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Розповідають, що коли під час ві-
йни до Москви приїхав тодіш-

ній католикос-патріарх Грузинської 
православної церкви Калістрат 
(Цинцадзе), то Сталін, який свого 
часу вчився у Тбіліській семінарії й 
ще тоді познайомився зі старшим 
за себе майбутнім предстоятелем, 
гостинно запросив його до себе на 
обід – посидіти, погомоніти. Като-
ликос приїхав до «вождя народів» у 
цивільному одягу; під час обіду після 
кількох пишномовних, як і годиться, 
грузинських тостів, Сталін запитав 
його: «А кого ти більше боїшся: Бога 
чи мене?» Калістрат почав так само 
пишномовно говорити, що шанує і 

Бога, і «великого вождя». Той пере-
рвав предстоятеля: «Не треба нас 
дурити! Мене ти боїшся більше, ніж 
Бога, інакше прийшов би в церков-
ному вбранні».

Ця оповідь згадалася, коли пред-
стоятель Української православної 
церкви Московського патріархату 
(УПЦ МП) митрополит Онуфрій (в 
миру – Орест Березовський) не під-
вівся на урочистому засіданні Вер-
ховної Ради тоді, коли президент 
Порошенко називав імена героїв 
АТО – і загиблих, і живих, і коли під-
вівся (без винятку) весь зал, у тому 
числі й опозиціонери та зарубіжні 
делегації. А вдруге вона згадалася, 
коли прес-служба УПЦ  МП висту-
пила з роз’ясненням позиції митро-
полита.

«Під час промови Президента 
України Петра Порошенка присут-
ні стоячи вітали імена тих, хто був 
удостоєний звання Героя України за 
участь в обороні Вітчизни на Сході 
нашої держави. Блаженніший Ми-
трополит Онуфрій не відреагував на 
цю промову, щоб підкреслити – по-
трібно негайно припинити війну! Він 
не раз виказував шану до всіх геро-
їв, які боронять українські кордони. 
Однак, не може бути виправдання 
підживлюванню вогню війни, який 
майже щодня забирає життя не 
лише військових, але й беззахисних 
цивільних громадян України, в тому 
числі дітей. Вони гинуть по обидві 
сторони від лінії фронту».

Краще б ця прес-служба про-
мовчала. Українці й зарубіжні гості 
думали б, що митрополит Онуфрій 
просто, м’яко кажучи, невихована 
людина, а так усі тепер знають, що 
він – «грязь Москви», яка боїться Пу-
тіна більше, ніж Бога.

Бо ж у ситуації, коли щодня три-
вають обстріли українських військ з 
боку російсько-терористичних фор-
мувань, коли ледь не щодня від цих 
обстрілів гинуть українські вояки і 
цивільний люд, коли Росія завела 
в Україну величезну масу новітньої 
(і передусім наступальної ) бойової 
техніки, коли промосковські маріо-
неткові «лідери» маріонеткових же 
«ЛНР» і «ДНР» раз у раз заявляють, 
що невдовзі «звільнять» увесь Дон-
бас, а потім підуть на Харків, Запо-
ріжжя й Дніпропетровськ, таке пояс-
нення наочно засвідчує: митрополит 
Онуфрій, а в його особі й усе керів-

ництво УПЦ  МП вимагає беззасте-
режної капітуляції України й укра-
їнців. Бо ж нічим іншим «негайне 
припинення війни» бути не може за 
умов, коли бандформування та оку-
паційні російські війська ігнорують 
Мінські угоди, готуються до наступу 
і на весь голос сповіщають про це. 
Чи, може, для митрополита Онуф-
рія та його команди закони України, 
якими зафіксовано факт окупації і 
встановлено статус окупованих те-
риторій Донбасу, це ніщо, і він вва-
жає, що на Донбасі – суто внутріш-
ній конфлікт між «православними 
братами», що там немає зовнішньої 
агресії? Тоді йому й керівництву УПЦ  
МП треба або полишити Українську 
державу, або відповідати перед нею 
за антидержавну діяльність.

Ну, а стосовно того, що «не може 
бути виправдання підживлюванню 
вогню війни», то нехай митрополит 
Онуфрій виступає з такими демар-
шами перед Путіним і Кирилом 
(Гундяєвим). Але ні – він їх банально 
боїться, що видно з усієї поведінки 
цього церковного діяча, який так 
разюче відрізняється від покійного 
митрополита Володимира, людини 
обережної, але й рішучої у діях. Але 
такі, як Володимир (Сабодан), нині 
в керівництві філії РПЦ на території 
України відсутні, інакше б Онуфрій, 
мабуть, уже втратив свою посаду…

Ну, а президента Порошенка та 
української влади ці персонажі в 
рясах, які демонстративно сиділи в 
залі Верховної Ради, не бояться. Ду-
маю, і Бога теж.

Бо ж за великим рахунком ідеть-
ся не про Церкву Христову, а про 
Московський патріархат, який кра-
ще було б назвати «сталінським», 
оскільки та РПЦ, яка була начебто 
«відроджена» у 1943 році, це на-
справді типовий «новодєл» доби 
войовничого більшовизму, резуль-
тат зусиль відділу пропаганди ЦК 
ВКП(б) та «компетентних органів», а 
тому «закони про декомунізації» не в 
останню чергу мають стосуватися й 
цієї організації.

Утім судіть самі. Ось тіль-
ки частина документу під назвою 
«Приветственный адрес от духовен-
ства и мирян Русской Православ-
ной Церкви Вождю народов СССР, 
генералиссимусу Иосифу Висса-
рионовичу Сталину в день семиде-
сятилетия со дня рождения», який 

підписали всі тодішні очільники РПЦ 
– патріарх, 5 митрополитів, 21 архіє-
пископ і 47 єпископів.

«В день Вашого сімдесятиріччя, 
коли всенародне почуття любові й 
вдячності до Вас – Вождя, Вчителя 
й Друга трудящих – досягли осо-
бливої сили й підйому, ми, церковні 
люди, відчуваємо моральну потребу 
приєднати свій голос до потужного 
хору привітань та висловити Вам 
ті думки й побажання, котрі ста-
новлять дорогоцінну частину нашої 
духовної спадщини. Як громадяни 
великої Радянської країни, ми на-
самперед глибоко шануємо подвиг 
Вашого багатостраждального жит-
тя, без залишку відданого боротьбі 
за свободу й щастя людей, і бачимо 
в цьому подвигові виключну силу і 
самовідданість Вашого духу...» І далі 
все в такому ж дусі.

Бридко читати цей панегірик на 
адресу «вождя народів», який за 
масштабом своїх гонінь на христи-
ян стоїть на першому місці в істо-
рії людства. Але головне тут інше – 
РПЦ досі не покаялася за мерзенну 
поведінку своїх тодішніх ієрархів, за 
прислужництво антихристиянському 
режиму (ще у 1980-х православних 
студентів виключали з Київського 
університету й КПІ, якщо вони не 
погоджувалися працювати на КҐБ), 
за брехню й лакузство. Ба біль-
ше: РПЦ намагається применшити 
злочинний характер сталінізму, а 
питання про його антихристиян-
ський характер узагалі завуалю-
вати. «Не оправдывая, а осуждая 
репрессивные режимы, мы должны 
все-таки при всем этом делать раз-
личия между репрессивным и чело-
веконенавистническим режимами. 
Вот для меня нацизм – это режим 
человеконенавистничества, стали-
низм – это репрессивный режим», 
– заявив нещодано Московський 
патріарх.

Відтак постає запитання: чи зби-
рається УПЦ  МП і надалі бути філі-
єю «сталінського патріархату»? Кіль-
ка років тому здавалося, що ні, що 
в ній ідуть підспудні позитивні про-
цеси. Нині ми бачимо, що діяльність 
УПЦ  МП, принаймні, на рівні її най-
вищих ієрархів, визначають страх 
перед Путіним і прислужництво 
Кремлю, а не самовіддане служіння 
Богу й людям. 

Сергій Грабовський

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Інформаційні агенції поширили повідомлення 

про те, що заступник міністра внутрішніх справ 
України Сергій Чеботар подав у відставку. Президент 
П.Порошеко прийняв її.

Ця подія минула б не поміченою, якби їй не передував 
грандіозний  скандал.

28 квітня у селі Лісники, що під Києвом, біля 
розкішного заміського будинку Чеботаря, право на 
власність якого він усіляко заперечував, невідомі напали 
на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші 
гроші». Нападники, якими виявилися зять Чеботаря та 
його бізнес-партнер, побили оператора, розбили техніку 
і втекли з місця інциденту.

Після цього Чеботар ще раз заявив, що не має 
жодного будинку в селі Лісники Київської області. У 
свою чергу, журналісти оприлюднили інформацію 
з офіційного державного реєстру нерухомості, де 
зазначено, що земля під маєтком в с. Лісники записана 
на доньку С.Чеботаря. Причому землю цю було 
відрізано від державного земельного «пирога» самовільно, 
без будь-яких прав.

У зв’язку з цим мені пригадалися відвідини великого 
земельного наділу в центрі Києва, що належав моєму 
колишньому колезі по перу, який з настанням в 
Україні страхітливих часів всезагального «дерибану» 
перекваліфікувався на чиновника Верховного суду 
України. На запитання, як ти отримав цю землю, 
колишній колега відповів: «Зробив інтерв’ю з мером 
Києва Омельченком, він мені за це й подарував цю 
ділянку».

Здавалося б, що після Революції гідності такі наділи 
повернуть у власність держави, а їхніх власників 
щонайменше «розкуркулять». Але так думали тільки 
дуже наївні люди. Всеукраїнський «дерибан» і після 
загибелі Небесної сотні продовжився. Більше того, він 
набрав воістину апокаліптичних форм. Розкрадається 
все, що тільки можна вкрасти, нарізують у заповідних 
зонах гектари лісу й вибудовують на них на вкрадені 
в народу мільйони справжні палаци. Той, хто в цьому 
сумнівається, може на власні очі переконатися, що 
робиться в сьогоднішній Україні, відвідавши колишні 
села попід Києвом. Сьогодні це вотчини злодіїв. В 
селі Чапаєвка, наприклад, вибудували ціле розкішне 
котеджне містечко податківці. Все це на явно вкрадені 
гроші, за рахунок хабарів, якими від них відкуплялися ті, 
кому вони наступали на хвіст.

Причому всі це знають, але роблять вигляд, що 
нічого екстраординарного не відбувається. Бо ті, 
хто мав би бодай якось реагувати на це «безмежжя», 
накрав ще більше і вибудував собі ще розкішніші 
палаци в заповідних лісах Київщини. Варто лишень 
ознайомитися з будинками нинішніх владоможців, щоб 
переконатися: вони не дуже відстають від янучарів – ті 
самі палаци, ті самі гектари заповідних лісів, та сама 
повна «автономія» від простого люду. Кажуть, що 
навіть воду їм подають не через звичайний водопровід, 
а через спеціальні фільтрувальні станції, закуплені за 
кордоном за великі гроші з бюджету.

Коли ж Україна поставить на місце усіх цих 
чеботарів? Коли, нарешті, матері й батьки героїв 
Небесної сотні побачать, що їхні сини загинули не 
даремно і в Україні торжествує справедливість. Це 
станеться лише тоді, коли президентом України 
стане не олігарх, а патріот, який не брав у часті 
в «дерибані», якому болить Україна і який не дбає 
насамперед про власний палац. А до того все буде, як 
є. Звільнять Чеботаря, прийде хтось інший. І теж 
найперше почне рознюхувати, де б його поставити 
маєток, в якому такому заповіднику. Бо жодний 
з українських високопосадовців не мешкає нині у 
звичайній двокімнатній чи трикімнатній «хрущовці». 
Всі переселилися до палаців і палациків. А народ на все 
це дивиться, скрушно хитає головами й вже вкотре 
запитує сам себе: «Коли ж цьому беззаконню настане 
край?»

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський – 

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ

КОМУ ПРИСЛУЖУЄ ВЕРХІВКА 
«СТАЛІНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ»?

Лакузи Москви митрополит онуфрій (Березовський) та його помічники демонстра-
тивно не піднялися з крісел, коли Президент України П.Порошенко зачитував  на 
урочистому засіданні Верховної ради прізвища героїв Ато 
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Дорогий український народе! Шановні 
пресвяті отці, Дорогі ветерани й воїни! 

Шановні народні депутати! Високоповажні 
іноземні гості! 

Наше остаточне звільнення від дурману 
радянсько-російської імперської пропаган-
ди значно розширює обрії історичного піз-
нання. Й урочистості цих днів дозволяють 
нам як ніколи глибоко осягнути минуле, 
оцінити його вплив на сьогодення, зроби-
ти правильні висновки на майбутнє і про-
аналізувати ті події винятково в українській 
системі координат.

Для нас, українців, перші постріли тоді 
ще майбутньої світової війни пролунали в 
березні 1939 року на Закарпатті. Коротко-
часна поява та загибель Карпатської Укра-
їни стали відлунням Мюнхену-38 і краху 
сумнозвісної політики умиротворення та 
задобрювання агресора. Ми добре засво-
їли ці суворі уроки історії. Нам не треба по-
яснювати, що таке окупація чехословацьких 
Судетів, бо у нас частково окуповані дві на-
ших області – Донецька та Луганська. Нам 
не треба нагадувати, що таке аншлюс Ав-
стрії. Ми дуже добре це засвоїли на при-
кладі анексії Криму.

І факт залишається фактом: протягом 
майже двох років, з осені 39-го по червень 
41-го, сталінський Радянський Союз був 
союзником гітлерівської Німеччини. Промо-
вистим символом цієї співпраці став спіль-
ний радянсько-нацистський парад у Бресті 
17 вересня 1939 року. Але це не врятува-
ло Радянський Союз від агресії, а народи 
СРСР – від необхідності сплачувати люд-
ськими життями за дружбу Сталіна з Гітле-
ром, цих навіжених маніяків, яким кортіло 
поділити світ на двох. У підсумку ледве чи 
не кожен другий загиблий у Другій світовій 
війні був громадянином СРСР.

Ми з вами по праву пишаємося вне-
ском наших дідів та прадідів в боротьбу з 
нацизмом. Україна опинилися тоді в само-
му пеклі. Смерть своєю скорботною косою 
постукала в двері майже кожної української 
хати. Україна втратила вбитими, за різни-
ми оцінками, від 8 до 10 мільйонів людей. 
Понад два мільйони українських дівчат та 
юнаків примусово вивезли на роботу до 
Третього рейху.

Більше половини від загальної кількості 
нацистських дивізій воювало саме на Схід-
ному фронті, і розгромлено їх саме тут. На 
території України проведено майже поло-
вину стратегічних операцій німецько-радян-
ської війни. «На українських полях і селах у 
вогні й полум’ї вирішується доля людства», 
– писав Олександр Довженко. З думкою 
цього великого українця перегукуються 

слова американського журналіста Едгара 
Сноу, сказані в січні 45-го: «Вся ця титанічна 
боротьба, яку деякі схильні розглядати як 
славу Росії, була насправді в багатьох ас-
пектах запеклою боротьбою України, яка їй 
коштувала багатьох болючих утрат.  Жодна 
інша країна Європи не зазнала такого руй-
нування міст, промисловості, сільськогос-
подарських угідь, загибелі стількох людей, 
як Україна...»

За підрахунками істориків, у лавах Чер-
воної армії з нацистами билися майже 6 
мільйонів мешканців України. Серед них – і 
обидва моїх діди, і дід моєї дружини, який 
пропав безвісти під Одесою, і брати моєї 
мами. Діди, якими я пишаюся, чию славу 
переказую своїм дітям і передам онукам.

Про подвиги українців у тій страшній ві-
йні можна говорити годинами, та я зупиню-
ся на головному. 2072 українці заслужили 
звання Героя Радянського Союзу. Леген-
дарний льотчик Іван Кожедуб, який збив 
64 фашистських літака, став тричі героєм. 
Чотири оперативно-стратегічні об’єднання 
Червоної армії, створені у 1943 року, були 
названі «Українськими фронтами». Украї-
нець Олексій Берест піднімав прапор пере-
моги над Рейхстагом. Визнанням нашого 

колосального внеску у перемогу над нациз-
мом стало приєднання України в 1945 році 
до кола країн-засновниць ООН. 

Втім, ніхто не має права монополізува-
ти перемогу над нацизмом, а тим більше 
використовувати її для апології своєї ім-
перської політики. Ця перемога – спільний 
здобуток всього прогресивного людства, 
антигітлерівської коаліції та народів колиш-
нього Радянського Союзу. І я зараз від імені 
українського народу вітаю всі нації світу із 
70-річчям перемоги над нацизмом.

