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Правозахисники вважають, 
що незалежне розслідування 

злочинів на Сході України може 
забезпечити Міжнародний кри-
мінальний суд (МКС) у Гаазі. Як 
заявляв нещодавно міністр за-
кордонних справ України Пав-
ло Клімкін, Україна має намір 
звернутися як до цього суду, 
який іноді помилково назива-
ють «Гаазьким трибуналом», 
хоча це назва іншої установи, 
так і до Міжнародного суду, 
органу ооН. римський статут 
МКС, однак, ратифікація якого 
дозволяє звернутися до пер-
шої зі згаданих установ, досі 

Україною не ратифіковано. Що 
ж дає Києву ратифікація цього 
статуту? На це запитання відпо-
відає Володимир ВАСИЛЕНКо 
– доктор юридичних наук, ви-
знаний фахівець у галузі міжна-
родного права, який свого часу 
був суддею Міжнародного кри-
мінального трибуналу в справах 
колишньої Югославії, що теж 
працює в Гаазі.

*  *  *
– Ратифікація цього статуту дає 

можливість,– каже В.Василенко,– 
в будь-який момент, якщо на те-
риторії України скоюються між-
народні злочини, звертатися до 
Міжнародного кримінального суду 
в тому разі, якщо ці злочини чи-
нить вище керівництво чи то Укра-
їни, чи інших країн.

– А чому Україна й досі не 
ратифікувала цей статут?

  – Тому що в 2001 році Кон-
ституційний суд України ухвалив 
рішення, згідно з яким для рати-
фікації Римського статуту МКС 
треба внести технічну поправку до 
Конституції України, а її й досі з 
різних причин не внесли.

Я хотів би наголосити, що факт 
нератифікації статуту не озна-
чає, що держава, яка не є сторо-
ною статуту, не може звернутися 
до Міжнародного кримінального 
суду. Там є в Римському статуті 
стаття 12, і відповідно до пункту 
3-ї цієї статті, держава, яка не є 
формально стороною статуту, 
може звернутися до суду з про-
ханням порушити справу щодо 
якихось осіб, в разовому порядку 
визнаючи юрисдикцію суду.

  І якщо говорити про події на 
Донбасі, на Сході України, то в пе-
ребігу російської збройної агресії 
там скоюються воєнні злочини, 
злочини проти людяності. І саме 
тому 4 лютого 2015 року Верховна 
Рада України ухвалила постанову і 
заяву, в якій визнається юрисдик-
ція Міжнародного кримінального 
суду в зв’язку із ситуацією, поро-
дженою агресією Росії і скоєнням 
злочинів під час цієї агресії.

Міністерство закордонних справ 
України на цій підставі мало б 

звернутися до Міжнародного кри-
мінального суду. МЗС підготувало 
пакет документів щодо звернен-
ня формально до Міжнародного 
кримінального суду й надіслало їх 
президентові України. Воно чекає, 
поки президент України ухвалить 
рішення щодо формального звер-
нення до Міжнародного криміналь-
ного суду.

– А що заважає президенто-
ві України ухвалити це рішення 
якнайшвидше?

  – По-перше, не розумію, що 
заважало МЗС без звернення до 
президента звернутися до Між-
народного кримінального суду. 
По-друге, небажання брати на 
себе відповідальність. А загальна 
тенденція така, що найвище керів-
ництво України не хоче дратувати 
Путіна. Це абсолютно неадекватна 
позиція. Путіна не можна умирот-
ворити, не можна задовольнити, 
тому що в нього є своя програма 
щодо України – програма знищен-
ня України, як такої, і знищення 
всіх українців, як нації.

Тому якраз звернення до Між-
народного кримінального суду де-
монструвало б і в Україні, і в усьому 
світі, що Україна є об’єктом росій-
ської збройної агресії і супроти її 
громадян скоюються воєнні злочи-
ни і злочини проти людяності.

– Ви, як знаний юрист, який, 
зокрема, працював суддею у 
Міжнародному кримінальному 
трибуналі у справах колишньої 
Югославії, як вважаєте: чи є 
правові серйозні підстави для 
того, щоб справді притягнути 
до відповідальності російських 
керівників, які активно беруть 
участь у діяльності проти Укра-
їни?

  – У практичному плані сьогод-
ні це нереально. В політичному ж 
плані це має сенс. Але я хотів би 
наголосити на іншому моменті: 
річ у тім, що Міжнародний кримі-
нальний суд – це не панацея, яка 
вирішує всі питання. Міжнародний 
кримінальний суд в найкращому 
разі може розглядати й розгляда-
тиме справи лише щодо найвищо-
го керівництва тієї чи іншої держа-
ви, яке задіяне в скоєнні злочинів.

  Що ж стосується середньої 
й нижчої ланки посадовців, зо-
крема військовослужбовців, то їх 
має притягувати до кримінальної 
відповідальності держава, яка по-
страждала. Кримінальний кодекс 
України передбачає покарання за 
воєнні злочини й злочини проти 
людяності. Саме Україна повинна 
притягувати цих осіб, які скоюють 
такі злочини, до відповідальнос-
ті на основі свого національного 
законодавства. Скажімо, дотепер 
СБУ оголосила підозру про вчи-
нення злочинів більш ніж 3 тися-
чам осіб – у різних стадіях. Це і 
власні громадяни, і громадяни 
Російської Федерації, які на те-
риторії Донбасу, Криму у свій час 
скоїли страхітливі злочини.

– отже, перші кроки має ро-
бити Україна?

– Звичайно. І навіть якщо йдеть-
ся про Міжнародний кримінальний 
суд, то саме Україна повинна зі-
брати докази, систематизувати їх 
і надати суду відповідні документи 
й матеріали, на основі яких суд 
вже проведе своє власне розслі-
дування й ухвалить рішення.

– Яке потенційно рішення 
може ухвалити Гаазький суд і в 
які терміни?

– Скільки йому необхідно часу 
для власного розслідування, ви-
рішує прокурор. А його власне 
розслідування є підставою для 
пред’явлення конкретних звину-
вачень конкретним особам. Але 
не чекаючи, поки міжнародний 
суд цим займеться, це повинні 
були робити і українські право-
охоронні органи. Якщо вони за-
хопили в полон осіб, щодо яких 
є докази скоєння воєнних зло-
чинів або злочинів проти людя-
ності, то їх треба притягувати 
до кримінальної відповідальнос-
ті тут, в Україні. Бо міжнародний 
суд, повторюю, може притягнути 
до відповідальності тільки осіб, 
які належать до вищого владного 
ешелону держави.

Інтерв’ю провела
Людмила Ваннек

Карикатура  
Олекси Кустовського

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Днями зателефонував в Україну й почув від доньки, 

що всі готуються до травневих свят. Більше того, 
ці свята, як і в радянські часи, відзначатимуться 
на державному рівні. 1 й 2 травня – це в Україні 
вихідні дні. Воно й непогано б наче – можна картоплю 
людям посадити й трохи відпочити на природі, якби 
не ідеологічна складова цих свят. Ще з дитинства 
пам’ятаю замаяне червоними стягами місто, 
повсюдні гасла «Мир, труд, май», звуки духових 
оркестрів і одержима комуністична пропаганда 
буквально на кожному кроці. Злочинна влада 
використовувала Міжнародний день солідарності 
трудящих задля приховування своєї злочинної 
сутності. Вона видавала себе за державу селян 
і робітників і разом з тим вимордовувала села 
штучним голодом, а робітників, які осмілювалися 
вимагати покращення свого життя, не тільки кидала 
до ГУЛАГу, а й розстрілювала на місці, як це сталося 
в червні 1962 року в Новочеркаську (Ростовська 
область). 

Доведені до відчаю злиднями й несправедливістю 
робітники Новочеркаського електровозобудівельного 
заводу вийшли на мирну демонстрацію. Проти 
них влада послала загони армії й КДБ. Виступ 
був жорстоко придушений – при розстрілі мирної 
демонстрації робітників загинуло 26 осіб, ще 87 
отримали тяжкі вогнепальні поранення. Ось так 
комуністична влада, яка оголошувала СРСР країною 
робітників і селян, розправлялася з тими, хто хотів 
добитися своїх прав.

Здавалося б, травневі свята після того, як 
осоружний СРСР сконав, в Україні назавжди 
викинуть на звалище історії, позаяк вони настільки 
скомпроментовані, що й далі відзначати їх можуть 
тільки сіманенкі й папєрєднікі. Але ні, минають роки, 
змінюються головні політичні фігури, а радянський 
«мир, труд, май» все ще живе. Так само, до речі, як і 
день так званої Перемоги, яка насправді стала для 
України Днем нового ярма. Цього року нарешті цей 
день скасували й відзначатимуть перемогу в Другій 
світовій війні над нацизмом з усім людством – 8 
травня, коли було підписано акт про беззастережну 
капітуляцію гітлерівської Німеччини. А от 1-ше 
й 2-ге травня зберегли, неначе й не було 70 років 
сатанинської влади, Голодомору й Новочеркаського 
розстрілу.

У нас cтільки пам’ятних дат, стільки героїв! 
Невже ж не можна започаткувати свої, суто 
українські свята, а не відзначати радянський 
Першотравень! Це правда, що свято це народилося 
в Чикаго й жодного відношення до СРСР не мало. 
Але, повторюю, в Радянському Союзі це було одне з 
найголовніших й найскомпроментованіших свят. Це 
все одно, що продовжувати святкувати 7 листопада 
– день більшовицького перевороту в Петрограді або 
5 грудня – день сталінської Конституції. Цим всім 
«дням» давно місце на звалищі історії. В України ж, 
яка й досі стогне від тих, хто мріє реставрувати 
СРСР, мають бути інші свята – свої, українські.

Дивно, що ці очевидні речі не помічають в Україні 
й нічого не хочуть змінювати. Можливо, там і 
справді є ті, хто ностальгує за тими часами, коли 
лунали духові оркестри, майоріли червоні прапори, 
по радіо викрикували гасла на кшталт «Слава нашей 
великой партии!», а за всім тим проглядався гебешно-
звіриний вишкір злочинної влади, яка буцімто 
захищала інтереси робітників і селян.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський – 

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКцЕНТИ

ЗА КИМ 
ПЛАЧЕ ГААГА?

рано чи пізно російські владоможці, які віддавали накази загарбувати 
українські землі, посилали в Україну війська та зброю, щоб сіяти смерть і горе, 
відповідатимуть за свої злочини в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі
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ЗНАК БІДИ

Майже опівдні в суботу, 25 
квітня, мешканці непаль-

ської столиці Катманду почули 
спочатку пекельний гул, а по-
тім відчули підземний поштовх 
страхітливої сили. Пізніше 
вчені скажуть, що сила земле-
трусу сягала 7,8 бала, а його 
епіцентр знаходився за 82 кі-
лометри на північний захід від 
Катманду на 12-кілометровій 
глибині. Безжальна й могутня 
стихія вбивала, руйнувала бу-
динки, засипала переляканих 
людей у завалах... Унікальні 
багатостолітні будівлі, поба-
чити які їхали туристи з усього 
світу, миттю перетворювалися 
на купи сміття. Зокрема, в Кат-
манду зруйнована знаменита 
60-метрова вежа Дхарахара, 
що входила до списку всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО. По-
вністю зруйновано й унікальні 
будівлі на площі Дурбар, на 
якій до землетрусу знаходило-
ся 50 древніх храмів різних ві-
ровизнань. Постраждав і зна-
менитий Сваямбунатх (його 
ще називають Мавп’ячим 
храмом), хоч і не настільки, як 
храми на площі Дурбар.

Через деякий час багато-
страждальну непальську зем-
лю трусонуло ще кілька разів. 
На час, коли пишуться ці ряд-
ки, зафіксовано майже 5 з по-
ловиною тисяч смертей, ще 10 
тисяч осіб дістали поранення. 
Повідомляється, що десятки 
людей загинули від земле-
трусу в сусідніх Індії та Китаї. 
Експерти переконують, що за-
гиблих буде ще більше, бо ве-
лика частина тіл знаходиться 
під завалами. Крім численних 
людських жертв, суттєво по-
терпіла й інфраструктура Не-
палу, головним чином регіон 
Катманду.

Столичні шпиталі, які вцілі-
ли від землетрусу, переповне-
ні. В них не вистачає не тільки 
місць, а й ліків. Представники 
ООН стурбовані тим, що в лю-
дей немає прихистку, багато 
поранених проводять по кілька 
діб просто неба, що може ще 
гірше ускладнити стан їхнього 
здоров’я. Погіршення санітар-
них умов загрожує поширен-
ням інфекційних хвороб. По-
страждала не тільки непальська 
столиця, а й багато гірських, 
важкодоступних районів. Ряту-
вальникам і досі складно діс-
татися в гори до тих, хто може 
залишатися там під завалами.

Вчені назвали нинішній зем-
летрус найруйнівнішим у Пів-
денній Азії за останні 80 років, 
оскільки він зачепив не лише 
Непал – підземні поштовхи 
відчувалися в Індії, Бангладеш, 
Пакистані, а також в окремих 
регіонах Китаю. 

Загалом від цього масштаб-
ного землетрусу постраждало 
8 мільйонів осіб, 1,4 мільйона 
з яких бракує харчів. Міжна-
родна допомога почала при-
бувати в країну, але все ще 
відчувається нестача ліків, 
медичного обладнання, їжі, а 
також мішків для тіл загиблих.

Непал та прилеглі регіони 
продовжують відчувати по-
штовхи. Тисячі людей у Кат-
манду проводять ночі під 
відкритим небом, побоюю-
чись нових поштовхів і нових 
руйнувань. У столиці Непалу 
Катманду з›явилися великі на-
метові містечка, в яких пере-
бувають люди, що втратили 
своє житло, або бояться по-
вертатися додому.

«Згідно з попередніми 
підрахунками та на осно-
ві останніх картографічних 
даних щодо землетрусу, від 
поштовхів постраждало вісім 
мільйонів осіб у 39 районах, 
понад два мільйони з них 
проживають у 11 районах, які 

постраждали найбільше», – 
наголошується в останньому 
звіті офісу ООН в регіоні.

Прем’єр-міністр Непалу Су-
шив Койрала виступив зі звер-
ненням до нації, в якому ви-
словив щирі співчуття рідним 
та близьким загиблих унаслі-
док руйнівного землетрусу.

Землетрус стався в розпал 
сезону сходження на Еверест. 
Снігова лавина на Евересті по-
ховала частину базового табо-
ру альпіністів, які готувалися до 
сходження біля основної траси 
на вершину. За оцінками мі-
ністерства туризму Непалу, з 
більш як 1 тисячі альпіністів, які 
перебували в момент початку 
землетрусу на Евересті, при-
близно 400 було іноземців. За 
попередніми даними, загинуло 
18 альпіністів, ще понад 60 осіб 
дістали поранення. Це найбіль-
ші втрати за всю історію схо-
джень на цю найвищу світову 
вершину. У понеділок, 27 квіт-
ня, гелікоптери евакуювали з 
Евересту майже 260 альпіністів, 
які залишалися на схилах гори.

Один з мешканців базового 
табору, розташованому біля 
підніжжя Евересту, випадково 
зафіксував момент, як лавина, 
що зійшла через землетрус у 
Непалі, накриває табір альпі-
ністів. Спочатку на запису на-
віть чути сміх, хтось з альпініс-
тів встиг сказати, що відчуває, 
як під ногами трясеться земля. 
А потім людям стає не до смі-
ху, оскільки наметове містечко 
накриває смертоносна снігова 
стіна.

Майже вся непальська ар-
мія та поліція задіяні в ці дні 
в пошукових та рятувальних 

операціях. Людей, мертвих і 
живих, продовжують діставати 
з-під завалів. Уряд Непалу по-
просив збільшити міжнародну 
допомогу для подолання на-
слідків землетрусу. Чимало 
країн вже оголосили, що від-
ряджають гуманітарну допо-
могу до Непалу – військово-
транспортні літаки з ліками, 
питною водою й харчами. 
Китай, Індія, Франція, Вели-
ка Британія, США, Японія, 
Швейцарія, Ізраїль, Польща, 
Об’єднані Арабські Емірати – 
серед країн, які вже надають 
допомогу Непалу. Посадовці 
зазначають, що Непалу, одній 
з найбідніших країн світу, бра-
кує всього – від ковдр і гелі-
коптерів до лікарів і водіїв.

ООН переказала 15 міль-
йонів доларів на допомогу по-
страждалому від землетрусу 
Непалу. Кошти буде перерахо-
вано організаціям, які допома-
гають забезпечити постраж-
далих в результаті землетрусу 
житлом, ліками, питною водою 
та харчами.

Українська влада намага-
ється зв’язатися з українцями, 
які перебували в Непалі на мо-
мент стихійного лиха. «Щодо 
українців у Непалі, станом на 
29 квітня, в списках 177 осіб, 
з них не виходили на зв’язок 
77», – повідомив речник МЗС 
Євген Перебийніс. Евакуація 
громадян України здійсню-
ється, зокрема, через Індію. 
Президент України Петро По-
рошенко висловив уряду й 

народу Непалу співчуття в 
зв’язку зі стихійним лихом і 
спричиненими ним жертвами, 
а також розпорядився виділи-
ти літаки для евакуації україн-
ців, які на момент землетрусу 
опинилися в Непалі.

Марія Вербовська – одна з 
більш як півтори сотні україн-
ців, яка на власні очі бачила 
трагедію в Непалі. Два місяці 
тому з нареченим вона приїха-
ла до Катманду, подорожуючи 
Південно-Східною Азією. Від-
тоді готувалися до сходження 
в Гімалайські гори. У день зем-
летрусу Марія, як і сотні інших 
туристів, гуляла історичним 
центром Катманду. Каже, коли 
асфальт під ногами захитався, 
люди здійняли паніку. Марія з 
друзями вибігли на відкриту ді-
лянку – перехрестя, щоб вбе-
регтися від уламків будівель, 
що посипалися на голови.

Врятуватися від трагедії 
вдалося й батьку Марії – Іго-
рю Вербовському. Він всьо-
го за три години до перших 
підземних поштовхів вилетів 

з летовища в Катманду. Піс-
ля тривожних новин чоловік 
зв’язався з донькою і з’ясував, 
що Марії доводиться ночувати 
на вулиці через загрозу по-
вторних поштовхів, перебувати 
у будь-якій будівлі небезпечно. 
Крім того, ситуація з харчами 
напружена, крамниці та супер-
маркети в Катманду зачинені, 
деякі з них відчинилися лише 
через два дні після трагедії.

Дороги, що ведуть з міль-
йонного Катманду, нині 
вщерть забиті людьми, які на-
магаються спіймати автобус 
або попутне авто. Величезні 
черги з охочих залишити не-
безпечну зону вишикувалися 
й на місцевому летовищі, яке 
також зазнало руйнувань.

Світ висловлює співчут-
тя народу Непалу в зв’язку зі 
страхітливим стихійним лихом, 
що спіткало його. В пам’ять 
про загиблих у ці дні лунають 
церковні дзвони по всій пла-
неті. А в самому Непалі, пе-
реважна більшість населення 
якої сповідує індуїзм, ховають 
загиблих.

