було 
ухвалено на з›їзді, який відбувся 14 
вересня. Список очолив лідер партії 
Олег Тягнибок. До першої п›ятірки 
увійшли віце-спікер ВР Руслан Ко-
шулинський, Олександр Сич, Бог-
дан Бенюк та командир взводу 22 
мотопіхотного батальйону, голо-
ва Харківської «Свободи» Олексій 
Миргородський.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко поступилася першим 
місцем у списку кандидатів на ви-
борах до Верховної Ради та запро-
понувала очолити список полоненій 
льотчиці Надії Савченко. Сама Тим-
ошенко у списку посіла друге місце. 

З ПОЧАТКУ ПЕРЕМИР’Я 
НА ДОНБАСІ ЗАГИНУЛО 

16 УКРАЇНСЬКИХ 
ВІЙСЬКОВИКІВ

Про це повідомив директор де-
партаменту інформаційної по-

літики МЗС України Євген Пере-
бийніс. «З моменту оголошення 
взаємоузгодженого режиму при-
пинення вогню позиції українських 
військових щонайменше 296 разів 
підлягали обстрілам з боку росій-
ських військових підрозділів та не-
законних збройних формувань. 
Внаслідок обстрілів 16 військо-
вослужбовців загинуло, 98 отри-
мали поранення. Через насиль-
ство, здійснюване терористами 
на захоплених ними територіях, є 
жертви серед мирного населення. 
З території Росії продовжується 
потік озброєння, важкої техніки та 
особового складу», – сказав Пере-
бийніс.

За його словами, 15 вересня 
МЗС надіслало російській сторо-
ні «ноту протесту з вимогою не-
гайного припинення вторгнення 
збройних сил Російської Федера-
ції, в тому числі важкої військової 
техніки, на територію України, 
виведення всіх збройних сил Ро-
сійської Федерації з української 
землі, припинення регулярних 
обстрілів території України, по-
рушення повітряного простору 
та сухопутного кордону України 
з Росією, постачання зброї та 
військової техніки бойовикам-на-
йманцям».

ЧИМ ТАК ЖИТИ... 

Сімейна пара, яка намагалася 
покінчити життя самогубством, 

стрибнувши 13 вересня під потяг 
київського метро, півтора місяця 
тому приїхала до Києва з Луган-
ської області. Про це повідомили 
у прес-службі ГУ МВС України в м. 
Києві. 

«Постраждалими виявились 
51-річні уродженці Луганщини, 
які півтора місяця тому переїхали 
жити до столиці. На батьківщині 
подружжя мали свою клініку з ре-
абілітації алкоголіків та наркома-
нів», – йдеться в повідомленні. 

Потерпілі зазначають, що 
останнім часом їм надходили те-
лефонні дзвінки з пропозицією 
переоформити «прописку» їхнього 
бізнесу, зокрема, приміщення клі-
ніки та обладнання на інше місце 
реєстрації. Життєві обставини – ві-
йна, поневіряння, переїзд з рідно-
го міста та ймовірна втрата єдино-
го джерела доходів – вплинули на 
подружжя фатальним чином: по-
дружжя вирішило покінчити життя 
самогубством. Міцно взявшись за 
руки, чоловік та дружина стрибну-
ли на колію. На щастя, обох вда-
лося врятувати, з травмами різної 
тяжкості їх шпиталізовано.

«ПЛЕМ’Я» 
М.СЛАБОШПИЦЬКОГО 
СТАЛО НАЙКРАЩОЮ 

СТРІЧКОЮ 
МІЛАНСЬКОГО 

КІНОФЕСТИВАЛЮ

«Плем’я» молодого українсько-
го кінорежисера Мирослава 

Слабошпицького визнано най-
кращим повнометражним філь-
мом міжнародного Міланського 
кінофестивалю, який відбувався в 
північній столиці Італії з 4 по 14 ве-
ресня.

Стрічку, яка розповідає про жит-
тя та взаємини молодих глухонімих 
людей, удостоєно призів низки 
європейських фестивалів, серед 
яких – Гран-прі «Тижня критики» 
Каннського кінофестивалю. Вона 
вийшла на екрани українських кіно-
театрів 11 вересня.

Головний приз фестивалю «Пле-
м’я» розділило з картиною Navajazo 
Рікардо Сілви. За словами журі, рі-
шення нагородити дві стрічки вод-
ночас далося суддям непросто, 
оскільки обидва фільми розширю-
ють межі кіномови й жанрів.

15 вересня відбулася прем’єра 
фільму М.Слабошпицького в Пари-
жі. Серед гостей показу були услав-
лені французькі режисери Гаспар 
Ное, відомий за фільмом «Незво-
ротність», і Бруно Дюмон, який зняв 
стрічку «Фландрія».

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій

В уКРАЇНІ
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НА НАЙВИЩОМу РІВНІ

Напередодні офіційного візиту 
Президента України Петра По-

рошенка до Вашингтону його трі-
умфально зустрічала Оттава. 17 
вересня він виступив там перед ка-
надійським парламентом, де його 
зустрічали бурхлививми оваціями. 
Під час промови перед парламен-
тарями Країни кленового листя 
Порошенко заявив, що Україна «пе-
рейшла Рубікон», ратифікувавши 
угоду про асоціацію з Євросоюзом. 
«Це останнє прощання з Радян-
ським Союзом!», – вигукнув він.

У ході візиту до Канади україн-
ський Президент також зустрівся з 
Прем’єр-міністром Канади Стіве-
ном Гарпером та Генерал-губер-
натором Дейвидом Джонстоном. 
«Ви не знайдете у світі більшого 
друга, ніж Канада», – запевнив Сті-
вен Гарпер П.Порошенка.

Уряд Канади погодився надати 
Україні кредитні гарантії в розмі-
рі 200 млн. канадійських доларів 
(майже 192 млн. доларів США). 
Крім того, в Оттаві керівники двох 
країн домовилися відновити підго-
товку проекту угоди про зону віль-
ної торгівлі.

«Я сподіваюся, що наступного 
разу, коли ми побачимо один од-
ного, у нас буде угода про вільну 
торгівлю між Україною та Кана-
дою», – сказав Порошенко, ви-
ступаючи перед парламентом у 
Оттаві. Також на зустрічі йшлося 
про спрощення візового режиму 
для українських громадян.

У Вашингтоні Петру Порошен-
ку було надано велику честь ви-
ступити перед обома палатами 
американського Конгресу, якої 
удостоюються одиниці. Єдиним 
до Порошенка українським пре-
зидентом, який мав такий виступ, 
був Віктор Ющенко, якого після 
отруєння й Помаранчевої револю-
ції конгресмени зустрічали як ге-
роя. Цього разу як героя, бурхли-
вими оваціями й вигуками вітання, 
зустрічали Петра Порошенка.

У своєму виступі вранці 18 ве-
ресня він закликав США надати 
Україні особливий статус безпеки, 
що відображав би найвищий рі-
вень взаємодії з нечленом НАТО. 
Порошенко закликав також до 
розширення санкцій проти Росії. 
При цьому він наголосив, що війна 
в Україні – це війна проти свобо-
ди, демократії та європейських 
цінностей. «Наша нація зробила 
вибір на користь свободи та де-
мократії. Інша нація вирішила по-
карати Україну за ці кроки. Світ не 
може дозволити такої поведінки», 
– сказав Порошенко.

Він також заявив, що немає 
жодних умов, щоб Україна зми-
рилися з окупацією Криму. «Я за-
кликаю світ протидіяти агресору 
сьогодні та заради майбутнього», 
– заявив президент України і ви-

словив переконання, що система, 
яка пропонуватиме більше сво-
бод, матиме превалюючу силу. 
«Вибір Європи та світу – це не ви-
бір між різними видами цивілізації. 
Це вибір між цивілізацією і варвар-
ством», – заявив Порошенко.

Він також наголосив, що остан-
ні півроку були часом виклику для 
мільйонів українців і розповів кон-
гресменам США історію закатова-
ного кримчанина Решата Аметова. 
«30 березня, коли тільки почалася 
окупація Криму, була одна людина 
в Сімферополі, яка зробила не-
ймовірне, – це Решат Аметов», – 
сказав Порошенко і розповів, що 
Аметова було викрадено, а згодом 
знайдено закатованим та вбитим. 
«Він зробив це за свободу, щоб 
його діти не зіштовхувалися з раб-
ством», – заявив Порошенко, ви-
словивши переконання, що окупа-
ції Криму буде покладено край. Він 

запевнив, що Україна буде завжди 
з кримсько-татарським народом, 
права якого нині в Криму утиска-
ються, як за часів СРСР. Крім того, 
Порошенко у своєму виступі роз-
повів про ще одного українського 
героя – Володимира Рибака, яко-
го було вбито в Горлівці. Він висло-
вив сподівання, що центральний 
майдан Горлівки буде названо на 
честь Рибака.

Прямуючи на зустріч з Прези-
дентом США Бараком Обамою, де 
перед Білим домом його зустріли 
українці Америки демонстрацією 
підтримки з українськими прапо-
рами, П.Порошенко сказав: «Ков-
дри і прилади нічного бачення – це 
добре, але війну не можна виграти 
ковдрами». 

Перед зустріччю адміністрація 
президента США поширила за-
яву про виділення Україні ще 53 
млн. доларів допомоги. Більшість 
із запланованої суми – 46 млн. 
доларів – дають на потреби укра-
їнських військових і прикордон-
ників, зокрема на бронежилети, 
оптику, човни та інше нелетальне 
обладнання. Решту 7 млн. плану-
ють направити в міжнародні ор-
ганізації для гуманітарної допо-
моги постраждалим від конфлікту 
на Сході України. У Білому домі 
відзначали, що тільки цього року 

США загалом виділили Україні 291 
мільйон доларів, а також надали 
кредитних гарантій на мільярд до-
ларів.

Під час переговорів у Біло-
му домі Барак Обама пообіцяв 
і далі мобілізувати міжнародну 
спільноту для дипломатичного 
розв’язання кризи на Донбасі, 
назвавши дії Росії в Криму і Сході 
України російською «агресією». 
«Ми збираємося й далі намагати-
ся мобілізувати міжнародну спіль-
ноту, щоб сказати Росії: Україна 
хоче мати добрі взаємини з усіма 
своїми сусідами, як на сході, так і 
на заході. Повинен існувати спо-
сіб, у який Україна могла б вести 
переговори, торгувати і далі мати 
людські зв’язки з Росією. Але Ро-
сія не може диктувати їй у питанні 
співпраці з іншими партнерами», 
– сказав американський лідер, 
похваливши українського прези-
дента за законопроекти про са-
моврядування в окремих районах 
Донбасу та аміністію.