Але насамперед хочу ще раз звернути-
ся до наших славних дідів-прадідів. В лавах 
Червоної армії та радянських партизанських 
загонів, в лавах Української Повстанської 
Армії, у військових з’єднаннях країн анти-
гітлерівської коаліції та європейських рухах 
опору ви рятували цілий світ. Ви відбили 
агресію проти України із заходу. І низький 
вам за це уклін! Та хіба не правда, що на-
віть у страшних снах ви не могли уявити, 
що після сімдесяти років миру в життя ва-
ших онуків та правнуків війна увірветься до 
нас зі сходу?!

Слава Богу, масштаби її не ті, що в світо-
вої. Але мотиви такі ж самі. Кордони комусь 
тиснуть, як замалі чоботи. Імперські амбіції, 
марення поверненням «исконных земель», 

грубе нехтування міжнародним правом і ні-
бито боротьба за права своїх одномовців -

подібна «турбота» вилилася у справжню 
трагедію, яку Москва влаштувала насампе-
ред російськомовним громадянам України, 
більша частина яких живе саме на Донбасі. 
Агресивна політика нашого сусіда коштува-
ла життя більше ніж 6000 мирних громадян 
України – це дані ООН. Більше 1000 осіб 
зникли безвісти. Сотні тисяч людей внаслі-
док так званої «русской весны» стали біжен-
цями, мусили рятуватися по всій Україні.

Вперше за 70 років ми зі зброєю в руках 
знову захищаємо свою країну, суверенітет 
та територіальну цілісність держави. Гідні 
слави своїх героїчних предків, українці вста-
ли на захист Батьківщини, виконуючи свя-
тий обов’язок в лавах Збройних Сил Украї-
ни та інших військових формувань. 21 особі 
присвоєно високе звання Героя України. 
Країна повинна знати своїх героїв! Давай-
те привітаємо оплесками кожне прізвище 
(зачитує прізвища). Десятеро воїнів звання 
Героя отримали, на жаль, посмертно (зачи-
тує прізвища). Слава Героям! Загалом 1675 
українських воїнів віддали своє життя за Ві-
тчизну, за нашу перемогу, неминучу, тому 
що добро завжди перемагає зло.

Питання війни й миру – гострі та акту-
альні сьогодні як ніколи. Є такі, хто вимагає 
кавалерійської атаки, щоб перевести дух 
аж на Далекому Сході. Тільки-от не кажуть, 
де ж взяти стільки коней. На іншому полю-
сі – пацифісти, які вимагають замиритися за 
будь-яку ціну. А посередині – відповідальні 
реалісти. Реалісти, які тверезо оцінюють наш 
військовий потенціал, міжнародне середови-
ще та внутрішню ситуацію. Які твердо зна-
ють, що вирішити проблеми можна лише в 
комбінований спосіб, що поєднує оборон-
но-військові зусилля з політико-диплома-
тичними. Цей шлях до миру зафіксований 
в Мінських угодах, які визнані основою для 
врегулювання всім світом, і навіть Росією.

І скільки б мене не критикували за мій 
мирний план, я зі свого курсу не зверну, 
бо відчуваю колосальну відповідальність за 
країну і за народ, який довірив мені владу. 
Бо курс цей – єдино можливий і правиль-
ний. Словом, безальтернативний. Бо він дає 
можливість зберігати і примножувати наші 
сили, нарощувати нашу обороноздатність.

Україна неухильно виконує домовле-
ності, досягнуті в Мінську під час самміту 
в нормандському форматі. Це дозволило 
забезпечити певну деескалацію конфлікту, і 
кожний день, якщо у нас немає вбитих – для 

мене неначе свято. Ми маємо скоордину-
вати зусилля усіх наших країн-партнерів та 
ООН. Але рухатися далі ми зможемо лише 
після того, як наш ворог повністю припи-
нить вогонь, навіть зі стрілецької зброї; без-
поворотно відведе всю важку зброю, і міс-
ця її нової дислокації будуть відомі ОБСЄ; 
коли будуть всі умови для того, щоб ОБСЄ 
могла виконувати свою контрольну місію; і 
відбудеться обмін полоненими за принци-
пом «всіх на всіх» та звільнені всі українські 
заручники.

Та боротьба за мир тим успішніша, чим 
міцніша оборона. У березні минулого року, 
на початку агресії проти України, готовими 
до виконання завдань, та й то з натяжкою, 
було лише 8 батальйонних тактичних груп. 
Мізерний на той час бюджет Міністерства 
оборони не забезпечував навіть мінімаль-
них потреб армії. Завдяки масовому во-
лонтерському рухові, який вщент знищив 
хуторянський міф про українця в хаті скраю, 
створено нові Збройні Сили, Нацгвардію та 
інші силові структури. Вони в запеклій бо-
ротьбі звільнили більшу частину Донбасу і 
локалізували межами окремих його районів 
той військовий конфлікт, який Росія плану-
вала розпалити по всій Україні.

Так, в нашій армії ще багато чого не так, 
і розповідями про це рясніють засоби масо-
вої інформації та соціальні мережі. Але ж рік 
назад війська майже не було. А тепер воно 
є, та ще й яке: сильне, боєздатне, з рівнем 
довіри – найвищим у суспільстві.

Днями на Раді нацбезпеки ми ухвалили 
Стратегію національної безпеки. Виходячи 
з того, що російська загроза має довго-
строковий характер, і розглядаючи агре-
сивну політику Російської Федерації як го-
ловну загрозу нацбезпеці, проект ставить 
за мету досягнення повної сумісності секто-
ру безпеки і оборони України з відповідни-
ми структурами країн-членів НАТО. Це має 
забезпечити можливість набуття в майбут-
ньому членства України в альянсі, з метою 
отримання дієвих гарантій суверенітету та 
територіальної цілісності.

Дорогі співвітчизники! Найголовніше, в 
чому прорахувався ворог, це в готовності 
українців зі зброєю в руках захищати рідну 
землю, в незламності нашого духу та патрі-
отизмі не на словах, а на ділі. Ворог хотів 
протиставити нас одне одному, а вийшло 
навпаки. Важкі випробування, одна на всіх 
біда і спільні радості, невдачі і перемоги – 
все це остаточно згуртувало нас в сучасну 
українсько-європейську політичну націю. 
Націю, яка стоїть на міцній основі спільного 
і сильного громадянства і патріотизму. Я ві-
таю тебе з цим, Україно!

Хотів би відзначити, що русскоязычные 
граждане Украины свою украинскую Отчиз-
ну любят не меньше, чем украиноязычные. 
И доказывают это не только языком, 
не только словами, а потом и кровью, 
ратными подвигами и самой жизнью. В 
АТО, где как минимум каждый второй воин 
– русскоязычный. Воює і доводить, що ро-
сійською мовою любити Україну можна не 
менше, ніж українською.

Не маю сумніву, що перемога буде за 
нами, адже ми захищаємо свою рідну зем-
лю. А тому ми обов’язково переможемо, як 
перемогли 70 років тому наші діди й праді-
ди. Слава Україні!

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:  
«ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!»

Виступ Президента на урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченому 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,  
місцю та ролі українського народу в Другій світовій війні (скорочено)

Президент України П. Порошенко під час виступу на урочистому засіданні Верховної ради, 
присвяченому 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі
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МІЖНАРОДНА ПАНОРАМА

ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ МРІЄЮ 

БІЛЬШОСТІ ЖІНОК
У світі лише 36% жінок, що 

працюють, мають право на 
грошові виплати під час відпуст-
ки за вагітністю та пологами. 
Про це йдеться в дослідженні, 
проведеному Міжнародною ор-
ганізацією праці (МОП). Про-
те в результаті неефективного 
виконання відповідних законів 
у деяких країнах на практиці 
грошову допомогу отримують 
лише 28% жінок.

За даними доповіді, в 108 
країнах реалізуються закріпле-
ні в законодавстві спеціальні 
програми фінансової допомо-
ги на дитину, але часто вони 
охоплюють лише невеликі гру-
пи населення.

Голова департаменту соці-
ального захисту МОП Ізабель 
Ортіз звертає увагу на нега-
тивний вплив заходів з поси-
лення податково-бюджетної 
політики в Європі на жінок і ді-
тей – у період з 2008 по 2013 
рік у країнах Європейського 
Союзу рівень бідності серед 
дітей зріс у 18 країнах з 28.

У доповіді також зібрано 
дані про тривалість декретних 
відпусток. Найдовше такі від-

пустки тривають у країнах ко-
лишнього СРСР. Наприклад, у 
Вірменії, Росії та Таджикистані 
відпустка за вагітністю та по-
логами становить 140 тижнів. 
В Азербайджані, Білорусі, Ка-
захстані, Киргизстані, Молдові, 
Узбекистані та Україні – 126 
тижнів. У той же час, у В’єтнамі 
декретна відпустка триває 
всього 6 тижнів, і працедавці 
не зобов’язані її оплачувати.

За матеріалами зарубіжної 
преси підготував

Хома Мусієнко
Фото Reuters

НЕПАЛ ПРОДОВЖУЄ 
ТРЯСТИ

Геологічний центр США по-
відомив, що 12 травня в Не-

палі стався новий землетрус, 
який мав магнітуду 7,4 бала. 
Внаслідок нового землетрусу, 
епіцентр якого розташовував-
ся між Катманду і Еверестом, 
за 68 кілометрів на захід від 
селища Намче-Базар на сході 
Непалу, загинуло майже 100 
осіб, ще понад 1,1 тисячі людей 
дістали поранення. Епіцентр 
землетрусу залягав на глибині  
10 кілометрів.

Ще чотири особи загину-
ли в Індії, повідомляє місцева 

влада. Китайські ЗМІ повідо-
мили про загибель однієї осо-
би в Тiбеті.

Геологічний центр США по-
відомив, що після сильного 
основного поштовху в Непа-
лі відчувалися нові поштовхи 
меншої сили. Їх також відчува-
ли в Індії та Афганістані.

Як ми повідомляли,  
25 квітня в Непалі стався ка-
тастрофічний землетрус маг-
нітудою 7,8 бала. Тоді заги-
нуло понад 8150 осіб, більш 
як 17,8 тисячі дістали травми 
й поранення.

ВИБОРИ В БРИТАНІЇ  
ТА ПОЛЬЩІ

Сьомого травня відбулися 
вибори до палати громад 

у Великій Британії, на яких 
було обрано 56-й парламент 
країни. За підсумками ви-
борів, Консервативна партія 
отримала достатню кількість 
місць у Палаті громад для 
формування однопартійного 
уряду. Попередні прогнози, 
які відводили основним кон-
курентам – Консервативній 
та Лейбористській партіям – 
майже рівну кількість голосів, 
провалилися. Консерватори 
вибороли в парламенті май-
же на 100 місць більше, ніж 
лейбористи (331 проти 232). 
Відразу після такої нищівної 
поразки лідер лейбористів Ед 
Мілібенд подав у відставку. 
Лідер же консерваторів  Дей-
вид Кемерон удруге поспіль 
очолить Кабінет міністрів. 

Третіми на виборах були 
представники Шотландської 
національної партії, яким вда-
лося вибороти 56 місць. Скан-
дальна ж Партія незалежності 
виборола на виборах одне 
єдине місце в парламенті. 
Після цього її лідер Найджел 
Фарадж так само, як і лідер 
ліберальних демократів Нік 
Клег (його партія виборола 

всього 8 місць у парламенті), 
також подали у відставку.

Вибори, але президент-
ські, відбулися 10 травня і в 
Польщі. За результатами під-
рахунку голосів, перший тур 
виграв представник опозиції 
Анджей Дуда, який набрав 
34,76% голосів виборців. 
Чинний президент Броніслав 
Коморовський відстав лише 
на один відсоток – 33,77%. 

Павел Кукіз набрав 20,80% 
голосів. Решта кандидатів 
отримали не більше 3%. Явка 
виборців становила 48,96%.

Таким чином, буде прове-
дено другий тур президент-
ських виборів, у який вийшли 
Дуда й Коморовський (до 
речі, обидва виступають про-
ти російської агресії в Украї-
ні). Він відбудеться 24 травня.

Під Непалом не вщухають підземні поштовхи – 12 травня в країні стався 
новий землетрус з магнітудою 7,4 бала

У Великій Британії уряд вдруге поспіль очолить Дейвид Кемерон, а в 
Польші лідер опозиції Анджей Дуда спробує вибороти президентську 
посаду в двобої з Броніславом Коморовським у другому турі 24 травня

АНҐЕЛА МЕРКЕЛЬ У МОСКВІ
Прес-служба Кремля ви-

далила з розшифровки 
заяви канцлера Німеччини 
Анґели Меркель слова про 
«злочинну анексію Криму». 
Як зазначає радіо «Свобо-
да», синхронний перекладач 
на прес-конференції також 
не вимовив це слово, вжите 
канцлером.

Ангела Меркель зустріла-
ся з російським президентом 
Володимиром Путіним 10 
травня.

Лідери двох країн дали 
спільну прес-конференцію, 
на якій, як повідомляється на 
офіційному сайті канцлера, 
А. Меркель сказала: «Зло-
чинна анексія Криму, що 
суперечить міжнародному 
праву, і збройний конфлікт 
на Сході України серйозно 
підірвали наші відносини, 
оскільки ми вважаємо це по-
рушенням принципів загаль-
ноєвропейського й світового 
порядку».

На сайті ж Кремля слова 
Анґели Меркель наведено 
в такому вигляді: «Анексією 
Криму, яка була здійснена 
в порушення міжнародного 
права, військовими діями в 
Україні цій співпраці завда-

но значної шкоди, оскільки 
ми бачимо в цьому загро-
зу європейському мирному 
устрою».

У німецькій версії йдеть-
ся саме про Схід України, 
де досі тривають військові 
зіткнення між силами укра-
їнської армії та озброєни-
ми прихильниками «ДНР» і 
«ЛНР».

А.Меркель, як і багато ін-
ших західних лідерів, відмо-
вилася приїхати до Москви 
на святкування Дня Перемо-
ги 9 травня. Вона прилетіла 
наступного дня, щоб взяти 

участь у церемонії покла-
дання вінків до могили Не-
відомого солдата. Взявши 
слово на прес-конференції, 
канцлер Німеччини в різких 
виразах розкритикувала по-
літику Росії. За її словами, 
реального припинення вогню 
на Сході України, як і раніше, 
не спостерігається, а озбро-
єні прихильники «ДНР/ЛНР» 
допускають «величезну кіль-
кість порушень».

Путін відповів, що відпо-
відальність за порушення 
перемир’я лежить на обох 
сторонах конфлікту.

Анґела Меркель сказала в Москві Путіну багато різких слів

У світі лише 36% жінок, що пра-
цюють, мають право на грошові 
виплати під час відпустки за вагіт-
ністю та пологами
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ПРАВДА І КРИВДА

У Москві друг і соратник вби-
того наприкінці лютого  на 

замовлення путінського режи-
му одного з лідерів російської 
опозиції Бориса Нємцова  Ілля 
Яшин презентував 12 травня 
обіцяну книгу «Путін. Війна», 
над якою працював убитий 
опозиціонер, але яку так і не 
встиг закінчити. За нього це 
зробили друзі.

У книзі, виданій на основі 
збіраних Б.Нємцовим матері-
алів, наголошується: «Вербу-
вання, озброєння, матеріальне 
забезпечення й перекидання 
російських «добровольців» на 
територію України організо-
вувалися за безпосередньої 
участі російської влади».

Укладачі книги, виданій у 
формі доповіді, зазначають, що 
серед бойовиків на Донбасі чи-
мало колишніх працівників ро-
сійських спецслужб і кадрових 
військовиків, у тому числі людей 
з бойовим досвідом у «гарячих» 
точках і кримінальним минулим. 
Найчастіше ці типи ставали 
ключовими фігурами у військах 
сепаратистів, як, приміром, ко-
лишній офіцер спецслужб Ігор 
Гіркін, ветеран чеченської війни 
Арсеній Павлов (позивний – 
Моторолла), а також Олександр 
Можаєв (позивний – Бабай).

Автори книги нагадують, що 
в серпні 2014 року так званий 
«прем’єр ДНР» Олександр За-
харченко заявив: «Ми ніколи 
не приховували, що серед нас 
багато росіян, без допомоги 
яких нам було б дуже важко». 
Але Захарченко своїм «нам 
було б дуже важко» лукавить. 
Бо без російських бойовиків 
було б не важко, а взагалі так 
званих «ополченців» українські 
спецслужби за кілька діб пере-
ловили б й посадили б у тюр-
ми. Вся ця кривава вакханалія 
стала можливою виключно 
завдячуючи участі російських 
військ та поставок на Донбас 
російських озброєнь.  