Кожний непальський індуїст 
мріє, щоб в останню дорогу 
його провели в священному 
храмі Пашупатінатхе, хоч міс-
це для поховального ритуалу є 
при кожному храмі, що стоїть 
на березі річки. Після ритуалу 
прощання в храмі рідні-чолові-
ки на ношах відносять небіжчи-
ка на гхатамі – кам’яний май-
данчик для кремації, на якому 
заздалегідь розводять погрі-
бальну ватру. Підпалити її може 
тільки син померлого, тому від-
сутність в родині синів вважа-
ється в непальців страхітливим 
нещастям. Але в ці дні немає 
кому підпалити погрібальну ва-
тру багатьох загиблих, бо ра-
зом з батьками ховають і синів. 
І люди різних національностей 
та віровизнань підносять в ці дні 
свої молитви до Всевишнього 
зі словами: «Допоможи цьому 
народові, Господи! Загой його 
рани й віднови життя!».

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети» 
Фото АР

БІЛЬ І СЛЬОЗИ КАТМАНДУ
У ці дні вся планета солідарна з непальським народом, співпереживаючи біль його втрат

Горе й сльози Катманду

Це все, що залишилося від знаменитої 60-метрової вежі Дхарахара в 
Катманду, занесеної до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКо
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МІжНАРОДНА ПАНОРАМА

НАКАЗ ПРО КАПІТУЛЯцІЮ 
НАцИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ 

ПРОДАДУТЬ З АУКцІОНУ  
В НЬЮ-ЙОРКУ

У Нью-Йорку з аукціону 
про дадуть телеграму, 

якою останній лідер нацист-
ської Німеччини Карл Деніц 
повідомив командувача вій-
ськово-повітряних сил Німеч-
чини (Люфтваффе) Роберта 
фон Грейма про капітуляцію. 
Документ оцінюється в 20-30 
тисяч доларів.

Адмірал Карл Деніц став 
головнокомандувачем і кан-
цлером Німеччини після 
смерті Адольфа Гітлера. 7 
травня 1945 року з військо-
во-морської бази у північно-
західній частині Німеччини 
він доручив своєму пред-
ставникові підписати угоду 
про капітуляцію. У той же 
день Деніц надіслав теле-
граму командувачу авіації 
фельдмаршалу Роберту фон 
Грейму, яку той отримав 
ввечері 8 травня. У телеграмі 
йшлося про повне припинен-
ня вогню з 1-ї години ночі 9 
травня 1945 року.

У телеграмі адмірал пояс-
нив: «Це необхідно з метою 
запобігання повного зни-
щення певних частин фрон-
ту, що очікується найближ-
чим часом, і для порятунку 
якомога більшої кількості на-
селення Німеччини».

Роберта фон Грейма за-
тримали американські сол-

дати в районі Праги, те-
леграму знайшли у його 
портфелі. Далі фельдмарша-
ла хотіли передати польовій 
прокуратурі, але він встиг 
вчинити самогубство, при-
йнявши цианід.

Офіцер, який допитував 
фон Грейма, залишив теле-
граму собі на пам’ять. Нині її 
продає приватний колекціо-
нер.

За матеріалами 
зарубіжної преси до друку 
підготував Хома Мусієнко

 Фото Reuters

ВІЧНИЙ НАЗАРБАЄВ

Центральна виборча комісія 
(ЦВК) Казахстану оголо-

сила 75-річного Нурсултана 
Назарбаєва переможцем до-
строкових президентських ви-
борів, що відбулися в неділю, 
26 квітня. За даними ЦВК, за 
кандидатуру Назарбаєва про-
голосувало 97,75% виборців, 
які взяли участь у виборах. Су-

перники Назарбаєва на вибо-
рах – комуніст Тургун Сиздиков 
та самовисуванець Абельгазі 
Кусаінов – отримали відповідно 
1,6 та 0,7 відсотка голосів ви-
борців.

Іноземні спостерігачі ствер-
джують, що президентські 
вибори в Казахстані, в якому 
немає навіть паростків грома-
дянського суспільства, – це 
відвертий фарс, під час яко-
го слухняна, зомбована юрба 
в черговий раз проголосила 
своїм султаном диктатора, 
який вже 25 років поспіль пра-
вить Казахстаном.

29 квітня Н.Назарбаєв офі-
ційно вступив на посаду пре-

зидента. Церемонія інавгурації, 
яка транслювалася в прямому 

ефірі республіканських телека-
налів, відбувалася в урочистій 

обстановці в палаці Незалеж-
ності, розташованому біля го-
ловної площі країни – Козак Елі.

Минулого року Паризький 
геополітичний центр удостоїв 
Н.Назарбаєва ганебним зван-
ням «Диктатор року». Окрім 
першого й єдиного казахстан-
ського президента, до фіналу 
на здобуття цього звання ви-
йшли ще один чинний дик-
татор – президент Зімбабве 
89-річний Роберт Мугабе, а 
також три повалених народа-
ми узурпатора влади – колиш-
ній президент Тунісу Бен Алі, 
екс-президент Єгипту Госні 
Мубарак та колишній прези-
дент Гаїті Жан-Клод Дювальє.

МІжНАРОДНИЙ СКАНДАЛ  
ПІСЛЯ СТРАТ В ІНДОНЕЗІЇ 

Страта восьми наркоторгов-
ців в Індонезії спричини-

ла дипломатичний скандал за 
участю одразу кількох кран, чиї 
громадяни були серед засу-
джених.

Австралія відкликала з Джа-
карти свого посла, не виклю-
чає подібного кроку й Брази-
лія.

Серед розстріляних в‘язнів 
– двоє австралійців. Австралія 
неодноразово закликала Індо-
незію помилувати Еднрю Чана 
та Мурана Сукумарана, але 
прохання були проігноровані.

«Ці страти – це жорстоко й 
безглуздо. Жорстоко – тому 
що Еднрю Чан та Муран Суку-
маран провели в тюрмі майже 
десять років. Безглуздо – тому 
що обидва ці молоді австра-
лійці були реабілітовані ще під 
час їхнього ув‘язнення,» – за-

явив австралійський прем‘єр-
міністр Тоні Еббот.

Також серед страчених – гро-
мадяни Нігерії, Гани, Бразилії та 
самої Індонезії. Разом з ними 
мали розстріляти й філіпінку 
Джейн Велозо, однак її страту 
відклали через додаткове роз-

слідування справи. З цього при-
воду в Манілі відбулася демон-
страція на підтримку жінки.

Індонезія має одне з най-
суворіших у світі законодавств 
щодо покарання за наркотор-
гівлю. Суворіше за це карають 
тільки в комуністичному Китаї.

БАНДИТИ З «БОКО ГАРАМ»  
ТА ЇХНІЙ «ГАРЕМ»

У Нігерії урядові війська роз-
били 28 квітня велике угру-

пування радикальної ісламіст-
ської терористичної організації 
«Боко Гарам», звільнивши з 
полону ісламістів 200 дівчат і 
93 молоді жінки. Військовики 
з’ясовуватимуть, чи є серед 
них учениці гімназії з міста Чи-
бок (штат Борно), матері яких 
чекають на своїх доньок. Наразі 
ж вони не можуть підтвердити, 
що серед звільнених бранок є 
дівчата, викрадені рік тому з 
цієї гімназії. 

Нігерійські військовики про-
вели операцію в лісах побли-
зу міста Самбис на північному 
сході країни. За словами пред-
ставника армії Нігерії генерал-
лейтенанта Кріса Олуколаде, 
військові знищили три табори 
ісламістів. Деяких з дівчат в 
ході операції було поранено. 

У середу, 29 квітня, звіль-
нених дівчат і жінок почали 
перевіряти, щоб з’ясувати, по-

лонянки вони чи дружини вби-
тих бойовиків, як довго вони 
перебували в полоні і чи є в 
них діти.

17 жовтня минулого року 
більш як 100 бойовиків «Боко 
Гарам» були знищені нігерій-
ськими урядовими військами в 
бою на півночі Камеруна. Після 

цього влада Нігерії домовила-
ся з «Боко Гарам» про припи-
нення вогню та про звільнення 
більш як 200 школярок-стар-
шокласниць, захоплених бойо-
виками в християнському місті 
Чибок. Однак дівчат, яких бо-
йовики утримували як свій «га-
рем», так ніхто й не відпустив.

 Нурсултан Назарбаєв – довічний президент Казахстану

Нігерійські батьки чекають повернення своїх доньок, захоплених в 
«гареми» бойовиків «Боко Гарам»

У ці дні австралійці поминають страчених в Індонезії своїх 
співвітчизників – Еднрю Чана та Мурана Сукумарана

телеграма наступника Гітлера адмірала Карла Деніца командувачу 
Люфтваффе роберту фон Грейму про капітуляцію
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ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

Революція Гідності, коли вона на-
брала сили й масштабу, стави-

ла на меті насамперед зруйнуван-
ня системи, базованій на такому 
потворному явищі в нашій новітній 
історії як олігархат. Якщо коротко 
й спрощено, то олігархат в україн-
ському варіанті – це купка хитрих, 
підлих і підступних хапуг-пройдис-
вітів, яка узурпували те, що нале-
жало всім, і з допомогою політич-
них важелів намагається якомога 
довше зберегти такий порядок.

Під час Революції Гідності, зда-
валося, що олігархат приречений, 
бо очевидність його негативного 
впливу на суспільне життя була 
явною навіть для школярів. Але 
сталося щось дивовижне – замість 
того, щоб демонтовувати після 
революції олігархічний лад, укра-
їнський народ обрав своїм новим 
президентом одного з олігархів, 
врятувавши таким чином систему 
від демонтажу, позаяк президент-
олігарх ніколи не спилюватиме су-
чок, на якому сидить.

«Атака на Ігоря Коломойсько-
го» активізувала дискусії з при-
воду того, що саме відбувається в 
постреволюційній Україні: початок 
процесу деолігархізації чи новий 
переділ сфер впливу. Усунення від 
влади Віктора Януковича рік тому й 
обрання президентом Петра Поро-
шенка різко посилили роль олігар-
хів у житті країни. Інакше й не мо-
гло бути в умовах, коли зберігався 
сформований ними старий парла-
мент і залишалися недоторканними 
їхні економічні, політичні та медійні 
активи. Таким чином, система за-
лишилася майже недоторканною, 
а через ослаблення держави та 
зростання зовнішньої загрози роль 
олігархів тільки посилилася. Однак, 
в середині самого олігархату поча-
лися тектонічні зрушення. 

В результаті перемоги на пре-
зидентських виборах стрімко 
зросла політична вага Петра По-
рошенка. Активність у протидії 
сепаратизму та захисті країни від 
російської агресії посилила позиції 
тодішнього глави Дніпропетров-
ської ОДА Ігоря Коломойського, 
який дедалі більше претендував на 
роль «віце-короля Південного Схо-
ду». Тим часом поступово слабли 
позиції фаворитів попереднього 
режиму – заарештованого у Відні 
Дмитра Фірташа й особливо Ріна-
та Ахметова. Останній у країні став 
асоціюватися з підтримкою сепа-
ратистів, утратив значну частину 
активів і прибутків унаслідок анексії 
Криму та бойових дій на Донбасі. 
Дедалі менш затишно почуваєть-
ся Віктор Пінчук, який традицій-
но мав складні стосунки з Ігорем 
Коломойським. Водночас значно 
активнішими в політичному й еко-
номічному житті країни стали Ігор 
Єремеєв та Костянтин Григоришин. 
Традиції української олігархії пе-

редбачали використання малопо-
мітних важелів впливу на владу для 
отримання преференцій і доступу 
до державних активів та грошо-
вих потоків. Проте поведінка Ігоря 
Коломойського вийшла за межі 
відповідної парадигми: він став пу-
блічно й демонстративно виявля-
ти зневагу до офіційних інститутів 
влади, вдаватися до погроз рей-
дерськими захопленнями держав-
них активів.

Фактично Коломойський не ба-
жав визнати владу Порошенка як 
глави держави, і це як усередині 
країни, так і назовні ставило пи-
тання про її керованість. Причому 
Ігор Валерійович, на відміну від 
інших олігархів, володів ще й ре-
сурсом добровольчих батальйонів 
і постійно погрожував можливістю 
їх використання для захисту своїх 
бізнес-інтересів. За цих обставин 
приборкання норовливого магна-
та стало питанням виживання для 
глави держави, і його підтримали в 
цьому Захід та інші олігархи.

Отже, ситуацію з Коломой-
ським варто розглядати як еле-
мент боротьби не з олігархічною 
системою взагалі, а, швидше, з 
одним її представником, який 
спробував стати над правилами, 
чим їй-таки і створив загрозу. 
Іншим очевидним мотивом на-
ступу на старих олігархів є усу-
нення їх від «розпилу» прибутків 
державних підприємств, пере-
важно монополій. Це було по-
мітно як у випадку Укрнафти, під 
час конфлікту з Коломойським, 
так і у відносинах влади з таки-
ми українськими олігархами, як 
Дмитро Фірташ чи Рінат Ахме-
тов. Перший торік утратив контр-
оль над раніше «орендованими» 
державними Іршанським та Віль-
ногірським ГЗК, продукція яких 
продавалася за заниженими ці-
нами, а останнім часом зіштов-
хнувся зі спробами позбавити 
його облгази набутих у 2012 році 
розподільчих газових мереж. 
Ахметов утратив значну частину 
державних дотацій за «зеленим 
тарифом», який зменшили вдві-
чі, змушений був поступитися 
монополією в експорті електрое-
нергії, так і не зміг пролобіювати 
фінансування коштом ДП «Енер-
горинок» своїх енергогенерую-
чих потужностей на захоплених 
терористами територіях.

Але й тут дуже важливо, щоб 
зрушення завершилися не просто 
зміною персоналій, які живлять свій 
особистий інтерес, паразитуючи на 
державних компаніях, а реальним 
надходженням/збереженням до-
даткових коштів у останніх та дер-
жавному бюджеті. Наприклад, під 
час скандалу з Укртранснафтою 
представники команди Коломой-
ського почали відверто вказувати 
на те, що підприємства, на яких до-
недавна живився Фірташ, зокрема 
Вільногірський ГЗК, і далі працюють 
за корупційними схемами, але те-
пер від цього свою частку отриму-
ють прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк та його сірий кардинал Микола 
Мартиненко. Ласі шматки енерге-
тичного ринку та привабливі акти-
ви, які втратили або можуть най-
ближчим часом утратити Фірташ 
та Ахметов, або вже дістались, або 
мають дістатися російському олі-
гарху Костянтинові Григоришину. 
Натомість наразі не йдеться про 
подолання монополізму олігархів як 

такого, а тим більше про позбав-
лення їх впливу на державну полі-
тику, який вони чинять через своїх 
депутатів чи навіть цілі політсили в 
парламенті й місцевих радах, влас-
них ставлеників у ключових для 
регулювання тих чи інших секто-
рів економіки державних органах, 
тощо.

Той-таки Коломойський до 
останнього блокував, наприклад, 
набуття чинності угоди про відкри-
те небо з ЄС, що загрожувала його 
монопольним позиціям на ринку 
авіаперевезень. І тут досі нічого не 
зроблено для виправлення ситуа-
ції. Зберігається тотальна монопо-
лізація енергетичного сектору кра-
їни олігархами, зорієнтованими на 
Росію – ворога, зокрема й в енер-
гетичній війні: понад 70% обл– та 
міськгазів належать Фірташу, 30% 
виробництва електроенергії та по-
над 70% видобутку вугілля – ДТЕК 
Ріната Ахметова. Остання контр-
олює і майже третину постачання 
електроенергії кінцевим спожи-
вачам через свої обленерго, най-
більші з яких Київенерго та Дніпро-
енерго. Низка обленерго належить 
уже згаданому російському олігар-
ху Костянтину Григоришину.

Останнім часом стали поміт-
ними нові фаворити, які стрімко 
нарощують свою частку в най-
більш прибуткових і стратегічних 

ринках країни завдяки впливу у 
вищих ешелонах влади. Йдеться 
про групу волинського олігарха 
Ігоря Єремеєва, якого вважають 
основним конкурентом Коломой-
ського на ринку нафтопродуктів, і 
про того ж таки Костянтина Григо-
ришина. Ці двоє за своєю роллю, 
схоже, можуть незабаром стати 
аналогами Фірташа й Ахметова в 
часи Януковича.

Співвласник групи «Континіум» 
Ігор Єремеєв як у попередньому, 
так і нинішньому складі парламен-
ту має власну депутатську групу, 
яка раніше формально, а зараз 
фактично належить до правля-
чої коаліції. Андрій Пивоварський, 
його креатура, став одним із міні-
стрів нинішнього уряду, а сама гру-
па «Воля народу» дуже часто голо-
сує синхронно з коаліцією, іноді 
допомагаючи компенсувати брак 
дисципліни в її лавах. В оточенні 
Ігоря Коломойського не прихову-
ють конфлікту з групою Єремеє-
ва, зацікавленість тієї у витісненні 

менеджменту Ігоря Валерійовича 
з Укртранснафти та Укрнафти й 
навіть називають цей мотив ви-
значальним у нещодавньому про-
тистоянні. Єремеєва вважають 
близьким до Ігоря Кононенка, біз-
нес-партнера й давнього товари-
ша президента Порошенка.

Проте значно більше на увагу 
заслуговує постать іншого ниніш-
нього фаворита – російського олі-
гарха Костянтина Григоришина. 
Саме його креатурою вважаєть-
ся призначений за квотою БПП 
міністр енергетики Володимир 
Демчишин. Нещодавно депутат 
Верховної Ради від партії «Само-
поміч» Лев Підлісецький звинува-
тив Григоришина в тому, що він 
установив тотальний контроль над 
оператором об’єднаної енерго-
системи України держкомпанією 
«Укренерго» і здійснює там повну 
заміну кадрів «аж до начальників 
відділів». Із підступами Григори-
шина ЗМІ пов’язували також зрив 
контрактів на постачання півден-
ноафриканського вугілля для по-
треб українських державних ТЕС 
торік восени.

Є підстави остерігатися, що 
постать Григоришина може ста-
ти для президента Порошенка 
тим самим, що й фігура Фірташа 
свого часу для Віктора Ющенка. 
Григоришин і Порошенко – дав-

ні бізнес-партнери. Колись вони 
навіть разом намагалися вику-
пити контрольний пакет акцій 
телеканалу «Інтер» у Ігоря Плуж-
никова, а від 2007 року спільно 
контролювали Севастопольський 
морський завод. Тобто, саме че-
рез Григоришина Кремль може 
здійснювати м’який вплив на По-
рошенка, як колись через Фірта-
ша на Ющенка, ангажуючи його 
привабливими бізнес-схемами, 
які прив’язуватимуть Україну до 
Росії. Першими такими приклада-
ми можна вважати контракти на 
постачання з РФ вугілля та елек-
троенергії, укладені минулої зими.