Під час візиту до США прези-
денту Петру Порошенку довелося 
відповідати й на незручні запитан-
ня про повільний процес реформ, 
вважає New York Times. На її думку, 
на публіці на українського лідера 
чекали у Вашингтоні оплески й за-
певнення в моральній підтримці. 

Втім, зустрічі за зачиненими две-
рима виявилися менш приємними.

«Незважаючи на теплий при-
йом пана Порошенка на публіці у 
Вашингтоні, за зачиненими две-
рима йому довелося відповідати 
на запитання, чи не крокує Лют-
нева революція до такого самого 
провалу, що й Помаранчева рево-
люція 2004 року, коли вимоги сус-
пільства про зміни були розбиті 
персональними амбіціями замож-
ного та ізольованого політичного 
класу», – зазначає газета.

На думку Томаса Меліа, пред-
ставника Державного департа-
менту США, політика в Україні 
фактично не змінилася, і робота 
над реформами, пов’язаними із 
боротьбою з корупцією та еко-
номічним занепадом, так і не по-
чалася. «Це не дві окремі битви, 
це одна й та сама битва. Якщо не 
виправити роботу внутрішньопо-
літичних інституцій вже зараз, то й 
консенсусу щодо захисту України 
від російської агресії вже не буде, 
а допомога припиниться», – цитує 
New York Times пана Меліа.

У Вашингтоні Порошенко про-
сив у Обами зброю. Але Україні по-
трібні гроші, а не зброя. Таку дум-
ку висловив у статті для Financial 
Times експерт з вашингтонського 
Фонду Карнегі Юджин Румен. Він 

вважає, що постачання зброї тіль-
ки подовжить «агонію» Києва у ві-
йні, яку він не зможе виграти.

«Зброя не допоможе. Україні 
треба побудувати нову армію – 
професійну, добре підготовлену 
та споряджену, з функціонуючим 
командуванням, розвідкою та ло-
гістикою. Для цього знадоблять-
ся гроші, міжнародна допомога 
та роки, а може й десятиліття», 
– наголошує автор. Аби це ста-
ло реальністю, західним країнам 
доведеться допомагати Києву 
грошима, й до того ж у набагато 
більших масштабах, аніж зараз. 
На думку автора, 17 млрд. доларів 
від МВФ та 291 млн. від США буде 
недостатньо.

«В України немає іншого ви-
бору, крім як прийняти сумний 
факт, що вона не може відбити 
російську агресію. Єдиний варіант 
президента Порошенка – це до-
зволити Донецьку та Луганську, 
які залишаються під контролем 
проросійських сепаратистів, жити 
зі спеціальним статусом само-
врядування та сконцентруватися 
на внутрішньополітичних рефор-
мах», – резюмує автор і при цьому 
жодним словом не згадує такі до-
кументи як Будапештський мемо-
рандум, наприклад, згідно з яким 
США та Велика Британія гаран-
тували Україні безпеку в обмін на 
відмову від ядерної зброї. Зброю 
Україна віддала, а замість безпеки 
отримала російську агресію, до-
вкола якої США й Велика Британія 
нині тільки розводять руками.

У 1940 році Сталін напав на 
Фінляндію. І якби вона тоді роз-
раховувала на допомогу Заходу, 
то була б приєднана до СРСР як 
ще одна союзна республіка (їй 
вже навіть підшукали партійного 
керівника – Отто Куусінена). Але 
замість того, аби з опущеною го-
ловою йти у ярмо, фіни дали таку 
відсіч сталінським «соколам», що 
про це пам’ятають й донині. От з 
кого нам, українцям, слід брати 
приклад. Якщо фіни змогли зупи-
нити таку армаду, то чому ми не 
зможемо на своїй землі зупинити 
орди Путіна? Зможемо! На те ми, 
браття, козацького роду. Тільки б 
вистачило мужності, рішучості й 
сили духу в наших провідників.

Фото Reuters

ПЕТРО ПОРОшЕНКО 
у ВАшИНГТОНІ

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент  

«Нової газети» в Америці

Українці Америки зустріли українського президента перед Білим домом мітингом підтримки 

У Конгресі Петра Порошенка зустрічали бурхливими оваціями й вигуками привітань



35 (294) Вересень 19, 2014 11

В АМЕРИЦІ

США ЗАВДАЛИ 
УДАРІВ ЗА НОВИМ 

ПЛАНОМ БОРОТЬБИ 
З ІСЛАМСЬКОЮ 

ДЕРЖАВОЮ
Сполучені Штати завдали авіа-

ударів по позиціях «Ісламської 
держави» (ІД) в рамках нової стра-
тегії боротьби з цим ісламістським 
угрупуванням. За словами амери-
канських військовиків, у результаті 
авіаударів 15 вересня знищено бо-
йову позицію джихадистів, які об-
стрілювали іракські сили. Авіауда-
ри завдали через тиждень потому, 
як президент США Барак Обама 
оголосив нову стратегію боротьби 
з «Ісламською державою». 

Група джихадистів, також відома 
як «ІДІЛ» («Ісламська держава Іраку 
та Леванту»), виникла в Сирії і поши-
рилась на західну й північну частини 
Іраку. Зараз це угрупування контро-
лює значні території в обох країнах.

У заяві Пентагону повідомля-
ється, що раніше, 14 вересня, було 
також обстріляно з літаків позиції ІД 
біля міста Синджар на півночі Іраку. 
США з серпня вже здійснили більше 
160 авіаударів по території Іраку.

Тим часом, вже 30 країн 
зобов’язалися приєднатися до ініці-
йованої Сполученими Штатами ко-
аліції проти «Ісламської держави», 
яка за даними ЦРУ має в своєму 
розпорядженні в Іраку та Сирії від 
20 до 31 тисячі вояків.

БАРАК ОБАМА 
РОЗГЛЯДАТИМЕ 

КОЖНИЙ ВИПАДОК 
УЧАСТІ АМЕРИКАНЦІВ У 
БОЙОВИХ ДІЯХ В ІРАКУ

Президент США Барак Обама 
окремо розглядатиме кож-

ну ситуацію, яка потребуватиме 
участі американських військових 
радників у бойових діях в Іраку. 
Про це в комітеті Сенату США з пи-
тань збройних сил заявив керівник 
Об’єднаного комітету начальників 
штабів генерал Мартін Демпсі.

Обама минулого тижня публіч-
но виключив участь американських 
військ у наземних бойових діях в 
Іраку. Але Демпсі у виступі перед 
сенаторами неодноразово наголо-
сив про можливість відрядження 
американських військових радників 
разом з іракськими військами на 
бойові завдання, хоча дотепер, за-
уважив генерал, такої потреби не 
виникало.

США протягом кількох тижнів 
завдають повітряних ударів по бо-
йовиках угруповання «Ісламська 
держава» в Іраку. Американські 
військові допомагають іракським 
силам безпеки протистояти насту-
пу ісламістів, які нині контролюють 
значні території в Іраку. Тим часом, 
державний секретар США Джон 
Керрі активно займається створен-
ням міжнародної антиісламістської 
коаліції, яка єдиним фронтом висту-
пила б проти бойовиків «Ісламської 
держави».

ДЕРЖДЕП: МОСКВА 
НЕ ВИКОНУЄ МІНСЬКІ 

ДОМОВЛЕНОСТІ

Ухвалення законів про «особли-
вий статус» окремих районів 

Донецької та Луганської областей 
і амністію учасників незаконних 
збройних формувань на Донбасі 
– це те, що Україна мала зробити 
на виконання «мінських домовле-
ностей». Про це заявила заступник 
речника Державного департамен-
ту США Марі Гарф. За її словами, 
«українці роблять те, що пообіцяли, 
але аналогічних кроків з боку Росії 
не видно».

«Ми розуміємо, що новий закон 
дозволить використання російської 
мови, як державної, розвиток про-
ектів Донецька та Луганська і дасть 
регіонам право формувати їхню 
власну міліцію. Йдеться також про 
амністію для учасників конфлікту. 
Це все кроки на виконання мінських 
домовленостей, які, ми сподіває-
мося, є ключовими для деескалації 
конфлікту і руху вперед. І це важливі 
кроки. Українці роблять те, що по-
обіцяли. Але ми не бачимо аналогіч-
них кроків з боку Росії», – зазначила 
Марі Гарф.

Як відомо, 5 вересня в Мінську 
контактна група підписала протокол 
про мирне врегулювання на Сході 
України. Протокол має 12 пунктів 
і передбачає, зокрема, негайне 
припинення бойових дій, обмін за-
ручниками й затриманими, забез-
печення гуманітарної допомоги, 
моніторинг становища на кордоні. 
Проте, як не раз заявляли у РНБО, 
це перемир’я неодноразово пору-
шувалося, є жертви серед військо-
вих і цивільного населення.

ГЕНЕРАЛ БРІДЛАВ: 
«РОСІЯ ВИКОРИСТОВУЄ 

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ 
НА ДОНБАСІ ДЛЯ 
ПЕРЕОЗБРОЄННЯ»

Росія не лише не провадить де-
ескалації конфлікту в Україні, 

але й нарощує свої війська, корис-
туючись режимом припинення 
вогню на Донбасі. Про це, висту-

паючи 15 вересня у Вашингтоні в 
Атлантичній  Раді США, повідомив 
головнокомандувач сил НАТО у 
Європі, генерал Філіп Брідлав. На 
його думку, Росія таким чином на-
магалася вплинути на ухвалення 
рішень у Києві, де 16 вересня Вер-
ховна Рада України ухвалювала два 
ключових закони: про статус Дон-

басу та про ратифікацію угоди про 
асоціацію з ЄС.