Депутат Держдуми РФ, член 
Комітету з оборони В’ячеслав 
Тетекін оцінив кількість росій-
ських «добровольців», що бра-
ли та беруть участь у бойових 
діях на Донбасі, у 30 тисяч осіб. 
«Деякі воювали там тиждень, 
деякі – кілька місяців, але, за 
даними самої «влади Донецької 
та Луганської народних рес-
публік», через бойові дії про-
йшло приблизно 30 тисяч «до-
бровольців», – підкреслив він. 
Цей же депутат вніс на розгляд 
Держдуми РФ законопроект 
про надання «добровольцям» 
статусу учасників бойових дій 
з усіма відповідними пільгами.

У доповіді повідомляється, 
що процес залучення та від-
правлення «добровольців» на 
Донбас організовується на 
базі лояльних Кремлю гро-
мадських організацій, зокре-
ма, свою роль у цьому процесі 
публічно підтвердив керівник 
Російського союзу ветеранів, 
депутат Держдуми від партії 
«Єдина Росія» Франц Клінце-

вич. Як свідчать самі «добро-
вольці», збірними пунктами 
для майбутніх бойовиків най-
частіше є військкомати в ро-
сійських містах і містечках.

Крім того, вербування росі-
ян до лав «ополчення» «ДНР» 
і «ЛНР» проводиться в росій-
ських містах через ветеранські 
та козацькі організації, які орга-
нізовують централізований за-
їзд  у зону конфлікту. Найман-
ці, які висловлюють готовність 
їхати в Україну самостійно, 
вирушають в індивідуальному 
порядку до Ростова-на-Дону, 
де їм компенсують вартість 
квитків.

Саме в Ростовській облас-
ті зорганізовано матеріальну 
базу й систему підготовки бо-
йовиків перед тим, як вони зі 
зброєю в руках опиняються в 
Україні. Направлення, бойове 
завдання й бронетехніку вони 
отримують безпосередньо 
перед перетином кордону.

Основний контингент ро-
сійських «добровольців» – це 
колишні військовики та спів-
робітники правоохоронних 
органів, тобто люди, які мають 
досвід поводження зі збро-
єю. Вербувальники прагнуть 
набирати людей середнього 
віку. Молоді люди не входять 
до пріоритету вербувальни-
ків, оскільки ще зберігають 
сильний зв’язок із родичами: 
загибель такого «доброволь-
ця» створює ризики публічно-
го висловлення невдоволення 
з боку батьків.

Російські «добровольці» на 
Донбасі отримують матері-
альну винагороду. Гроші на 
забезпечення бойовиків над-
ходять з російських фондів, 
які наповнюються за активної 
підтримки російської влади.

За словами самих бойо-
виків, середня ставка «до-
бровольця» становить 60 ти-
сяч рублів на місяць, хоча «є 
ті, хто отримує 80, 90 тисяч, 
командири – навіть більше», 
зазначається в книзі. Для по-
рівняння: середня платня в 
Росії, за даними Мінеконом-
розвитку РФ, в січні 2015 року 
становила 31,2 тисячі рублів. 
Термін своєї служби «добро-
вольці» визначають самі, але 
мінімальна тривалість відря-
дження – один місяць.

Згідно з книгою-доповіддю 
за матеріалами Б.Нємцова, 
важливе свідчення предста-
вив вербувальник «добро-
вольців» з Єкатеринбурга, 
керівник фонду ветеранів 
спецназу Свердловської об-
ласті Володимир Єфімов. Він 
підтвердив, що російські «до-
бровольці», які беруть участь 
у бойових діях на Донбасі, 

отримують за це гроші. «Є 
нормативи: 60-90 тисяч ру-
блів на місяць отримує ря-
довий склад, 120-150 тисяч 
– старшини. Нині кажуть, до 
240 тисяч платня за участь у 
боях на Донбасі зросла», – 
заявив Єфімов і повідомив, 
що «в середньому боєць з 
екіпіровкою та зарплатою» 
обходиться російській дер-
жаві в 350 тисяч рублів на мі-
сяць.

Крім того, Єфімов підтвер-
див, що одним із способів пе-
реправки російських бойовиків 
в Україну є так звані «гуманітар-
ні операції». Фактично йдеться 

про те, що військове вторгнен-
ня здійснюється під виглядом 
гуманітарних конвоїв. «Уперше 
ми їхали під виглядом Черво-
ного Хреста. Отримували від 
місцевого відділення папери, 
що ми – супровід. Коли доїха-
ли, люди там залишилися. Їм 
дали зброю і поставили бойові 
завдання. Нині так само ван-
тажимо хлопців у автомобілі 
з гуманітарною допомогою й 
відправляємо», – розповів Єфі-
мов.

«Доброволець» Артем із 
Санкт-Петербурга свідчить, 
що люди вирушають на Дон-
бас з різних регіонів Росії, а 
вже на місці централізова-
но отримують зброю, техніку 
та обмундирування: «Хтось у 
своєму, якщо зручне і звич-
не, але, як правило, всіх пе-
реодягають в армійське, без 
будь-яких нашивок, розпізна-
вальних знаків і навіть ярли-
ків виробників. Зброя – стара 
армійська, ще з радянських 
складів. Жодних новітніх снай-
перських гвинтівок, автоматів, 
які не перебувають на озбро-
єнні українських силовиків, не 
видають. Це щоб не було свід-
чень, що на Донбасі фактично 
воюють російські війська».

При цьому в книзі-допо-
віді зазначається, що закри-
тий регіональною владою 
томський телеканал ТВ-6 2 
грудня 2014 року продемон-
стрував сюжет про прово-
ди загону місцевих «добро-
вольців», що виїжджали до 
Луганська. Репортаж було 
зроблено з місця відправ-
лення автобуса з майбутніми 
бойовиками «ЛНР». Організу-
вав відправку Всеросійський 
союз ветеранів Афганістану. 
За словами голови місцево-
го відділення цієї організації 
Михайла Колмакова, подібні 
загони вирушають на Донбас 
з різних міст Сибіру. Споря-
дили томських «доброволь-
ців» на гроші спонсорів, імена 
яких організатори відправки 
воліють не афішувати.

Зібрані свідчення підтвер-
джують, що значна частина 
російських бойовиків відправ-
лена в Україну організовано, 
пройшла відповідний вишкіл, 
отримала матеріальне забез-
печення, й самі «добровольці» 
отримують грошову компенса-
цію за участь у бойових діях.

Автори книги «Путін.Війна» 
заявляють, що в цьому вба-
чаються ознаки злочину, що 
підпадає під статтю 359 Кри-
мінального кодексу РФ. Чинне 
законодавство Росії дозво-
ляє ідентифікувати так званих 
«російських добровольців» на 
Донбасі як найманців.

Утім, російські слідчі ор-
гани переслідують виключно 
тих громадян Росії, які беруть 
участь у бойових діях на боці 
українських силовиків. Так, у 
жовтні 2014 року було пору-
шено кримінальну справу про-
ти мешканця Москви Романа 
Желєзнова, який поповнив 
батальйон «Азов». Ті ж бойо-
вики, хто поповнив лави те-
рористів, не відчувають у Росії 
жодних проблем із законом. 
Президент РФ Володимир 
Путін пояснив, що «люди, які 
за покликом серця виконують 
свій обов’язок», беручи участь 
у бойових діях, не можуть роз-
глядатися як найманці.

«Ми не боїмося Путіна, під-
тримайте нас – таким є осно-
вний сигнал для світової полі-
тики книги-доповіді Нємцова, 
яку презентували представни-
ки російської опозиції», – ска-
зав журналістам політичний 
експерт Тарас Чорновіл. У до-
кументі наводять приклади та 
докази участі військовиків Ро-
сії у збройному протистоянні 
на території України. Але вони 
свідчать більше не про злочин-
ність дій Путіна, що вже давно 
відомо, а про те, що у Росії є 
певні сили, які готові себе про-
тиставити чинному режиму і, 
власне, замінити його собою, 
зауважує експерт. Крім того, 
книга-доповідь російської опо-
зиції «Путін. Війна» може стати 

елементом міжнародних су-
дових, чи політичних процесів 
щодо засудження путінського 
режиму, припускає Чорновіл.

Загалом доповідь спрямо-
вана у першу чергу на росій-
ське суспільство, вважає ке-
рівник групи «Інформаційний 
спротив», народний депутат 
Дмитро Тимчук. Водночас, на 
його думку, зміст документа 
матиме вплив і на відносини 
«західного світу» з Росією.

«Це дуже сильний психоло-
гічний хід. Україні не потріб-
но доводити, що проти неї 
воює Росія. Але можливо це 
все ж зміцнює позиції України 
на міжнародній арені. Адже 
коли, крім України, як жертви 
агресії, ще й представники 
країни-агресора доводять те 
саме, то це, я вважаю, підси-
лює наші позиції», – наголо-
шує Тимчук.

Водночас, дипломат, керів-
ник ініціативи «Майдан закор-
донних справ» Богдан Яре-
менко припускає, що доповідь 
Нємцова матиме широкий 
вплив на російське суспіль-
ство. Адже заяви представни-
ків України про агресію проти 
неї в самій Росії сприймають-
ся специфічно, крізь призму 
пропаганди, зауважує він. А от 
коли російська опозиція гово-
рить про це аргументовано й 
наводить докази – це вже ін-
ший рівень переконання росі-
ян у злочинності дій Путіна.

 «Це політичний виклик 
режиму Путіна, зроблений в 
Росії. Йдеться не про те, на-
скільки переконливі аргумен-
ти навіть, як їх багато, бо цих 
аргументів вистачає для того, 
щоб зрозуміти, що Путін веде 
війну в Україні. А просто сам 
факт дуже символічний, що 
навіть в Росії якась частина 
російського суспільства Путіну 
не вірить і доводить свою пра-
воту», – каже Б.Яременко.

тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»
Фото radiosvoboda.org

ПУТІН – ЦЕ ВІЙНА
Підготовку й перекидання російських бойовиків на Донбас під виглядом «добровольців» організовує російська влада 

Друг і соратник Бориса Нємцова Ілля Яшин під час презентації доповіді 
«Путін. Війна». Москва, 12 травня 2015 року
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В УКРАЇНІ

ВЕРХОВНА РАДА 
УХВАЛИЛА ЗАКОН  

ПРО ВОЄННИЙ СТАН

Верховна Рада України ухвали-
ла закон про правовий режим 

функціонування держави в разі за-
провадження воєнного стану. За 
відповідний закон проголосували 
12 травня 254 народних депутати.

Президентський закон перед-
бачає визначення правил функці-
онування держави в разі запрова-
дження воєнного стану та порядок 
створення військових адміністра-
цій.

Військове командування та 
адміністрації матимуть право 
встановлювати пости посиленої 
охорони важливих об’єктів, запро-
ваджувати трудову повинність для 
працездатних осіб, примусово від-
чужувати приватне й комунальне 
майно для потреб держави, забо-
роняти проведення мирних зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій, 
інших масових заходів, забороняти 
діяльність політичних партій, про-
водити евакуації населення та інші 
заходи.

Разом з тим, депутати викрес-
лили із закону норму про вилу-
чення усієї вогнепальної зброї в 
населення в разі запровадження 
воєнного стану.

ГЕНПРОКУРОР: 
«МЕЛЬНИЧУКУ  «СВІТИТЬ»  

ДОВІЧНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ, 
КЛЮЄВУ – БІЛЬШЕ  

10 РОКІВ»
Народному депутату України, 

колишньому командиру до-
бровольчого батальйону «Ай-
дар» Сергію Мельничуку, який 
нині є членом депутатської групи 
«Воля народу», загрожує довічне 
ув’язнення. Про це повідомив на 
брифінгу 12 травня генпрокурор 
Віктор Шокін. Водночас поза-
фракційному народному депутату 
Сергію Клюєву можуть присудити 
більше 10 років в’язниці.

За словами генпрокурора, кри-
мінальне провадження щодо Клю-
єва стосується шахрайства та зло-
вживання службовим становищем. 
Шокін зазначив, що Мельничука 
підозрюють у низці злочинів, але 
основний – створення злочинної 
організації. 

«Я підписав подання щодо на-
дання згоди на затримання та 
арешт народного депутата Украї-

ни Мельничука Сергія Петровича. 
Якщо я буду зараз всі статті вам 
перераховувати, то це займе ба-
гато часу», – зазначив глава ГПУ, 
пообіцявши перерахувати всі зло-
чини нардепа під час доповіді з 
приводу подання. Де наразі пере-
бувають Мельничук та Клюєв, за 
словами генпрокурора, правоохо-
ронцям невідомо.

Як відомо, раніше генпрокурор 
Віктор Шокін зареєстрував у Вер-
ховній Раді подання про позбав-
лення депутатської недоторкан-
ності Клюєва та Мельничука.

Тим часом, лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко заявив 13 трав-
ня, що С.Клюєв пропонував 50 
мільйонів доларів за відмову Ради-
кальної партії голосувати за зняття 
з нього недоторканості.

НАДІЯ САВЧЕНКО 
ПРИПИНИЛА 

ГОЛОДУВАННЯ В СІЗО 

Легендарна українська льот-
чиця Надія Савченко, яку в 

Росії звинувачують у причетності 
до вбивства двох журналістів на 
Донбасі та незаконному перетині 
кордону, припинила протестне го-
лодування в СІЗО. 

Про це повідомив керівник Ради 
при президенті Росії з розвитку 
громадянського суспільства і прав 
людини Михайло Федотов. Це ж 
підтвердила й сестра Надії Віра.

«З боку лікарів до неї жодних 
претензій немає, вона приймає 
їжу, вага її досягла 60 кілогра-
мів. Вона припинила голодування 
якраз після того, як повернулася 
з лікарні. Вона готується до суду, 
зустрічається зі слідчими, вивчає 
матеріали», – сказав М.Федотов. 

Адвокат Надії Савченко Ілля Но-
віков сказав, що ця інформація від-
повідає дійсності.

КРАЇНИ G7 ДОПОМОЖУТЬ 
УКРАЇНІ ПОЗБУТИСЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ГАЗОВОЇ 
ЗАЛЕЖНОСТІ

Міністри енергетики найбільш 
розвинених країн світу (G7) 

обговорили 13 травня в Гамбурзі 
енергетичну ситуацію в Україні та 
вразливості інших європейських 
країн в цьому питанні. «G7 праг-
не зменшити залежність України 
від російських енергоносіїв», – на-
голошується в спільній заяві міні-
стрів енергетики країн «великої 
сімки».

Міністри закликали Світовий 
банк та Міжнародний валютний 

фонд (МВФ) «долучитися до зу-
силь задля допомоги Україні та 
іншим особливо уразливим євро-
пейським країнам», передусім у 
енергетичному секторі. Водночас, 
«велика сімка» очікує від України 
подальшого реформування енер-
гетичного ринку.

Міністр економіки ФРН Зігмар 
Габріель звернув увагу своїх ко-
лег на те, що G7 потрібно бути 
налаштованою на довготривалу 
підтримку України. У свою чергу, 
міністр енергетики США запропо-
нував європейським країнам ім-
портувати з його країни скрапле-
ний природний газ.

Раніше повідомлялося, що «ве-
лика сімка» й Міжнародний валют-
ний фонд розглядають можливість 
збільшення фінансової допомоги 
Україні, яка знаходиться на межі 
банкрутства.

ЗОРЯН ШКІРЯК  
ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

Виконуючий обов’язки голо-
ви Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій Зорян 
Шкіряк подав заяву про відставку. 
Про це він заявив на брифінгу у 
вівторок, 12 травня.

«Моє перебування на посаді 
було тимчасовим, вважаю, що на 
цьому етапі моя місія завершена 
... Хочу повідомити, що я звер-
нувся до прем›єр-міністра Арсенія 
Яценюка з заявою про звільнення 
мене з посади тимчасово викону-
ючого обов’язки голови Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій», – сказав він. За слова-
ми Шкіряка, на пост глави ДержНС 
вже є гідна кандидатура.

Як ми повідомляли в попере-
дньому випуску «НГ», З.Шкіряк під-
дався критиці громадськості після 
рятувальної місії з евакуації україн-
ців з Непалу, коли протягом вось-
ми днів літак не міг забрати україн-
ських громадян із зони землетрусу. 
У свою чергу сам Шкіряк заявляв, 
що його відомство відпрацювало 
добре і «цапом-відбувайлом його 
зробити не вдасться». Також він 
повідомляв про готовність піти у 
відставку в разі відповідного рі-
шення керівництва країни.

КОЖНИЙ П’ЯТИЙ 
УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ 

ПОСТРАЖДАТИ  
ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ

Кожен п’ятий українець може 
постраждати від землетрусу. 

Спеціальні станції фіксують непо-
мітні для основної частини насе-
лення поштовхи ледь не щодня. 
Про це повідомила прес-служба 
Національної академії наук Украї-
ни (НАНУ).  