І нікого не мають вводити в ома-
ну ті факти, що свого часу Костян-
тина Григоришина називали серед 
основних спонсорів Помаранчевої 
революції, що він є вихідцем із 
Запоріжжя, а левова частка його 
активів міститься в Україні («Енер-
гетичний стандарт», в управлінні 
якого перебувають низка обле-
нерго, Укррічфлот, Запорізький за-

вод надпотужних трансформаторів 
«Супер», Запоріжтрансформатор, 
Сумське машинобудівне науко-
во-виробниче об’єднання ім. М.В. 
Фрунзе та ін.). Попри своє укра-
їнське походження, Григоришин 
є типовим російським олігархом, 
перспективи якого залежать на-
самперед від його зручності й ко-
рисності для Кремля. Сам він не 
лише громадянин РФ за паспор-
том, а й проживає в Москві, його 
бізнес тісно пов’язаний з росій-
ськими державними компаніями, 
де він має розгалужені зв’язки 
(Газпром, електроенергетична 
компанія «Интер РАО ЕЭС» та ін.).

Принаймні два українські олі-
гархи можуть незабаром запусти-
ти амбітні політичні проекти, голов-
ною метою яких буде усунення від 
влади нинішньої коаліції або при-
наймні її основних дійових осіб.

В оточенні Коломойського не 
приховують намірів узяти реванш 
за поразку і приниження. Там ка-
тегорично відкинули наміри гри в 
сепаратизм, але активізації участі в 
політичній боротьбі слід таки чека-
ти. До цього заохочує закономірне 
розчарування частини громадян у 
політичних силах правлячої коа-
ліції, насамперед президентській 
та прем’єрській. Під впливом про-
гнозованого погіршення соціально-
економічної ситуації в країні можна 
очікувати наростання цієї негатив-
ної для влади тенденції. Водно-
час переорієнтація розчарованого 
електорату на Опозиційний блок, 
найімовірніше, буде мінімальна. 
Його рейтинг якщо й зростатиме, 
то насамперед завдяки активіза-
ції пасивного на минулих виборах 
традиційного виборця ПР та/або 
КПУ.

Таким чином, ті, хто думав, що 
перемога Революції Гідності озна-
чає кінець олігархату, жорстоко 
прорахувалися. Олігархат живий, 
він лише змінює, немов хамелеон, 
своє забарвлення. Про його оста-
точне знищення можна буде гово-
рити тільки тоді, коли на головних 
постах у державі сидітимуть люди, 
які не тільки не замарані прина-
лежністю до олігархату, а щиро 
ненавидять цю гідру, яка не дає й 
не дасть, доки буде живою, Україні 
встати з колін. 

олесь олексієнко
«тиждень»

Колаж bignewsnetwork.com

ГІДРА ПІДВИДУ «ОЛІГАРХАТ» 

олігархи ніколи не підуть на демонтаж існуючої нині системи, оскільки тільки вона гарантує їм гроші і владу
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В УКРАЇНІ

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ 
ЛИШАТИМУТЬСЯ 

ЧИННИМИ

Євросоюз та Україна за підсум-
ками самміту, який відбувся 

27 квітня в Києві, ухвалили спільну 
заяву, що торкається питання ро-
сійської агресії. Про це повідомив 
президент України Петро Поро-
шенко у виступі для преси за під-
сумками самміту.

«Ми спільно закликали до не-
гайного звільнення всіх незаконно 
затриманих заручників, включаючи 
нашу героїню Надію Савченко», – 
розповів він про цей документ. «В 
спільній заяві ми підтвердили не-
змінність політики Євросоюзу в пи-
танні санкцій проти Російської Фе-
дерації», – наголосив Порошенко.

Як відомо, поточна санкцій-
на політика ЄС передбачає, що 
санкції може бути повністю знято 
лише в разі повернення анексова-
ного Криму. За умови виконання 
Мінських угод санкції можуть бути 
лише дещо послаблені. А в разі їх 
невиконання (навіть за збережен-
ня поточної безпекової ситуації) 
санкції буде посилено.

Президент Європейської Ради 
Дональд Туск додав, що в спіль-
ній заяві сторони закликали до 
відведення озброєння незаконних 
збройних формувань.

ОТРУЙНЕ НАСІННЯ 
«РУССКОЙ ВЕСНЫ»

Для Одеси, Дніпропетровська, 
Запоріжжя, Херсона та Мико-

лаєва готувалася доля «ДНР» та 
«ЛНР». Про це під час зустрічі з 
ветеранами Другої світової війни, 
учасниками АТО та волонтерами 
заявив 27 квітня президент Петро 
Порошенко.

«Миколаїв став надійним фор-
постом України на півдні. Навіть 
не віриться, що рік тому тут ще 
намагалися посіяти отруйне на-
сіння «Русской весны», – зазначив 
він. За словами президента, для 
Одеси, Дніпропетровська, Запо-
ріжжя, Херсона та Миколаєва «го-
тувалася доля так званих «ДНР» 
та «ЛНР», де нині панують терор, 
безправ’я, насильство, тисячі за-
гиблих і сотні тисяч біженців, 
розграбовані банки та зупинені 

підприємства, людей позбавлено 
зарплат і пенсій».

«Вони й нині не полишають цих 
спроб. Кожного дня ми перекри-
ваємо канали, якими з Росії нама-
гаються експортувати тероризм 
в Україну», – підкреслив Поро-
шенко. При цьому він повідомив, 
що нещодавно СБУ проводила 
операцію затримання терорис-
тичного угрупування, яке готувало 
вбивства політичних діячів, терак-
ти та підриви громадських масо-
вих зібрань.

ЗА ЧАС ПРАВЛІННЯ 
ЯНУКОВИЧА ДЕРЖБОРГ 

УКРАЇНИ ЗРІС  
НА 70 ВІДСОТКІВ

За часів режиму екс-
президента Віктора Януко-

вича держборг України зріс з 
46 до 78 мільярдів доларів. Про 
це 27 квітня заявила міністр фі-
нансів України Наталія Яресько. 

«При режимі клептократії Яну-
ковича держборг України зріс до 
78 мільярдів доларів», – сказала 
вона. При цьому, за її словами, 
держборг вже вдалося скоротити 
на 20%, проте через девальва-
цію гривні розмір обслуговування 
цього боргу для країни, що пере-
буває у стані війни, є надзвичайно 
великим і становить 13% ВВП.

Також Яресько підкреслила, 
що в таких умовах реструктури-
зація боргу є вкрай необхідною 
і має включати не тільки продо-
вження боргу, а й зменшення 
ставки і його номінальної суми, 
щоб з 2020 року держборг не пе-
ревищував 71% ВВП, а його об-
слуговування – 10% ВВП.

МИХАЙЛО ЄЖЕЛЬ – 
ПОСОЛ-ЗЛОДІЙ

Посла України в Республіці Біло-
русь Михайла Єжеля буде від-

кликано. Про це 25 квітня заявив 
під час брифінгу на Миколаївщи-
ні президент України Петро Поро-
шенко. 

«Мною прийнято рішення про 
його відкликання. Нині готуються 
відповідні документи та подання», 
– заявив Порошенко. 

Як відомо, Генпрокуратура 
пред’явила підозру екс-міністру 
оборони Михайлу Єжелю в рам-
ках розслідування кримінальних 
проваджень, що стосуються зни-
щення тилового забезпечення 
Збройних сил України. М.Єжель 
був міністром оборони з берез-
ня 2010 до лютого 2012 року. Ще 
в 2013 році при владі Януковича 
генпрокуратура вважала, що мож-
ливий збиток від розпоряджень 
екс-міністра може становити 46,7 
мільйона гривень.

Днями Міністерство закор-
донних справ України виступило 
із пропозицією відкликати посла 
України в Білорусі М.Єжеля й 
звільнити його із займаної поса-
ди.

У Генрокуратурі повідомили, 
що розшукують Єжеля як під-
озрюваного у справі про роз-
трату державних грошей, але він 
втік до Білорусі. Нещодавно біло-
руська прокуратура відмовилась 
відповідати на запит української 
генпрокуратури стосовно того, чи 
справді екс-міністр оборони часів 
Януковича Михайло Єжель ліку-
ється в Мінську. 

ЧОРНОБИЛЬ  
ЗНОВУ ГОРИТЬ

Лісова пожежа, що виникла 28 
квітня на території спеціаль-

ного комбінату «Чорнобильська 
пуща» в зоні відчуження, є на-
ймасштабнішою з 1992 року, про-
те ситуація контрольована. Про це 
заявив прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк журналістам на 
летовищі «Жуляни» (Київ) після 
повернення із зони пожежі.

«Ситуація контролюється, але 
це найбільша пожежа з 1992 року 
– горить щонайменше 400 гекта-
рів лісу. Такого масштабу пожежі 
у нас давно не було», – сказав він 
і додав, що ситуація не критична: 
«До самої станції від лінії вогню 
майже 20 кілометрів. Наша Держ-
служба з НС там активно працює, 
щоб запобігти поширенню поже-
жі; радіоактивний фон від пожежі 
не змінився».

У свою чергу, заступник дирек-
тора департаменту реагування на 
надзвичайні ситуації Держслужби 
України з надзвичайних ситуацій 
Микола Чечоткін не виключив, що 
причиною пожежі в зоні відчужен-
ня ЧАЕС міг бути підпал. Він пояс-
нив свою версію наявністю окре-
мих осередків займання. Разом з 
тим, Чечоткін зазначив, що версія 
необережного поводження з вог-
нем також не виключається.

Глава МВС Арсен Аваков пові-
домив 29 квітня, що ціною геро-
їчних зусиль пожежників пожежу 
довкола Чорнобильської АЕС вда-
лося повністю погасити.

УКРАЇНОФОБ,  
ЯКИЙ ЗБИРАВ БАГАТСТВА 

НА ЗЕМЛІ

Під час обшуку в будинку Оле-
га Калашнікова, якого застре-

лили 15 квітня біля його будинку 
на Подолі в Києві, знайшли ве-
лику суму грошей і цілу колекцію 
елітних рушниць. У гаражі вбито-
го українофоба стояли новісінькі 
Mercedes-Benz G55, Aston Martin 
та Rolls-Royce, загальна вартість 
яких сягає сотень тисяч доларів.

Гроші Калашніков чомусь збері-
гав посеред книжок у конвертах (по 
1-2 тисячі доларів у кожному). По 
всій хаті були розвішені дорогезні 
рушниці, наприклад, марки Benelli.

Слідчі винесли з будинку кіль-
ка картонних ящиків та портфель, 
відмовившись розкривати журна-
лістам інформацію про їхній вміст.

Олег Калашніков – колишній 
офіцер Радянської армії й колиш-
ній народний депутат від Партії 
регіонів, головний організатор 
Антимайдану та побиття «тітуш-
ками» мирних демонстрантів під 
час Революції Гідності. Ще ра-
ніше, 12 липня 2006 року, група 
людей з Партії регіонів, головним 
серед яких був Олег Калашні-
ков, завадила роботі телевізійної 
групи СТБ під стінами Верховної 
Ради. Вони силоміць відібрали ка-
сету у знімальної групи СТБ і бру-
тально побили журналістів.

ВІДПОВІДЬ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ ПУТІНУ

Голова Верховної Ради України 
Володимир Гройсман підписав 

рекомендацію українського пар-
ламенту Раді національної безпеки 
й оборони (РНБО) про введення 
персональних санкцій проти росі-
ян, причетних до незаконного аре-
шту й утримання у в’язниці укра-
їнської льотчиці Надії Савченко. 
Санкції пропонується ввести проти 
35 осіб, включно з президентом 
Росії Володимиром Путіним.

У рекомендації Верховної Ради 
наголошується: «Метою й завдан-
ням ухвалення даної постанови є 
звернення до президента Росій-
ської Федерації із закликом дотри-
мання Мінських угод й звільнення 
незаконно утримуваного народного 
депутата України VІІІ скликання Надії 
Савченко та інших громадян Украї-
ни, яких було взято в полон, всупе-
реч їхньому бажанню перевезено 
на територію Росії й ув’язнено».

Окрім Путіна, до санкційного 
списку увійшли директор ФСБ 
Росії О.Бортніков, перший за-
ступник адміністрації президента 
В.Володін, голова Слідчого ко-
мітету Росії О.Бастрикін, офіцій-
ний представник цього відомства 
В.Маркін, помічник президента 
В.Сурков та ін.

В.ГОНТАРЄВА: 
«ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
ДОСЯГЛА СВОГО ДНА»

Нині економіка України досягла 
свого «дна», але, починаючи з 

другого кварталу 2015 року, очіку-

ється поступове відновлення еко-
номічної активності, повідомляєть-
ся на веб-сторінці Національного 
банку України (НБУ) з посиланням 
на виступ його голови Валерії Гон-
таревої під час симпозіуму в Киє-
ві, який відбувся 25-26 квітня.

За інформацією НБУ, відновлен-
ня економіки очікується насампе-
ред за рахунок позитивного впливу 
чистого експорту й використання 
виробничих потужностей. Також у 
другому кварталі очікується деяке 
пожвавлення споживчого та інвес-
тиційного попиту.

Голова НБУ нагадує, що в ці-
лому за 2015 рік очікується зни-
ження реального ВВП на 7,5% у 
річному вираженні. Водночас НБУ 
прогнозує відновлення зростання 
ВВП в 2016 році, в тому числі його 
зростання за рік на 3%.

На думку голови НБУ, хоча 

процес реформ дуже складний, 
головне, що його запущено. «Точ-
ку неповернення ми вже пройшли 
– 2014 рік став для України і для 
всього українського народу пере-
ломним», – відзначила Гонтарева.

Як відомо, падіння ВВП України 
в 2014 році порівняно з попере-
днім роком (без урахування оку-
пованого Криму та частини зони 
АТО) становило 6,8%.

НА БУКОВИНІ ВІДКРИЛИ 
ПОГРУДДЯ ДМИТРОВІ 

ГНАТЮКУ

У Мамаївцях Чернівецької області 
– рідному селі народного артис-

та України Дмитра Гнатюка, якому 
нещодавно виповнилося 90 років, 
відкрили пам’ятник-погруддя ви-

датному співакові.  Погруддя вста-
новили біля корпусу, у якому плану-
ється розміщення музичної школи. 
Її назвуть на честь народного ар-
тиста України Дмитра Гнатюка. Ав-
тор погруддя – відомий український 
скульптор Валентин Зноба.

«Важливо, що погруддя Дми-
трові Гнатюку відкривається за 
його життя. Дмитро Гнатюк пока-
зав світові Україну в найкращому 
світлі. Він – видатний народний 
дипломат. Ми ніколи не забуде-
мо, як звучить з його вуст україн-
ська пісня», – сказала на відкрит-
ті пам’ятника голова управління 
культури Чернівецької ОДА Віра 
Китайгородська. Під час відкриття 
погруддя гості свята прослухали  
професійну гру оркестру, який 
складається з талановитих учнів 
музичної школи Мамаївців. Також 
на честь Дмитра Гнатюка присутні 
заспівали «Многая літа».

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій
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«Нової газети» в Америці

Президентська кампанія Гіл-
ларі Клінтон може закінчити-

ся, так і не почавшись, у зв’язку 
зі скандалом після публікації в 
газеті The New York Times від 
23 квітня 2015 року журналіст-
ського розслідування, передру-
кованого з книги Clinton Cash 
відомого журналіста Пітера 
Швейцера, який живе з дружи-
ною Рейчел й двома дітьми на 
Флориді.

Книга не стала громом се-
ред ясного неба. Повідомлення 
про те, що в 2015 році Harper 
Collins, одне з найбільших аме-
риканських видавництв, публі-
куватиме розвінчувальну книгу, 
повна назва якої Clinton Cash: 
The Untold Story of How and 
Why Foreign Governments and 
Businesses Helped Make Bill and 
Hillary Rich («Гроші Клінтонів: 
нерозказана історія про те, як 
і чому іноземні уряди й компа-
нії допомогли зробити Білла й 
Гілларі багатими»), «висіло» в 
світовій павутині ще з минуло-
го року. 186-сторінкове розслі-
дування походження й природи 
пожертв до Фонду Клінтона іно-
земними суб’єктами деякі засо-
би масової інформації (The New 
York Times, Washington Post, Fox 
News) отримали як «сигнальний 
примірник» ще до виходу книги 
в світ і розцінили її по-різному. 
Друкувати наважилися не всі, 
засумнівавшись у доказовій базі 
розслідування Швейцера.

23 квітня The New York Times 
нагадала, що в 2010 році Держ-
департамент та інші відомства 
США дозволили «Росатому» 
придбати 51 відсоток акцій ком-
панії Uranium One з активами в 
Казахстані та США. «У той час, 
як росіяни прагнули отрима-
ти контрольний пакет урано-
вої компанії, на рахунок Clinton 
Foundation раптом потекли гро-
ші», - написала The New York 
Times. 

У публікації йдеться про при-
четність Гілларі Клінтон, колиш-
нього держсекретаря США, яка 
обіймала цю посаду протягом 
2009-2013 років, до прода-
жу російському провладному 
агентству «Росатом» канадій-
ської компанії Uranium One, яка 
управляла урановими копальня-
ми в Сполучених Штатах. Час-
тина інвесторів в Uranium One 
переказала пожертви до до-
брочинного фонду Клінтонів під 
час продажу компанії між 2008 
і 2010 роками за допомогою 

Френка Джустри, канадійського 
гірничодобувного магната. Він 
став найбільшим донором Фон-
ду в той час, як обіймав посаду 
голови компанії, що володіла 
Uranium One. 

«Росатом» викупив акції з 
30-відсотковою надвишкою 
до ринкового курсу. Й таким 
чином, з 2013 року провлад-
на російська компанія почала 
контролювати 20 відсотків по-
тужностей уранового виробни-
цтва США, стверджує видання 
Bloomberg.

Коли в 2010 році канадійці 
вирішили продати свою компа-
нію російському держмонопо-
лісту «Росатом», угоді знадобив-
ся дозвіл американської влади, 
в тому числі Державного де-
партаменту США, очолюваного 
Гілларі Клінтон, яка раніше ви-
ступала дуже жорстким крити-
ком угод, що дають можливість 
передавати під контроль країн 

з неоднозначними режимами 
стратегічні об’єкти й ресурси. 
Але цього разу Гілларі чомусь 
проявила дивну лояльність. 
Крім того, в 2010 році, в період 
продажу компанії, Білл Клінтон 
отримав 500 тисяч доларів (!) 
гонорару тільки за одну прочи-
тану лекцію перед російськими 
чиновниками та бізнесменами. 

Проблема ще й в тому, що 
Гілларі Клінтон, попри обіцян-
ки, не оприлюднила низку со-
лідних пожертв, які надійшли 
до фонду Білла Клінтона. Як 
відомо, Фонд  назбирав май-
же 250 мільйонів доларів в 
основному від іноземних до-
норів. Частину коштів було 
отримано під час роботи Гіл-
ларі Клінтон на посаді держ-
секретаря США. Її рішення 
могли приносити користь 
донорам Фонду. Наприклад, 
українському олігархові Ві-
кторові Пінчуку, який у друж-
ніх відносинах з Біллом Клін-
тоном, а також вважається 
найбільшим індивідуальним 
вкладником його Фонду. 