Виступаючи у Вашингтоні, Фі-
ліп Брідлав змалював бачення 
ситуації в Україні з точки зору ко-
мандування НАТО. Він заявив, що 
Росія використовувала «гібридну 
війну» проти України від самого 
початку в Криму, а потім на Схо-
ді України. Але коли Україна дала 
військову відсіч на Донбасі, то 
просування російських військ, що 
складаються з так званих проро-
сійських сепаратистів та «зелених 
чоловічків», вдалося спинити. І 
тоді не лише Україна, але й її со-
юзники постали перед питанням: 
чи Москва потерпить військову 
поразку від України? За словами 
генерала Брідлава, успіх україн-
ського війська був неприпустимий 
для Москви, а тому російське ке-
рівництво перейшло до викорис-
тання регулярних військ.

На думку американського гене-
рала, ці сили використовуються для 
створення конкретного та прямо-
го тиску на керівництво України. «І 
цей тиск, на мою думку, дозволяє 
їм формувати геополітичний кон-
текст східної України в майбутньо-
му», – переконаний Філіп Брідлав. 
Песимістичний його прогноз і в ко-
роткостроковій перспективі: Укра-
їні загрожує поява «замороженого 
конфлікту», який гальмуватиме її 
розвиток.

NASA ВІДМОВИТЬСЯ  
ВІД СПІВПРАЦІ  

З РОСІЄЮ В СФЕРІ 
КОСМОСУ

Національне аерокосмічне 
агентство США (NASA) має на-

мір до 2017 року повністю відмови-
тись від співпраці з Росією у сфері 
космосу. Починаючи з 2017 року, 
NASA планує самостійно відправ-
ляти своїх астронавтів на Міжна-
родну космічну станцію (МКС). Про 
подробиці відродження Америкою 
власної програми пілотованих по-
льотів у космос розповів 16 верес-

ня журналістам глава NASA Чарльз 
Болден на прес-конференції на 
космодромі на мисі Канаверал у 
Флориді.  За його словами, контр-
акт на будівництво космічного 
корабля нового покоління для по-
льотів американських астронавтів 
на МКС отримають компанії Boeing 
і SpaceX. Загальна вартість контр-
акту оцінюється в $4,2 млрд для 
Boeing і в $2,6 млрд. – для SpaceX. 
Саме на 2017 рік заплановано й за-
пуск першого корабля нового по-
коління. 

Після того, як NASA заверши-
ло програму пілотованих космічних 
польотів у 2011 році, США повністю 
залежали від Росії в питанні достав-
ки астронавтів на МКС. Політ одно-
го астронавта на російській ракеті 
«Союз» коштує майже 70 мільйонів 
доларів. 

ПРЕЗИДЕНТ США: ВІРУС 
ЕБОЛА ЗАГРОЖУЄ 

ГЛОБАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Президент США Барак Обама 
заявив, що спалах лихоманки 

Ебола в Західній Африці становить 
«загрозу глобальній безпеці».

У виступі 16 вересня в Центрі із 
запобігання й контролю за поши-
ренням інфекційних захворювань в 
Атланті Обама наголосив, що поши-
рення Еболи виходить з-під контро-

лю. Якщо його не зупинити, то кіль-
кість хворих може зрости до сотень 
тисяч. Американський президент 
сказав також, що Сполучені Штати 
відіграватимуть активнішу роль у 
боротьбі з вірусом, але на теперіш-
ній спалах Еболи має відреагувати 
все світове співтовариство.

Заходи, оголошені Обамою, 
включають відрядження трьох тисяч 
американських військовиків до кра-
їн Західної Африки, а також будівни-
цтво нових медичних центрів.

Всесвітня організація охоро-
ни здоров›я (ВООЗ) повідомила, 
що, за приблизними даними, від 
вірусу Ебола вже померло майже 
2,5 тисячі осіб. Дейвид Набарро, 
координатор ООН по боротьбі з 
Еболою, заявив 16 вересня на за-
сіданні ВООЗ в Женеві, що для бо-
ротьби з вірусом негайно потрібно 
1 мільярд доларів.

ЗУСТРІЧ З ПАЦІІЄНТОМ, 
ЯКИЙ ВИЛІКУВАВСЯ  

ВІД ЛИХОМАНКИ ЕБОЛА

Президент США Барак Обама 
зустрівся з доктором Кентом 

Брентлі, який вилікувався від лихо-
манким, спричиненої вірусом Ебо-
ла. Ця зустріч продемонструвала, 
що від цієї смертельної недуги 
можна вилікуватися, а контактува-
ти з колишнім хворим абсолютно 
безпечно.

На зустрчі, яка відбувалася 
16 вересня в Овальному кабінеті 

Білого дому, президент США зу-
стрівся тільки з одним з чотирьох 
випробувачів пробного лікування 
від Еболи, котре поки що викликає 
багато суперечок і сумнівів. Але 
вихід Брентлі в світ доводить, що 
його організм повністю звільнився 
від хвороби й виробив імунітет до 
штама віруса, котрий уразив кіль-
ка країн у Західній Африці.

Своєю чергою Обама своїм 
твердим бажанням перебувати в 
одній кімнаті з колишнім носієм 
смертельної хвороби підтвердив 
дієвість нових методів лікування ли-
хоманки Ебола.

НАЙВРОДЛИВІШІ 
ДІВЧАТА АМЕРИКИ 

МЕШКАЮТЬ У ШТАТІ 
НЬЮ-ЙОРК

Переможницею конкурсу «Міс 
Америка-2015», який відбув-

ся минулої неділі, 14 вересня, в 
Атлантік-Ситі (штат Нью-Джерзі) 
стала донька іммігрантів з Ро-
сії, 23-річна представниця штату 
Нью-Йорк Кіра Казанцева. Третій 
рік поспіль найвродливішою дівчи-
ною Америки стає представниця 
«імперського» штату. Кришталеву 
корону на голову дівчині вдягну-
ла володарка звання «Міс Аме-
рика-2014» Ніна Давулурі, котра 
також репрезентувала минулоріч 
штат Нью-Йорк.

Переможниця нинішнього кон-
курсу народилася в Каліфорнії, але 
останніми роками мешкає в Нью-
Йорку. Вона вчиться в Університеті 
Гофстра, мріє стати правником і 
спеціалізуватися на міжнародному 
праві. Згідно з умовами конкурсу, 
їй буде виплачено премію в розмірі 
50 тисяч доларів.

Представниця штату Нью-Йорк 
справила враження на суддів не 
тільки зовнішніми даними, а й за-
пальним виконанням пісні Фарел-
ла Вільямса «Нарру». 

Конкурс «Міс Америка», до 
участі в якому допускаються не-
заміжні дівчата віком від 17 до 24 
років, проводиться в США з 1921 
року. Одначе сам титул «Міс Аме-
рика» було введено лише в 1951 
році. За нього змагаються красуні 
з 50 штатів, федерального округу 
Колумбія, Пуерто-Ріко й амери-
канських Вірджинських островів.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій 
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ГРОМАДА ТА уКу

Український Католицький Уні-
верситет (УКУ) та Українська 

Католицька Освітня Фундація 
(УКОФ) оголосили про початок 
нової публічної фази кампанії 
збірки коштів для завершення 
будівництва університетського 
містечка на вулиці Стрийській 
у Львові, а також для збільшен-
ня непорушного фонду-ендав-
менту для нових академічних та 
дослідницьких програм. Ця пу-
блічна фаза кампанії під назвою 
«Нове покоління для нової Украї-
ни» розпочинається серією бла-
годійних бенкетів, починаючи з 
Торонто (1-го листопада 2014 
року) у бенкетній залі «Княжий 
двір», потім у Нью-Йорку (2-го 
листопада) у готелі «Рузвельт», 
що знаходиться в Мангетені, 
далі в Клівленді в Юніон Голл та 
Монтреалі в середній школі Ло-
йола (8-го листопада), в Чикаго 
(9-го листопада) в Українському 
культурному осередку, а також 
у Калгарі (14-го листопада) в 
Культурному осередку Святого 
Стефана. У наступні місяці поді-
бні бенкети також заплановані у 
Києві та Лондоні. Серед запро-
шених визначних гостей та про-
мовців є Президент УКУ владика 
Борис Ґудзяк, мер Львова висо-
кодостойний пан Андрій Садо-
вий, а також всесвітньо відома 
співачка Руслана Лижичко. На 
бенкеті у Клівленді буде присут-
ній відомий історик з Єльського 
університету професор Тімоті 
Снайдер, автор книги «Криваві 
землі».

У 2010-му році Український 
Католицький Університет ініці-
ював першу фазу розширеної 
кампанії з метою зібрати до 
кінця 2016-го року 65.5 міль-
йонів американських доларів. 
Завдяки жертвенності числен-
них меценатів та наполегливій 
праці відділів розвитку УКУ та 
УКОФ, а також волонтерських 
комітетів, на сьогоднішний 
день у рамках кампанії зібра-
но 70 відсотків від остаточної 
суми – тобто, понад $45 міль-
йонів. 

Успіх початкового етапу 
розширеної кампанії дозволив 

УКУ завершити будівництво 
нового багатофункційного ака-
демічного корпусу, де знахо-
дяться їдальня, бюро виклада-
чів i лекційні залi для студентів, 
викладачів та консультантів, а 
також завершити й посвятити 
надсучасний колегіум ім. Йо-
сифа Сліпого, де мешкають 
студенти.

«Ми дуже гордимося успіхам 
цієї ранньої фази розширеної 
кампанії»,– сказав Олександр 
Кузьма, головний директор 
розвитку УКОФ. – Будівництво 
цих будинків було завершено 
завчасно і в межах передбаче-
ного бюджету, і лише за частку 
коштів, яку вони коштували б 
при будь-якому західному уні-
верситеті. Протягом наступної, 
публічної фази нашої кампанії 
УКУ зможе завершити будів-
ництво університетської церк-
ви та пасторального центру, а 
також планує розпочати будів-
ництво модерної університет-
ської бібліотеки з навчальним 
центром, проект якого розро-
била відома німецька архітек-
турна компанія зі Штутґарта 
«Бенеш».

За словами пані Ольги За-
річинської, новопризначено-
го директора відділу розвитку 
Українського Католицького 
Університету, яка сама є ви-
пускницею УКУ, ця кампанія 
відображає певний етап у здій-

сненні місії університету. «Після 
чотирьох років підготовки і важ-
кої праці з жертводавцями та 
фундаціями,– каже вона,– уні-
верситет розпочав цю завер-
шальну публічну фазу кампанії 
і запрошує всіх своїх друзів і 
меценатів об’єднати зусилля 
для того, щоб побудувати пер-
шокласний університет у схід-
нохристиянській традиції – для 
служіння Богові, Україні, усьому 
людству, і через основні ціннос-
ті виховати нове покоління для 
відродження України ».