Така небезпека існує через на-
ближеність до небезпечної зони – 
румунської гірської території Вран-
ча. Хоча зрідка виникають і місцеві 

коливання. Лише за останні два 
роки Україну трясло двічі. У лис-
топаді минулого року землетрус з 
Румунії докотився до Одещини, а 
півроку тому місцевий землетрус 
хитав містечко Гадяч на Полтав-
щині.

Сейсмологи називають най-
більш активними районами Укра-
їни Прикарпаття, Львівщину, Оде-
щину та Дніпропетровщину.

Загалом до потенційно небез-
печних районів належать 120 ти-
сяч квадратних кілометрів, на яких 
проживає 20% населення України.

КИЇВ ПОПРОСИВ 
АМСТЕРДАМ ПОВЕРНУТИ 

«СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО»

Верховна Рада України зверну-
лась до Нідерландів з прохан-

ням повернути «скіфське золото» 
до Києва, а не до анексованого 
Росією Криму. За відповідне звер-
нення депутати проголосували у 
вівторок, 12 травня.

Депутати заявили, що є значна 
небезпека пошкодження чи втрати 
експонатів українського музейно-
го фонду через дії Росії. «Активні 
протиправні дії кримських музеїв 
за підтримки Російської Федерації 
в напрямку судового повернен-
ня музейних предметів державної 
частини Музейного фонду України 
на територію окупованої АР Крим, 
неконтрольовану Україною, є до-
казом такої загрози», – йдеться у 
документі.

«На цей час закінчилася термі-
ни усіх документів, які дозволяли 
вважати перебування музейних 
цінностей на території Королів-
ства Нідерланди законним. Якнай-
швидше повернення усіх предме-
тів української колекції до столиці 
України дозволить врегулювати це 
питання», – вважають у Раді.

Депутати заявили, що повер-
нення «скіфського золота» крим-
ським музеям, які втратили право 
на їхнє оперативне управління з 13 
травня 2014 року, фактично озна-
чатиме підтримку Нідерландами 
анексії Криму Російською Федера-
цією. Тому Рада просить поверну-
ти цінності до Києва, в Національ-
ний художній музей.

НА ЛЬВІВЩИНІ ВИЯВЛЕНО 
НАЙБІЛЬШЕ ПОХОВАННЯ 

ВОЯКІВ УПА

На Сколівщині, що у Львівській 
області, в урочищі «Альтана» ви-

явлено близько 30 людських остан-

ків. За інформацією комунального 
підприємства «Доля» Львівської об-
лради, більшість належить воякам 
УПА. Дослідники припускають, що 
виявлять у цьому місці останки со-
тень тіл закатованих упівців.

Коли зняли верхній шар землі у 
восьми місцях, то в ямах виявили 
тризуби, залишки кашкетів і вій-
ськової форми упівців, а також ні-
мецькі й радянські ґудзики.

«Навіть виявили уніформу ні-
мецького морського вояка, про-
стрілений кулею годинник. Нам 
про людські кістки на цій території 
повідомили місцеві активісти. Як 
виявилось кілька тижнів тому, «чор-
ні» археологи розкопали місце і, 
вочевидь, забрали якісь предмети, 
а половину людських кісток кинули 
збоку. Їх і побачили селяни. Також 
у похованнях ми знайшли радян-
ські монети 1946 року», – розповів 
керівник пошукового підприємства 
«Доля», депутат Львівської облра-
ди Святослав Шеремета.

  Місцеві мешканці ще на початку 
90-х розповідали про те, що уро-
чище «Альтана» було місцем похо-
вання в період руху опору, з другої 
половини 40-х років і до 1952-го.

У районі дуже активно працю-
вав відділ НКВС, який нищив по-
встанців. Енкаведисти після бою 
звозили тіла упівців на опізнання, 
потім арештовували й допитували 
рідних загиблих.

У ТЕРНОПОЛІ ЗІБРАЛИ  
3 ТИСЯЧІ КНИГ  
ДЛЯ ДОНБАСУ

У Тернополі  в рамках акції 
«Українську книгу – Донбасу» 

зібрали 3 тисячі книг. Книги вже 
надіслано на Схід України.

Координатором акції стала Тер-
нопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека. Протягом міся-
ця з Тернополя та районів області 
приносили українські книги до цієї 
бібліотеки, серед них – художню 
українську та зарубіжну літерату-
ру, видання з історії України, книги 
українських класиків. Серед най-
цінніших скарбів зібраної бібліотеки 
для Донбасу організатори виділя-
ють твори Івана Франка у п›ятдесяти 
томах. До сформованої бібліотеки 
увійшла й література про сучасну 
історію України. Організатори акції 
із вдячністю кажуть, що вдова бійця 
добровольчого батальйону «Айдар» 
Христина Юркевич принесла кілька 
десятків примірників книги загибло-
го в зоні АТО чоловіка Андрія Юрке-
вича «Моя революція». 

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій
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УКРАЇНА І СВІТ

Венеційська бієнале (італ. 
Biennale di Venezia) – од на 

з провідних виставок сучасного 
мистецтва, що проходить щодва 
непарні роки у Венеції (Італія). У 
рамках бієнале сьогодні прово-
дяться також Венеційський кіно-
фестиваль (щорічний) та Вене-
ційський фестиваль архітектури 
(по парних роках). Україна бере 
участь у Венеційській бієнале з 
2001 року.

На нинішній, 56-й Венецій-
ській бієнале, яка триватиме 
з 9 травня до 20 листопада, 
можна побачити роботи 163 ху-
дожників. Україну на ній пред-
ставлятиме молодий художник 
Микола Рідний – один із засно-
вників арт-групи «SOSka». Він 
займається відеомистецтвом, 
інсталяціями та скульптурою. 
Мешкає та працює в Харкові. 

Роботи художників цієї су-
перпрестижної виставки пред-
ставлено в 89 національних 
павільйонах. «Золотого лева» 
за найкращий з них цьогоріч 
отримала Вірменія. Він має на-
зву Armenity. Англізоване сло-
во – похідне від французького 
Armenite – поняття, яке озна-
чає дітей і онуків людей, що 
пережили геноцид. Їх розвіяло 
світом, але всі вони зберегли 
свою причетність до вірмен-
ської мови, історії, культури й 
традицій.

Павільйон віддали вірмен-
ській діаспорі. Незалежно від 
місця свого народження, ті ху-
дожники постійно досліджують 
і знову відкривають для себе 
своє armenity.

Для експозиції вдалося пі-
дібрати виняткове за своєю 
красою і значущістю місце – 
Вірменський острів Святого 
Лазаря або, як називають його 
венеційці, Сан-Ладзаро дел’ї 
Армені – прямо у Венеційській 
лагуні, між парком Жардіні, де 
розташовані основні павільйо-
ни бієнале, і островом Лідо. 
Вірменський він тому, що 1717 
року вірменський католицький 
чернець Мхітар Савостійський 
заснував там орден мхіта-
ристів. Через століття Лорд 
Байрон вивчав тут вірменську 
мову й культуру. І донині, три 
століття потому, монастир 
Сан-Ладзаро, його парк, му-
зей і бібліотека зберігають 
унікальну культурну спадщину 
вірменського народу.

Куратор павільйону Аделіна 
фон Фюрстенберг-Джуберян 
– швейцарка вірменського по-
ходження, з величезним до-
свідом кураторської і мисте-
цтвознавчої роботи. Серед її 

здобутків – виставки та пер-
форманси Енді Варгола, Джо-
на Кейджа, Лорі Андерсон, Фі-
ліпа Гласса, Роберта Вілсона...

Серед художників, роботи 
яких Аделіна фон Фюрстен-
берг-Джуберян відібрала для 
експозиції, – вірмени, що жи-
вуть у Лівані, США, Канаді, 
Єгипті, Франції, Туреччині, Іра-
ні, Греції. У творчості кожного 
з них віддзеркалені культура й 
традиції не лише Вірменії, а й 
тієї країни, яка стала для них 
рідною домівкою.

На тлі вірменського па-
вільйону український вигля-
дає як уособлення несмаку 
й злиднів. Як і всі попередні 
роки, його готував Pinchuk Art 
Centre, а фінансував Фонд Ві-
ктора Пінчука. Раніше він роз-
міщувався у велетенському й 
розкішному палаці прямісінь-
ко на Гранд-каналі, і фасад 
палацу прикрашав гігант-
ський портрет Віталія Кличка 
на повний зріст у боксерсько-
му облаченні.

Тепер же український па-
вільйон виглядав настільки 
злиденно, що його відвідувачі 
спочатку навіть не розуміють, 
що невеличкий прозорий скля-
ний куб прямо на набережній 
лагуни, між пришвартованими 
тут розкішними яхтами, і є, 
власне, український павільйон.

Куратор павільйона, бель-
гійський мистецтвознавець 
Бьорн Геодоф, який остан-
ні п’ять років мешкає в Киє-
ві, пояснює відвідувачам, що 
сьогоднішня Україна стала на 
шлях оновлення, шлях прозо-
рості, і така форма павільйона 
більше відповідає нинішньому 
духу країни, ніж помпезні ве-
неційські палаццо.

У такій аргументації  є свій 
політично-естетичний резон, 
але набагато переконливішими 
виглядають пояснення укра-
їнських хзудожників, які скар-
жаться на повну відсутність під-
тримки з боку держави.

Малопереконливим виглядає 
й чисто художнє наповнення 
павільйону. Принаймні, менш 
ефектно, ніж яскрава й потуж-
на виставка сучасного україн-
ського мистецтва «Передчуття» 
в лондонській галереї Saatchi 
восени минулого року. Втім, 
недоліки й відверті злидні (без 
блиску) українського павільйону 
компенсував концерт «найкра-
щого не тільки в Україні, але й 
в усьому світі» (так проголосив, 
відкриваючи концерт, ведучий) 
гурту «Океан Ельзи».

Біля встановленої  прямо 
на набережній сцені зібралося 
кілька тисяч людей з синьо-
жовтими прапорами. «Слава 
Україні – Героям слава!» – цей 
рефрен постійно лунав як зі 
сцени, так і з публіки.  Кон-
церт гурту, який став симво-
лом нової України, притягнув 
численну українську діаспору. 
Люди з очима, наповненими 
вогнем, реагували на воістину 
райські мелодії й громадянську 
зарядженість пісень «Океана 
Ельзи». І навіть посеред ночі 
венеційці з подивом бачили на 
своїм вулицях натовпи молодих 
людей, обгорнутих синьо-жов-
тими знаменами. Так Україна 
неофіційна протистояла Україні 
чиновницькій, яка не змогла до 
пуття зорганізувати український 
павільйон навіть для такої пре-
стижної виставки, після якої 
мистецтвознавці укладають 
своєрідний рейтинг національ-
них культур.

До речі, міністерство куль-
тури України, яке очолює дуже 
далекий від культури В’ячеслав 
Кириленко, намагалося спрос-
тувати заяви й відкритий лист 
українських художників про 
самоусунення від організації 
у Венеції українського павіль-
йону, однак їхні резони лунали 
непереконливо. І як тут не зга-
дати ще одну фатальну кадро-
ву помилку Петра Порошенка, 
який усунув з посади міністра 
культури голос Майдану, мо-

лодого, енергійного, здатного 
на революційні зміни в затхлій 
стайні під назвою «Міністерство 
культури України», талановитого 
Євгена Нищука й посадив у це 
крісло прісного, позбавленого 
дару продукувати свіжі ідеї, без-
дарного й обмеженого, вічно 
вчорашнього лакузу Ющенка 
Кириленка.

Нинішня Венеційська бієна-
ле запам’ятається також акцією 
«on vacation». Люди у військовій 
формі з таким  написом окупу-
вали павільйон Росії на цьому 
найбільшому форумі сучасного 
мистецтва.

Учасники акції, наслідуючи 
приклад російських «зелених 
чоловічків» в Криму, заявили, 
що знаходяться у відпустці. 
Активісти роздавали уніфор-
му всім охочим та закликали 
приєднуватися до «відпустки». 
При цьому автору найкращої 
тематичної фотографії пообіця-
ли приз-поїздку в окупований 
Крим.

Серед учасників перформан-
су були помічені українські митці 
та діячі культури (Марія Куликів-
ська, Микита Шалений, Любов 
Михайлова та інші), а також 
представники інших держав.

«Нашим завданням було до-
сягти того, щоб зовсім сторонні 
люди задумалися про окупацію 
Криму й частини Донбасу росій-
ськими військами і самі побува-
ли в павільйоні країни-агресора 
«у відпустці» у військовій формі», 

– пояснила одна з організаторів 
акції Любов Михайлова. Українці 
роздали понад сотню уніформ 
з написом «on vacation». «Було 
кілька варіантів реакцій. Хтось 
казав: «Це дуже по-російськи». 
Інші питали, чи це не частина 
експозиції павільйону. А тре-
ті поривалися викликати по-
ліцію. Ми пробули в павільйоні 
близько години, перш ніж всі 
остаточно зрозуміли і справді 
зателефонували в поліцію», – 
розповіла Люба Михайлова.

Акція тривала до 9-го травня. 
Тоді ж було визначено й авто-
ра найкращої фотографії, який 
отримав приз – поїздку в оку-
пований Крим від організаторів 
акції. Хоч навряд чи цього пере-
можця пропустять туди путінські 
«зелені чоловічки».

Натхненність українців і тих, 
хто співчуває Україні, різко кон-
страстувала у Венеції з ресто-
ранно-коорпоративним угаром, 
яким супроводжувався концерт 
Еміра Кустуріци та його No 
Smoking Orchestra на закрито-
му прийнятті на честь відкрит-
тя російського павільйона. «У 
нас залишилося лише два со-
юзника серед визначних фігур 
культурного світу – Кустуріца й 
Депардьє»,– з сумом у голосі 
вимовив один з поважних ро-
сійських гостей. І, похнюпив-
шись, пішов геть.

Леся Клокун
Спеціально  

для «Нової газети»

ЗЛИДНІ БЕЗ БЛИСКУ
9 травня відкрилася 56-та Венеційська бієнале

Вірменський  павільйон Armenity на острові Сан-Ладзаро у Венеційській 
лагуні

Микола рідний – єдиний представник України на Венеційській бієнале-2015 «Зелені чоловічки» в російському павільйоні
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

– З Конгресу до Адміні-
страції президента обами 
надходять серйозні заклики 
про допомогу Україні, але 
його політика все одно за-
лишається достатньо нері-
шучою. З чим це пов’язано?

– Я не хотів би захищати 
Барака Обаму, та, оскільки 
це президент, який узагалі не 
мав стосунку до України про-
тягом останніх семи років, 
тобто й до Майдану та рево-
люції, скажу, що фактично він 
чимало зробив за цей остан-
ній рік. Обама погодився на 
санкції, і це саме він та Аме-
рика постійно тиснуть на ЄС, 
щоб там їх теж посилювали. 
Взагалі політика США щодо 
Києва є нині досить потуж-
ною. Якщо взяти до уваги, що 
Барак Обама Україною раніше 
взагалі не цікавився, а тепер 
усе-таки щось робить, то це 
позитив. Звичайно, негатив 
у тому, що Київ чекає на по-
стачання зброї, про яке вже 
доволі позитивно говорять усі: 
і політики в Сенаті й Палаті 
представників, і радники на 
різних рівнях – від найменших 
аналітиків до найбільших. Тож 
тиск, який чинять, щоб почати 
цей процес, неймовірний, але 
президент чомусь вагається.

Тепер конкретно до ва-
шого запитання: з чим це 
пов’язано? Це може мати 
різні причини. Одна – пере-
завантаження відносин з Ро-
сією на початку президент-
ства Обами. Це була великою 
мірою його інновація. Бо за 
часів Буша-молодщого діа-
лог погіршився, і, звичайно, 
будь-якій людині, а тим біль-

ше президентові, важко по-
кинути один курс та перейти 
до іншого. Другою причиною 
може бути те, що США за 
останні сім-вісім років, осо-
бливо за Обами, старалися 
відійти від Іраку й Афганіс-
тану. Це була основна мета. 
Виправдані ці війни були чи 
ні, але в будь-якому разі вони 
не увінчалися особливим успі-
хом. Отже, знову-таки тут є 
певна суперечність: з одного 
боку, відступаєш, з другого – 
тобі кажуть, що маєш насту-
пати. Це важко. Легше було 
б Бушеві: йти вперед і в Іра-
ку, і в Афганістані, і в Україні. 
По-третє, Обамі справедливо 
закидають, що зовнішньополі-
тичні питання, особливо без-
пекові, не його спеціалізація. 
Усе-таки він людина, яка всю 
свою кар’єру пройшла на міс-
цевому рівні. Більше місцевий 
політик, тобто не той, хто опе-

рує глобальними категоріями. 
Хоча й спроможний мислити 
ними і вже довів це. Його не 
раз критикували за те, що він 
не любить зовнішньої політи-
ки: хотів би зосереджуватися 
на внутрішній, а тут йому по-
стійно заважають.