Видання Newsweek повідо-
мляло, що Гілларі Клінтон мо-
гла бути причетною до дозволу 
компанії Пінчука постачати в 
Іран залізничні деталі й труби, 
які в рамках міжнародних санк-
цій було заборонено постачати 
іранським підприємствам.

Як пише The Washington 
Post, Фонд Клінтонів визнав 
свої помилки в бухгалтерсько-
му звіті й пообіцяв забезпе-
чити прозорість закордонних 
пожертв. Крім того, він під-
твердив, що деякі з його до-
норів не були належним чи-
ном розкриті. Єдиним доказом 
причетності Гілларі до незакон-
них оборудок є час: люди, які 
виграли від продажу Uranium 
One, зробили пожертви у 
Фонд приблизно тоді, як було 
ухвалено позитивне рішення 
уряду США, чільним членом 
якого була Гілларі, очолюю-
чи в ті часи Держдепартмент.   
І, навпаки, на користь Гілларі 
Клінтон свідчить той факт, що 
навіть якщо вона хотіла схва-
лити оборудку з продажу, у неї 
не було можливості зробити 
це самостійно. Комітет з іно-
земних інвестицій США (КІІ) 
складається не тільки з держ-
секретаря, а й з керівників 
міністерств фінансів, юстиції, 
внутрішньої безпеки, торгівлі, 
оборони та енергетики, а та-
кож керівника Управління тор-
гівельного представника США 
і Управління з питань науки 
та технологічної політики. Ди-
ректор національної розвідки 
та міністр праці є голосуючи-
ми членами цього комітету, а 
за його діяльністю також спо-
стерігали представники інших 
поважних організацій, таких 
як Рада національної безпеки 
й Бюро управління та бюдже-
ту. Версія, що Гілларі Клінтон 

могла б переконати всіх цих 
посадових осіб, виглядає не-
переконливо. Американський 
журнал Сommen tary виявився 
більш різ ким у своїх висловлю-
ваннях на адресу колишнього 
держсекретаря: «Клінтонам 
було давно відомо, що Гілларі 
балотуватиметься в президен-
ти, і все ж вони, як і раніше, 
беруть участь у цій заздалегідь 
неетичній та потенційно полі-
тично катастрофічній акції. Те ж 
саме можна сказати щодо ви-
далення Гілларі Клінтон 30 000 
листів електронної пошти, се-
ред яких могли бути й докази 
обговорення продажу Uranium 
One. Усе це вкотре підтверджує 
думку про те, що Клінтони, в 
багатьох відношеннях, є не-
етичними, недобросовісними 
й живуть за подвійними стан-
дартами. Вони вважають, що 
закони повинні застосовува-
тися до інших, але не до них».  
Фонд Клінтонів відмовився 
припиняти збирання коштів від 
закордонних меценатів та уря-
дів у той час, як Гілларі Клінтон 
була держсекретарем США. 
The New York Post зазначає, 
що таке фінансування повинно 
було бути зупинено, оскільки 
створює враження, що зовніш-
ню політику США виставлено 
на продаж. І навіть після того, 
як сенатори від Республікан-
ської та Демократичної партій 
«притиснули» її в 2009 році з 
вимогою зробити обмеження, 
вона відмовилася. Тепер підо-
зри про можливий зв’язок між 
фінансуванням Фонду Клінто-
на та дозволом на продаж ура-
нових інтересів США повинні 
поставити Гілларі й Білла Клін-
тонів перед вибором: зректися 
зарубіжних каналів фінансу-
вання або відмовитися від ідеї 
повернутися в Білий дім.

Гілларі Клінтон та її команда, 
здається, чекали, що всі засоби 
масової інформації в світі бу-
дуть працювати в унісон з її ви-
борчою кампанією, як це було 
в 1990-ті роки, пише видання 
Politico. Але сьогодні все навпа-
ки. Засоби масової інформації 
мають багато запитань щодо 
діяльності колишнього держсе-
кретаря. ЗМІ повинні запитати 
Клінтонів, чи планують вони по-
вертати $2 350 000 внесків від 
російського уряду, переказаних 
на рахунок благодійного фонду 
головою Uranium One, а також 
величезного гонорару за ви-
ступ Білла Клінтона в Москві. 
Враховуючи, що ці пожертви не 
зазначено в жодному звіті, Клін-
тони повинні розглянути питан-
ня про можливість повернути ці 
кошти. 

Багато хто сприйняв книгу Пі-
тера Швейцера як замовну, дав-
но сплановану, брудний піар, 
який запустили в тираж відразу, 
як тільки Гілларі Клинтон опри-
люднила своє рішення йти в 
президенти. Сценарно так воно 
й сталося. Це саме запитання 
поставила телекомпанія CNN  
й її авторові, уточнивши, чи не 
планує він видати «розвінчу-
вальний» матеріал й про голов-
ного потенційного кандидата від 
Республіканського партії, маючи 
на увазі Джеба Буша. На що Пі-
тер Швейцер відповів, що саме 
над такою книгою з майже ана-
логічною назвою (Bush Cash) він 
нині працює й має намір випус-
тити книгу через місяців чотири-
п’ять. Так що поживемо-поба-
чимо. Але в будь-якому разі, це 
не буде рахунок 1:1. Хіба що для 
головних претендентів на Білий 
дім. Але в жодному разі не для 
електорату - простих смертних 
виборців, які, зрештою, завжди 
програють.

ГРОШІ КЛІНТОНІВ:  
РОЗКАЗАНА ІСТОРІЯ...

Приведення Гілларі Клінтон до присяги після призначення на посаду державного секретаря США. Поруч з нею 
– чоловік Білл та донька Челсі

обкладинка розвінчувальної книги 
Пітера Швейцера «Гроші Клінтонів»



Чи знали ті троє поліцейських 
на велосипедах, коли вранці 

12 квітня затримували 25-річного 
чорношкірого мешканця Балтімора 
Фредді Грея, у що виллється це за-
тримання. Якби знали, то, напевне, 
були б більш акуратні в поводженні 
із затриманим. А так, не довго ду-
маючи, зламали хлопцю хребет в 
зоні шиї й закинули його як річ у 
свій поліцейський вен.

Після цього Грея доставили 
до поліцейської дільниці, куди ви-
кликали медиків, бо затриманий 
був менше схожий на живого, ніж 
на мертвого. У шпиталі лікарі діа-
гностували в Грея перелом хреб-
та в області шиї й висловили по-
ліцейським жаль з приводу його 
майбутньої долі. Бо шансів з та-
кою травмою вижити вкрай мало. 
А травма ця полягала в тому, що 
за словами адвоката родини Грея 
Вільяма Мерфі, «його хребет було 
практично розшматовано бруталь-
ною силою поліцейських».

За версією поліції, Фредді Грей, 
побачивши поліцейський патруль 
на вулиці, раптово кинувся тікати. 
Коли поліцейські наздогнали його 
та помістили в поліцейський фур-
гон, він нібито почав поводитись 
буйно, і тоді його руки та ноги взя-
ли в наручники. Ці пояснення, втім, 
не дають відповіді на запитання, 
яким чином хребет Грея зламався. 

Відразу після смерті Грея мер 
Балтімора Стефані Роулінгс-Блейк 
та комісар поліції Ентоні Батс 
спробували заспокоїти громад-
ськість, запевняючи, що буде про-
ведено прискіпливе розслідування 
обставин смерті Фредді Грея й 
винні будуть покарані. Однак аф-
роамериканська громада міста 
думала інакше. Навчені гірким до-
свідом розправ поліцейськими в 
інших містах країни, вони розпо-
чали масштабні протести.

На вулиці Балтімора висипали 
тисячі людей, серед яких були і явні 
погромники з місцевих банд. Для 
цих вбивство чорношкірого поліцей-
ськими – чудова нагода палити й 
грабувати. Бо тільки в хаосі й вогні 
вони самореалізуються. На кадрах 
хроніки було видно, що деякі з «про-
тестувальників» буквально сяяли від 
радості, що нарешті настав момент 
добре поживитися. І під прикриттям 
протестів обурених беззаконням по-
ліцейських порядних людей ці типи 
відразу після похорону Ф.Грея по-
чали грабувати магазини й підпа-
лювати будівлі та автомобілі.

Тільки протягом вівторка, 28 квіт-
ня, згоріло 144 автомобіля й 19 буді-
вель. Водночас було заарештовано 
200 протестувальників. У Балтіморі 
оголосили надзвичайний стан.

За даними поліції, 15 офіце-
рів було поранено через те, що 
в них кидали каміння та пляшки, 
двоє з них перебувають у шпиталі. 
Мер Балтімора Стефані Роулінгс-
Блейк, яка виявилася в критичних 
обставинах абсолютно безпорад-
ною, сказала, що влада викорис-
товує всі ресурси, аби повернути 
контроль над ситуацією. Вона 
заявила, що є чітка різниця між 
«мирним протестом тих, хто шу-
кає справедливість» і «бандитами, 
які хочуть спровокувати насилля». 
Вона також повідомила, що на пе-
ріод розслідування від роботи усу-
нуто шестеро поліцейських.

«Погромниками» й «злочинця-
ми» назвав у своєму зверненні до 
нації тих, хто палив у Балтіморі по-
ліцейські автомобілі й будівлі, хто 
грабував супермаркети й крамниці, 
й президент США Барак Обама. 
«Заворушення в Балтіморі підштов-
хують нас до необхідності провести 
загальнонаціональний критичний 
аналіз взаємин поліції та суспіль-
ства»,– сказав Б.Обама. А відомий 
мільярдер Дональд Трамп, нато-
мість, заявив: «Наш великий афроа-
мериканський президент однознач-
но не зробив позитивного впливу 
на головрізів, які так відкрито та із 
задоволенням руйнують Балтімор». 

Після зіткнень у різних частинах 
міста спалахнули пожежі та розпо-
чалися масові крадіжки. Мародери 
несли із охоплених вогнем крам-
ниць все, що можна було поцупити 
– пиво, рідину для прання, туалет-
ний папір, цукерки, консерви... Вла-
да встановила в 620-тисячному міс-
ті комендантську годину, яка триває 
з 10-ї години вечора й до 5-ї ранку. 
В зв’язку із заворушеннями було 
зачинено всі публічні школи.

Губернатор штату Мериленд, 
до якого входить Балтімор, Ларрі 
Гоган віддав наказ залучити для 
придушення заворушень Націо-
нальну гвардію. Він сказав, що це 
було «останнім засобом». За його 
словами – це було нелегке рішен-
ня. З введенням на вулиці міста 
патрулів Національної гвардії на-
кал протестів вдалося трохи збити, 
однак вони поширилися країною. 
На знак солідарності з протестан-
тами у Балтіморі на вулиці вийшли 
мешканці Нью-Йорка, Вашингтона, 
Бостона...

Зокрема, у Вашингтоні більш 
як 500 протестувальників взяли 
участь у марші протесту проти 
поліцейської сваволі. Гасла акції: 
«Расизм – хвороба, революція – 
ліки», «Зупинити расистський по-
ліцейський терор!» та інші в тако-

му ж дусі. В Бостоні кілька сотень 
осіб зібралися на мітинг протесту 
навпроти головного офісу по-
ліцейського управління міста. В 
Нью-Йорку мітинг на Юніон-сквер 
зібрав кілька тисяч учасників, котрі 
вимагали суворо покарати винних 
у смерті Грея поліцейських, скан-
дуючи: «Немає справедливості – 
не буде й миру».

Попри тисячі поліцейських та 
військовиків, стягнутих до Балтімо-
ру, й введення комендантської го-
дини, правоохоронцям не вдається 
повністю стабілізувати ситуацію в 
місті. З настанням темряви про-
тестувальники знову й знову вихо-
дять на вулиці, поліція застосовує 
слізогінний газ.

Комендантська година має три-
вати принаймні до кінця цього тиж-
ня. Останні події перевернули нор-
мальне життя у Балтіморі, що лише 
за 60 кілометрів від столичного Ва-
шингтона – у місті зачинено крам-
ниці, не працює багато офісів. .

У середу, 29 квітня, поліція за-
стосувала перцевий спрей та гу-
мові кулі, щоб розігнати кількасот 
протестувальників, які залишалися 
на вулицях у західній частині міс-
та після настання комендантської 
години. Спочатку мітингарів закли-
кали розійтися. Зокрема, поспілку-

ватися з ними прийшла мер міста. 
Утім, її слова протестувальники 
проігнорували.

Окрім того, кілька мітингарів 
спробували закидати полісменів 
камінням, у результаті чого з деся-
ток найактивніших протестуваль-
ників потрапило за ґрати. Решту 
правоохоронці розігнали за допо-
могою спецзасобів. У інших части-
нах міста ніч проти середи минула 
мирно, утім вулиці міста патрулю-
ють посилені поліцейські загони й 
Національна гвардія. 

«Немає жодних гарантій, що в 
Балтіморі не спалахнуть нові заво-
рушення. Але я можу гарантувати, 
що ми застосуємо всі ресурси, які 
є в нашому розпорядженні, щоб не 
дати протестному руху вийти з-під 
контролю і перетворитися на роз-
бій і грабунки, як це було напере-
додні. Наше завдання – гарантува-
ти безпеку мешканців Балтімора», 
– заявив губернатор Меріленду 
Ларрі Гоган.

Черговий спалах протес-
тів проти сваволі поліцейських 
дехто знову намагається пода-
ти як протистояння білої й чор-
ної рас. Насправді ж, в Америці 
вже давно немає расизму. До-
каз цього – чорношкірі прези-
дент країни, губернатори, кон-
гресмени, мери великих і малих 
міст, комісари поліції, міністри, 
генерали й адмірали, знамениті 
актори й спортсмени, бізнесме-
ни, вчені, журналісти... Є інша 
проблема – жорстокості поліції, 
якій надано надто багато прав і 
мало обов’язків. Якщо в Європі 
поліцейський ставиться до лю-
дей, спокій яких він зобов’язаний 
охороняти, ввічливо і з повагою, 
то в Америці полісмен дивиться 
на тебе зі зневагою, ненавистю 
й зверхністю, немов на справж-
нього злочинця. Очевидно, на-
став час змінювати цю систему, 
відфільтровувати з поліції людей, 
схильних до садизму й жорстоко-
сті. Бо саме вони ламають людям 
хребти, не замислюючись над 
тим, до чого це може призвести.

З іншого боку, немає де прав-
ди діти: більшість тих, хто скоєю 
злочини й правопорушення, на-
лежать до афроамериканської 
чи латиноамериканської громад. 
Саме представниками цих етніч-
них груп забито тюрми. Мабуть, 
державі необхідно йти в ці гро-
мади, виділяти гроші на бороть-
бу зі злиднями, які є супутниками 
криміналу, допомагати молодим 
афроамериканцям й латиноаме-
риканцям з бідних родин отри-
мати освіту і зіп’ятися на ноги, а 
не продавати в підворітнях нар-
котики, колотися, пити алкоголь, 
красти й байдикувати, розрахову-
ючи на так званий велфер.

Проблеми ці намагаються не 
помічати ті, хто мешкає в роз-
кішних палацах і не бачить, на що 
перетворюються в Америці цілі 
міста. Їм затишно й комфортно на 
своїх віллах, вони називають такі 
ексцеси поодинокими випадка-
ми, які, мовляв, не впливають на 
загальний плин щасливого аме-
риканського життя. Впливають і 
дуже сильно. Це ще раз проде-
монстрував бунт у Балтіморі.

Хома Мусієнко 
Спеціально  

для «Нової газети»
Фото Ар
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ЛЮДИ І ВЛАДА

БУНТ У БАЛТІМОРІ
Убивство поліцейськими 25-літнього Фредді Грея викликало масові протести не тільки в Балтіморі, а й в інших містах США

тільки протягом вівторка, 28 квітня, в Балтіморі було спалено 144 автомобіля
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В АМЕРИцІ

КАЯТТЯ ЯПОНСЬКОГО 
ПРЕМ’ЄРА

Прем‘єр-міністр Японії Сіндзо 
Абе висловив «глибоке каят-

тя» за роль, яку відіграла Японія в 
Другій світовій війні. Промовляючи 
у Конгресі США 29 квітня, він не 
лише висловив жаль і вибачився 
за втрати, що їх понесли амери-
канці, але й наголосив, що не слід 
забувати про страждання народів 
країн Азії, яких вони зазнали через 
дії мілітаристської Японії. 

«Від імені Японії та японського 
народу я хочу висловити співчут-
тя з найглибшою повагою душам 
американських громадян, які за-
гинули під час Другої світової ві-
йни,» – сказав Абе під бурхливі 
оплески конгресменів. За іроні-
єю долі, Абе виголосив промову 
з каяттям з тієї самої трибуни, з 
якої президент Франклін Рузвельт 
попросив у Конгресу права оголо-
сити війну Японії 1941 року. День 
промови також збігся з днем на-
родження імператора Японії Хіро-
хіто, який керував країною під час 
тієї війни.

Під час нинішнього візиту япон-
ського прем’єра до Вашингтону 
дві країни зацементували співпра-
цю угодою, що дасть можливість 
Токіо надавати Америці військову 
підтримку за межами територі-
альних вод Японії. Для цього ра-
ніше Абе запропонував відповідні 
зміни до Конституції Японії.

БАРАК ОБАМА  
ЖАРТОМА І ВСЕРЙОЗ

Минулої неділі, 26 квітня, у Біло-
му домі відбувся традиційний 

обід за участі відомих журналістів 
та знаменитостей Америки – White 
House Correspondents’ Dinner. Це 
передостанній подібний захід ни-
нішнього господаря Білого дому, 
оскільки наступного року завершу-
ється його 8-річне президентство.

На обіді Обама особливо го-
стро піджартовував на кандидата-
ми в президенти – цілу серію його 
жартів американські журналісти 
назвали вашингтонським «Nerd 
Prom» (випускний вечір розум-
ника). «Тед Круз заявив, що за-
перечує факт зміни клімату, і це 
буцімто зробило його подібним 
до Галілея. Як відомо, Галілей 
вважав, що Земля крутиться до-
вкола Сонця. Тед Круз же вважає, 
що планета обертається довкола 
нього» – такими словами відре-

агував Обама на висунення кан-
дидатом в президенти одного з 
консервативних кандидатів від 
Республіканської партії. Пожарту-
вав Обама й над своєю соратни-
цею Гілларі Клінтон: «Важка робо-
та. У мене є друг, яка ще кілька 
тижнів тому заробляла мільйони 
доларів. А тепер вона мешкає у 
фургоні в штаті Айова»,– сказав 
президент, натякаючи на початок 
передвиборчої кампанії Г.Клінтон.