Від листопада 2013 року до 
лютого 2014-го, студенти УКУ 
були активно задіяні у револю-
ції, яку владика Борис Ґудзяк 
влучно назвав «Революцією 
Гідності». Це було повстання на 
Майдані, яке повалило режим 
Януковича і допомогло прийти 
до влади новому урядові, який 
поважає демократичні принци-
пи та людські права. Слідуючи 
цьому героїчному свідченню, 
нова кампанія УКУ розпочина-
тиметься під гаслом «Нове по-
коління для нової України».

Тепер, коли український 
парламент ухвалив закон про 
реформу освіти, яким гаранту-
ється академічна свобода у ви-
щих навчальних закладах, УКУ 
та інші прогресивні університе-
ти сподіваються на нову добу 
розвитку та інтелектуального 
відновлення України.

«Є люди, які кажуть, що УКУ 
повинно призупинити свої 
плани, враховуючи складну 
ситуацію у східних регіонах, 
та через багато інших викли-
ків, які є зараз в Україні»,– на-
голошує Олександр Кузьма. 
– Проте, навпаки, ми віримо, 
що Україна потребує й заслу-
говує на університет світового 
рівня. Американські універ-
ситети Єль і Гарвард також 
розвинулися у добу великого 
повстання в американській іс-
торії. Студенти УКУ своїм при-
кладом засвідчили, що вони є 
віддані демократичному май-
бутньому. Майже всі студенти 
університету взяли участь у 
акціях на Майдані і ризикува-
ли своїм життям за ті цінності, 
у які вони вірять. Немає жод-
ної причини призупиняти їхні 
прагнення».

У минулих роках багато ме-
ценатів УКОФ, відомих полі-
тиків та бізнесменів особисто 
відвідали УКУ, щоб на власні 
очі побачити прогрес, який 
відбувся в університеті. Від-
разу після свого візиту до УКУ 
канадійський прем’єр-міністр 
Стівен Гарпер озвучив думки 
багатьох, коли сказав: «Щоб 
побачити обличчя майбутнього 
України, я зустрівся зі студен-
тами УКУ... Я був надзвичай-
но вражений цими молодими 
хлопцями й дівчатами – їхнім 

рівнем знань, їхнім ідеалізмом, 
їхнім бажанням почути про ми-
нуле й творити краще майбут-
нє. Вони є втіленням прагнень 
України».

«Ці наближаючі благодій-
ні бенкети в листопаді будуть 
джерелом великого натхення 
для багатьох наших жертво-
давців в українській громаді»,– 
сказав Андрій Ленцик, адвокат 
з Нью-Йорку і член Ради ди-
ректорів УКОФ у Сполучених 
Штатах. – Для того, щоб збуду-
вати сильну націю, Україна по-
требуватиме сильні осередки 
навчання, інновацій та дослі-
джень».

«УКУ має неймовірну ре-
путацію у своїх досягнен-
нях»,– сказала Ірина Яросевич, 
співголова Нью-Йоркського 
бен кету, який відбудеться 2-го 
лис топада. – Владика Борис 
Ґудзяк, отець-ректор Богдан 
Прах та їхні колеги дали нам 
сміливу візію того суспільства, 
до якого прагнуть українці. І 
тепер настав час втілювати цю 
візію». 

Головний виконавчий ди-
ректор УКОФ Йосиф Соломіні 
радіє успіхам початкової фази 
розширеної кампанії щедрості 
та посвяченню місцевих орга-
нізаційних комітетів у Північній 
Америці. «Ми є справді щасли-
ві, що маємо таких динамічних 
провідників, які координують 
наші зусилля по цілому світі»,– 
сказав пан Соломіні. – Бага-
то цих місцевих громадських 
голів і волонтерів присвятили 
значну кількість часу та зусиль 
для розбудови цієї кампанії. У 
листопаді ми побачимо плоди, 
які усі ці велетенські зусилля 
принесуть».

Для детальнішої інформа-
ції про розширену збіркову 
кампанію, або про усі бла-
годійні бенкети відвідайте 
веб-сторінку Української Ка-
толицької Освітньої Фундації 
www.ucef.org, або зателе-
фонуйте до центрального 
бюро УКОФ в Америці за те-
лефоном: (773) 235-8462, а 
в Канаді: (416) 239-2495.

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ДЛЯ НОВОЇ уКРАЇНИ
український Католицький університет розпочинає нову фазу кампанії збірки коштів 

Владика Борис Ґудзяк, Президент Українського Католицького Університету, виступає в новому 
багатофункційному академічному корпусі

Візьмімо участь у збірці коштів на УКУ – підтримаймо майбутнє України!
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ФЕСТИВАЛІ

ОСІННІ АКОРДИ у СТЕМФОРДІ

Цей фестиваль, який має 
довгу, майже піввікову, 

яскраву історію, традиційно в 
Конектикуті називають Днем 
України. Він давно вийшов за 
межі однієї громади й пере-
творився на велелюдне свя-
то, на якому можна побачити 

представників різних етнічних 
громад і сусідніх штатів. Цього 
року, з огляду на події в Україні, 
він мав особливе звучання.

Святковий день розпочався зі 
Служби Божої, після якої відбув-
ся святковий концерт з доволі 
насиченою й динамічною мис-
тецькою програмою, в якій взя-
ли участь танцювальні й співочі 
колективи та солісти з Конекти-
куту, Нью-Йорку та Нью-Джерзі. 

У тутешньому Українському му-
зеї, який має багатющу колек-
цію, було розгорнуто спеціальну 
виставку про оберегові особли-
вості полотна й вишивки (кура-
тор Любов Волинець).

Цього разу велику увагу було 
прикуто не лише до концертної 
сцени, а й до інших майданчи-
ків. Наприклад, представни-
ки Генерального консульства 
України в Нью-Йорку вели ак-

тивну роз’яснювальну роботу 
про наступні парламентські 
вибори й готові були відпові-
сти на всі запитання, які мали 
потенційні виборці. Активісти 
руху «Разом» проводили до-
брочинну акцію збору коштів 
на допомогу постраждалим ге-
роям Майдану та захисникам 
України на Східному фронті.

Під час фестивалю активно 
працював ярмарок, де можна 

було придбати різний, у тому 
числі й унікальний«крам», по-
ласувати стравами традиційної 
української кухні, яких ледь ви-
стачило всім бажаючим, а також 
зустріти приятелів, знайомих, 
однодумців. Завершився осінній 
фестиваль вечірньою забавою.

Вл.інф.
Стемфорд (штат 

Конектикут)
Фото о. Василя Бегія

ФЕСТИНИ – ЯК ДуХОВНЕ КОЛО

Цю традицію започатковано 
більше десяти років тому. Не 

задля того, щоб весело провес-
ти час, а й представити підсумки 
важкої праці тутешньої україн-
ської громади, побути у велико-
му колі духовно близьких людей, 
поспілкуватись та обговорити 
наболілі проблеми, особливо 
тепер, коли серця наші перепо-
внені болем за рідну Україну. 

У цього храму славна істо-
рія. 7 вересня, тридцять років 
тому, відійшов у вічність засно-

вник парафії Св. Володимира й 
Ольги, великий сповідник віри 
й мученик Української Греко-
Католицької Церкви Блаженні-
ший Патріарх Кардинал Йосиф 
Сліпий, який під час однієї з 
подорожей до Північної Аме-
рики започаткував дух пара-
фії після особливих відправ. А 
згодом у Римі, під час V Архи-
єпископського Синоду освя-
тив наріжний камінь храму Св. 
Володимира й Ольги, що був з 
почестями вмурований при бу-
дівництві. 

Парафія за більш ніж сорок 
років свого існування має чим 
гордитися. Перш за все, своїм 
непереможним Божим духом, 
а також численним прихожан-
ством та різноманітністю при-
церковних організацій, у тому 
числі молодіжних і дитячих. 
Окрасою й найкращим під-

твердженням активності, жи-
вучості й талановитості укра-
їнської громади Чикаго стали 
виступи пісенних, танцюваль-
них колективів та солістів, се-
ред яких ансамблі «Метели-
ки» й «Водограй» (парафія Св. 
Андрія в Блумінґдейлі), школа 
танцю «Вишиванка» (парафія 
Св. Йосифа Обручника), ан-
самбль «Гуляй-поле» (Укра-
їнська православна церква 
Святої Трійці в Бенсенвілі), хор 
осередку СУМ ім. М. Павлуш-
кова, школа балету й народно-
го танцю, група «Блискавиця» 
та танцювальний ансамбль 
«Громовиця» (парафія Св. Во-
лодимира й Ольги), солістки 
Діяна Собчук та Юнія Левик, 
шкільний хор школи Св. отця 
Миколая, мистецька школа 
«Барвінок» та ін. На свято заві-
тали й шановні гості з України 

– Віктор Павлік, Андрій Князь 
та молодий талановитий музи-
кант Олег Ватащук. Приємно 
здивували своєю підтримкою 
українців, майстерністю та ак-
тивною участю наші близькі 
сусіди – польська танцюваль-
на група «Полонія» та польська 
музична група «Гора Бенд«. 

Вшанували українську гро-
маду своїм дружнім візитом 
сенатор США від Іллінойсу 
Марк Кірк, конґресмен Майк 
Квиґлі, кандидат на посаду гу-
бернатора штату від Республі-
канської партії Брюс Раунер, 
кандидат на посаду мера Чика-
ґо Роберт Фіоретті, кандидати 
до Законодавчих зборів штату 
Біта Буенростро й Браєн Гоп-
кінс та інші поважні особи.

Вже тривалі роки кредитівку 
«Самопоміч» єднають з парафі-
єю Святих Володимира й Ольги 

тісні «родинні» зв’язки, тож не 
дивно, що цього року, як і бага-
то років поспіль, вона виступила 
головним спонсором фестива-
лю. На потреби парафії від імені 
кредитівки «Самопоміч» голо-
ва Фундації та віце-президент 
Дирекції Ореста Фединяк, за-
ступник голови Фундації та віце-
президент Дирекції і довголітній 
голова Парафіяльної Ради Олег 
Караван, секретар-скарбник 
Фундації та віце-президент-се-
кретар Дирекції Віктор Войтихів 
склали грошовий дарунок. 