По-четверте, триває криза в 
Сирії. Рік тому Обама пригро-
зив тамтешньому президенто-
ві Асаду серйозними наслідка-
ми в разі застосування хімічної 
зброї. Той використав її, а на-
слідків не було. Отже, Обама 
попікся в тій ситуації, тому ва-
гається й тут. Мені здається, 
однак, що, попри всі сумніви й 
негативи, тиск американсько-
го політикуму вже тепер такий 
сильний і водночас зухвалість 
Путіна така очевидна (його 
агресія, імперіалізм, готов-
ність до величезних провока-
цій не лише проти України, а й 
проти країн Балтії, Польщі, Бі-
лорусі), що Обама опинився в 
такій собі безвиході. Йому вже 
ніде маневрувати, і раніше чи 
пізніше, гадаю, він погодить-
ся. Нині американці вже дають 
нелетальну зброю. І це важли-
вий крок. Окрім того, віднови-
лися тренування українських 
військовиків американськими 
інтрукторами. Тобто, готується 
ґрунт. США від цього не від-
мовилися. Отже, Обама по-
ступово йде в тому напрямку, і 
єдиний логічний крок, який за-
лишається йому зробити, – це 
почати постачання зброї.

– Чи з’явилася за остан-
ній рік в Адміністрації обами 
українська політика?

– Майже. Україна як така, 
коли брати до уваги величину, 
геополітичну важливість, осо-
бливого значення для Амери-
ки не має, не відіграє якоїсь 
виняткової ролі: економічної, 
політичної. Звичайно, якби 
вона стала міцною, ситуація 

змінилася б. Але Україна важ-
лива для Сполучених Штатів 
та Європи (і передусім для 
США) стратегічно. Оскільки 
Росія стала стратегічною про-
блемою, чи принаймні викли-
ком, Україна раптом набула 
ваги. Це, до речі, зв’язок, який 
можна спостерігати останні 25 
років. Коли зберігалися нор-
мальні відносини Вашингтон 
– Москва, у США було радше 
байдуже ставлення до України. 
Існувало якесь фінансування 
громадянського суспільства, 
але надто нею не цікавилися.

А коли загострювалося про-
тистояння з РФ, тоді зроста-
ло зацікавлення Києвом. Тож 
Україна важлива для США як 
певна противага Росії, як бу-
ферна зона. РФ проблемна – 
відповідно Україна важливіша. 
Оскільки за останній рік Мо-
сква не тільки стала проблем-
ною, а й порушила всі угоди, 
готова підірвати всю повоєнну 
архітектуру безпеки та розпо-
чати війну, то ставлення аме-
риканців до неї, а водночас і 
до України змінюється. Гадаю, 
що Київ залишиться важливим 
і, таким чином, діятиме свого 
роду українська політика, яка 
буде тією чи тією мірою не-
залежною від російської на-
стільки довго, наскільки Росія 
залишатиметься проблемною. 
Звичайно, краще було б, якби 
РФ стала нормальною, але це 
не буде скоро.

– Наскільки побоювання 
ядерного нападу впливає на 
політику Адміністрації оба-
ми? Чи, гадаєте, Владімір 
Путін блефує?

– Путін однозначно блефує. 
Від часу, коли американці ки-
нули дві бомби на Гіросіму й 
Нагасакі, не було таких ви-
падків, хоча траплялися всілякі 
можливості. Різні «бандитські» 
країни мають цю зброю, і їхні 

лідери нею погрожували, але 
ніхто не застосовував. Тому, 
мені здається, Путін просто 
хоче показати, наскільки він 
сильний, наскільки потужною 
є Росія, що росіяни нічого не 
бояться. По-друге, сам факт 
таких його заяв (навіть коли 
подумати, що він не викорис-
товуватиме ядерної зброї) під-
тверджує підозру: це людина 
не зовсім раціональна, яка 
може зважитися на будь-які 
кроки. А це, звичайно, лякає, 
бо європейці й американці, 
попри всі свої вади, відносно 
раціональні.

– Чи достатньо правиль-
но Україна презентує себе у 
США? Наскільки серйозніше 
сприймають її політиків?

– Тут є кілька аспектів. Став-
лення до неї радикально зміни-
лося. Візьміть до уваги, що від 
2008-го до 2013-го року трива-
ла так звана втома від України, 
тобто ані політики, ані аналіти-
ки, ані публіка нею не цікави-
лися. Знаю це з власного до-
свіду. Тоді написати статтю про 
Україну було легко, але щоб 
її прийняв якийсь серйозний 
журнал – надто складно. Тепер 
навпаки. Тоді було трактування 
України як бандитської, корум-
пованої, ні на що не здатної, і 
Майдан багато що змінив. Зви-
чайно, зберігається такий собі 
скептицизм. Вона ще корумпо-
вана, чи не залишиться такою, 
чи будуть реформи? Принай-
мні, ставлять знак запитан-
ня. Українці довели, що готові 
боротися за свою країну, і це 
дуже позитивне.

Виявляється, є дух патрі-
отизму, він об’єднує украї-
номовних і російськомовних, 
етнічних українців, росіян, єв-
реїв та ін. Тож загальний імідж 
України досить радикально 
змінився на краще. Звісно, 
є поодинокі голоси тут і там, 

ліві чи дуже праві, які це за-
перечують. Приблизно як і в 
Європі, але мейнстрим ста-
виться добре. Що ж до самих 
політиків, то імідж також змі-
нився, ставлення до пізнього 
Ющенка було дуже негативне, 
до Януковича – ще гірше, а от 
до Яценюка й Порошенка воно 
відносно позитивне. Певна річ, 
залишаються запитання, чи 
це справді реформатори, але 
принаймні досі вони нічого по-
ганого не вчинили.

– Чи достатньо робить 
Україна, щоб змінити свій 
образ?

– Не зовсім. Її дипломати 
і в Європі, й у США могли б 
діяти активніше. І це досить 
елементарні речі. Щотижня 
мати неформальну зустріч із 
журналістами. Щомісяця – ве-
лику прес-конференцію. І якби 
це робилось і в Тель-Авіві, і в 
Нью-Йорку, і в Чикаго, і в Па-
рижі, і в Брюсселі,  то мало б 
величезний вплив на журна-
лістів, на аналітиків. Це наго-
да також впливати на дискурс. 
Україна, окрім іншого, могла 
б значно більше використову-
вати потенціал діаспори, і не 
лише в сенсі того, щоб остан-
ня надавала кошти на меди-
каменти (це й так робиться). 
У діаспорі дуже багато людей 
на поважних посадах, що го-
тові допомагати, і вони шука-
ють таких можливостей. Це 
людський ресурс, так зва-
ний human capital, і Київ міг 
би його використати різними 
способами, включити в робо-
ту посольств, консульств або 
ж створити тісніші зв’язки між 
ЗМІ в Україні та людьми тут. 
Це все теж покращувало б по-
літику, імідж, дискурс, який тут 
панує щодо України.

Розмову провела
Ольга Ворожбит

«Тиждень»

ОЛЕКСАНДР МОТИЛЬ: «ПОГРОЖУЮЧИ 
АТОМНОЮ БОМБОЮ, ПУТІН БЛЕФУЄ»

Про співрозмовника: 
Олександр МОТИЛЬ – аме 

риканський політолог ук ра    їн
ського походження, дос  лід ник 
імперіалізму й націо  налізму. 
Народився 1953 року в 
НьюЙорку, ви вчав історію, 
живопис та політологію в 
Колумбійському університеті. 
Нині професор політології в 
Ратгерському уні верситеті 
(штат НьюДжер зі). Автор 
книжок: «Під сумки імперій: 
занепад, розпад і відродження» 
(2001), «Революції, нації, ім пе
рії: концептуальні об ме ження 
та теоретичні мож ливості» 
(1999), «Дилеми неза лежності: 
Україна після тоталітаризму» 
(1993).  

Політика Барака обами стосовно України так і не стала однозначною
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АМЕРИКА-РОСІЯ

У російському чорномор-
ському місті-курорті Сочі, 

в президентській резиденції 
«Бочаров ручей», 12 травня 
відбулася зустріч президента 
Росії Володимира Путіна та 
державного секретаря США 
Джона Керрі. На ній також був 
присутній глава російського 
МЗС Сергій Лавров, який за 
підсумками переговорів роз-
повів, що Росія і США домо-
вилися використовувати свій 
вплив на сторони українського 
конфлікту, щоб забезпечити 
виконання Мінських домовле-
ностей.

«Ми не в усьому зійшлися 
в оцінках на переговорах, але 
сьогоднішня зустріч дозво-
лила краще зрозуміти одне 
одного. У нас є розуміння 
необхідності уникати кроків, 
які здатні завдати довгостро-
кової шкоди двостороннім від-
носинам між Росією та США і 
співробітництва наших країн у 
різних галузях», – сказав Лав-
ров за підсумками російсько-
американських переговорів і 
додав: «Особливо, якщо вра-
ховувати, що від наших зла-
годжених спільних зусиль на 
міжнародній арені залежить 
розв’язання дуже багатьох го-
стрих проблем сучасності».

За словами Лаврова, спів-
розмовники знайшли й інші 
точки дотику. Зокрема, Джон 
Керрі назвав Росію важливим 
партнером США у боротьбі з 
міжнародним тероризмом.

Американська сторона та-
кож пояснила свою позицію 
щодо передачі Ірану росій-
ських зенітно-ракетних комп-
лексів С-300. Керрі визнав, що 
не вважає це порушенням, але 
переконаний, що це рішення 
може мати кепські наслідки.

Переговори за участю Во-
лодимира Путіна, Джона Кер-
рі та Сергія Лаврова тривали 
більше чотирьох годин. Після 
них до журналістів вийшов по-
мічник російського президента 
Юрій Ушаков. Він назвав пере-
мовини Володимира Путіна 
і Джона Керрі «успішними», 
хоч і зізнався, що це «не про-
рив». Але, на його думку, Росія 
і США «повинні повернутися 
до нормальної співпраці». При 
цьому тему збройного кон-
флікту на Сході України обго-
ворювали дуже докладно, за-
значив Ю. Ушаков.

У свою чергу, Джон Керрі 
під час прес-конференції ска-
зав, що припинення вогню на 
Сході України так і не відбуло-
ся. Він вчергове повторив, що 
санкції проти Росії скасують, 
коли перемир’я дотримувати-
муться повною мірою. Окрім 
того, Джон Керрі закликав 
звільнити українську льотчицю 
Надію Савченко, яку незаконно 
утримують у Росії. Держсекре-
тар назвав її «політв›язнем».

Ще під час переговорів у 
Twitter Джона Керрі з’явилося 
повідомлення про «відверту 
дискусію з ключових питань», 
включаючи Іран, Сирію і Укра-
їну. «Важливо тримати канали 
зв’язку між США і Росією від-
критими, оскільки ми займає-
мося глобальними проблема-
ми», – написав Джон Керрі.

Раніше, вдень 12 травня, 
Сергій Лавров на зустрічі з 
Джоном Керрі в Сочі підніс 

йому як подарунок краснодар-
ські помідори і картоплю. Голо-
вний американський дипломат 
також отримав у подарунок від 
Сергія Лаврова футболку із 
символікою Перемоги.

Натомість, голова Держде-
пу США подарував російсько-
му колезі портфель і список 
цитат російських ЗМІ, які, на 
його погляд, не віддзеркалю-
ють реальний потенціал масш-
табних російсько-американ-
ських відносин.

Взаємовідносини між Мо-
сквою і Вашингтоном поміт-
но погіршилися після анексії 
Росією українського Криму. 
Крім того, Вашингтон неодно-
разово звинувачував Москву у 
підтримці озброєних прихиль-
ників самопроголошених рес-
публік на Сході України. Росія 
ці звинувачення категорично 
заперечує.

Президент США Барак Оба-
ма відмовився приїхати на 
святкування 70-річчя Пере-
моги до Москви. Візит Джона 
Керрі до Росії став першим за 
останні два роки, тобто з по-
чатку збройного протистояння 
на Сході України. До речі, віта-
ючись з Путіним, Дж.Керрі пе-
редав йому привіт від Барака 
Обами. При цьому можливість 
зустрічі Обами з Путіним на 
переговорах в Сочі не обгово-
рювалася.

Сочінське спілкування різко 
контрастувало зі спілкуван-
ням, яке продемонструвала 
10 травня в Москві канцлер 
Німеччини Ангела Меркель. 
Вона називалал речі своїми 
іменами й попередила Путіна, 
що західні санкції діятимуть 
до тих пір, доки Крим зали-
шатиметься окупованим, а на 
Донбасі російською зброєю 
за участі регулярних росій-
ських військ триватиме еска-
лація насилля. Анексію Криму 

Меркель назвала злочинною, 
а втручання Росії у внутрішні 
справи України – порушенням 
міжнародного права.

Зовсім іншу тональність роз-
мови демонстрував у Сочі дер-
жавний секретар США. Окрім 
привіту від Обами, він привіз Пу-
тіну конкретні пропозиції, не на-
полягаючи особливо на негай-
ній передачі окупованого Криму 
Україні й виведенні російських 
військ і озброєнь з Донбасу. 
Більше того, вже після пере-
говорів з Путіним він застеріг 
П.Порошенка від спроб відбити 
у бандитів Донецьке летовище. 
Схоже, що у Вашингтоні поволі 
починають звикати з нинішнім 
статус-кво Криму й Донбасу й 
не дуже переймаються тим, що 
Україні доводиться щодня ви-
кидати шалені гроші, аби про-
тистояти путінській армаді та її 
найманцям.

Те саме ми спостерігали з 
Грузією, у якої Москва відірва-
ла Абхазію та Південну Осетію. 
Сьогодні з цим у Вашингтоні 
повністю змирилися. Того ж 
самого Путін чекає і з Кримом 
та Донбасом. При цьому він 
час від часу лякає Вашингтон 
застосуванням ядерної зброї, 
що миттєво змінює тональ-
ність розмов вашингтонських 
високопосадовців.   

У Сочі держсекретар США 
назвав серед невідкладних 
кроків щодо врегулювання кон-
флікту на Сході України при-
пинення вогню в Широкиному 
Донецької області. Про це він 
заявив на прес-конференції за 
підсумками зустрічі з Путіним і 
Лавровим.

«Сьогодні я говорив про те, 
які кроки можуть бути зроблені 
сторонами в найближчі тижні і 
дні. Ми вважаємо, що реальне 
припинення вогню в Широки-
ному має статися. Я думаю, 
що Сергій Лавров і президент 

Путін погодилися з тим, що це 
важливо... Також важлива де-
мілітаризація, виведення зброї 
та моніторинг ОБСЄ «, – ска-
зав Керрі, додавши:

«Незалежно від того, хто 
почав цей конфлікт, він триває 
занадто довго. Сьогодні я го-
ворив про те, які кроки можуть 
бути зроблені сторонами. Не-
обхідно, щоб мав місце справ-
жній діалог в рамках робочих 
груп Мінської угоди щодо ви-
борів на Донбасі, а також з пи-
тання децентралізації. Гумані-
тарний доступ також повинен 
бути забезпечений».

Джон Керрі торкнувся під 
час бесід з Путіним можливості 
введення на територію Донба-
су миротворчих сил під егідою 
ООН. Однак, зустрів різке не-
сприйняття такої пропозиції 
кремлівським диктатором, 
позаяк давно відомо, що такі 
сили унеможливлять поставки 
з Росії на Донбас живої сили 
та зброї. Путін же хоче, щоб 
ця рана на тілі України якомо-
га довше кривавила. Саме за-
для цього він вигадує міф про 
наявність якихось ополченців, 
які буцімто самотужки проти-
стоять українському війську і з 
якими Київ має вести двосто-
ронні переговори, результатом 
яких Кремль бачить повний 
розвал України як унітарної 
держави, не спроможної вести 
самостійну зовнішню політику.

Окрім конфлікту в Україні, 
ще однією нагальною темою 
під час переговорів з Путіним 
стала Сирія. Москва завжди 
ставала на захист режиму 
президента Башара Асада. 
Раніше це не влаштовувало 
США, але тепер позиція Росії 
відкриває можливість для вре-
гулювання збройного конфлік-
ту в країні, де головну загрозу 
нині становлять бойовики «Іс-
ламської держави».

Йшлося на переговорах в 
Сочі й про іншого союзника 
Росії – Іран. Адже голос Мо-
скви також може стати ви-
рішальним у підписанні дов-
гоочікуваної ядерної угоди з 
Тегераном. 