ЩЕ ОДИН КАНДИДАТ  
У ПРЕЗИДЕНТИ  

ВІД ДЕМОКРАТІВ 

Новий кандидат від Демокра-
тичної партії, сенатор від штату 

Вермонт Берні Сандерс висунув 
свою кандидатуру на посаду Пре-
зидента Сполучених Штатів. 

Аналітики вважають, що плани 
сенатора Сандерса представля-
тимуть загрозу для ліберальної 
Гілларі Клінтон. Незалежний кан-
дидат Сандерс, який часто на-
зиває себе соціал-демократом, 
розпочав свою передвиборчу 
кампанію в своєму рідному штаті.

Він буквально зі старту за-
кликав Гілларі Клінтон говори-
ти більш серйозно про питання, 
пов’язані з майновою нерівністю 
та змінами клімату на планеті. Він 
відкрито заявляє про те, що «клас 
мільярдерів править Америкою» й 
багаті з кожним днем стають ба-
гатшими, а бідні – біднішими.

«Одна із засадничих причин, 
чому середній клас в Америці 
продовжує скорочуватися – це 
кричущий розрив між багатими 
й всіма іншими, це катастрофічні 
торгівельні оборудки, через які 
мільярди наших доларів пливуть 
до Китаю та інших країн з низь-
ким рівнем заробітної платні, де 
нехтують елементарними пра-
вилами безпеки праці»,– вважає 
Берні Сандерс. Окрім того, в його 
програмі є питання медичної ре-
форми, створення нових робочих 
місць, прогресивні податкові змі-
ни й реформа судової системи 
США.

ВИРОК ГЕНЕРАЛУ 
ПЕТРЕУСУ: 100 ТИСЯЧ 

ШТРАФУ Й 2 РОКИ 
УМОВНО 

Федеральний суд оголосив 
27 квітня вирок колишньому 

директору Центрального розвід-
увального управління, генералу 
у відставці Дейвиду Петреусу за 
витік таємної інформації своєму 
біографу Полі Бродвел – 2 роки 
ув’язнення умовно та 100 тисяч 
доларів штрафу.

Прокуратура вимагала для Пе-
треуса штраф у 40 тисяч доларів, 

утім федеральний суддя Північної 
Каролайни, де відбувався суд, 
Дейвид Кесслер збільшив суму, 
«щоб вирок віддзеркалював сер-
йозність правопорушення».

Після суду генерал у відставці 
сказав, що хоче якнайшвидше все 
забути.

«Минуло два з половиною роки 
важкого випробування, до якого 
призвели мої помилки. Я дякую 
своїм близьким і усім, з ким мав 
честь служити в уряді та війську. 
Я хочу скористатись можливістю, 
щоб подякувати усім, хто мене 
підтримував в ці нелегкі для мене 
часи», – зазначив колишній глава 
ЦРУ.

Колишній чотиризірковий ге-
нерал і директор ЦРУ Дейвид 
Петреус є одним із найавторитет-
ніших генералів в американській 
армії, він очолював ЦРУ з 2011 
року, а 2012-го, коли скандал з 
позашлюбними зв’язками з По-
лою Бродвел, якій він довіряв до-
кументи з грифом «таємно», на-
був публічного резонансу, подав 
у відставку.

ЛОРЕТТА ЛІНЧ – НОВИЙ 
ГЕНПРОКУРОР АМЕРИКИ
Лоретта Лінч присягнула як но-

вий генеральний прокурор 
(в США ця посада поєднується з 
функціями міністра юстиції). Цере-
монію в Міністерстві юстиції про-
вів 27 квітня віце-президент США 
Джозеф Байден, який відзначив, 
що вже «давно пора було при-
вести цю жінку до присяги». Це 
зауваження стосувалося процесу 
затвердження Лінч на посаді, який 
затягнувся на півроку. Байден до-
дав також, що Л.Лінч є надзвичай-
но компетентним юристом й гідна 
посісти цю посаду.

Лоретта Лінч стала першою 
афроамериканкою на посаді ге-
нерального прокурора США. До 
неї цю посаду обіймав Ерик Гол-
дер, який добровільно подав у 
відставку на тлі подій, пов’язаних 
з убивствами білими поліцейськи-
ми чорношкірих громадян Амери-
ки.

Барак Обама вже провів з Ло-
реттою Лінч консультації в зв’язку 
з нинішніми подіями в Балтімо-
рі. Новий генеральний прокурор 
виступила також із заявою, на-
звавши неприпустимим перехід 
мирних демонстрацій протесту до 
актів насилля й погромів. 

СЕНАТ ВІДМОВИВСЯ 
СХВАЛЮВАТИ УГОДИ  

З ІРАНОМ 

Американський Сенат відмовив-
ся 28 квітня визнавати можливі 

домовленості стосовно іранської 
ядерної програми міжнародним 
договором, який потребує ратифі-
кації Конгресу. Відповідна поправ-
ка до закону не набрала необхід-
них 60 голосів зі 100.

Адміністрація США закликає 
Конгрес не заважати досягненню 
домовленостей з Тегераном, од-
нак президент Барак Обама пого-
дився, що Конгрес повинен отри-
мати слово при ратифікації угоди 
з Іраном.

«Шістка» міжнародних посе-
редників веде з Тегераном пере-
говори, метою яких є отримання 
гарантій мирного характеру ядер-
ної програми Ірану в обмін на 
зняття міжнародних санкцій.

Нагадаємо, що на останніх пе-
реговорах в Лозанні «шістка» та 
Іран досягли угоди щодо осно-
вних параметрів спільного комп-
лексного плану дій – всеосяжної 
угоди про остаточне закриття 
«ядерного досьє» Ірану, яка має 
бути готова до 30 червня.

ВІКТОР ПІНЧУК –  
ФОНД КЛІНТОНА:  

НЕЧИСТІ ОБОРУДКИ?

Український олігарх Віктор Пін-
чук, який володіє компанією з 

виробництва безшовних нафто-
газових труб, може зіткнутися з 
американськими санкціями за по-
рушення обмежувальних заходів 
США стосовно Ірану, повідомляє 
впливовий американський тижне-
вик Newsweek.

У розпорядженні видання опи-
нилися декларації та документи з 
України, згідно з якими компанія 
Пінчука «Інтерпайп» здійснювала 
низку поставок до Ірану в 2011 і 
2012 роках.

Серед великих рахунків вказу-
ється одна партія на суму в $1,8 
мільйона в травні 2012 року за 
«безшовні сталеві труби гарячої об-
робки для трубопроводів», які по-
винні були поставлені в «місто біля 
Каспійського моря». Слідчі вважа-
ють, що йдеться про поставки труб 
для Ірану, що є прямом порушен-
ням режиму міжнародних санкцій.

Особою, яка здійснює контр-
оль за неамериканськими ком-
паніями, що торгують з Іраном, є 
держсекретар США, яким з 2009 
по 2013 рік (в період, протягом 

якого компанія Пінчука торгува-
ла з Іраном) була Гілларі Клінтон. 
Саме в благодійний Фонд Клін-
тона, як вказує видання, Пінчук 
робив великі пожертви. Інформа-
цією про те, що один з найбіль-
ших благодійників Фонду Клінтона 
веде бізнес з Іраном і може пору-
шувати американські санкції, мо-
жуть скористатися вороги Гілларі 
Клінтон, які тільки й чекають того, 
щоб дискредитувати її на майбут-
ніх президентських виборах, вва-
жає Newsweek.

За версією журналу Forbes, 
Віктор Пінчук – друга найбагат-
ша людина в Україні після Ріната 
Ахметова. Він вважається одним 
з провідних у світі колекціонерів 
сучасного мистецтва й відносить 
сера Елтона Джонса та Білла 
Клінтона до кола своїх близьких 
друзів. Також олігарх володіє бу-
динком в центрі Лондона, який 
він купив за рекордні 80 мільйонів 
фунтів стерлінгів.

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА 
У ВАШИНГТОНІ

Російська пропаганда дісталася 
Вашингтону. Телеканал Russia 

Today, в який вливаються неймо-
вірні кошти з російського бюджету 
(річний бюджет каналу становить 
400 мільйонів доларів), провів ак-
тивну рекламну кампанію в амери-
канській столиці.

Центральний вокзал Вашингто-
на Union Station щодня обслуговує 
майже 35 тисяч пасажирів. Впро-
довж року - це понад 5 мільйонів. 
Але якщо враховувати продавців 
навколишніх крамниць, таксистів, 
обслуговуючий персонал і людей, 
які зустрічають приїжджих, то 
кількість осіб, які проходять повз 
вокзал, з легкістю можна помно-
жити на два. Саме в цьому місці 
розгорнув свою рекламну кам-
панію російський пропагандист-
ський канал Russia Today. 

На одному з його рекламних по-
стерів зображено Джорджа Буша-
молодшого. Russia Today пригада-
ла екс-президенту кількість жертв 
в Іраку. Знизу підпис: «Ось що 
стається, коли немає другої точ-
ки зору». І заклик дивитися Russia 
Today. Окрім Буша, на рекламних 
плакатах зображено також Коліна 
Павела – державного секретаря 
США в період першого терміну 
президентства Буша-молодшого.

Однак вашингтонці та гості 
столиці поставилися до плакатів 
Russia Today так, як вони того за-
слуговують. Наступного дня після 
того, як їх вивісили, чорним мар-
кером на них написали: «Путін, 
зупини війну в Україні!».

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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ВИСТАВКИ

Відкрившись 14 лютого нинішнього 
року в співпраці з Музеєм театраль-

ного, музичного та кіномистецтва Украї-
ни в Києві, виставка з успіхом триває до 
сьогодні. Як на мене, це одна з кращих 
виставок, які дотепер експонувалися в 
Українському музеї в Нью-Йорку. Під-
твердженням тому є й зацікавлення нею 
не лише української громади, а й за-
гальноамериканської – про оригінальні 
твори, привезені з Києва, які стали над-
звичайно приємною несподіванкою як 

для мистецтвознавців, так і для люби-
телів – «глядачів» мистецтва, вже кілька 
разів розповідав популярний американ-
ський 13-й телеканал, подаючи це як 
особливо цікаву новину нью-йоркського 
мистецького життя.

На виставці йдеться про час пере-
дового на той період (як у загально-
му, так і в українському сценічному 
житті) мистецтва, відомого під назвою 
кубофутуризм і експресіонізм, навко-
ло якого точилися бурхливі дискусії. 
Були його непоборні прихильники й 
затяті противники. В кінцевому висліді, 
це дало гарний імпозантний плід, про 
що незаперечно свідчать виставлені в 
Українському музеї в Нью-Йорку мис-
тецькі твори. 

Виставку «Український аванґард« 
варто побачити не раз, бо вона багато-
гранна й викликає чимало запитань та 
вимагає особливої уваги. По-перше, 
це відпорошення скарбів минулого, 
вишуканої творчості призабутих укра-
їнських митців початку ХХ століття. По-
друге, це особлий, а можна сказати, 
подиву гідно високий рівень майстер-
ного українського мистецтва того часу. 
І, по-третє, це взірець тісної гармонії 
художньої творчості зі сценічною дра-
матургією. 

На виставці експоновано 142 твори 
16 художників – ескізи-замальовки різ-
них костюмів для різних театральних 
постановок, п’єс і опер Києва і Хар-
кова. Названі міста, на той час були 
центрами культурного життя України 
під російською окупацією. Мистецтво 
ж Західної України мало відмінне, інше 
дихання. Серед виставлених картин, 
що розміщено у центральній та бічних 
галереях музею, домінують праці відо-
мого художника та педагога України 
Вадима Меллера, випускника київської 
школи, який студіював свій фах у мис-
тецьких центрах Мюнхена й Парижа. 
До речі, одну з його праць – ескіз хоре-
ографічного руху (а це особливий жанр 
у мистецтві) – винесено на титульну 
сторінку каталогу, виданого спеціально 
до цієї виставки. В екпозиції представ-
лено 48 праць В. Меллера, основним 
змістом яких є переважно людина, чи, 
точніше, втілення її в костюмі актора. 
Його особливо барвисте й приємне 
для ока глядача застосування цікавої 

манери живопису, прикметних ліній та 
відтінків визначають і внутрішньодухов-
ну сутність об’єкта – самого актора.  

Вадим Меллер, як художник, активно 
співпрацював з драматичними й опер-
ними театрами, зокрема, з провідним 
українським театром того часу «Бере-
зіль« Леся Курбаса. На жаль, у часи 
сталінської «м’ясорубки« разом зі сво-
їм творцем і художнім керівником цей 
театр було знищено. «Березільську» 
пам’ять серед української Америки во-
скресили вцілілі актори Йосип Гірняк з 
дружиною Олімпією Добровольською, 
яким вдалося пробратися на Захід і 
знайти свій прихисток у Нью-Йорку. 

Другим домінуючим художником 
на виставці українського аванґарду є 
Анатоль Петрицький, ще один пред-
ставник київської школи, який студі-
ював також у Москві. Він спеціалізу-
вався на сценографії й співпрацював 
з багатьма українськими театрами, 
в тому числі й з Молодим театром 
Леся Курбаса, де працював головним 
художником і де здобув багатющий 
досвід. На виставці представлено 35 
його картин, серед яких, крім про-
ектів костюмів, широкопросторові 
панорами інтер’єрів цілих театраль-
них сцен. Це особливо цікаві «ком-
позиційні розписи», виконані гуашем 

у грайливій кольористиці. Анатоль 
Петрицький цікавий своїм розписом 
геометричного простору. Особли-
во характерні танцювальні костюми, 
виконані в цій манері. На відміну від 
Меллера, Петрицький у своїх зама-
льовках увиразнює обличчя, в яких 
відкривається вдумливо захована 
внутрішність персонажа – актора. Те-
мою його творчості є Бог-Отець, лю-
дина в іпостасях перекупки, бурсака, 
запорожця, чорта, смерті, ката, евро-
пейця, низки українських історичних 
постатей тощо. 

Матвій Драк – ще один визначний 
художник тієї доби. На виставці кра-

суються 6 винятково цікавих його 
картин-ескізів костюмів. Один із за-
сновників Українського драматичного 
театру ім. Івана Франка в Києві, він 
з успіхом працював декоратором теа-
трів Вінниці, Одеси, Петрограда. 

Визначна художниця й педагог 
Олександра Екстер, яка навчалась у 
Київському художньому училищі та 
Парижі, була провідною представни-
цею панівного в той час напрямку в 
мистецтві – кубізму й коструктивізму. 
На виставці представлено 5 її кар-
тин – переважно олійних замальовок 
унікальних костюмів у карикатурному 
вигляді. 

Знаковий харківський художник Бо-
рис Косарев, вже відомий глядаць-
кій публіці Нью-Йорка завдяки його 
персональній виставці, не так давно 
представленій в Українському музеї, 
презентований на нинішній експозиції 
15 картинами. Це різнобарвні костю-
ми, які стильно й закономірно впису-
ються у цілісніть виставки. 

Не менш цікаві картини багатогран-
ного митця, скульптора, рисувальника 
й живописця, випускника Київського 
художнього училища Марка Апштейна, 
графіка Костянтина Єлеви – учня Ми-
хайла Бойчука, Василя Кричевського, 
презентованого двома проектами кос-
тюмів полковника й гетьмана. Фавст 
Лопатинський, Мая Симашкевич, Олек-
сандр Хвостенко-Хвостов, Ніссон Шиф-
рін, Валентин Шкляєв – за кожним з цих 
відомих, а подекуди й призабутих імен 
стоїть неповторний характер, бажання 
випередити час і ціла мистецька епоха.

Окремо слід згадати про розкішно 
виданий каталог у дбайливому опра-
цюванні Мирослави Мудрак, Тетяни 
Руденко й запрошених кураторів. Він 
є важливим ключем до дверей, що 
ведуть до українських мистецьких 
тенденцій початку ХХ століття й, без-
перечно, цінним і неповторним доку-
ментом часу про унікальну виставку 
українського сценічного аванґарду в 
Українському музеї в Нью-Йорку на 
початку століття ХХІ. 

Микола Галів
Спеціально  

для «Нової газети»       
Фото прес-служби Українського 

музею в Нью-Йорку 

«УКРАЇНСЬКИЙ АВАНґАРД»:  
ГОСТІ З МИНУЛОГО

Виставку «Український сценічний аванґард 1910-1920-х років» (Staging the Ukrainian Avant-Garde  
of the 1910s and 1920s), яка експонується в Українському музеї в Нью-Йорку, представлено на популярному в США 13-му телеканалі 

Анатоль Петрицький. Ескіз костюма до 
вистави Лесі Українки «У катакомбах», 1921 р.

Матвій Драк. Ескіз костюма Мавки з 
«Лісової пісні» Лесі Українки, 1926 р.

Василь Кричевський. Ескіз костюма 
міщанина до вистави М. Старицького 
«Богдан Хмельницький», 1920 р.

олександра Екстер. Ескіз костюма до вистави 
В. Шекспіра «ромео і Джульєтта»,1921 р.
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ВІДЛУННЯ ІСТОРІЇ

7 травня 1915 року, о 8-й го-
дині 10 хвилин ранку за нью-

йоркським часом, тобто рівно 
100 років тому, красуня «Лузі-
танія» розділила долю красеня 
«Титаніка», затонувши у водах 
Північної Атлантики. Обидва 
пасажирські лайнери належали 
Британії, обидва були кращими 
зразками тодішніх суднобудів-
них технологій й обидва забра-
ли з собою на дно тисячі люд-
ських життів. І якщо «Титанік» 
(завдяки блокбастеру Джейм-
са Камерона) знають сьогодні 
мало не всі, то «Лузітанія» по-
тонула в набагато глибшій, ніж 
«Титанік», трясовині міфів, полі-
тичних інтриг та напівправди… 

Це був той момент у хроні-
ці Першої світової війни, коли 
Європа вже була перерита 
від Швейцарії до узбережжя 
Північного моря окопами. Ан-
глія й Німеччина змагалися за 
вплив у Північній Атлантиці, а 
США дотримувалися віднос-
ного нейтралітету з одним не-
величким «але»: американські 
банкіри вмо вили президента 
Вудро Вільсона на фінансові 
ін’єкції в британську воєнну 
промисловість. Кодекс честі 
інтерпретувався на морських 
трасах тоді доволі довільно. 
Британські судна часто пливли 
під нейтральними прапорами, 
а спантеличена Німеччина мо-
гла, забувши про етику, атаку-
вати їх без попередження… 

Саме таке трапилося з «Лу-
зітанією», яка 1 травня 1915 
року поверталася з Нью-
Йорка до Ліверпуля з 1959-ма 
пасажирами на борту. В аме-
риканській пресі того ранку 
було опубліковано звернення 
посольства Німеччини в США 
до пасажирів: мовляв, ви ман-
друєте на британському судні 
на свій страх і ризик, оскільки 
акваторію, прилеглу до Бри-
танських островів, оголошено 
Німеччиною зоною необмеже-
них воєнних дій. Однак капітан 
Вільям Тернер заявляв репор-
терам не без бравади: «Що 
за жарти?!..» Мовляв, хіба ось 
такий розкішний плавучий «го-
тель», у якого позаду ціла со-
тня швидкісних вояжів Атлан-
тикою, не втече від якоїсь там 
торпеди?! 