Кредитівка «Самопоміч» 
вдячна парафії Святих Володи-
мира й Ольги в Чикаґо за довгі 
й плідні роки співпраці та ба-
жає їй подальшого духовного 
процвітання! 

Прес-служба кредитівки 
«Самопоміч»

Чикаго

6-7 вересня при Україн-
сь кій католицькій церкві Свя-
тих Володимира й Ольги в 
Чикаґо відбулися традиційні 
парафіяльні фестини, голов-
ним спонсором яких виступи-
ла Українська Американська 
кооператива «Самопоміч».

У мистецькій програмі фестин взяла участь і танцювальна група «Полонія«, яка представ-
ляла польську громаду Чикаго

14 вересня у Стемфорді 
(штат Конектикут), на тери-
торії Колегії Святого Ваcи-
лія, відбувся 47-й Український 
фестиваль.

Головні учасники та організатори мистецької програми 47-гоУкраїнського фестивалю в Стемфорді

Традиційно головним спонсором парафіяльного фестивалю при Українській католицькій 
церкві Святих Володимира й Ольги виступає кредитівка «Самопоміч» (Чикаго) 
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АМЕРИКА ЗБЛИЗЬКА

Від 1988 року й понині в неве-
личкому містечку Феарв‘ю 

Гайтс на південному заході Іл-
лінойсу щоліта проводиться 
(як правило, під кінець серпня) 
фестиваль мистецтв та реме-
сел, що об‘єднує всі дванадцять 
штатів так званого Мідвесту, 
тобто Середнього Заходу США. 
Цього літа в парку імені Еверетта 
Муді можна навіть було бачити 
ятки, промарковані Джорджі-
єю, Нью-Мексико й Техасом, 
які належать до інших регіонів. 
Фестиваль «Мідвест салютує 
мистецтву» шириться, його по-
пулярність сягнула рівня знаме-
нитих арт-шоу в містечку Мистік 
(Коннектикут) та Орландо (Фло-
рида). Якби не спекотні дні, що 
випали на його долю, міг би й 
справді стати епіцентром сімей-
ного вікенду для тих, хто знаєть-
ся на мистецтві, а також моло-
дих сімей, що прагнуть ростити 
своїх дітей на красі, «рятуючій 
світ». 

До слова, для дітей тут при-
думали галерею, куди вони 
заходять без батьків і купують, 
що їм заманеться. Ясна річ, 
майстри жертвують на таку 
галерею не більше однієї-двох 
дешевеньких речей, але не 
це головне… Діти вчаться ці-
нувати витвори чиїхось рук 
та пробують потім і самі щось 
творити. Тут же до їхніх послуг 
і майстерня, де є все для ма-
лювання, а волонтери поруч 
підкажуть, що і як. 

Мистецтво та ремесла – 
речі примхливі, в них багато за-
лежить від смаку як творця, так 
і цінителя. Комусь подобається 
зовсім не те, що відзначено ав-
торитетним журі, а орієнтовані 
на престиж купують тільки в 
того, хто має на ятці вимпелок 
відзнаки. Перед картинами по-
дружжя Даніели й Владіміра 
Овчарових з міста Альбукeрке 
(штат Нью-Мексико) дехто 
завмирає від дива, а комусь 
і байдужки; хоча в них, як на 
мене, читається філософська 
думка, а політ фантазії влігся 
на полотно майстерним маз-
ком. Один той факт, що Даніела 
ще за життя в Софії (Болгарія) 
була залучена до реставра-

ційних робіт над об‘єктами, 
що перебувають під охороною 
ЮНЕСКО, свідчить про рівень її 
малярства… 

Знайти ж справжнього ці-
нителя таки нелегко в серед-
овищі, де чуєш ось, скажімо, й 
таке: «Шукаю щось для офісу, 
щоб контрастувало з чорними 
меблями. «Біля картин же Ка-
рен Гютон з міста Ґраймс (штат 
Айова) дві літні дами вголос 
мріяли про відпочинок у Тос-
канії (Італія). Чи треба кращої 
винагороди автору, ніж отакі 
моменти?! 

Хоча мандрувати від ятки до 
ятки, помахуючи віялом (їх роз-
давали всім гостям фестива-
лю), саме собою вже є насоло-
дою. Дехто, зокрема одинаки 
пенсійного віку, тільки для того 
й приходить сюди, щоб побути 
серед людей. Вони охоче за-
водять розмову з гончарами, 
малярами, склодувами, фото-

графами, графіками й… нічого 
не купують. Багато хто, напри-
клад, минає шкатулки з дерева 
Стівена Мартіна з Картервіла 
(штат Іллінойс), хоча вони й ви-
знані найкращими в категорії 
«вироби з дерева». Але нас з 
чоловіком не могла не прива-
бити шкатулка за мотивами, 
на яких я виросла, – хатин-
ка на курячих ніжках. Отож з 
майстром-різьбярем ми роз-
говорилися. Виявилося, що 
його приваблює слов‘янський 
фольклор, який і надихнув на 
дизайн шкатулки-«хатинки». 
Не помітили, як перейшли на 
тему теперішніх подій в «гаря-
чій точці» планети – Україні… 
Люди стали зупинятися, при-
слухатися, а коли я змусила 
майстра ще й позувати, хтось 
став уже й гаманця витягати з 
кишені… Україна стала попу-
лярною в Америці – зовсім як у 

тій приказці: «Не було б щастя, 
так нещастя помогло». Та й ре-
клама – та ще й отака невиму-
шена, пульсуюча живим інтер-
есом, людською душею – може 
творити дива! 

Щороку фестиваль втягує до 
свого барвистого кола нові іме-
на, зокрема з Іллінойсу (серед 
них – художниця російського 
походження Тетяна Робертс, 
фотограф Том Кейсі, згадува-
ний уже Стів Мартін та інші), що 
є доброю прикметою. Адже ор-
ганізатори та спонсори саме це 
й мали на меті: більше людей за-
йматимуться творчістю – менше 
зла буде в сім‘ях, яке рано чи 
пізно виплескується на вули-
ці. Не скидається з рахунку при 
цьому й нашестя електроніки в 
нашому побуті: всі оті смартфо-
ни, iPads та Аpps пропонують 
споживачеві все готовеньке – не 
треба й мислити… Проте мис-
тецтво та ремесла спонукають 

саме до цього. Ні з чим, мабуть, 
не зрівняти того ефекту, що його 
має живе дійство під руками 
умільця – гончара, прядильни-
ці, різьбяра по дереву, маляра-
портретиста, майстрині біжуте-
рії… Навколо таких острівців у 
парку юрмляться люди, багато 

дітей. Усі, мов заворожені, спо-
стерігають, як на їхніх очах наро-
джується диво. 

Для інших дивом стає зна-
йомий предмет чи пейзаж на 
художніх полотнах .

У ятці художника Майкла 
Корнелла з сусіднього Сент-

Луїса (штат Міссурі) хтось впіз-
нає на полотні, писаному олією, 
пошарпанy на вітрах стодолy: 
«О, а в мене цей «барн» є на 
знімку!..» Майкл очевидячки 
щасливий – не він один поба-
чив у цій споруді шарм «амери-
кани». Кожна річ, представлена 
автором, має короткий опис 
того неповторного моменту, 
коли художник стає, мов вко-
паний, перед якимось краєви-
дом, предметом на роздоріжжі 
чи, скажімо, кіньми на випасі. 
Це приваблює, будить інтерес 
до авторської персоналії. Не-
дарма цей чоловік отримав від-
знаку цьогорічного фестивалю 
«Award of Exсellence»! 

Біля майстрині Дженіс Тейт 
з Остіну, що в Техасі, зібрала-
ся чималенька жіноча юрба. 
Так-так, прикраси… Причому 
зроблені неординарно, з ви-
гадкою і, я б сказала, в найкра-
щих сучасних традиціях цього 
вишуканого ремесла. Втім, 
у цьому легко переконатись, 
відвідавши сайт за адресою: 
FredandJanisTateDesign.com. 
Дженіс, як виявилося, асистує 
чоловікові Фреду – головному 
творцю цієї краси… А також, 
сама того не підозрюючи, де-
монструє на собі, як треба но-
сити найбільш екстравагантні 
речі. У подружжя – відзнака за 
найкращу біжутерію в категорії 
«дорогоцінні метали». Але не 
менше жінок було й біля витво-
рів Сюзетт Несбіт з Рідс Спрінг 
(штат Міссурі), яка має влас-
ну студію (rowdyblondestudio.
com) і, треба здогадуватися, 
своє коло шанувальниць…

Поміж балачками, покупка-
ми, висловленими вголос по-
тайними мріями й спекою, во-
лонтери (а їх було задіяно більш 
ніж 300!) не втомлювалися під-
возити творцям прекрасного 
легку перекуску й воду. Але чи 
треба кращого «ковтка води» 
людині, ніж зустріч віч-на-віч з 
мистецтвом? 

Фото автора

Тетяна МакКой, 
незалежний журналіст, 

позаштатний кореспондент 
«Нової газети»

«КОВТОК ВОДИ» У СПЕКУ
Майкл Корнелл з Сент-Луїса (Міссурі) одержав відзнаку «Award of 
Excellence» в малюванні олійними фарбами та акрилом

Полотно «Стара cтодола» (олія), мальоване Майклом 
Корнеллом (Міссурі) з натури в сусідньому Іллінойсі

Стівен Мартін з Іллінойсу демонструє свою 
«хатинку» на курячих ніжках

Карен Гютон (Айова) пояснює, що ось такими квітнучими килимами 
оточено багато будинків у Пенсильванії
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ДуХ І ЛІТЕРА

Щорічний Форум видавців 
у Львові, який цього разу 

відбувався з 11 по 14 вересня, 
– одна з головних культурних та 
інтелектуальних подій в Україні. 
Організатори підготували понад 
півсотні точок, де відбувалися 
презентації, дискусії, читання, 
творчі вечори майже 300 пись-
менників з 23-х країн світу. Про-
грамою Форуму було передба-
чено 700 заходів, встигнути на 
них усі – неможливо.