Відразу після сочінських 
переговорів Президент Укра-
їни Петро Порошенко провів 
телефонну розмову з держсе-
кретарем США. Як повідомляє 
сайт глави української держа-
ви, Керрі поінформував Поро-
шенка щодо своїх переговорів 
у Сочі.

«Співрозмовники скоорди-
нували подальші дії задля де-
ескалації на Донбасі, а також 
обговорили кроки, які мають 
здійснити сторони для повно-
го виконання Мінських домов-
леностей», – ідеться в повідо-
мленні.

Джон Керрі вкотре підтвер-
див, що про початок скасуван-
ня санкцій, накладених проти 
Росії через її агресію на сході 
України, може йтися тільки піс-
ля повного виконання Москвою 
Мінських домовленостей. 

Міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров, оцінюючи 
підсумки переговорів у Сочі, 
визнав, що Москва і Вашинг-
тон мають «певні розбіжності» 
в оцінках конфлікту в Україні.

Незалежні ж аналітики під-
мітили улесливу тональність 
у Сочі з боку Джона Керрі, 
що може свідчити про те, що 
Вашингтон не готовий задля 
України йти на різку конф-
ронтацію з Росією.  Змінитися 
така політика може тільки з об-
ранням на посаду Президента 
США політика-республіканця. 
Демократи ж і далі демонстру-
ватимуть у зовнішній політиці 
тактику, про яку в нашому на-
роді кажуть: «Ні риба, ні м’ясо, 
ні молоко».

Фото AFP

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 

«Нової газети» в Америці

ПРО ЩО ГОВОРИВ ДЖОН КЕРРІ  
З ВОЛОДИМИРОМ ПУТІНИМ?

Після американсько-російських переговорів у Сочі аналітики зробили висновок, що Вашингтон не готовий 
задля України йти на конфронтацію з росією
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В АМЕРИЦІ

БАРАК ОБАМА:  
«ЦЕ БУЛО ПОКОЛІННЯ,  
ЯКЕ ВРЯТУВАЛО СВІТ»

З нагоди 70-ї річниці перемо-
ги над нацизмом в Європі 

Президент США Барак Обама 
звернувся з посланням до на-
ції, в якому, зокрема, сказав: «У 
День перемоги, після капітуляції 
нацистів, люди заполонили ву-
лиці Лондона, Парижа, Москви. 
Хмара страху, що нависала над 
ними кілька років, нарешті роз-
віялась. Тут, у нас вдома, від 
маленьких міст до Нью-Йорка, 
люди радісно святкували, співа-
ли та танцювали. Попереду ще 
було три місяці жорстких боїв 
на Тихоокеанському фронті. Але 
на кілька годин, світ охопила на-
дія на мир. Генерал Айзенгавер 
оголосив новину без особли-
вих фанфар. «Місію союзників 
виконано», – сказав тоді він. Ці 
прості слові передають надзви-
чайну вагу перемоги союзни-
ків та підкреслюють неймовірні 
людські жертви війни. Понад 
п’ять років брутальної війни ля-
гли тягарем на цілий континент. 
На момент коли у Європі при-
пинили стріляти, приблизно 40 
мільйонів мешканців континенту 
загинуло.

У ці дні ми вшановуємо усіх, 
хто служив на фронтах тієї ві-
йни. Вони були патріотами, як 
мій дід, що служив в армії гене-
рала Патона. Вони ризикували 
й клали власне життя, щоб ми 
жили вільними. Це були й жін-
ки тут вдома, безпрецедентна 
кількість яких замінила чоловіків 
і, як моя бабуся, збирали бом-
бардувальники на заводах. Це 
було покоління, яке буквально 
врятувало світ, закінчило війну 
й заклало підвалини миру, який 
ми сьогодні повинні берегти».

АВАРІЯ ПОТЯГУ ПОБЛИЗУ 
ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

Щонайменше семеро осіб 
загинуло під час аварії 

потягу компанії Amtrack, який 
прямував з Вашингтона до 
Нью-Йорка, поблизу Філадель-
фії в штаті Пенсильванія. Більш 
як 200 осіб, 8 з яких перебува-
ють у критичному стані, дістали 
поранення. Вісім з десяти ва-

гонів перекинулося. Про це за-
явив журналістам на місці події 
мер Філадельфії Майкл Наттер.

«На жаль, ми можемо під-
твердити, що принаймні сім 
осіб загинуло», – заявив мер в 
прямому ефірі американських 
телеканалів. Представник по-
жежної охорони додав, що сотні 
осіб доставлено до шпиталів.

Наттер також повідомив, що 
причина аварії поки що невідо-
ма. Ведеться розслідування. 
Наразі відомо лише, що потяг 
зійшов з рейок на повороті, де 
швидкість потягів обмежено. 
Можливо, машиніст не змен-
шив швидкість на цій ділянці, 
що й призвело до аварії. За-
лізничний рух на даній ділянці 
лінії зупинено.

ТЕ, ЩО НЕ ЗРУЙНУВАЛИ 
ТОРНАДО,  ДОНИЩУЮТЬ 

ПОВЕНІ

Щонайменше п‘ятеро осіб 
стали жертвами серії 30 

руйнівних торнадо, які проне-
слися один за одним над Ко-
лорадо, Оклахомою, Канзасом 
і Небраскою. У Техасі, де до 
смерчів додалися ще й руйнівні 
повені, спричинені небаченими 
зливами, оголошено надзви-
чайний стан. 

Стихія виривала з корінням 
дерева й кидала їх просто на 
дахи. Двоє осіб загинули в ав-
тофургоні, який вітром підняло 
на кілька метрів у повітря. З пів-
сотні людей поранено.

«Це жахливо. Ми не чули 
сирен. Мій син прийшов і по-
передив нас. Це його кімната, 
чи, скоріше, була його кімната», 
– каже жителька Техасу, пока-
зуючи на купу сміття. Свідки 
зняли на камеру мобільного те-
лефону, як торнадо зриває дах 
з будівлі школи під час занять. 
Лише дивом ніхто з учнів не 
постраждав. «Ми могли лише 
чути міць торнадо, яке намага-
лося висмоктати вас назовні. Я 
маю на увазі, оцей тиск, коли 
ваші вуха і все інше пульсують. 
Я такого не побажаю нікому. 
Було дуже страшно», – каже 
один із постраждалих.

Синоптики прогнозують , 
що протягом травня на «тор-
надні» штати можуть налеті-
ти нові смерчі, які принесуть 
сильні зливи.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 
США В КВІТНІ ДОСЯГЛИ 

РЕКОРДНОГО РІВНЯ

Міністерство фінансів США 
зареєструвало в квітні най-

більший профіцит (перевагу 
прибутків над видатками) бю-
джету за останні сім років. Про 
це йдеться в поширеному у ві-
второк, 12 травня, щомісячному 
звіті відомства.

«Профіцит у квітні 2015 року 
становив $156,7 млрд, а в 2014 

році – $106,9 млрд. Це най-
більший профіцит з квітня 2008 
року, що утворився в результаті 
надходження в скарбницю по-
даткових зборів», – наголошу-
ється в доповіді.

Згідно з документом, дохо-
ди бюджету становили у квітні 
$471,8 млрд – «найвищий по-
казник, який коли-небудь було 
зареєстровано в історії США». 
«Надходження за перші сім мі-
сяців (фінансовий рік у США по-
чинається 1 жовтня) становлять 
також рекордні $1,89 трлн, що 
на 8,9% більше, ніж за анало-
гічний минулорічний показник. 
Обсяг надходжень від податків 
піднявся завдяки поліпшенню 
ефективності економіки, що 
збільшило платежі як від ком-
паній, так і від американських 
громадян», – зазначили в Мініс-
терстві фінансів США.

ЗЛИТТЯ VERIZON  ТА AOL

Verizon купує AOL за 4,4 мі-
льярда доларів. Таким чи-

ном найбільший бездротовий 
провайдер США отримає до-
ступ до успішного цифрового 
рекламного бізнесу й контенту, 
зокрема до новинного вебсай-
ту Huffington Post. За це Verizon 
готовий віддати по 50 доларів за 
акцію – на понад 17% більше за 
ціну на останньому закритті сесії.

Угоду буде реалізовано 
спершу у вигляді тендеру, а 
згодом – як злиття. Тоді  AOL 
цілковито перейде у власність 
Verizon.

Виконавчий директор AOL 
Тім Армстронг, що вивів ком-
панію на нинішню висоту, за-
лишиться на своїй керівній по-
саді й після продажу компанії.

Примітно, що акції AOL від-
реагували на новину зростан-
ням, а от цінні папери Verizon, 
навпаки, подешевшали.

НА АМЕРИКАНСЬКИХ 
ВІЙСЬКОВИХ БАЗАХ 

ОГОЛОШЕНО ПОСИЛЕНИЙ 
РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ

Збройні сили США оголосили 
посилені заходи безпеки на 

військових базах країни. Про це 
повідомила прес-служба Пен-
тагону.

Причиною цього рішення 
стала недавня заява ФБР про 
можливість нападів ісламістів 
на американських військовиків 
і поліцію. Як пояснює команду-
вання Збройних сил США, цей 
крок обумовлено «недавніми 
подіями», але не пов’язано з 
якоюсь «конкретною достовір-
ною загрозою».

У четвер, 7 травня, дирек-
тор ФБР Джеймс Комі за-
явив, що в Сполучених Шта-
тах може налічуватися кілька 
тисяч он-лайн прихильників 
терористичного угруповання 
«Ісламська держава». «У краї-
ні можуть бути сотні й навіть 
тисячі людей, які отримують 
повідомлення від вербуваль-
ників або вказівки щодо орга-
нізації нападів у США, – сказав 
Дж.Комі. – Тож очевидно, у 
нас є побоювання загального 
характеру з приводу того, що 
ІД може зосередити свої зу-
силля на військовослужбовцях 
і співробітникях правоохорон-
них органів».

ТРИ СЦЕНАРІЇ ПОВЕДІНКИ 
ПУТІНА НА ДОНБАСІ

У Росії  та Заходу є по три ва-
ріанти поведінки в Україні, 

найбільш імовірний – заморо-
жений конфлікт на Донбасі. 

До такого висновку дійшли 
американські економісти Рі-
чард Еріксон і Лестер Зігер, які 
змоделювали взаємодію Росії 
й Заходу в термінах теорії ігор. 
За цією моделлю, Росія може 
обирати між трьома курсами: 
відхід з України, дестабіліза-
ція (продовження пособництва 
сепаратистам або економіч-
ний тиск) і вторгнення.

Три можливих сценарія по-
ведінки Заходу: «усе в нормі» 
(закривати очі на дії Росії в 
Україні), «санкції», «військова 
допомога» Україні.

Аналізуючи дії Росії й За-
ходу протягом року після втечі 
Януковича, Еріксон і Зігер до-
ходять висновку, що Росія не 
хоче йти з України й обуре-
но реагує на будь-які ознаки 
втручання Заходу. «Захід же, 
зі свого боку, в цілому гото-
вий відповідати на ескалацію 
Росії, але по можливості оби-
рає найбільш мляві відповідні 
ходи», – вважають Р.Еріксон і 
Л.Зігер.

 КІНЕЦЬ ЕПОХИ 
АНТИБІОТИКІВ?

Американські вчені розроби-
ли методику, здатну зни-

щувати хвороботворні бактерії 
в організмі без участі антибіо-
тиків. Вчені з Університету Ка-
ліфорнії протестували техно-
логію, яка допомагає імунній 
системі ідентифікувати хворо-
ботворні бактерії, розміщую-

чи на них так звані «маячки». 
Результати експерименту опу-
бліковані в Journal of Molecular 
Medicine і прес-релізі універси-
тету. Одним із співавторів ро-
боти є Нобелівський лауреат з 
хімії Керрі Мюліс.

Суть дослідження полягає в 
тому, що вчені змогли приму-
сово направити антитіла люд-
ського організму на особливі 
білки, які є характерними для 
бактерій. До подібних білків 
належить M-білок стрептоко-
ків, який відіграє чималу роль 
в процесі інфікування.

Таким чином, ідея вчених 
полягає в тому, щоб створити 
для імунної системи імпрові-
зований «перехідник», який 
адаптує й задіє більшу кіль-
кість антитіл до пошуку всіх 
наявних бактерій. Сигнальною 
частиною для організму висту-
пає в цьому випадку цукровий 
залишок альфа-Gal. На це олі-
госахарид реагує досить вели-
кою кількістю антитіл, щоб він 
став ефективним «маячком». 
Методика успішно пройшла 
випробування на бактеріях, які 
є збудниками багатьох хвороб, 
у тому числі бронхіту, менінгіту 
та скарлатини.

КАРТИНУ ПАБЛО ПІКАССО 
ПРОДАЛИ В НЬЮ-ЙОРКУ 

ЗА РЕКОРДНУ СУМУ 

Картину Пабло Пікассо «Ал-
жирські жінки» продали на 

аукціоні Christie’s у Нью-Йорку 
11 травня увечері за рекордні 
179,4 мільйона доларів. Карти-
на стала найдорожчим в історії 
витвором мистецтва, прода-
ним з торгів.

Картину, написану Пікассо 
в кінці 1954 – на початку 1955 
року, придбав анонімний по-
купець. Полотно було ство-
рене за мотивами знаменитої 
картини Делакруа, написаної 
на 120 років раніше.Перед 
продажем картина оцінювала-
ся в 140 мільйонів доларів.

Досі найдорожчою карти-
ною, проданою на аукціоні, 
був триптих Френсіса Беко-
на «Три начерки до портрета 
Люсьєна Фрейда», проданий 
за 142,4 мільйона доларів на 
аукціоні Christie’s у листопаді 
2013 року.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій 
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У ГРОМАДІ

Прибувши до Америки піс-
ля Другої світової війни, 

ветерани Української По-
встанської Армії заснували 1 
квітня 1950 року Товариство 
вояків УПА ім. ген.-хор. Рома-
на Шухевича-Тараса Чуприн-
ки. Щоб зберегти Товариство 
й після 65 літ його існування 
та продовжувати наполегливу 
й корисну працю, на своєму 
XXVI з’їзді, який відбувся 25 
го квітня в Культурно-освіт-
ньому центрі в Дженкінтавні 
(штат Пенсильванія), Товари-
ство вирішило прийняти до 
лав членства нащадків слав-
них упівців.

Ще в 2008 році нащадки 
ветеранів УПА відчули потребу 
до активності й створили орга-
нізацію МУР (Ми - Упівського 
Роду). У першому засіданні, в 
якому взяли участь Зеня Бро-
жина, Ліліянна Худолій, Оля 
Рудик і Оксана Боднар, було 
рішено забезпечити славу й 
зберегти історичну спадщину 
героїв УПА. З’їзд, який відбув-
ся 25- го квітня в присутності 
ветеранів УПА і членів МУРу, 
мав вирішити подальшу долю 
Товариства. 

Богдан Ковалик, пред-
ставник Головної управи То-
вариства, відкрив програму. 
Микола Грицков’ян коротко 
розповів історіюТовариства. 
Ветерани УПА Богдан Кова-
лик та Петро Щерба розпо-

віли  про свій життєвий шлях, 
участь у бойових походах і 
шлях до Америки. Після звітів, 
ухвалених одностайно, відбу-
лася дискусія. Збори обгово-
рили питання щодо статуту, 
правильника, членства, похо-
ронні ритуали та права родин 
вояків, що відходять у вічність, 
опіки над пам’ятниками, ви-
давничі питання, зокрема 
подальшу долю унікального 
виданння «Літопис УПА» та 
майбутні видання про історію 
УПА, передрук матеріалів для 
теперішних воїнів на Східно-
му фронті України. Також було 
наголошено на потребі продо-

вжувати просвітницьку діяль-
ність та розповідати правду 
про діяльність УПА не тільки в 
діаспорі, але й в Україні. Бог-
дан Ковалик пояснив присут-
нім довготривалу та важливу 
працю, вкладену у створення 
музею Тараса Чупринки, який  
урочисто відкрили 23 жовтня 
2001 році у місті Білогорща, 
де загинув легендарний ко-
мандарм. Сьогодні  його з 
цікавістю відвідують не лише 
українці, а й туристи з різних 
країн світу. Другий важливий 
проект Товариства - фінан-
сова підтримка створення 
реабілітаційного центру для 

Всеукраїнського Братства 
ОУН-УПА «Говерла» в Морши-
ні.

Найважливішою подією бу-
ло вручення відзнак мо лодшо-
му поколінню і прийняття до 
лав Товариства. В такий спо-
сіб зберігалась тяглість органі-
зації й немає сумніву, що її ді-
яльність продовжуватиметься. 

На з’їзд завітав Юрій Мики-
тин, голова Крайової Управи 
Спілки Української Молоді в 
Америці, й подякував присут-
нів воякам-героям за довго-
літню й шляхетну працю та за 
вплив на бойовий дух теперіш-
ніх захисників нашої Вітчизни, 

які воюють проти російського 
агресора в Східній Україні. 