І все ж багато хто здав 
квитка. Банкір Роберт Деніел з 
дружиною Елоїзою, у яких по-
заду був «Титанік», вирішили 
цього разу не ризикувати. По-
силаючись на здоров‘я, відмо-
вилась від вояжу й відома ди-
зайнерка дамського одягу леді 
Дафф Ґордон.  Знаменита 
танцівниця Айседора Дункан, 
маючи певні фінансові трудно-
щі, цього разу обрала скром-
ніший пароплав Dante Alighieri. 
Мільйонер же Альфред Ван-
дербілт проігнорував не тільки 
«ноту» Німеччини в газетах, а 
й отриману ним телеграму-по-
передження. Багатьох заспо-
коювало те, що такі, як Ван-
дербілт, були в порту серед 
пасажирів, які чекали посадки. 

Імідж «Лузітанії», яка від 1907 
року безпечно снувала вод-
ними маршрутами Атлантики, 
вселяв надію. Та й причому тут 
«загроза атаки», коли в судна 
була репутація безневинного 
пасажирського лайнера з без-
невинним вантажем на бор-
ту?! Ніхто й гадки не мав, що 
потрапляє в замасковану «по-
золотою» пастку. 

Мало хто знав, що ще в 
травні 1913 року (задовго до 
вбивства в Сараєво ерцгер-
цога Австро-Угорської імперії 
Франца Фердинанда) «Лузі-
танію» таємно було переоб-
ладнано й введено згодом до 
реєстру британського військо-
вого флоту в категорії «допо-
міжний крейсер». Тобто, «Лу-
зітанія» була готова до війни й 
за міжнародними стандартами 
стала легальною мішенню для 
воюючої сторони – Німеччи-
ни. Надодачу, з осені 1914 
року судно періодично заван-

тажувалося в Нью-Йорку бо-
єприпасами, що суперечило 
абсолютному ембарго США 
на подібні перевезення паса-
жирським транспортом – була 
б «Лузітанія» крейсером чи за-
лишалася б лайнером. Цього 
разу на борту було 173 тонни 
контрабанди, зокрема мідь і 
латунь, 3-дюймові шрапнель-
ні снаряди, набої та інше вій-
ськове спорядження; однієї 
вибухівки було 10,5 тонни!  

Однак ані компанію Cunard 
Steamship Line, ані Адмірал-
тейство та уряд Британії не 
стривожило те, що пасажи-
ри наражаються на смер-
тельну небезпеку. Головним 
було – одержати дозвіл нью-
йоркських митників, причо-
му якось так, щоб оминути 
газети. Річ у тім, що орієнто-
вана на нейтралітет Америка 
публікувала списки морсько-
го експорту вже наступного 
дня; саме з газет шпигунська 
братія всіх мастей черпала 

відомості про промислово-
торгівельні контакти США з 
країнами, втягнутими в Першу 
світову війну. Однак британці 
досить швидко навчилися об-
ходити гострі кути: на митному 
огляді пред’являли фальши-
ву накладну (маніфест) – для 
преси, а через декілька днів, 
коли судно на всіх парах уже 
мчало у відкритому океані, 
митникам доставлявся справ-
жній маніфест. Цей маніфест 
«Лузітанії», «запечатаний» не 
тільки сургучем, а й резолюці-
єю Вудро Вільсона – «Відкрито 
може бути тільки президентом 
США» – пролежав у архіві Де-
партаменту фінансів США не 
один десяток років, доки не 
потрапив до рук Франкліна 
Делано Рузвельта.  На порозі 
була інша війна – Друга світо-
ва, і Рузвельту було цікаво, що 
справді стояло за трагедією 
«Лузітанії«…

Багатьох дослідників довго 
приваблювала ось така версія: 

британське Адміралтейство на 
чолі з першим його лордом 
(аналог військово-морського 
міністра) Вінстоном Черчілем 
підсунуло «Лузітанію» замість 
жертовного ягняти, покладе-
ного на вівтар святої, як йому 
здавалося, справи – залучен-
ня до війни нейтральних США. 
Переконливо обмізкував її 
британський журналіст Колін 
Сімпсон у своїй книзі Lusitania 
(Little, Brown & Co., 1973). За-
гибель 128-ми громадян США 
на борту «Лузітанії» й справді 
могла б втягнути Америку у ві-
йну. Тим більше, що за кілька 
місяців до цього Штати гостро 
попередили про це Німеччину 
(трохи спантеличену, правда, 
такою гостротою: адже в про-
позиціях Німеччини до США 
від 5 лютого 1915 р. саме на 
безпеці пасажирів наголошу-
валось, а також на ігноруванні 
Великою Британією так зва-
них «крейсерських правил» та 
введення тактики «атаки без 
попередження», включаючи і 
таран, маскування під цивіль-
ні судна та використання ней-
тральних прапорів).

Однак, і без наміру навмис-
не потопити «Лузітанію», її за-
гибель лягла вічною ганьбою 
на уряди трьох держав – Ве-
ликої Британії, Німеччини й 
США. Оскільки судно загину-
ло в сітях правил, регулювань 
та інструкцій, що межували зі 
злочинним самоуправством і 
сьогодні, за більш збалансо-
ваного міжнародного правово-
го клімату, мали б іншу назву – 
«тероризм». Навіть після того, 
як судно пішло на дно, жодна 
з цих країн не зуміла втрима-
тися на межі пристойності, пе-

рекручуючи факти та прихову-
ючи невигідні докази, а також 
використовуючи катастрофу 
як мотивацію політичних рі-
шень. Маховик британської 
пропаганди аж захлинався, 
обзиваючи німців «піратами». 
Під тиском Америки Німеччина 
затягнула пасок на так званій 
«тактиці необмежених воєн-
них дій», але знову відпустила 
його в лютому 1917 року. Вку-
пі з «нотою Ціммермана» це 
остаточно підштовхнуло Спо-
лучені Штати до війни. Аме-
риканських doughboys (так їх 
звали через колір військової 
уніформи, що скидався на тіс-
то – dough) вів у атаку клич: 
«Пам‘ятаймо «Лузітанію»!..» А 
вдома, в Америці, почалося 
цькування німецьких іммігран-
тів. Навіть тих, що на фронт 
просились, не допускали в 
окопи, де було безпечніше. 
Дискримінація набирала диких 
форм: у іллінойському містеч-
ку Коллінсвіл, що неподалік 
від Сент-Луїса (штат Міссурі), 
трисотенна юрба замордувала 
до смерті, повісивши на дере-
ві, німця-іммігранта Роберта 
Преджера, який, на думку то-
дішнього обивателя, мав купу 
«гріхів» – не мав сім‘ї, був на 
одне око сліпим, упертим та 
гострим на язик і цим скидав-
ся… звісно ж, на «шпигуна».

Втім, у хвилях від затону-
лої століття тому «Лузітанії» й 
сьогодні можна захлинутись… 
Якось довелося читати в ін-
тернеті таке: «Кодекс шляхет-
ності, що діяв на «Титаніку» 
(жінки й діти – в першу чергу!), 
на «Лузітанії» затоптали: ко-
жен дбав про власну шкуру». 
Але ж хіба можна порівнюва-

«ТИТАНІК»-2
100 років тому у водах Атлантики потонув, торпедований німецьким підводним човном, британський 

трансатлантичний пасажирський пароплав «Лузітанія» з 1959 пасажирами на борту, з яких 1198 загинули

7 травня 1915 року німецька торпеда влучила в правий борт британської красуні «Лузітанії»

ось такі набої з «Лузітанії», яка вже століття лежить на стометровій 
глибині за 18 кілометрів від південного узбережжя Ірландії, вперше 
було знайдено дослідниками в 2008 році 
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ти психологічний мікроклімат 
«Титаніка» до «Лузітанії«?! Там 
сподівалися, що ось-ось під-
оспіє поміч, а тут – боялися 
розділити долю «Титаніка». 
Це, по-перше. А, по-друге, 
там «тонули» довго – майже 
3 години, а тут – всього 18 
хвилин. Вибір був: пливи або 
тони. На шлюпки, як на «Ти-
таніку», мало хто сподівався, 
хоча ними «Лузітанія» запас-
лася вдосталь. Сильний нахил 
носової частини судна пере-
творив їхній спуск на муку: з 
пошкодженого боку, що за-
нурювався в воду, вони, мов 
гойдалки на ланцюгах, відліта-
ли від борту на кілька метрів... 
Няня Еліс Лайнз з тримісячним 
немовлям на руках стрибнула, 
але опинилася у воді (завдяки 
довгим і густим косам була 
потім затягнута разом з дитям 
до шлюпки). З протилежного 
ж боку човни заносило на па-
лубу. Продирявлені (від биття 
об борти) оголеними борто-
вими гвинтами, вони швидко 
тонули. Все це відбувалося 
на висоті в кількадесят ме-
трів над водою. Деякі шлюп-
ки зривалися вниз на натовп 
на палубі, або переверталися 
в повітрі, витрушуючи людей 
у воду. Десь серед них була 
й Лідія Ґрандідж з Йонкерса 
(штат Нью-Йорк) та її трирічна 
донька Єва-Марія, які, як кляв-
ся нещасний Артур Ґрандідж 
репортерам опісля, газет не 
купували й німецьку «ноту» не 
читали. 

Усього шість шлюпок з 48-
ми дочекалося на воді ря-
тувальників. Багатьом у них 
пощастило вижити завдяки 
матросу Леслі Мортону, який 
витягнув з води добру со-
тню потерпілих. А дехто все 
життя молився за упокій душі 
37-річного мільйонера Аль-
фреда Вандербілта. Навколо 
нього люди розгублено крути-
ли в руках рятувальні жилети, 
встромляючи ноги туди, де 
мали б бути руки, і він учив, як 
це правильно робити (капітан 
Тернер, як і капітан «Титані-
ка» Едвард Сміт, за тиждень 
вояжу так і не спромігся на 
рятувальний тренінг з паса-
жирами). Якійсь молодиці він 
обіцяв знайти рятувального 
жилета, але, так і не знайшов-
ши, віддав їй власний. І це при 
тому, що сам зовсім не вмів 
плавати. Однак без ознак па-
ніки наказав своєму камерди-
неру зносити дітвору до ряту-
вальних човнів. Отак їх обох і 
запам‘ятали – з оберемками 
дітей попід руками, снуючих 
від човна до човна… 

На жаль, не встиг Вандер-
білт позакидати до шлюпок 
усіх дітей: зі 129 затонуло 94. 
Усього ж 1198 осіб з 1959 зна-
йшли свій останній прихисток 
на дні холодної Атлантики. 
Трапилося це біля берегів Ір-
ландії, коли до Ліверпуля було 
рукою подати. Через туман ка-
пітану Тернеру довелося зни-
зити швидкість до 15-18 вуз-
лів, що робило судно зручною 
мішенню для торпеди. Капітан 
не на жарт тривожився: ще 

звечора йому надійшла теле-
грама про активність німець-
ких субмарин. Але очікуваний 
крейсер Juno, який мав конво-
ювати їх у цій небезпечній ак-
ваторії, чомусь не з‘являвся... 
В Адміралтействі, бачте, рап-
том згадали про вразливість 

Juno до торпедної атаки, тож 
спішно його відкликали, за-
бувши повідомити про це ка-
пітана. Дивно, що напхана по 
саму зав‘язку цивільними та 
вибухівкою «Лузітанія» комусь 
здалася «невразливою». Її 
змусили круто змінити курс на 
порт Квінстаун – прямо в пащу 
німецького підводного човна 
U-20... 

Туман розвіявся, визирнуло 
сонце. Виднілося зелене узбе-
режжя Ірландії. «Лузітанія» кру-
то розвернулася, підставивши 
торпеді правий бік. Слідом за 
першим вибухом пролунав 
другий. Очевидці описували 
його як вибух зовсім іншого 
характеру й потужності, ніж від 
торпеди. Та й капітан підвод-
ки Вальтер Швігер поспішив 
відправити своїм шифровку: 
мов, послав «Big Lusy» на дно 
однією торпедою. Але уряд 
Британії, флот і його коман-
дувача Вінстона Черчіля така 
розв‘язка, звісно, не влашто-
вувала. Адже, як не крути, пе-
ревозити цивільних пасажирів 
разом з боєприпасами було 
воєнним злочином. Вдало 
перехопивши шифровку (від 
вересня 1914 року британці 
володіли ключем від військо-
во-морського коду Німеччини), 
вони зробили кілька спроб за-
плутати слідство, підкинувши 
йому версію другої торпеди; 
деякі документи (включаючи 
телеграму з Адміралтейства 
капітану «Лузітанії» щодо різ-
кої зміни курсу на Квінстаун та 
директиву, яка обгрунтувала б 

скасування конвою для «Лузі-
танії«) зникли навіки. На думку 
знавців, саме контрабандна 
вибухівка (зокрема, нітроце-
люлоза та алюмінієвий порох), 
а не самозагорання вугільно-
го пилу чи бойлерів, призвела 
до катастрофи. Дві торпеди 

навряд чи потопили б 32-тон-
ну «Лузітанію» за 18 хвилин. 
Днем раніше, 6 травня, U-20 

атакувала британське ван-
тажне судно Centurion. Навіть 
після двох торпед він протри-
мався на воді майже півтори 
(!) години. 

Заручившись попереджен-
ням в американській пресі, 
німці, мов невинні ягнята, за-

являли: хіба ми винні, що нас 
не послухали?! Хоча не такі вже 
вони й простаки, щоб сподіва-

тися, ніби «Лузітанія«опустіє в 
Нью-Йорку після їхнього ого-
лошення в пресі. Постає пи-
тання: чому ж капітан Швігер, 
за своєю натурою взагалі-то 
м‘який чоловік, зважився на 
подібне варварство, прекрас-
но розуміючи, що цивільні 
люди на борту «Лузітанії» є 
просто живою ширмою для 
контрабанди? Можливо, від-
повідь треба шукати в самій 
Німеччині, де пухли від голо-
ду (внаслідок блокади Брита-
нією імпорту продовольства) 
не менш безневинні, ніж на 
«Лузітанії», діти? Та ясно одне: 
з «Лузітанією», як і з викорис-
танням німцями отруйних газів 
на фронті, були пущені на дно 
цивілізовані манери ведення 
війни, що існували до ХХ сто-
ліття.

Серед пасажирів «Лузітанії» 
був, до слова, чоловік, який, 
прихопивши з собою дружи-
ну, наважився на небезпечну 
подорож, щоб зустрітися з 
кайзером Вільгельмом ІІ. Це 
був Ельберт Габбард, автор 
популярного бестселлера A 
Message to Garcia. Письмен-
ник мав намір відмовити кай-
зера від війни й написати ес-
сей, для якого вже й заголовок 
придумав – «Чоловік, що зняв 
ляду з пекла». Однак намір не 
вдався. Габбарди навіть ря-
тувальних жилетів у руках не 
тримали. Вони просто зачи-
нили за собою двері каюти, і 
все. Вчинили так само, як і їхні 
моральні кумири на «Титаніку» 
– співвласник американської 
мережі універмагів Macy’s Іс-
ідор Штраус з дружиною Ідою.

Гідно опиралися паніці не 
один Габбард чи Вандербілт. 
Репортер з Торонто Ернeст 
Купер підхопив на руки мале 
дівча, що відбилося в метуш-
ні від своєї родини, і врятував 
йому життя. 52-річна вдо-
ва Елізабет Дакворт зі штату 
Конектикут сіла веслувати, а 
коли їх підібрав рибальський 
траулер Peel 12, вона повер-
нулася в шлюпці назад, де 
ще трималися на плаву люди. 
Власник книгарні з Бостона 
Чарльз Лоріат намагався під-
няти брезентові борти в роз-
кладному човні, тоді як вони 
були скручені, закріплені по 
краю дерев‘яного днища і, 
що найжахливіше, – обліплені 
людьми, які у відчаї опиралися: 
мовляв, він, негідник отакий, 
хоче зіпхнути їх назад у воду... 

Найжахливіше, що опису-
вали вцілілі «лузітанці», – це 
були люди за бортами шлю-
пок. Знеможені, в сажі й ма-
зуті, поранені, з божевільними 
від страху очима, обдертими 
руками й охриплими голосами 
(якусь жінку навіть пологи схо-
пили в воді), вони просилися 
підібрати їх. Шкода, їх не бачив 
головний винуватець трагедії 
– перший лорд Адміралтей-
ства, майбутній британський 
прем’єр Вінстон Черчіль, який 
«зручно» відбув за кілька днів 
до цього до Франціїї.

тетяна Маккой,
позаштатний кореспондент 

«Нової газети»

Залізничний магнат, філантроп і любитель кінного спорту Альфред 
Вандербілт  – герой «Лузітанії» 

репортер з торонто (Канада) Ернест Купер, який врятував життя 6-річній 
Гелен Сміт і допоміг їй знайти в ірландському порту Квінставн рідну 
тітку – єдину вцілілу із семи осіб родини на «Лузітанії»

одрі Перл – остання з уцілілих 
пасажирів «Лузітанії», те саме 
тримісячне немовля, з якою 
стрибнула в шлюпку няня Еліс 
Лайнз з Великої Британії. Померла 
2011 року в 95-літньому віці; її няня 
прожила 100 років
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ЛИСТОНОША «НГ»

НЕХАЙ ЦВІТУТЬ 
У ВАШИНГТОНІ 

УКРАЇНСЬКІ 
ВИШНІ!

Доброго дня, дорога ре-
дакціє! 

Вітаю з новим номером 
газети і чудовим матеріалом 
про Фестиваль квітучих ви-
шень у Вашингтоні. Як швид-
ко летить на чужині час. На-
певне, багато швидше, ніж 
опадає цвіт сакури... З цим 
фестивалем в усієї нашої 
родини й мене персонально 
пов’язано половину амери-
канського життя. А з якою 
любов’ю ми це робили! При-
гадалося, як на Національ-
ному фестивалі квітування 
сакури у Вашингтоні тричі 
(вперше в українській історії) 
були представлені «принце-
си» від України – в 1999-му, 
2000-му, 2001-му роках. 
Пригадуються величаві па-
ради з українськими «прин-
цесами» і синьо-жовтими 
прапорами, репортажі про 
нас на весь світ CNN, ABC, 
«Голосу Америки», українські 
однострої, українські варе-
ники, зустрічі в посольстві 
України з українськими по-
дарунками для «принцес» 
усіх 50 штатів... Це був ро-
мантичний, піднесений тиж-
день насиченої програми у 
Вашингтоні. З гідною україн-
ською присутністю.

Шкода, що українська 
громада в США й Україна 
надалі цю традицію не про-
довжили. Особливо сьогод-
ні, коли Україна на слуху і їй 
так потрібна підтримка. А ще 
більше шкода, що цю сто-
рінку призабуто, а може й 
«стерто» з української аме-
риканської історії. Чомусь 
віриться, що з приходом до 
Вашингтону нового посла 
України ця традиція відро-
диться й серед японських 
сакур щовесни на бере-
гах Потомаку квітуватимуть 
й українські вишні. Слава 
Україні! 