Для двох сотень видавців – 
це ще й чотири дні напруженої 
торгівлі та обміну досвідом з ко-
легами. Через економічну кризу 
видавництв представлено нара-
зі менше, але людське, читацьке 
море бурхливе, як і раніше – до 
багатьох стендів, особливо, де 
відбуваються автограф-сесії, не 
протиснутись.

Напередодні форуму в соці-
альних мережах було поширено 
заклик відомого блогера, пись-
менника та викладача Отара До-
вженка про необхідність бойкоту 
продукції російських видавництв 
та маркування усіх їхніх книжок 
наліпками-»триколорами». Й 
останнє – зовсім не побажання.

Згідно з рішенням Львівської 
міської ради, будь-яка продукція 
з РФ має бути позначена – речі, 
харчі, цигарки, книги тощо. Спо-
живач має відразу отримати 
інформацію про країну-вироб-
ника, збройні сили якої ведуть 
бойові дії на Сході України.

Утім, пройшовшись кіломе-
трами книжкових рядів Форуму, 
можна стверджувати, що ідея 
маркування провалилась. Абсо-
лютна більшість видавців і реалі-
заторів проігнорували приписи 
львівської влади та рекоменда-
ції керівництва Форуму.

Одиноким винятком став 
стенд крамниці настільних ігор 
Boardgame, власник якої Рос-
тислав Гнатик пояснив: «Так, 
промаркували продукцію, бо ми 
свідомі українці і хочемо, щоб 
люди знали, що вони купують. 
Ми нічого не приховуємо. Не-
має сенсу дурити людей, бо по-
тім це до тебе повернеться». За 
словами Гнатика, росіяни «ро-
блять хитро» й купують права на 
популярні ігри на всю територію 
СНД, включно з Україною. «Тож 
ми не маємо права привезти, 
приміром, німецьку версію пев-
ної гри», – нарікає Гнатик. Втім, 
навколо його стенда з красиви-
ми коробками юрбляться під-
літки. Адже в Україні подібні ігри 
майже не виробляють, тож част-
ка українського продукту в країні 
досить невелика.

І питання тут не стільки в мові, 
скільки в економічній конкурен-

ції. Отар Довженко наголосив, 
що бойкот, до якого він закли-
кає, «є суто раціональним і еко-
номічним – книга є товаром, а 
купувати нині товари російсько-
го виробництва означає фінан-
сувати вбивство українців і оку-
пацію української землі».

Частина російських видав-
ництв не стала експерименту-
вати і… просто проігнорувала 
Форум. Ті стенди, які зазвичай 
були заповнені виданнями з 
московських чи петербурзьких 
видавництв, стояли порожні. 
Організатор Форуму видавців 
Олександра Коваль повідомила, 
що втрати через це сягнули при-
близно 160 тисяч гривень.

Білорус Барщеускі, француз 
Брюкнер, хорват Єрґович, ав-

стрієць Поллак і багато інших 
іноземців не могли поскаржи-
тись на увагу львів’ян та гостей 
міста й Форуму. Утім, найбіль-
ші, на око, аудиторії збирала 
російська письменниця Люд-
мила Уліцька. Якщо раніше на 
ярмарок приїздили десятки її 
співвітчизників, то тепер їх зо-
всім мало: от тільки поети Лев 
Рубінштейн та Дмитро Кузьмін.

Авторка численних романів, 
перекладених на 25 мов, лау-
реатка «Русского Букера» мала 
великий творчий вечір та кіль-
ка менших. Повна зала Театру 
юного глядача, безліч запитань 
і записок, а потім черга за ав-
тографами могли б стати най-
кращим доказом відсутності 
будь-якої русофобії у галичан. 
Книжки Уліцької – і російсько-
мовні, і україномовні традиційно 
перебувають серед бестселе-
рів.

Уліцьку у Львові приходили 
послухати не тільки як літерато-
ра, але і як громадського діяча. 
Принципова позиція проти ав-
торитаризму і підписання листів 
проти війни з Україною виклика-
ють питання у російської влади 
і щире захоплення її громадян-
ською відвагою в Україні. Не 
кожен з російських «володарів 
дум» здатен назвати політику 

президента РФ Володимира 
Путіна в Криму та Донбасі «не-
людською та агресивною». 
Уліцька це заявляла не раз. Чи-
тачі питали її про політику, навіть 
коли просили автограф на зо-
всім неполітичній книзі.

Директор видавництва «Фо-
ліо» Олександр Красовицький 
вважає, що приїзд Уліцької 
спростовує поширені стерео-
типи. «Ми ж бачимо, як насправ-
ді до неї ставляться і як чудово 
приймають. Повна зала та висо-
кі продажі її книжок є тому дока-
зом», – каже видавець.

Втім, Уліцька та пару її колег 
були винятком – росіяни на Фо-

рум не приїхали. «Думаю, що в 
умовах мирного часу це була б 
втрата, – вважає письменник і 
оглядач журналу «Український 
тиждень» Юрій Макаров. – 
Тому що культурні зв’язки, хай 
там як, мали б зберігатись. 
Якщо ж говорити про конкрет-
ну ситуацію, то вважаю, що 
потрібна певна психологічна 
дистанція від Росії і, можливо, 
ця перерва, яка може тривати 
рік, десятиліття чи ціле поко-
ління, зможе привести нас до 
більш адекватного сприйняття 
російської культури в її кращих 
зразках».

На думку Макарова, за час, 
що існує Форум, українська 
література стала самодостат-

ньою. «Багато років ти відчував 
легку «незручність»: українське 
вважалось вторинним, містеч-
ковим, не покривало всього чи-
тацького інтересу. А зараз для 
підтримання читацького та ес-
тетичного тонусу цього розма-
їття цілком достатньо. Є з чого 
обирати, і є свої сенсації», – на-
голосив Макаров і додав, що не 
шкодує з того, що в дні Форуму 
у Львові майже зовсім не було 
росіян.

Не відчуває великої різниці 
між минулорічними форумами й 
нинішнім й Ірина Славінська – лі-
тературний критик, журналістка 
«Української правди» та «Гро-

мадського радіо». «Чудові авто-
ри з Росії приїхали, українські 
російськомовні автори теж – їх, 
власне, і не бойкотують», – каже 
Славінська. Утім, бойкот росій-
ських видавництв взагалі – тоб-
то, не тільки на Форумі – журна-
лістка вважає хибним шляхом. 
«У Росії видають багато добрих 
книжок, аналогів яким в Україні 
немає. Контролювати, на мою 
думку, треба не країну похо-
дження книжок, а зміст – напри-
клад, не допускати все це сміття 
про «сломанный трезубец» та 
подібне», – вважає Славінська.

З тезою про контроль зміс-
ту, а не «прапора» погодились і 
брати Капранови – письменни-
ки і громадські активісти. А от 
Василь Шкляр, автор справж-
нього українського бестселера 
останніх років «Чорного воро-
на», висловився коротко і жор-
стко: «Немає тут що робити ро-
сіянам».

За традицією, Львівський 
Форум видавців відзначає най-
кращих авторів і видавців. Цьо-
го року гран-прі отримала кни-
га «Сто загадок Симфосія», 
переклад з латинської мови, ко-
ментарі-есеї Андрія Содомори 
(видавництво «Срібне слово»).

У «короткий список» пере-
можців також увійшли: «Книга 
образів» Бруно Шульца (видав-
ництво «Дух і літера»), «Споми-
ни» колишнього предстоятеля 
підпільної УГКЦ Йосифа Сліпого 
(видавництво Українського Ка-
толицького Університету), укра-
їнський переклад «Бойні номер 
п›ять» Курта Воннеґута (Фун-
дація Короля Юрія у співпраці з 
«Видавництвом Старого Лева»), 
«Маленький принц» Антуана 
де Сент-Екзюпері з ілюстра-
ціями художника Владислава 
Єрка (видавництво «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА»), а також «Фа-
уст» Йоганна Вольфґанґа фон 
Ґете (переклад Миколи Лукаша, 
«Видавництво Жупанського»).

Вахтанг Кіпіані
DW 

СЛОВО БуЛО СПОЧАТКу, 
ЗАЛИшАЄТЬСЯ Й ТЕПЕР

у Львові відбувся ХХІ Форум видавців

Діти були одними з найчисельніших гостей книжкового Форуму у Львові

Чи не найдовші черги любителів автографів вишиковувались на Форумі 
до російської письменниці Людмили Уліцької, яка назвала політику 
президента РФ Володимира Путіна в Криму та Донбасі «нелюдською 
та агресивною»

Цього року гран-прі Форуму отримала книга «Сто загадок Симфосія», 
переклад з латинської мови, коментарі-есеї Андрія Содомори та 
видавництво «Срібне слово»
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Дзеркало БАБИНе ЛіТО
Бабине літо. Ще вдосталь тепла,  
Світла, смаку й аромату ще вдосталь,  
Але його нетривкого крила  
Не вистача, щоб затримати осінь.
Осінь – це згадка про все, що «колись».  
Небо відкрилось назустріч молитвам.  
Ти щось просити хотів – помолись  
І попроси про непрограні битви.
Можеш просити високих посад,  
Мудрих порад, коли їх ще не досить…  
Ні, краще сад. Попроси собі сад,  
Тільки щоб там заховалася осінь. 

 Ніна Кур’ята



Під’їхавши до парадного входу 
мормонського храму, своєю 

маленькою «Сентрою» ми втислися 
в першу вільну шпарку й кинули-
ся шукати, де б оплатити стоянку. 
«Free!» – раптом звідкись долинув, 
немов команда, незнайовий голос 
і стих, заглушений знайомою фран-
цузькою мелодією, що доносилася 
зовсім зблизька. 

Перезирнувшись, не зовсім зро-
зуміли, що мається на увазі, але 
підійшовши до паркувального «мі-
тера», зрозуміли, що то стосується 
нас, бо сьогодні вихідний день і пар-
кування в місті безплатне. 