Номінаційна комісія пред-
ставила список імен для го ло-
су вання, до якого ввійшли: Зеня 
Ковальчин-Брожина, голова, 
Богдан Ковалик, почесний го-
лова, Микола Грицковя’н, за-
ступник голови, Ліліянна Шка-
фаровська-Худолій, секретар, 
Оля Шкафаровська-Рудик 
пресовий секретар, Стефан 
Ковалик і Леся Кіцюк-Щур (фі-
нансові справи), Славко Кіцюк 
(організаційні питання та опіка 
над пам’ятниками). Було опри-
люднено список вільних чле-
нів, контрольної комісії, суду 
честі й схвалено відповідні ре-
золюції, які було схвалено од-
ностайно.

 Новообрана голова Зеня 
Ковальчин-Брожина подякува-
ла за довір’я і закликала всіх 
членів до співпраці. Закінчу-
ючи з’їзд, спадкоємці вояків 
УПА присягнули дотримува-
тися давнього наказу УГВР: 
«На чужині й далі зберігати й 
плекати героїчні традиції Укра-
їнської Повстанської Армії та 
високо нести прапор її слави».

Нащадки вояків УПА, заці-
кавлені приєднатися до то-
вариства, можуть зголосити-
ся за електронною адресою:  
zbrozyna@earthlink.net.

Ліліянна  
Шкафаровська-Худолій

оля Шкафаровська-рудик

 МНОГАЯ ЛІТА, 
ВЛАДИКО!

11 травня колишній єпарх Стемфорд-
ський, владика-емерит Василь Лос-

тен відсвяткував у семінарії Святого Ва-
силія в Стемфорді 85-ліття від дня свого 
народження. 

Цього дня за здоров’я  відомого в 
українській Америці й далеко за її меж-
ами духовного провідника українців, 
сповідника віри, будівничого Української 
Католицької Церкви Східного обряду 
молилися в багатьох українських церк-
вах Америки. Як скромний християнин, 
Владика Василь відсвяткував цю дату 
свого земного шляху в головному  осід-
ку Стемфордської єпархії у вузькому 
колі українських католицьких священиків 
та гостей і найближчих приятелів, з яки-
ми його пов’язують довгі роки співпраці 
й служіння у Божому винограднику.

 Владика Павло Хомницький, чин-
ний єпарх Стемфордський, виголосив 
молитву. Замість  урочистих промов 
владика Василь попросив молитися за 
Україну й весь християнський світ, який 
сьогодні потерпає від болю, утисків і го-
нінь.

Сестрицтво приготувало смачний 
обід і щедрий святковий торт. Гості за-
співали ювілярові  «Многая літа!», а ду-
ховні особи після завершення святкової 
трапези залишилися для духовної бесі-
ди.

«Нова газета» та її читачі приєдну-
ються в ці дні до численних привітань 
Владиці та щиро зичать йому сили тіла, 
сили духу та Божого благословення на 
многая й благая літа.

Вл. інф.

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННИЙ  
ВЛАДИКО ВАСИЛЮ!

 Український хор «Думка» приєдну-
ється до численних привітань з нагоди 
85-ліття від дня Вашого народження  
й вплітає у цей щедрий вінок своє пісен-

не «Многая-многая літа!»

Дорогий Владико!
Ми завжди пам’ятаємо Ваші благословен-
ня та щиру багатолітню підтримку нашого 
колективу й просимо Всевишнього в ці 
ювілейні дні й повсякчас, щоб і надалі три-
мав Вас у своїй опіці, посилаючи добре 

здоров’я, міцність віри й силу духу.

З доземним уклоном,  
Василь Гречинський – диригент  
Павло Літепло -  голова управи  

та всі члени й приятелі   
Українського хору  

«Думка» в Нью-Йорку

Владика-емерит Василь Лостен

ЩОБ НЕ ЗГИНУЛА СЛАВА УПА

Учасники з’їзду
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АМЕРИКА – УКРАЇНІ НАША НАДІЯ, ВІРА Й ЛЮБОВ
34й  день народження На

дії Савченко, легендарної ук
раїнської льотчиці, яка утри
мується сьогодні путінським 
ре жимом у московському 
СІЗО, відзначили 11 травня в 
багатьох країнах світу, в тому 
числі й США.

34-й день народження На-
дії  Савченко став 329-

м днем позбавлення її волі. 
Протягом доби тривав все-
планетарний Twitter-шторм на 
підтримку незламної льотчи-
ці-українки, в ході якого кожен 
бажаючий і небайдужий міг 
привітати її, додавши водночас 
своє слово до світового голосу 
за визволення Надії Савченко з 
путінської катівні. Світова Фе-
дерація українських жіночих ор-
ганізацій (СФУЖО) зініціювала 

збір підписів під петицією, яку 
буде надіслано до представ-
ництва Ради з прав людини 
при Верховному комісаріаті з 
прав людини при Женевсько-
му департаменті Організації 
Об’єднаних Націй.

У всіх містах США, де ак-
тивно живуть і діють україн-
ські громади, від Сіетлу (штат 
Вашингтон) до  Вашингтону 
столичного, від  Остіна (Техас) 
до Чикаго (Іллінойс), відбули-
ся мітинги на підтримку Надії 
Савченко. А українці Нью-
Йорка влаштували флеш-моб 
на П’ятій авеню, перед будів-
лею Українського Інституту 
Америки, який 9-11 травня 
завдяки масштабній інсталяції 
«Home East» київського фото-
художника й дизайнера Воло-
димира Клюзка (відомого під 
творчим псевдом як Вальде-

март Клюзко) перетворився 
на «Дім у вогні»: всі вікна чоти-
риповерхового будинку, який 
належить до культурної істо-
ричної спадщини Нью-Йорка, 
заклеїли сигнальними черво-
но-білими полотнищами, по-
відомляючи таким чином про 
надзвичайну ситуацію на Сході 
України. Три ночі підряд бу-
дівлю Українського Інституту 
Америки, що на перехресті 
79-ї вулиці та 5-ї авеню в Ман-
гетені, підсвічували зсереди-
ни, щоб таким чином створити 
ще більш вражаючий ефект і 
привернути увагу американців 
до трагічних українських подій 
– триваючої війни на Донбасі, 
а також драматичної долі та-
ких українських героїв-бранців 
режиму Путіна, як Надія Сав-
ченко та Олег Сенцов.

Вл. інф.
Флеш-моб «Свободу Надії Савченко!» перед інсталяцією «Home East»у 
Нью-Йорку

30-го квітня в приміщенні 
Нортвестерн-університе-

ту в м.Еванстоні (штат Іллінойс) 
відбулася конференція на під-
тримку всеамериканської до-
брочинної програми «Збережи 
Україну зараз!». А також – бла-
годійний бенкет у залі рестора-
ну «Петерґоф«. 

«Збережи Україну зараз!» 
(скорочено – ЗУЗ)  розпочала-
ся в Детройті (штат Мічиґан), 
потому почала діяти в Чикаґо 
(Іллінойс) і сьогодні продовжу-
ється в багатьох інших шта-
тах Америки. Ця гуманітарна 
програма, започаткована між-
народною організацією «Save 
Ukraine Now« у співпраці з 
американськими релігійними 
та громадськими організація-
ми, спрямована на допомогу 
пораненим, біженцям, сиро-
там і родинам, потерпілим 
внаслідок війни в Україні про-
ти російського агресора. Вона 
інформує американську гро-
мадськість про існування гу-
манітарної кризи в Україні, яка 
без вчасної допомоги може 
стати гуманітарною катастро-
фою планети. «ЗУЗ« охоплює 
громадські організації й пара-
фіяльні громади всіх конфесій. 

Під час цієї доброчинної ак-
ції в Еванстоні виступила ціла 
низка промовців – друзів та 
прихильників України, серед 
яких генерал армії США у від-
ставці Веслі Кларк, головний 
рабин Києва та України, го-
лова Об’єднання юдейських 
релігійних організацій Укра-
їни Яків Блайх, засновник і 
президент програми «Save 
Ukraine Now« Ґаррі Келнер, 

голова Ради євангельських 
церков України, єпископ Ре-
шетинський, голова Духовного 
управління мусульман України 
Муфтій України шейх Ахмед 
Тамім, вікарій Української пра-
вославної церкви Київського 
Патріархату, митрополит Пе-
реяслав-Хмельницький і Біло-
церківський Єпифаній та інші. 

Веслі Кларк прослужив 34 
роки в лавах армії США, отри-
мавши безліч нагород і Пре-
зидентську медаль свободи. 
Він був головнокомандую-
чим сил НАТО в Косово, коли 
очолював Вищий штаб союз-
них держав Європи (Supreme 
Headquarters Allied Powers 
Europe (SHAPE). Ґаррі Келнер, 
засновник і президент органі-
зації «Save Ukraine Now«, є дов-
голітнім партнером «Марінер 
групи» – відомої міжнародної 
стратегічної компанії, яка має 
світовий досвід в організації 
і забезпеченні гуманітарної 
допомоги багатьом країнам і 
багато впливових міжнарод-
них зв’язків. Він намагається 
давати в США правдиву ін-
формацію про те, що насправ-
ді відбувається нині в Україні, 
беручи участь у телеефірах та 
радіопередачах, бореться за 

те, щоб в американських за-
собах масової інформації події 
в Україні й довкола неї висвіт-
лювалися об’єктивно. 

Благодійний бенкет «Збе-
режи Україну зараз!» підтри-
мали провідники українських 
релігійних та громадських ор-
ганізацій у Чикаґо та Українь-
ка Американська Федеральна 
Кредитова Спілка«Самопоміч«. 
«Save Ukraine Now« у співпра-
ці з українськими партнерами 
та адміністрацією президен-
та України Петра Порошен-
ка розпочала акцію «Наповни 
контейнер з гуманітарною до-
помогою Україні сьогодні!». 
Протягом місяця в багатьох 
американських церквах, си-
наґоґах, мечетях, громадах та 
організаціях волонтери прово-
димуть збірку одягу, медика-
ментів, засобів персональної 
гіґієни та інших необхідних ре-
чей першої допомоги. Приєд-
нуйтеся!

Детальніше про діяльність 
«Save Ukraine Now« можна до-
відатися на сторінці організації 
в інтернеті за адресою: www.
saveukrainenow.org

Пресслужба  
кредитівки «Самопоміч«

Чикаго

Це той самий Роман Торго-
вицький, який під час ви-

ступу  російського диригента 
та оперної співачки Г.Гергієва 
і А.Нетребко не побоявся 
вийти на сцену  Метрополі-
тен-опери із синьо-жовтим 
плакатом, щоб таким чином 
привернути увагу американ-
ців до ситуації в Україні й за-
кликати їх бойкотувати тих 
служителів Музи, які підтри-
мують путінську людиновбив-
чу й загарбницьку політику.

За один день вдалося зі-
брати  4 тисячі доларів, що 
підуть на підготовку інструк-
торів – колишніх бійців АТО, 
які боротимуться із «шоковою 
травмою війни». Акція триває. 
До неї постійно приєднуються 
бажаючі допомогти Україні.

«Цей унікальний  тренінг 
розпочався в Києві в лютому 
цього року. Він стартував з 
14 тисяч доларів. Залишило-
ся зібрати ще $10 тисяч для 
завершення тренінгу в черв-
ні», – зазначив Роман Тор-
говицький на своїй сторінці 
в Facebook, дякуючи всім, 
хто відгукнувся і взяв участь 
у благодійному пікніку, вла-
штованому насправді з наго-
ди його Дня народження, але 
всі свої дарунки Роман пере-
казав у фонд допомоги по-
раненим на Східному фронті 
українським солдатам. А сам 
справжній день народження 
провів в Україні, разом з вої-
нами, які повернулися з АТО 
й яким потрібна серйозна 
психологічна реабілітація.

ЗБЕРЕЖІМО УКРАЇНУ ЗАРАЗ!
Українська Американська 

Федеральна Кредитова 
Спілка «Самопоміч« у 
Чикаго підтримала проекти 
доброчинної організації 
«Збережи Україну зараз!«.

ПОДАРУНКИ 
ПОРАНЕНИМ 

СОЛДАТАМ У ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ

Роман Торговицький, колишній мешканець Росії, амери
ка нець єврейського походження, випускник Гарвардського 
уні вер ситету, засновник проекту Wounded Warrior Ukraine 9 
травня влаштував благодійний пікнік у Центральному парку 
НьюЙорка, щоб зібрати кошти для психологічної реабілітації 
українських військовиків, які воювали на Східному фронті.

роман торговицький – один з найбільших приятелів України в США

Учасники конференції на підтримку всеамериканської доброчинної 
програми «Збережи Україну зараз!»
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ДИВОСВІТ

Чесно кажучи, я йшла на цю ви-
ставку з пошани до тих людей, 

які мене запросили, й суто про-
фесійного обов’язку, знаючи напе-
ред, що подібні твори бачила-пе-
ребачила на своєму віку. ґердани, 
бісерні пояси, вишивані «писан-
ки»... Напевне, кожна третя україн-
ська жінка вміє їх робити, любить 
їх носити або свято береже у своїй 
скрині для особливої нагоди. 

Але піднявшись на четвертий 
поверх домівки СУА в Мангетені, 
де було розгорнуло експозицію, 
прямо з дверей мої очі відразу 
ж вихопили яскраву кулю з три-
зубом, впізнавану сьогодні, на-
певне, в усьому українському й 
навколоукраїнському світі – наша 
газета в майданні дні друкувала її 
зображення кілька разів як най-
кращу українську ялинкову при-
красу, будучи переконаною, що 
зроблена вона на замовлення 
щонайменше Президента Укра-
їни, й автор чи авторка її мають 
звучне ім’я, високі титули й заслу-
жені звання. Через здивування я 
навіть не помітила  надзвичайно 
шляхетної, стильної, прекрасної 
жінки срібного віку, що привітно 
зустрічала гостей.  

– Це також робота Дарії Іваш-
ко? – здивовано запитала я вго-
лос, вказуючи на «знакову» кулю, 
створену з міріад синьо-жовтих 
бісеринок.

– Так, моя, – тихо й абсолютно 
спокійно відповіла та сама шля-
хетна жінка, на яку я не звернула 
уваги. – Я створила її тоді, коли 
розпочався Євромайдан, а кана-
дійські українці зробили з того 
листівку й порозсилали по всьому 
світу... 

У центрі виставки ще одна куля 
з образом матері Божої, поряд 
ціла духовна композиція з храмом 
і ангелами, тут же різдвяне де-
рево з вишиваними прикрасами, 
біля нього – колекція писанок... І 
все це створено з бісеру, корали-
ків, або, як колись казали в Украї-
ні, з пацьорків.

– Ось це моя найперша писан-
ка, зроблена з карпатських кора-
ликів, – показує пані Дарія. – А ви 
знаєте, що писанки з кораликів 
старіші, ніж писанки на яйці. Їх 
робили з дерева, а пацьорки на-
клеювали на бджолиний віск.

Свій перший урок з бісеропле-
тіння, як тепер називають цей вид 
декоративного мистецтва, Дарія 
Івашко взяла в Карпатах, ще в 
1956 році.

– Школяркою я їздила в табір у 
Сколе. Одного разу ми верталися 
з походу й у селі Дубина зайшли 
напитися до однієї хати води,– 
розповідає пані Дарія. – І там я 
побачила, що жінка робить ніби й 

писанку, ніби й не писанку – об-
клеює намистинами дерев’яне 
яйце. Я запитала її, чому вона 
клеїть то не на звичайне яйце, а 
на дерев’яне. Вона усміхнулася й 
сказала, що хоче залишити після 
себе пам’ять, й коли будуть ро-
бити розкопки, то знайдуть таке 
яйце і задумаються, хто тут жив, 
що робив й докопаються, що ко-
лись тут жили українці, звичайна 
ж писанка розіб’ється... Вона, 
звичайно, пожартувала, але мені 
та розмова й те, що я побачила, 
запало в душу. Але треба було 
назбирати грошей на коралики. 
Де ж їх взяти? Надходило Різдво. 
Мені тоді було років дванадцять-
тринадцять, ми пішли з дівчатами 
й хлопцями колядувати й на пер-
ші наколядовані гроші я накупила 
кораликів й почала тим займати-
ся...

Дарія Івашко не просто тим 
займається – вона тим живе. Це 
відчувається в кожному творі, до 
якого торкнулася її рука, серце й 
душа.

– Пізніше, – продовжує вона, 
– я почала творити з бісеру цілі 
композиції: село, церкву з анге-
лами,  різдвяне дерево, вертеп... 
А минулої зими під Новий рік 
зробила ціле міжнародне різдвя-
не дерево з символічними при-
красами різних країн і поставила 
його біля будинку в Квінсі, в якому 
живу. 