З великою повагою  
до вашої газети,  

Роман Лунь
Філадельфія,  

штат Пенсильванія

ДАР З НЕБЕС І ЗАПОВІДЬ «НЕ УБИЙ!»
Дорога редакціє! 
З великою увагою читаю 

вашу газету, на сторінках якої ви 
багато уваги приділяєте людині, 
її призначенню й людським вар-
тостям. Особливо в сучасному 
світі. Як лікар-християнин, та-
кож переймаюся цими вічними 
питаннями й хотів би поділитися 
з вами наболілим, порушивши 
таку болючу тему як аборти.

Реальна історія з життя одні-
єї родини з Прикарпаття. Я знав 
цих людей особисто. Якби не 
знав, то також міг би подумати, 
що це новела, яких у сучасній 
літературі, особливо духовній, 
багато. Він, як і я, був студентом 
Івано-Франківського медичного 
інституту, а вона – медсестра 
міської лікарні. Одружилися 
рано й їхнє життя було розпи-
сане похвилинно: коли основна 
маса студентів просто вчилась, 
він в додачу ще й допомагав 
дружині доглядати за малень-
кою дитиною, працював ночами 
в лікарні, займався суботами 
науковою роботою й доглядав 
за старенькою самітньою баб-
цею, яка пообіцяла переписати 
на них житло після своєї смер-
ті... Вона також розривалася між 
роботою, дітьми та городами. 
Але вони були щасливими. 

«Незаплановано» вона за-
вагітніла знову й вирішила на-
роджувати. Лежала втомлена 
пологами на кушетці в коридорі, 
звідки її мали згодом відвезти 
до палати для мам, а лікарі в 
цей час займалися вже інши-
ми пацієнтками. Мабуть, вона 
думала що засинає, але ні. В 
медицині цей стан називається 
клінічною смертю. Пізніше вона 
розказувала, як почула лагідний 

чоловічий голос й подумала, що 
це її ангел-хоронитель, як ле-
тіла темним тунелем на світло 
маленького вогника й побачи-
ла двері, за якими була велика 
світлиця, встелена від підлоги 
до стелі гарними квітами й на-
повнена усміхненими дітьми. В 
ній сиділа вродлива жінка.«Не 
зачиняй дверей за собою»,– по-
просила вона. «Чому?»– здиву-
валася молода мама. «Ще не 
час, в тебе є діти...»

Це було правдою – на неї 
чекали двоє синочків, одному з 
них в той день виповнилося два 
рочки, а другий щойно прийшов 
у цей світ. Розплющивши очі, 
вона побачила стурбовані очі 
переляканих лікарів, що вовту-
зились біля неї в реанімаційній 
палаті. Біль проймав усе тіло, 
але вона знову жила...

Минув час, загоїлися рани, 
жінка завагітніла знову, і лікарі в 
один голос почали переконува-
ти її, що потрібно робити аборт. 
Бо не можуть більше ризикува-
ти здоров’ям матері та дитини. І 
вони зважились на це. 

Потім вже розповідав чоло-
вік. Дружина була в гінекологіч-
ному кабінеті, а він сидів надворі 
на лавочці, схиливши голову на 
руки, й чекав, коли вона звіль-
ниться від «екзекуції». Тривога 
та відчуття вини не полишали 
його ні на мить. В якийсь мо-
мент почув незнайомий дитя-
чий голос, підвів голову: перед 
ним у тумані стояло дуже гарне 
дитя в довгій сорочині, років чо-
тирьох-шести й усім своїм по-
глядом докоряло йому: «Ну, що 
ж ти так...» Він не міг зрозуміти, 
що це все означає, але той день 
лишив, напевне, найглибший 

шрам у їхньому подружньому 
житті.

Знову промайнули роки. Піс-
ля того та жінка народила ще 
двох дітей. І хоч щоразу лікарі 
радили перервати вагітність, 
вони відмовлялися. Бо для них 
це було, немов «тест з неба». 
Вони витримали його. В них ви-
росли прекрасні четверо синів, 
які всіма своїми вчинками дя-
кують батькам за дане їм жит-
тя. Може, це просто гра цифр, 
а може, якийсь Божий задум, 
знак з небес, та згодом і тре-
тій їхній син прийде в цей світ в 
той же день і того ж місяця, що 
й попередні двоє. А четвертий, 
наймолодший, того ж числа, 
якого народилася його матір. 

Воістину материнство – це 
Боже благословення. Є бага-
то прикладів, коли люди хочуть 
мати дітей й готові платити ліка-
рям будь-які гроші, але Бог їм не 
дає дітей і вони від цього страж-
дають. У 10 заповідях Божих є 
«Не вбий». Християнські церкви 
забороняють аборти, бо вважа-
ють, що відразу з початку мо-
менту вагітності в цей світ при-
ходить нова душа і оселяється 
в ще не народженій дитині. За 
християнським світобаченням, 
аборт – це дітовбивство. Часто 
згадую документальний фільм, 
який багато років тому нам, 
студентам Івано-Франківського 
медичного інституту, показу-
вав тодішній доцент кафедри 
інфекційних недуг Грижак Ігор 
Гнатович – людина височенних 
духовних багатств, інтелекту та 
доброти, скромний, глибоко ві-
руючий чоловік. Там показували 
аборт без прикрас. Плід, навіть 
будучи ще безформним, почи-

нає тремтіти, як людина перед 
стратою, і ухиляється від ‘’ножа 
‘’ екзекутора. А якщо плід вже 
мав обриси людини, то у вида-
лених згустках крові можна роз-
гледіти ніжку, ручку та ще якусь 
частинку порваного на шматки 
тіла маленької людини. Вибач-
те за такий натуралізм, непри-
ємний і важкий для сприйняття 
навіть мені, лікарю за освітою 
(щоправда, я не гінеколог, а 
травматолог-ортопед), але я 
хочу, щоб жінки та їхні чоловіки 
знали правду: роблячи аборт, 
вони скоюють убивство. Не ка-
жучи вже про фізичні травми 
для жінки й небезпеку бути без-
плідною після цього взагалі.

Потрібно навчити молодь 
і дорослих, як правильно за-
побігати небажаній вагітності. 
Не вдаватимуся в законодав-
чі акти, хоча переконаний, що 
необхідно узаконити такі уроки 
з обов’язковими тестами у всіх 
навчальних закладах. Тут вели-
ке поле для роботи українського 
духовенства й просвітників саме 
української культури. Впевне-
ний, що варто частіше про-
водити «уроки духовності», на 
яких наголошувати, що питання 
батьківства та материнства – це 
дар з небес. І якщо диявол так 
сильно засів у серце жінки, що 
вона все-таки захоче позбути-
ся ще не народженого дитятка, 
дозволити їй зробити це можна 
лише в тих випадках, коли вагіт-
ність загрожує життю самої жін-
ки чи судом доведено момент 
її згвалтування. Усе інше – від 
лукавого...

Роман Панчішак, 
лікар 

м.Кармел, штат Нью-Йорк

ПРО МАРІЮ – МАТІР НАДІЇ
Шановна редакціє! 
З великою цікавістю, болем і гордіс-

тю прочитала у вашій газеті від 23 квітня 
статтю про зустріч з мамою Надії Сав-
ченко Марією та інтерв’ю з її адвокатом. 

Найперше, хочу низько вклонитися цій 
мужній і мудрій жінці. Дуже вдячна, що ви 
надрукували розповідь матері «з перших 

уст», бо тепер мені та й, напевне, не тіль-
ки мені стало зрозумілим, що Надя Сав-
ченко – це не образ «мученіци», витво-
рений «бандєровскімі» журналістами, як 
пишуть російські газети й розповсюджу-
ють тут, в Америці, деякі вихідці з Росії, 
які день і ніч дивляться російську теле-
пропаганду. Прочитавши ці статті, я зро-

зуміла, що такою виховала Надю мама, 
бо й сама пані Марія – чесна, мужня жін-
ка, яка безмежно любить свою Батьків-
щину. Дуже дякую вашим журналістам за 
ці такі потрібні публікації. 

 Галина Мельник
 Бруклін, Нью-Йорк
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Дзеркало цвІТЕ вЕсНА
Блискоче  ніч  перлиною  Растреллі. 
З  гори  збігає  Боричів  узвіз. 
І  солов’ї,  пташині  менестрелі, 
всю  ніч  доводять  яблуні  до  сліз. 
Цвіте  весна  садами  молодими, 
шумлять  вітри,  як  гості  з  іменин. 
В  таке  цвітіння,  князю  Володимире, 
тобі  не  важко  бути  кам’яним? 

Ліна Костенко



17(325) Квітень 30, 201520

Кілька тижнів тому у Вашингтоні, 
прогулюючись Капітолійським 

пагорбом, на Алеї слави зверну-
ли увагу на невеличку бронзову 
скульптуру шляхетного чоловіка, 
що стоїть у затінку могутнього де-
рева. Підпис нижче повідомляв, 
що це – Юліус Стерлінг Мортон. 
Оскільки ім’я-прізвище нам нічого 
не промовляло, хотілося довідати-
ся більше, чим же заслужив цей 
чоловік честі ввійти до національ-
ного пантеону слави Сполучених 
Штатів Америки. 

Юліус Стерлінг Мортон наро-
дився в штаті Нью-Йорк, у неве-
личкому містечку Адамс, виростав 
у Детройті, закінчив Мічиганський 
університет. Потім заручився з 
Каролайною Френч і гайнув до 
Небраска-ситі. Це був 1854-й рік. 
Небраски, як штату, тоді ще на 
американській адміністративно-
політичній мапі не було. Місцина 
вразила його безпросвітною глу-
шиною й майже цілковитою від-
сутністю дерев. Йому там браку-
вало інформації, середовища й... 
повітря. 

Стерлінг Мортон заснував газе-
ту Nebraska City News, щоб довко-
ла неї гуртувати людей, і заклав 
підмурок власного дому. Це був 
не просто 52-кімнатний будинок, а 
справжнісінька копія Білого дому. 
Сьогодні в ньому знаходиться му-
зей, який належить заповіднику 
Arbor Lodge State Historical Park. 
Земля в Небрасці на ту пору цін-
ністю не вважалася – бери, скіль-
ки хочеш, що з нею в такій глушині 
робити?! Юліус Стерлінг Мортон 
160 акрів обійстя довкола свого 
«Білого дому» обсадив деревами 
чи, точніше, цілим садом і закли-
кав небраскців посадити біля сво-
го дому бодай одне дерево.

Дерева з юності були особли-
вим зацікавленням Мортона. Те-
пер він замовляв їх з усього світу. 
Небраський «Білий дім» дуже ско-
ро став нагадувати острів посеред 
оксамитового океану – в маєтку 
Мортонів з’явилося 270 видів най-
різноманітніших дерев та кущів. 
Особливе місце посідали яблуні. 
З роками вони постаріли, але нові 
власники, які приходили на зміну 
старим, дбали про сад Мортона з 
особливою любов’ю й підсаджу-
вали Golden Delicious, Jonathans, 
Jonadels…

Юліус Стерлінг Мортон був 
губернатором Небраски, міні-
стром сільського господарства 
США. Але в американську істо-
рію він ввійшов як «батько Arbor 
Day» – національного Дня дерев. 
У 1872 році на засіданні управлін-
ня сільського господарства Не-
браски тодішній його секретар 
Юліус Стерлінг Мортон запропо-

нував щорічно проводити день 
озеленення території. Учасники 
засідання підтримали його одно-
стайно, мешканці штату – також. 
Акція мала шалений успіх. Того 
року в квітні, під час Дня дерев, в 
Небрасці було висаджено понад 
мільйон (!) дерев.Через десятиліт-
тя цей день став офіційним святом 
штату. Через століття, в 1970-му, 
– національним святом Америки, 
який почали називати Днем зем-
лі. У 1937 році Небраска подару-
вала бронзову скульптуру Юліуса 
Стерлінга Мортона (ту саму, яку 
ми бачили) Національному залу 
слави, що на Капітолійському па-
горбі в столичному Вашингтоні, 
щоб увічнити образ свого земляка 
в пам’яті американського народу.

Побудувати дім, посадити де-
рево, виростити сина... Юліус 
Стерлінг Мортон прожив своє 
життя гідно й був найповнішим 
уособленням цієї класичної фор-
мули.

Побудувавши дім й заповівши 
його громаді, виплекавши сад і на-
вчивши садити дерева інших, він 
виховав сина, прищепивши йому 

велику любов до живого світу, з 
яким людство постійно конфрон-
тує. Джой Мортон – син Юліуса 
Стерлінга Мортона став успішним 
підприємцем, власником Morton 
Salt Company – найбільшого ви-

робника харчової й промислової 
солі в Північній Америці, але за-
вжди пам’ятав слова батька про 
те, що людина повинна не лише 
експлуатувати землю, на якій 
живе, а й прикрашати її. В 1910 

році на околиці Чикаго, в містеч-
ку Лайслі, він придбав 400 акрів 
землі, потім докупив ще 1300 і пе-
ретворив її на «живий музей» під 
відкритим небом, відомий тепер 
як Мортон-арборетум.

«Арборетум» з латини – це «ко-
лекція дерев і кущів». Мортон-ар-
боретум -гігантський дендрарій. У 
ньому 222 тисячі дерев та кущів 
майже 5 тисяч видів. Велику час-
тину парку займають цілі фраг-
менти лісів та прерій. Тут багато 
тематичних садів – Сад дітей, Сад-
лабіринт, Сад ароматів, Сад живої 
огорожі, Сад чотирьох сезонів...

У зелених володіннях Мортонів 
дітей навчають вирощувати дере-
ва з трьох років й доглядати за 
ними все життя – подібно до того, 
як вчать їх читати, писати й розу-
міти світ, що їх оточує.

Пам’ять про батька живе не 
лише в дубах і черешнях, а й під 
склепінням тутешньої бібліотеки 
його імені, в якій зберігається біль-
ше 27 тисяч книг та журналів про 
рослинництво та дику природу.

До батьківської Arbor-філософії 
Джой додав ще один елемент 
– музику. У 2013 році в Мортон-
арборетума з’явився новий парт-
нер – Чиказький симфонічний 
оркестр. І тепер щоліта в цьому 
живому саду-лісі-заповіднику під 
відкритим небом відбуваються 
прекрасні концерти класичної та 
камерної музики.

На початку 1906 року еколог 
Гіффорт Пінкот, голова служби 
лісів США, попросив президента 
Теодора Рузвельта звернутися до 
учнів публічних шкіл з промовою 
про необхідність збереження до-
вкілля. 15 квітня 1907 року Руз-
вельт видав прокламацію «Arbor 
Day Proclamation to the School 
Children of the United States» про 
нагальну важливість дерев і лісів і 
необхідність освітніх програм про 
їхнє збереження й примноження. 

ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

Дерева пам’яті на Ground Zero в Нью-Йорку

Мортон-арборетум (штат Іллінойс)

Наша довідка: Аrbor Day (з латини «arbor» – дерево) – дослівно День дерев, свято озеленення 
довкілля. У США – Національний День дерев, який святкують в останню п’ятницю квітня. Крім того, 
кожний штат у інший день має свій Аrbor Day.

Засновником цієї традиції став Юліус Стерлінг Мортон – американський журналіст, ботанік, 
фермер, міністр сільськ ого господарства за президентства Гровера Клівленда. Перший день ви-
садження дерев відбувся 10 квітня 1872 року в Небраска-ситі (штат Небраска), де з ініціативи 
Мортона було висаджено більше мільйона дерев на всій території штату.

У 1972 році в Америці засновано спеціальну фундацію – National Arbor Foundation, яка проводить 
велику екологічну просвітницько-організаційну діяльність. 

У США сьогодні росте 8 відсотків усіх світових зелених насаджень, більше, ніж було 100 років 
тому. Національне дерево США – дуб. 

Аrbor Day відзначається в усіх американських штатах та багатьох інших країнах світу. Напри-
клад, в Україні цей день називають Днем довкілля, Південній Кореї – Днем любителів дерев (Tree 
Loving Day), а в Японії святкують цілий Зелений тиждень (The Greening Week).

НУЛЕМ ЖИТТЯ  
НІКОЛИ НЕ БУВАЄ

В останню п’ятницю квітня Америка відзначила Arbor Day – День дерев
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Якщо говорити про «роль осо-

би в історії озеленення Америки», 
то особливе місце в ній відведе-
но саме 26-му президентові США 
Теодору Рузвельту, чий пам’ятник 
стоїть при вході до Музею при-
родничої історії в Нью-Йорку й 
якому відведено одну з найго-
ловніших ролей у знаменитому 
фільмі «Ніч у музеї». І не лише з 
суто символічних чи церемоніаль-
них міркувань. 

У 1884 році після смерті дру-
жини (вона померла через кілька 
днів після пологів) й матері, які 
відійшли в кращий день в один 
день, Теодор Рузвельт вирушив 
до Північної Дакоти, на ранчо, 
щоб заховатися від болю й люд-
ських очей і спробувати знайти в 
собі сили повернутися до життя. 
Мовчазні, безплідні, суворі до-
вколишні землі стали для Руз-
вельта матеріалом для роздумів. 
На ранчо він провів з перервами 
більше двох років і пізніше на-
писав про це цілу сповідь, осно-
вним лейтмотивом якої стали 
слова, які він потім часто любив 
повторювати: «Роби те, що мо-
жеш, з тим, що маєш, там, де ти 
є...»

Повернувшись у політику, він 
асоціював себе з невидимою лі-
нією горизонту, життям ковбоя з 
Дикого Заходу й бажанням зро-
бити світ кращим, принаймні, 
не роблячи його гіршим. У 1924 
році науковці почали досліджува-
ти ті землі на предмет придат-
ності для закладки парку. Через 
десять років, в 1934-му, тут роз-
містились табори Громадського 
корпусу охорони природних ре-
сурсів. Тепер тут Національний 
парк імені Теодора Рузвельта. 

Теодор Рузвельт прославився 
не лише як політик, а й як нату-
раліст, людина, яка «мала сер-
це» до живої природи. Особливу 
увагу він приділяв охороні дикої 
природи, створивши охорон-
ну систему, яка законсервувала 
частину лісових і мінеральних ре-
сурсів, добившись п’ятиразового 
розширення площ національних 
парків і заповідників на території 
США. Хоча за чутливим серцем 
ховалася неймовірна сила волі. 