Під височенною кованою фігур-
ною брамою сидів бомж і грав на 
губній гармоніці «Шербурзькі пара-
сольки». Той самий милосердний 
бомж, який вигукнув нам: «Free!» (як 
же такому чоловікові не віддячити за 
таку гостинність?!) Поряд, напевне, 
щоб йому підіграти, прямо під ноги 
перехожим падали зелені їжачки 
каштанів, підморгуючи своїми ка-
рими очиськами. Але ошатне, при-
вітне, вилизане, немов прибране 
спеціально до нашого приїзду місто 
від цього не ставало Парижем. Та 
й, напевне, ніколи не прагнуло ним 
бути, бо від самого початку мало 
своє обличчя і свій характер. Хоча 
для свого головного храму обрало 
саме французький стиль парково-
го убранства, й тутешнім яскравим 
клумбам міг би позаздрити сам 
Версальський палац.

Опустивши долар до скарбнич-
ки одинокого бомжа-клошара, ми 
пройшли повз широко розчинену 
браму й відчули себе зовсім безза-
хисними перед гігантськими сірими 
стінами, що своїми шпилями, зда-
валося, підпирають небо. 

Ті, хто тут молиться, справді шу-
кали свободи й, зрештою, знайшли 
її в цій долині. До того, як в улоговині 
Солоного озера з’явилися мормо-
ни, протягом багатьох років на цих 
землях жили ідіани племен шошо-
ни, юта, паюта. На момент засну-
вання міста Солт-Лейк-Ситі долина 
належала до території племені пів-
нічно-західних шошонів, попри те, 
що вони вели кочовий спосіб життя 
й засновували сезонні поселення 
недалеко від тих місць, де знахо-
дились водяні цілющі джерела, що 
витікали з каньйонів й розтікалися 
долиною Солоного озера.

Офіційною датою заснування 
перших поселень в долині вважа-
ється 24 липня 1847 року – день, 
коли прибула перша група при-
хильників церкви святих останніх 
днів. Вони шукали тихого місця, 
де можна було б спокійно жити у 
вірі і правді, без насилля й гонінь, 

яких вони зазнавали у східних шта-
тах. Прибувши в долину Солоного 
озера, глава церкви Брігам Янг ви-
гукнув: «Ось це місце!». Й нібито це 
було саме те благословенне місце, 
яке він побачив уві сні незадовго до 
прибуття на омріяну землю. Мор-
мони не тільки знайшли на ній сво-
боду, а й створили тут власний світ. 
З’ясувалося, що простора долина 
майже безлюдна. Через чотири дні 
після прибуття в пустелю Брігам Янг 
вказав і місце для будівництва хра-
му, який пізніше стане візитівкою 
Солт-Лейк-Ситі. Будівництво три-
вало 40 років – з початку 1853 року 
до квітня 1893-го. Візуально його 
уособлюють шість веж, у зеніті кож-
ної з яких є «всевидюще око» – око 
Бога, який усе бачить, дванадцять 
шпилів-дванадцять апостолів і він-
чає храм золота скульптура ангела 
Мороні – провісника мормонської 
віри.

Храм став символом міста і вва-
жається не лише центром Солт-
Лейк-Ситі, а й його «нульовим 
меридіаном»: у південно-східній 
частині Храмової площі розпочина-
ється Salt Lake Meridian і нумерація 
всіх координат та поштових адрес 
Долини Солоного озера.

Правда, вхід до нього сповід-
никам немормонської віри заборо-
нено. Однак можна бути стороннім 
глядачем, і тоді Храмовий сквер, як 
називають солт-лейківці головну 
площу міста, що займає 10 акрів, 
перетвориться на музей. Отже, того 
дня ми були відвідувачами музею. 

Тут же, на майдані, знаходиться 
історична споруда Tabernacle, де ви-
ступає знаменитий Мормонський 
табернакальний хор. Через дорогу 
– сучасний конференц-центр, поряд 
з ним – Family History Library, де зібра-
но найбільшу колекцію генеалогічних 
документів. Це унікальна бібліотека, 
якої немає більше ніде у світі. Нам, 
на жаль, не поталанило потрапити до 
неї, бо був вихідний, хоча ми мріяли 
на власному досвіді пересвідчитися, 
чи справді тут можна докопатися до 
свого родового коріння на доволі «ве-
лику глибину». Але зробили електро-
нний запит й очікуємо на результат.

До головного мормонського 
храму вхід немормонам забороне-
но, але його історію можна просте-
жити в сусідньому з ним інформа-
ційному центрі, й тут же побачити 
інтер’єр в розрізі на макеті.

Якщо не знати історії й засад 
мормонізму, то оглянувши як турист 
інформаційний центр Храмового 
центру, може скластися враження, 
що основні підвалини й постулати 
цього віровизнання такі ж, як і в де-
сятків інших християнських церков.

Це підтверджує й могутня скуль-
птура Ісуса Христа в центрі Всесві-
ту, перед величчю якої воліє при-

зупинитися й просто озирнутися 
довкруги кожен, хто сюди заходить, 
й основні експозиції, пов’язані з 
народженням, земним буттям і во-
скресінням Христа, й, зрештою, 
майже чернечі написи «сестра» і 
«брат» на лацканах вбрання приві-
тно, але ненав’язливо усміхнених 
молодих хлопців та дівчат різних 
відтінків шкіри й розрізу очей, що 
зустрічаються повсюдно на терито-
рії цього комплексу... 

Згідно з офіційною церковною 
історіографією, одного дня 1820 
року 14-річний хлопчик Джозеф 
Сміт з міста Пальміра (штат Нью-
Йорк), в якого батько належав до 
методистської церкви, а мати спо-
відувала баптизм, щиро молився, 
шукаючи до якої саме християн-
ської конфесії йому пристати. У 
відповідь на його шукання йому 
з’явилися Бог-отець та Бог-син 
Ісус Христос, возвістивши, що іс-
тинної церкви на землі не існує. І 
він, Джозеф Сміт, покликаний від-
новити справжню церкву. На цьому 
шукання юного вірця не заверши-
лися. Протягом десятиліття його 
відвідували різні небесні посланці. 
Одного разу, коли він щиро мо-
лився, в кімнаті перед ним постало 
видиво, почувся звук, ніби тріснула 
струна, й перед ним з’явився ан-
гел, назвавши себе Мороні. Він і 
сказав Джозефу, що вибирає його 
засновником нової релігії, основні 
постулати якої записано на золо-
тих пластинах, захованих в кургані 
Камора на півночі штату Нью-Йорк. 
Хлопець, нікому не розповідаючи 
про це, знайшов вказане місце, 
де й відкопав 50 золотих плас-
тин, покритих незнайомими йому 
письменами й згодом переклав їх 
англійською мовою з допомогою 
магічних кристалів урим і тумим – 
«кристалів світла й досконалості». 
На цих табличках ніби-то було ви-
кладено історію древньосемітсько-
го племені лехи, яке за 600 років 
до народження Христа Бог захотів 
врятувати від вавілонського полону 
й вивів... до Америки. 

За однією з версій, ніби-то був 
і протокол, підписаний 11 свідка-
ми, що вони на власні очі бачили 
ті одкровення. 
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ВІД шТАТу ДО шТАТу

Мормони, як і всі християни, вірять, що центром Всесвіту є Творець

Нічний Солт-Лейк-Ситі з висоти пташиного польоту

СВЯЩЕННЕ МІСТО СВЯТИХ
Наша довідка: Солт-Лейк-Сіті (Salt Lake City) – столиця штату Юта, головне місто сповідників 

мормонської віри. Розташоване на березі Великого солоного озера. Первісна назва – Місто біля Великого 
солоного озера. Лежить на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря, в долині, оточеній горами Восатч 
і Окуїр. Загальна площа – 286 кв. кілометрів. Клімат – напівпустельний.

Засноване в 1847 році. Населення – 192 тисячі осіб, з агломерацією – 1,2 млн., де мешкає понад 60% 
всього населення Юти. З них майже 75 відсотків вихідці з Європи, 20% – Латинської Америки, 2,5% – 
Азії, 2,2% – Африки. Майже 60 відсотків постійних мешканців міста сповідують мормонську віру. В Солт-
Лейк-Ситі знаходиться головний храм мормонів – Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Усього ж в 
світі, за даними церкви, мешкає більш як 14,4 мільйона послідовників мормонської віри. 

Найбільше місто, промисловий, торгівельний і фінансовий центр штату. У Солт-Лейк-Ситі відбувалися 
зимові Олімпійські ігри 2002 року.

Образні назви – «Священне місто святих», «Вулик», «Місто мормонів».
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Фото на згадку на Temple Square у Солт-Лейк-Ситі

Капітолій у Солт-Лейк-Ситі дуже нагадує столичний, вашингтонський

Усередині храму: головна купіль хрещення мормонів

Salt Lake Temple – головна святиня мормонів

За іншою, Джозеф Сміт надикту-
вав нове віровчення одному зі своїх 
приятелів, яке назвав «Книгою мор-
мона» (сьогодні «Книгу мормона» 
– основний релігійно-церковний 
текст мормонів – перекладено 93 
мовами світу та видано загальним 
накладом понад 100 млн. примірни-
ків). Самі ж золоті пластини, тобто 
оригінал, Джозеф, за його ж слова-
ми, повернув ангелу Мороні.

Мормонізм ввібрав в себе ба-
гато вірувань. Від християнства 
мормони прийняли віру в Трійцю, 
жертву Христа, царство небесне, 
муки пекла... Їхнє вчення включає 
такі християнські доктрини, як спа-
сіння тільки через Ісуса Христа,, віра 
в тисячолітнє Царство Христове на 
землі наприкінці земної історії, віра 
в те, що дари Святого Духа, особли-
во дари говоріння іноземними мо-
вами мов і пророцтва, доступні не 
тільки давнім, а й сучасним людям, 
обряди хрещення повним занурен-
ням у воду і євхаристії – причастя.... 

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів вірить в те, що церк-
ва, створена Христом, перестала 
існувати невдовзі після його возне-
сіння і була відновлена знову через 
Джозефа Сміта, як і всі атрибути 
справжньої християнської церкви, 
необхідні для порятунку: священ-
ство (повноваження діяти від імені 
Бога), інститути апостолів і пророків 
(керівників людей від імені Бога)...

6 квітня 1830 року в західній час-
тині штату Нью-Йорк Джозеф Сміт 
організував свою першу релігій-
ну спільноту – Церкву Христа, яка 
розросталася від штату до штату, 
але звідусіль була гнана. У Міссурі 
навіть спалахнула справжня війна 
між мормонськими поселенцями 
та іншими мешканцями штату, що 
призвело до вигнання церкви з тих 
земель. Полишивши Міссурі, орга-
нізація мормонів побудувала місто 
Наву в штаті  Іллінойс, де Джозеф 
Сміт виконував обов’язки мера й 
командира міського ополчення. 
Саме там він представив вчення про 
багатожонство й теократичну дер-
жаву (концепція «теодемократії»), 
яке повинно було бути відображен-
ням правління Ісуса Христа на землі 
після Другого пришестя. Можливо, 
й прижилась би нова релігія серед 
багатьох інших гілок християнства, 
якби не одна особливість: полігамія. 
Засновник Джозеф Сміт своїм по-
слідовникам розповів, що до нього 
знову приходив ангел і сказав: «Я 
повинен передати тобі послання 
Господа: візьми багато дружин».

Біблійну заповідь «плодіться й 
розмножуйтеся» мормони сприй-
няли буквально. Під нове її тлу-
мачення знайшлася й теологічна 
основа: людські душі живуть вічно 
й жадають втілення на Землі. Чим 
більше дітей у мормона – тим біль-
ше він догоджає Богові й заслуговує 
вічного блаженства. 

Вічного блаженства зажадали ба-
гато. Вже пізніше наступник Джозе-
фа Сміта Брігам Янг створив родину 
з 27 (!) дружин, які народили йому 56 
дітей. Разом з тим організація церк-
ви носить суворий ієрархічний по-
рядок. Церковними керівниками є в 
основному чоловіки. Жінки можуть 
керувати лише жінками й дітьми.  
Попри те, що мормонів з пуритана-
ми ріднило багато що (мормони не 
вживають алкоголю, не палять, не 
п’ють ні чаю, ні кави), пуританська 

Америка цього, звичайно, не сприй-
няла. Джозефа Сміта заарештували 
й помістили до в’язниці разом з бра-
том Гайрумом (який сприймався як 
спадкоємець старшого брата), де 
вони обидва були вбиті 27 червня 
1844 року. Пізніше, в 1849-му році, 
коли перші мормонські поселенці 
заснують на теперішніх землях Юти 
новий штат, назвуть його «Дезерет» 
(Вулик) і подадуть клопотання про 
його офіційну реєстрацію, Конгрес 
США відхилить його. 

Влітку 1860 року дослідник, ет-
нолог і письменник Ричард Френ-
сис Бьортон здійснив мандрівку 
каретою до Солт-Лейк-Ситі, щоб 
задокументувати місцеве життя, 
перевірити твердження противни-
ків мормонізму й отримати більше 
інформації про нову віру. Його зу-
стрічали дуже гостинно й він за-
лишив багаті записи й начерки про 
свою подорож.

На зміну Сміту прийшов Брігам 
Янг, колишній тесля, який мав фено-
менальні організаторські здібності. 
Він вивів своїх прихильників в пус-
тельні місця, на околиці Великого 
солоного озера, і 24 липня 1847 
року заснував тут Солт-Лейк-Ситі. 
У 1849 році з’їзд мормонів оголосив 
про створення вільної мормонської 
держави Дезерет (Вулик). Мормо-
ни були справді схожими на бджіл 
– великою працею вони перетвори-
ли це пустельне місце на райський 
сад. Але Конгрес не визнав мор-
монської вольниці, оголосивши її 
територією Юта (від назви місцево-
го індіанського племені), щоправда, 
призначивши Янга губернатором.

Тим часом, розпочалася «золо-
та лихоманка» в Каліфорнії, і Солт-
Лейк-Ситі став форпостом для зо-
лотошукачів. Одначе Янг заборонив 
мормонам займатися добуванням 
золота, щоб вберегти їх від «гріха». 
Натомість мормони взялися пле-
кати свій сад. Тяжко працювали, 
віддаючи десятину на благо церк-
ви. Місто росло, багатіло, а з ним 
з’явилися й заздрощі. Одного дня 
до Вашингтону надійшов фаль-
шивий сигнал про бунт у Юті. Для 
втихомирення «бунтівників» сто-
лиця надіслала до Солт-Лейк-Ситі 
військо, але його зустріло порожнє 
місто. Втім, Янгу все одно довелося 
піти з поста губернатора, хоча авто-
ритет його від цього не постраждав. 
За його порадою, мормони взялися 
освоювати землі Невади, Аризони, 
Каліфорнії, де побудували 350 но-
вих міст і селищ. Прибували дедалі 
нові й нові сповідники мормонської 
віри зі старої Європи. Але амери-
канське суспільство, приймаючи 
мормонів, не могло змиритися з 
їхнім аморальним багатожонством, 
і через це протягом багатьох років 
Конгрес відмовлявся надати Юті 
права штату. 

У 1882 році було схвалено закон, 
за яким багатожонство каралося 
позбавленням волі на 5 років «за 
кожну зайву дружину». У 1887 році 
в мормонської церкви було кон-
фісковано все майно, крім храмів 
і цвинтарів. У 1880 році в Конгресі 
почалися дебати з пропозицією 
позбавити мормонів американ-
ського громадянства. У 1890 році 
глава церкви Вілфорд Вудрав ви-
дав «The Manifesto», яким оголо-
шував, що «Бог за гріхи позбавив 
мормонів блага полігамії». Й того 
ж року мормонська церква забо-

ронила багатожонство, а Конгрес 
повернув церкві майно. В 1896 році 
Юта стала 45-м штатом Америки. 
Солт-Лейк-Ситі образи на столицю 
«не затаїв» і навіть свій Капітолій ви-
будував точнісінько в такому ж сти-
лі, як і вашингтонський. Відчуття, що 
ми у Вашингтоні, не полишало нас і 
під час споглядання вулиць. Прогу-
люючись містом, відразу звернули 
увагу, що вулиці Солт-Лейк-Ситі – 
доволі широкі, просторі, привільні. 
З’ясовується, так колись розпоря-
дився Брігам Янг, який хотів бачити 
в своєму «вулику» ідеальний «град 
Сіон». І звелів, щоб вулиці були про-
сторими настільки, аби на них мо-
гла розвернутися карета з кіньми, і 
її власник при цьому не послугову-
вався «гнилими словами»... 

Ми кажемо Солт-Лейк-Ситі й 
відразу ж ототожнюємо його з мор-
монами. Але це не зовсім правиль-
но. Сьогодні тут сповідників цієї віри 
дещо більше половини від усього 
населення міста. В його краєвид, 
наприклад, дуже рельєфно, в унісон 
з довколишніми горами, вписується 
гордий красень – римо-католиць-
кий собор Святої Марії Магдалини, 
побудований ще в 1909 році. Або 
православний храм Святої Трійці, 
що постав тут у 1905-му. 

У 1870 році, коли до міста при-
йшла Перша трансконтинентальна 
залізниця, разом з нею ринула й 
масова імміграція різних етнічних 
хвиль. І найперше – вихідців з Ки-
таю, які прокладали значну частину 
цієї дороги. У «місті біля Солоного 
озера» вони відразу ж створили свій 
«Чайнатаун», назвавши його «Plum 
Alley». Про японське минуле міста 
нагадує Японська християнська 
церква в центрі Солт-Лейк-Ситі. 

Уже в готелі, відкривши теле-
фонний довідник метрополії, ми 
скурпульозно шукали бодай якесь 
українське прізвище, українську 
церкву, український слід... І зна-
йшли! Є тут, з’ясовується, малень-
ка українська католицька церква 
Святого Миколая, парафіянам 
якої від 7 до 97 років. Привела їх 
сюди також віра. 

А ще ми знайшли тут... наш по-
лин, якого в Юті чомусь дуже й дуже 
багато. Можливо, тому, що історія 
кожного народу, який шукає свій 
шлях у житті, однаково несолодка, 
немов вода у Великому солоному 
озері, й гірка, мов полин...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Нью-Йорк – Солт-Лейк-
Ситі – штат Айдахо – Вест 

Єлловстоун  
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Заняття з української мови, музики, 
народознавства та Слова Божого 
проводяться щосуботи з 10-ї год. ранку  
до 12:30 год. дня в катедрі Святої Трійці  
за адресою:359 Broome Street, New York

Телефон для довідок: 
(917) 868-0181

Українознавче дошкілля  
в школі Святої трійці  
в нижньомУ мангетені

р о з п о ч и н а є 
новий навчальний рік 
в суботу, 27 вересня
й запрошує на навчання  
дітей віком 3-6 років

INTERIOR RENOVATION

Apartment/House/Office/Store

Компанія пропонує як повний ремонт так і частковий: 
ремонт кімнат, кухонь, ванних кімнат і т.ін.  
 Painting, Drywall, Remodeling Bathroomand Kitchen, 
Hardwood Floor, Installation Moldings, Doors.

Хочете мати порядок, затишок і красу в своїй хаті – зверніться до нас! 
Ви будете задоволені нашою роботою! Licensed & Insured

Телефони: (718) 340-3787-office (347) 649-4139– cell (Дмитро)
info@mycontractornyc.com. www.MyContractorNYC.com
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Знайомство

Українка, порядна, 
забезпечена, товариська, 
гарна господиня, бажає 

познайомитися з чоловіком 
віком від 70 років для 

дружнього спілкування.

Телефон: (647) 769-1128 
(Канада)

Дорогі співвітчизники!
Незалежна медіа-профспілка 

України, яка об’єднує журналістів  
різних регіонів і різних типів 

видань, потребує нашої підтримки!
Сьогодні десятки українських журналістів, виконуючи свій професій-
ний обов’язок, ризикуючи своїм життям, працюють у зоні бойових 
дій, правдиво висвітлюючи події на Донбасі. Аби захиститися від куль 
і осколків снарядів, їм потрібні каски й бронежилети. Без цього захис-
ного спорядження ризик для життя журналістів зростає в рази. Допо-
мігши українським журналістам, ми зробимо їхню роботу безпечні-

шою й наблизимо нашу спільну перемогу.
 

Переказати кошти можна на рахунок Незалежного радіо у Чикаго.
Номер рахунку:  № 108108 у Selfreliance Ukrainian American Credit 

Union. 

Або надіслати вже куплені бронежилети й каски за адресою:
Незалежна-медіа профспілка України, Київ, Хрещатик, 27-а,  

офіс, 205, 01001.
 

Телефон для довідок у Києві: + 38 050 3536789,  
електронна пошта: vonakul@gmail.com
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