14 жовтня 1912 року, коли під 
час передвиборної кампанії Тео-
дор Рузвельт збирався виступити 
з промовою перед виборцями в 
Мілвокі, в нього вистрелив Джон 
Шренк. Пуля прошила груди, про-
бивши спочатку футляр від оку-
лярів і рукопис з промовою, що 
лежав у внутрішній кишені. Руз-
вельт, як досвідчений мисливець, 
добре розуміючись в анатомії 
(якщо не кашляє кров’ю, то куля 
не пробила легені), відмовився 
від негайної медичної допомоги, 
виголосив промову, стоячи по-
раненим півтори години. «Пані й 
панове! – почав він. – Не знаю, 
чи ви розумієте, що в мене тільки 
що стріляли, але лося так просто 
не застрелиш...» ( лось тоді був 
символом новоствореної Про-
гресивної партії Тедді Рузвельта). 
Потім лікарі встановили, що куля 
ввійшла в груди, але не пробила 
легені; було б небезпечніше її ви-
ймати, аніж залишити. Рузвельт 
носив цю кулю в грудях до кінця 
свого короткого (всього 60 років) 
життя.

Він справді мав надзвичайно 
добре серце. Про це знають всі 
діти планети, пригортаючи до гру-
дей Teddy Bear – доброго пухнас-
того ведмедика. За найпоширені-
шою версією, Teddy Bear з’явився 
на світ завдяки президентові 
Т.Рузвельту, який наприкінці 1902 
року на полюванні пожалів ведме-
жа. Насправді це був гігантський 
американський чорний ведмідь, 
загнаний мисливською командою 
з собаками й прив’язаний до де-
рева. Щоб догодити президенто-
ві та його мисливським амбіціям, 
Рузвельта запросили пристре-
лити звірину, але він відмовився 
це зробити. Історія потрапила в 
газетні карикатури, але з часом 
була адаптована з кон’юнктурних 
міркувань, і ведмідь перетворився 
на маленьке симпатичне ведмежа 
(зокрема, у «Вашингтон пост» від 
16 листопада 1902 року). Деталі 
історії з часом розмилися, зали-
шилася головна – Тедді (прізвись-
ко Рузвельта), який відмовився 
стріляти у беззахисного звіра.

Ця подія стала приводом для 
численних жартів. Зокрема, в од-
ній з карикатур делегація ведмедів 
вимагала від Рузвельта підписати 
з людством пакт про ненапад.

Одну з карикатур помітив влас-
ник крамниці іграшок у Нью-Йорку 
Моріс Міктом, і його дружина по-
шила першого іграшкового вед-
медика, на кшталт того, що був 
на карикатурі. Ведмежа виставили 
у вітрині поруч з карикатурою на 
президента США й назвали його 
«Тедді». У той же день десятки 
людей звернулися до крамниці 
з проханням виготовити для них 
таке ведмежа. Торговець звер-
нувся до президента Рузвельта зі 
спеціальним листом і попросив до-
зволити дати його ім’я цій дитячій 
забавці. Добрий Тедді, звичайно ж, 
погодився. У 1903 році Моріс Мік-
том заснував компанію Ideal Toy 
Company, яка поставила випуск 
ведмедиків на потік, але припус-
тився рокової помилки – не запа-
тентував. Тому на оригінальну ідею 
сьогодні претендують й інші.

«Якби відбулася війна між ди-
кими тваринами та її величністю 
людиною, я став би на бік вед-
медів», – заявляв Джон Мьюр, 
відомий американський приро-
доохоронець, ідеолог природо-
охоронного руху, з яким Теодор 
Рузвельт підтримував зв’язок осо-
бисто. Джон Мьюр – це ще одне 
ім’я в «зеленій історії» Америки. 
Шотландець, який у 1849 році емі-
грував разом зі своєю родиною 
до Сполучених Штатів і вважаєть-
ся основоположником справи за-
повідників у США. На відміну від 
інших титанів американської при-
родоохорони – Генрі Торо, Олдо 
Леопольда, не визнаних за життя 
їхніми сучасниками, Джон Мьюр 
був дуже популярний. Його на-
зивали «містичним екологом». 
Етичні, естетичні та теологічні ідеї 
Мьюра об’єдналися в науковий 
натуралізм, підкріплений пантеїз-
мом. Мьюр стверджував, що «жо-
ден з ландшафтів природи не є 
потворним, оскільки він є диким, 
а значить Божим». Це було дуже 
важливе в ідеологічному плані 
твердження, що означало рево-
люційний переворот в людському 
оцінюванні дикої природи.

Мьюр визначав дику природу 
як первісно моральну, прекрас-
ну й священну. Дика природа, на 
його думку, існує насамперед для 
себе і свого Творця. Для Мьюра 
дикий ліс був святіший, ніж усі 
церкви, побудовані людьми у від-
риві від землі, без думки про її 
збереження. 

«Я живу тільки для того, щоб 
відкрити очі людям на найголо-
внішу церкву – дику природу», – 
писав Мьюр в 1874 році, нама-
гаючись переконати Конгрес у 
необхідності створення національ-
ного парку, подібного до Єлов-
стонського. 30 вересня 1890 року 
закон про Національний парк Йо-
семіті в Каліфорнії, другий в Аме-
риці, разом з обгрунтуванням 
Мьюра, було ухвалено обома па-
латами Конгресу. Це був перший 
у світі закон, спрямований на за-
хист дикої природи. Він ознаме-
нував собою великий тріумф, але 
Мьюр знав з досвіду, що без жор-
сткого контролю навіть закон не 
вбереже природу від утилітарних 
інстинктів. Тому в 1891 році було 
створено Асоціацію захисту Йо-
семіті та Єловстоуну. Одночасно 
Мьюр обмірковував план створен-
ня державної служби, яка «мала 
б можливість зробити що-небудь 
для природи і втішити гори».

4 червня 1892 року адвокат 
Воррен Олні і ще 27 осіб заснува-
ли Сьєрра-клуб, метою якого було 
заручитися підтримкою суспіль-
ства та уряду в справі захисту лісів 
та інших об’єктів гір Сьєрра Нева-
да. Джон Мьюр був одноголосно 
обраний президентом Сьєрра-
клубу, пробувши на цій посаді 22 
роки, аж до самої смерті.

«Я хотів бути таким «секвойним» 
(від дерева секвої – ред.), щоб про-
повідувати земні ліси всьому світу, 
що походить від божественної кра-
си дикої природи»,– писав Джон 
Мьюр. На його думку, в усі часи, 
від Христа й до нього, Бог піклував-
ся про дерева, рятуючи людей від 
хвороб, бурь і повеней, але він не 
може захистити їх від дурнів – тіль-
ки дядько Сем може зробити це... 

Arbor Day в Америці святку-
ють по-різному: надсилають по-
жертви на озеленення, купують 
садженці, беруть участь у різ-
них «recycling programs», просто 
йдуть до лісу-парку-скверу, щоб 
насолодитися весняним цвітінням 
або продовжують у деревах жит-
тя – найрідніших людей і власне. 
Чомусь саме про це думається, 
милуючись цвітом калини, яку по-
садила колись біля хати мама, чи 
обнімаючи дубки, які ми висади-
ли перед випускним вечором усім 
класом, клянучись один одному у 
вічній дружбі... Мабуть, тими са-
мими почуттями керувався ізна-
менитий «візажист землі» Пітер 
Вокер, глянувши одного дня на 
пошрамовану грушу – єдине вці-
ліле дерево на місці трагедії 9/11 
й вирішивши на »Ground Zero» 
висадити понад 400 дубів – ме-
моріальний сад Swamp White Oak 
trees. У пам’ять про тих, хто пі-
шов звідси у вічність. Водночас 
вселяючи людству надію і віру у 
відродження. Як символ того, що 
життя – чи то дерева, чи то лю-
дини – ніколи не буває «нулем»...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Пам’ятник президенту тедді рузвельту біля входу до природничого 
музею в Нью-Йорку

Джон Мьюр біля секвої у національному парку Йосеміті (штат Каліфорнія)

Фото на згадку. Біля сакури, висадженої вашингтонськими школярами 
на Arbor Day

«Білий дім» Стерлінга Мортона в Небраска-ситі, з якого почалася 
всеамериканська «зелена історія» 
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Будинок відпочинку «Ксеня»  
в Кетскільських горах,  
який активно діє цілий рік, шукає подружню 
пару середнього віку з легальним статусом 
в Америці – для господарської роботи 
та обслуги в ресторані. Забезпечуємо 
платнею, проживанням та харчуванням.

Додаткова інформація за телефоном : 
(518) 263-4391

ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ дизайн; верстка

Професійний дизайнер з великим досвідом роботи пропонує свої послуги 
в оформленні рекламних буклетів, брошур, книг, постерів та ін.

Детальна інформація в редакції газети.

макетування

Імміґраційний адвокат АНДРІЙ СЕМОТЮК  
запрошує на доповідь про імміґраційні справи, 

які можуть допомогти українцям у США та за кордоном

КОЛИ: Неділя, 31 травня 2015 р., 1:30 год. по полудні. 
ДЕ: Українська католицька церква Св. Юра в Нью-Йорку, 30 East 7-th Street. 

Вступ – вільний. Щоб отримати детальнішу інформацію,  
пишіть на адресу: Andy@myworkvisa.com
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СПОРТ І ДОВКОЛА

Минулої неділі, 26 квітня, з ініціативи 
Українського Конгресового Коміте-

ту Америки (УККА) лідери української 
та кримсько-татарської громад зустрі-
лися з мером Києва, уславленим бок-
сером Віталієм Кличком, який прилетів 
до США, аби підтримати свого брата в 
його поєдинку з Браянтом Дженнінгсом.

Під час гостинної розмови, яка від-
булася в українському ресторані на 
Другій авеню в Нью-Йорку, вони об-
мінялися думками про сучасну ситуа-
цію в Україні, зокрема на Донбасі й в 
Криму, обговорили низку питань, що 
стосуються адміністративно-політичної 
реформи, корупції, економічних ре-
форм, інвестицій тощо.

Віталій Кличко подякував українській 
громаді Америки за співпереживання 
за долю України й ту велику гумані-
тарну допомогу, яку вона надає Укра-
їні в нинішній важкий час і повідомив, 
що після Нью-Йорка, де він мав бесіду 
з колишнім мером міста Рудольфом 
Джуліані, вирушає до Вашингтону. В 
американській столиці Віталій Кличко 
зустрівся й провів переговори з ві-
це-президентом США Джо Байденом, 
сенатором Джоном Маккейном, поміч-
ником держсекретаря США Вікторією 
Нуланд, заступником держсекретаря 
Сполучених Штатів з питань економіки 
та бізнесу Чарльзом Рівкіним, прези-
дентом корпорації з приватних інозем-
них інвестицій OPIC Елізабет Літтлфілд 
та ін.

 *  *  *
Спортивне змагання – це чудове 

явище, що викликає міріади індиві-
дуальних і колективних емоцій, часто 
позитивну прихильність, а іноді й не-
гативну ворожість. Для учасника – це 
можливість не тільки самореалізації, 
але часто й заробляння грошей. Для 
глядача ж, нагода відчути себе в ролі 
уболівальника-фана і приналежності 
до місцевої або національної групи.

Суботній бій у суперважкій катего-
рії між українцем Володимиром Клич-
ком і американцем Браянтом Джен-
нінгсом, окрім того, був ще й уроком, 
як шляхетного, так і не дуже благо-
родного поводження.

В інтерв’ю американському телеба-
ченню після бою на запитання перемож-
цеві, чому він обмежився в основному 
лівими ударами з дуже небагатьма пра-
вими, Володимир Кличко без будь-яких 
виправдань скромно заявив, що супро-
тивник не дозволив йому активно діяти 
правою рукою, високо оцінивши талант і 
майстерність Дженнінгса. З іншого боку, 
Дженнінгс в інтерв’ю після бою набага-
то менше хвалив свого опонента, шукав 
виправдання своїм недолікам, але не 
з своєї вини, і досить недвозначно за-
явив, що рахунки суддів не відповідали 
тому, що діялось на ринзі. 

Протягом кількох тижнів перед боєм 
американські спортивні ЗМІ сприяли 
рекламі бою Кличко-Дженнінгс зара-
ди продажу квитків у Madison Square 
Garden, тим не менше, як і раніше, 
зневажливо відгукувалися про тепе-
рішню суперважку лігу та особисто 

про Володимира Кличка. Такі комен-
тарі були трохи незрозумілими, бо 
Володимир Кличко є чемпіоном у су-
перважкій категорії протягом десяти 
років, відстоявши всі три свої титули 
дев’ятнадцять разів поспіль (включно 
з останнім боєм проти Дженнінгса). 
В історії боїв суперважковаговиків він 
другий після легендарного Джо Луїса.

Брати Клички не відповідають об-
разу американського боксера-супер-
бійця. Адже обидва – високоосвічені, 
сучасні боксери, шляхетні на ринзі й 
поза ним. За даними американських 
ЗМІ та експертів, великим боксером у 
суперважкій лізі був американець Майк 
Тайсон, відомий звинуваченням у гвал-
туванні й відкусуванні вуха суперника. 
Або візьмімо уславленого Мухаммеда 
Алі, американську ікону боксу, само-
проголошеного «найвизначнішого з 
найвизначніших». Не треба забувати, 
що він був нещирим, хитрим (відмо-
вився служити у війську нібито через 
свою релігію), крикливим, неосвіче-
ним, хвалькуватим типом, який жор-
стко висміював своїх супротивників 
ніби в жартівливій формі . Брати Клич-

ки – антиподи й Тайсону, й Алі, вони 
протилежні в поведінці, вихованні, ха-
рактері, манерах цим американським 
боксерським чемпіонам.

Володимир Кличко часто зображу-
ється американськими спортивними 
ЗМІ нудним бійцем, який, як правило, 
виграє за очками, але не нокаутом (до 
відома: 53 своїх боя Володимир Клич-
ко закінчив нокаутом). Природно, се-
редньостатистичний брутальний фанат 
хоче неодмінно бачити на ринзі кров. 
Тим не менше, в Європі Володимир 
Кличко вважається неперевершеним 
майстром своєї справи, який перема-
гає своїх супротивників систематично і 
вправно, а сам майже ніколи не отри-
мує удари в обличчя й не страждає від 
травм. У своїй кар’єрі він зазнав три 
поразки, які болісно пережив і, таким 
чином, тепер грамотно веде бої, не за-
буваючи про оборону.

Настав час американським спортив-
ним експертам та ЗМІ віддати братам 
Кличкам належне й визнати нарешті, 
що вони стали рятівниками професій-
ного боксу. Давайте будемо чесними: 
бокс у виконанні Тайсона чи Алі – це 
вульгарний вид спорту, де метою є 
безглуздо бити супротивника; він 
майже нагадує гладіаторів у римсько-
му Колізеї. Братам Кличкам вдалося 
ошляхетнити цей вид спорту, показати, 
що противник на ринзі гідний поваги. І 
що сучасний бокс – це не бій спраглих 
крові гладіаторів, а поєдинок благород-
них і талановитих спортсменів.

Аскольд Лозинський

На знімку на першій сторінці: 
лідери української та кримсько-

татарської громад – учасники 
зустрічі з Віталієм Кличком  

на Другій авеню в Нью-Йорку,  
біля стіни пам’яті героїв Революції 

Гідності й війни на Сході України
 Фото прес-служби УККА

БРАТИ КЛИЧКИ НА РИНЗІ...
Чемпіон світу з боксу у суперважкій 

вазі українець Володимир Кличко за-
хистив у суботу, 25 квітня, свої чемпіон-
ські титули в бою з американцем Браян-
том Дженнінгсом у Нью-Йорку, на ринзі 
знаменитого Madison Square Garden.

За підсумками 12 раундів усі три 
судді віддали перемогу українцю – двічі 
з рахунком 116:111 та 119:109. Для Во-
лодимира ця перемогла стала 64-ю на 
професійному ринзі при 53-х нокаутах.

Хоч цей поєдинок виявився, напев-
но, для нього найважчим після бою з 
Дейвидом Хеєм, що відбувся вісім ро-
ків тому. Незважаючи на свій короткий 
стаж у професійному боксі, Дженнінгс 
виявився гідним суперником. У бою з 
Кличком він був швидким, вміло захи-
щався й інколи добре атакував. Якби 
Браянт активніше та винахідливіше діяв 
в атаці, то в нашого Володі були б на-
багато серйозніші проблеми, ніж роз-
січення під лівим оком, отримане після 
чергового «пірнання» американця.

Перший раунд і майже весь двобій 
Володимир Кличко проводив обереж-
но. У другій трихвилинці він спробував 
підключити до бою свою грізну пра-
ву руку й відразу пройшла ефектна 
й ефективна «двієчка». Взагалі ж з 
правою рукою у Володі в цьому бою 
були проблеми, чи то через незвичний 

(його називають філадельфійським) 
стиль суперника, чи то через якісь інші 
причини. Дженнінгс же завдяки своєю 
більшому розмаху рук намагався «пір-
нати» й бити Кличка своєрідним «кро-
сом». Багато цих ударів не проходило, 
але Кличку довелося добряче попотіти. 
Не давав американець шансів Кличку 
добре задіяти й свої фірмові клінчі.

В цілому, клас Володимира Кличка 
в цьому поєдинку був явно вищим. Це 
й цілком зрозуміло, якщо зважати на 
той факт, що Дженнінгс лише в 24 роки 
розпочав займатися боксом, а Кличко 

в цьому віці вже був олімпійським чем-
піоном та володарем чемпіонського ти-
тулу в професійному боксі за версією 
WBO.

Протягом усього бою Кличко-мо-
лодший своєю лівою добре пробивав 
Дженнінгса, заробляючи очки, але для 
нокауту чи навіть нокдауну цього було 
замало. Потрібна була серія більш, ніж 
з двох ударів, а вона рідко проходила 
завдяки надійному захисту американця 
та його рухливості.

У шостому та восьмому раунді Бра-
янт двічі влучив у Кличка і це завда-

ло українцю певного дискомфорту. В  
10-му раунді суддя зняв з Кличка бал 
за затримку суперника. У чемпіонських 
раундах справжньої «рубки» не ви-
йшло. Кличко не дав своєму супернику 
шансів в атаці й довів бій до логічного 
для себе та суддів завершення.

Після оголошення результатів Джен-
нінгс не був обурений рішенням рефе-
рі, але зазначив, що не погоджується 
з виставленими рахунками. Оточення 
ж Володимира Кличка, в якому виді-
лявся його старший брат Віталій, ті-
шилося, що ще один бій завершився 
на користь легендарних братів Кличків, 
яких у нинішньому двобої представляв 
молодший з них.

Відразу після бою Володимир Клич-
ко високо оцінив силу і вправність сво-
го суперника, заявивши, що у Браянта 
Дженнінгса, якщо він не припинить пра-
цювати над собою, блискуче майбутнє.

Отож, чемпіон світу за версіями 
WBA, IBF та WBO в суперважкій катего-
рії Володимир Кличко вдев’яднадцяте 
захистив свої титули, наздогнавши за 
цим показником Ларрі Голмса. Попе-
реду лишень легендарний Джо Луїс, 
котрому вдалося провести 25 пере-
можних захистів.

Владислав Браницький,
спортивний оглядач «Нової газети»

...Й ПОЗА НИМ

Фрагмент бою між Володимиром Кличком та Браянтом Дженнінгсом

Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом
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