А коли в Києві постав Майдан, 
то зробила з бісеру навіть плакат 
і прийшла з ним під стіни ООН. 
Тоді саме приїхали туди Арсеній 
Яценюк, міністр культури Євген 
Нищук... Я стояла на вулиці перед 
Організацією Об’єднаних Націй 
з тим плакатом, поліція нікого не 
пускала, а потім мені передали за-
прошення й провели в приміщен-
ня ООН, де якраз була українська 
делегація. Не знаю чому. Напевне, 
звернули увагу на цей плакат... 

А коли приїздив Петро Поро-
шенко, Дарія Івашко створила ще 
один плакат, на якому вишила бі-
сером слова: «Порошенко, говори 
з народом!». Пан президент також 
звернув увагу на ці слова, виріз-
нив її з велелюдного натовпу і по-
тиснув руку. 

Насправді Дарія Івашко за фа-
хом модельєр верхнього одягу, 
багато років вела у Львові курси 
крою й шиття, пізніше макроме, 
мала багато послідовників та учнів.  
«В Україні в мене були персональ-
ні виставки, одна називалася  «Сто 
кошиків», на якій було виставлено 
сто кошиків з макраме. Уявляєте! 
Може, я ненормальна?!» – сміється 
майстриня, згадуючи своє минуле...

Оглядаючи її праці, не пере-
стаю дивуватися, чому так довго 
ховала вона цей скарб від людей, 
чому виставляється за чверть сто-
ліття американського життя лише 
вперше?

– Та мені ж було ніколи, я пра-
цювала по 16 годин на добу... Й 
потім... мені здавалося, що це все 
не настільки важливе, щоб пока-
зувати іншим, – ніби виправдову-
ється пані Дарія.

Тим часом, мій погляд  ковзає 
по глянцевому модному журналу, 
в якому  використано твори Да-
рії Івашко для реклами відомих 
брендів і всесвітньознаних ком-
паній. Журнал скромно лежить тут 
же, на виставці й, напевне, далеко 
не кожен звертає на нього увагу.

З’ясовується  працями Дарії 
Івашко захоплювалися і Марта 
Стюарт, і Ralph Lauren, і взагалі 
вона багато років пропрацювала 
в знаменитій дизайнерській ком-
панії, оформлюючи нью-йоркські 
вітрини, про які писали й якими 
захоплювалися як витворами мис-
тецтва кращі американські видан-
ня. Інша на її місці досі роздала 
б десятки інтерв’ю й красувалася 
б на перших сторінках усіх україн-
ських журналів, а вона розповідає 
про це з гідністю і скромно. Так 
роблять лише самодостатні люди, 
які для представлення свого та-
ланту не потребують додаткового 
антуражу чи декорацій. Для того, 
щоб представитись й не уточню-
вати, що це майстер найвищого 
гатунку, їм достатньо лише про-
мовити своє ім’я та прізвище.

Катерина Боруш
Фото Мотрі Мілянич

КОРАЛІ ЗІ СВІТЛИЦІ ДАРІЇ ІВАШКО

3 травня в домівці Союзу 
українок Америки (СУА), що 
на Другій авеню в НьюЙор
ку, відбулася виставка твор
чості майстрині Дарії Івашко, 
зорганізована 83м від ді лом 
СУА. Свою союзянку, талано
виту львівську мисткиню, 
яка живе й творить у США 
вже двадцять п’ять років, 
при ві тали новообрана голо
ва 83го відділу Люба Ша
танська, почесна голова СУА 
Ірина Куровицька, голова 
НьюЙоркської округи цієї 
ор ганізації  Галина Рома
ни шин, приятелі і просто 
шану вальники українського 
мистецтва. Усі добровільні 
датки від виставки призначено 
на допомогу жертвам укра
їнської Революції гідності та 
війни на Сході України.

Бісероплетіння – різновид 
декора тивноужиткового мис
тецтва з використанням перлів 
– природного чи штуч ного 
походження. Має тисячолітню 
історію. Використовувалося 
майст рами у Стародавньому 
Єгипті, Південній Африці, Індії, 
Південній Америці. Найдавніші 
намистини (бусини), вік яких 
перевищує 40 тисяч років, було 
знайдено американськими ар
хе ологами при розкопках у 
Кенії (Африка). У Київській 
Русі, починаючи з ХІ століття, 
одним з найулюбленіших 
мате ріалів для бісероплетіння 
були морські та річкові пер
лини. Їх використовували для 
оздоблення ікон, жіночого 
та чоловічого одягу, тіар для 
священиків. Пізніше з цією 
ж метою почали викорис
товувати бісер. Бісер (походить 
з арабської «бусра», штучна 
перлина) – дрібні різнобарвні 
круглі або багатогранні скляні 
чи металеві зерна з наскрізним 
каналом, інші назви – пацьорки, 
маніста, лєлєльки, коральки, 
коралики та ін. Найбільша 
кількість кольорів бісеру було 
створено в Західній Європі в 
XIX ст. Особливо уславилися 
майстерні з виготовлення бісе
ра в Богемії (сучасна Чехія). 
Вироби з бісеру прикрашали 
закладки для книг, гаманці, 
сумочки, картини, підсвічники, 
письмове приладдя – все це 
робилося з індивідуальними 
смаком. Стародавні вироби з 
бісеру увійшли до експозицій 
багатьох музеїв Європи як 
характерна риса доби кінця 
ХVІІІ – середини ХІХ століть. 
Найбільші країнивиробники 
бісеру – Японія, Тайвань, Чехія, 
Китай, Індія та Туреччина.

Союзянки та гості 83-го відділу СУА – організатора виставки, всі кошти від якої підуть на допомогу Україні 

ґердани Дарії Івашко. Фрагмент виставки
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Цей інтелігентний, завжди до-
брозичливий чоловік нале-

жить до покоління, яке хтось із 
журналістів назвав «залізним». 
Їм припало жити й боротися в 
буремні роки «вогненної доби», в 
якій «не залізні» люди ламалися, 
згоряли або прилаштовувалися 
до реалій і перетворювалися на 
жалюгідних холуїв. Професор 
Анатоль Камінський не належить 
ані до перших, ані до других, ані 
до третіх. Він – класичний при-
клад залізного чоловіка вогне-
нної доби. Бо ніколи не зрадив 
ані своїм принципам, ані пере-
конанням, залишаючись до ни-
нішнього суперповажного віку 
тим, ким він хотів бути і став, 
– чесним, щирим, непідкупним, 
принциповим, патріотичним.  

Анатоль Григорович Камін-
ський, який завжди тримає руку 
на пульсі українських та світо-
вих подій, зустрічаючи у Ворвіку 
(штат Нью-Йорк) своє 90-ліття, 
наголошує: «Нині слід осмис-
лювати й пам’ятати про те, що 
значення та роль України в су-
часному конфлікті з Росією ви-
значаються двома основними 
чинниками, чи факторами. Пер-
ший з них, це – геополітичне 
положення України, точніше, її 
сусідство з Росією. Це є кон-
станта, яку не можна змінити 
(ані ми, ані росіяни, не перебе-
руться зі своїх земель на Місяць 
чи Марс). Другий фактор – це 
Путін, як природний аґресор і 
виразник традиційного росій-
ського імперіалізму, одержи-
мий загарбницькою місією по-
вернення України в російську 
імперію. Цей другий фактор не 
є константою. Одним словом, 
можна шукати й знаходити різні 
заходи й засоби, як розв’язати 
проблему самого аґресора і тим 
самим усунути сам конфлікт і 
пертурбацію, та як забезпечи-
ти мир на майбутнє. Вже тепер 
дискутуються різні схеми і плани 
щодо майбутнього міжнародно-
го устрою. В тому є також го-
лоси про майбутню евентуальну 
нейтральність, позаблоковість, 
фінляндізацію та інші схеми для 
України. Цікаво, що навіть Збіг-
нєв Бжезінський згадав нещо-
давно про можливість фінлян-
дізації України. Очевидно, що 
до тих схем ми не зараховуємо 
«проекцію» Кремля, яка «пропо-
нує» позаблоковість, федералі-
зацію й російську мову, як другу 
державну, та яка є нічим іншим 
як кепсько закамуфльованим 
планом повного поневолення 
українського народу та ліквідації 
нашої державності…»

Анатоль Камінський народив-
ся 17 травня 1925 у селі Кошля-
ки на Тернопільщині. Початкову 
освіту здобув, закінчивши гім-
назію в 1943 році у Львові. Далі 
студіював право в Українському 
Вільному Університеті (УВУ) в 
Мюнхені та міжнародні відносини 
– в Лондонській Школі економіч-
них і політичних наук (Англія) за 
спеціалізацією «теорія й практи-
ка дипломатії». В 1960-1980 ро-
ках  працював як дослідник в до-
слідно-видавничому об’єднанні 
«Пролог» в Нью-Йорку, а далі 
вже як секретар (1970-1973 рр.) 
та заступник президента того ж 
таки «Прологу» (1973-1980 рр.).  
Від часу заснування входить до 
керівництва Організації Україн-

ських Націоналістів за кордоном 
(ОУНз), а від червня 1991 року 
став головою цієї впливової ін-
ституції українського зарубіжжя. 
Він є доктором права та про-
фесором міжнародних відносин. 
Як член редакцій  часописів «Су-
часність» і «Український само-
стійник», Анатоль Камінський 
опублікував низку статей в обох 
виданнях, зокрема, з національ-
но-визвольної тематики найнові-
ших часів та совєтологїї.  Після 
1991 року д-р Камінський по-
містив багато зі своїх статей в 
часописах в Україні, як, напри-
клад, в журналі МЗС «Політика 
і час», «Віче», «Народній газеті», 
«Толоці», «Демократі» (де входив 
до складу редакції) та інших. Від 
1989 року А.Камінський викла-
дав в УВУ міжнародні відносини 
й міжнародне публічне право, а 
також читав курси на актуаль-
ні теми української радянської 
й пострадянської дійсності. У 
1996-1998 роках був обраний 
деканом факультету права й 
суспільно-економічних наук УВУ. 
В 1992-1993 роках читав лекції 
курсу міжнародних відносин в 
Інституті міжнародних відносин 
Київського національного універ-
ситету імені Т.Г.Шевченка в Ки-
єві, а від 1992 року кілька років 
– на факультеті міжнародних від-
носин Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 

Особливою сторінкою біогра-
фії Анатоля Камінського стала 
друга половина 80-х років мину-
лого століття, коли він від 1983 
по 1989 рік був керівником Укра-

їнської служби радіо «Свобода» 
в Мюнхені. Анатоль Григорович 
є автором майже двох десятків 
книг, від 16-го року свого життя 
є членом Організації Українських 
Націоналістів (ОУН), пізніше став 
головою Екзекутиви (виконавчо-
го органу Політичної Ради) зре-
формованих Закордонних Частин 
ОУН-ОУН (ОУНз) (1954-1958), 
членом Президії середовища 
Української Головної Визвольної 
Ради (УГВР) (1973 –1981), за-
ступником Голови середовища 
УГВР (1981-1995), членом Полі-
тичної Ради ОУНз (1954 –1991), 
головою ОУНз від червня 1991 
року й головою Політичної Ради 
середовища УГВР від квітня 1995 
року по даний час. Анатоль Камін-

ський є також лауреатом Міжна-
родної премії ім.Пилипа Орлика, 
яку одержав у 1994 році в Києві 
«за значний внесок в демократи-
зацію українського суспільства». 

Основні думки, спостере-
ження та висновки професора 
Камінського поміщено в його 
багатьох книгах, а також в упо-
рядкованій мною понад 10 років 
тому збірці його дописів та ста-
тей «На шляху до національної 
держави. Еволюція й революція. 
Самооборона й наступ. Процес 
і потенціал», де широкому зага-
лу українських читачів подано не 
лише аналіз поодиноких чинників 
української визвольної політики, 
а й елементи, що складають ці-
лісну визвольну концепцію, як, 
наприклад, роль та співвідношен-
ня еволюційних та революційних 
форм боротьби, конечності на-
ціональної свідомості й власної 
філософії національного буття. 
В статтях професора Камінсько-
го детально розглядалися також 
можливості підпільних і леґаль-
них форм боротьби в умовах 
тоталітарного режиму, опрацьо-
вано зміст, стратегію й тактику 
українського визвольного руху в 
1960-1980-х роках з прицілом на 
перспективу. Під сучасну пору у 
цій площині цікаві й, безперечно, 
актуальні є дослідження й напра-
цювання Анатоля Камінського у 
зрізі перестановки українського 
політичного думання з оборонно-
го на більш наступально-активне 
по відношенню до тоталітарних 
прагнень одвічних українських 
ворогів. Прикметним у писаннях 

А.Камінського є й те, що в осно-
ву своєї концепції він поклав і 
науково обґрунтував тезу нена-
сильницької, мирної революції й 
завжди твердо стояв на позиції 
поєднання й синтези революцій-
них та еволюційних методів на 
кожночасному етапі боротьби. 

Політична наука,  переконаний 
А.Камінський, вчить, що в кожній 
ситуації треба застосовувати різ-
номанітні методи, тобто такі, що 
їх саме диктує кожна окрема си-
туація. Ніколи не можна діяти за 
одним і тим же рецептом в усіх 
обставинах і в кожному часі. Але 
поки не буде, крім національної 
еліти, національно й державно 
свідомих народних мас, годі й 
думати про успіх визвольного 

здвигу. А в ситуації щодо Украї-
ни слід додати ще й процес про-
тверезіння з русифікаторського 
чаду, про що завжди і повсякчас 
наголошує він у своїх статтях.

Анатоль Камінський – над-
звичайно колоритна й знакова 
постать в українській політології 
нашого часу, незважаючи на де-
яку прагматичність його доробку. 
Він не романтик революції. Він 
не пророк. Але деякі його перед-
бачення мають тверде наукове 
підґрунтя, без чого не обійтись 
жодній національній революції, 
яким би шляхом вона не йшла. 
Йдучи за Камінським, можна 
безперечно стверджувати, що 
праця над відродження нашої 
нації, затруєної брутальною та 
повальною русифікацією, вима-
гає від українського суспільства 
поєднання патріотичного ідеаліз-
му з прагматизмом і реалізмом, 
з визначенням межі та різниці 
між ідеологією й політикою, між 
тактикою й стратегією на шляху 
здобуття національної держави.  

Слід наголосити на визволь-
ній концепції Анатоля Камінсько-
го. «Не раз доводилося чути, 
– пише він, – що час справжніх 
мислителів та борців минув ще 
у ХІХ сторіччі, а наші ХХ та ХХІ 
на цьому героїчному тлі здають-
ся убогими. Подібні твердження 
є тенденційними й несправед-
ливими по суті, якщо тільки не 
вимагати чогось неможливого й 
надзвичайного». Приклад з укра-
їнською визвольною концепцією, 
життєвим шляхом і громадсько-
політичною діяльністю Анатоля 

Григоровича Камінського, якому 
17  травня 2015 року минає 90 
років від дня народження, як на 
мене, вкотре спростовує попе-
редню тезу.

«...Не треба сумніватись, – 
зазначає у одній зі своїх статей 
Анатоль Григорович, – що «пер-
турбаційний шлях» Путіна теж 
закінчиться його загибеллю, як 
це сталося з багатьма іншими 
хижаками-аґресорами… Сьо-
годні майже весь західний світ 
об’єднався проти путінської аґре-
сії в Україні, даючи моральну, по-
літичну, дипломатичну, економіч-
ну і, надіймося, в скорому часі й 
мілітарну підтримку. Але тут ви-
никає очевидне запитання: що є 
остаточною метою західної полі-

тики супроти Путіна і російського 
імперіалізму і чи маємо сьогодні 
сучасних Клемансо й Черчіллів, 
готових, як мовиться, цілеспря-
мовано боротися до кінця, щоб 
усунути Путіна і будь-яку росій-
ську імперіалістичну загрозу вза-
галі…  Мирний план Заходу щодо 
розв’язки російсько-українського 
конфлікту, який спровокував і по-
силює Путін, виключає (принай-
мні дотепер) його насильницьне 
усунення, яким кінчає, звичайно, 
пертурбатор у схемі  американ-
ських міжнародників. Тут маємо 
однак не лише мирні засоби й 
заходи тиску, але й мирну мету, 
а дехто навіть вже тепер турбу-
ється про те, щоб уможливити 
Путіну «зберегти обличчя», якщо 
його вдасться переконати чи 
примусити лише мирним тиском. 
Щоправда, дехто вважає і розра-
ховує на те, що й мирними за-
собами можна осягнути те саме, 
для чого звичайно треба насиль-
них засобів, як, наприклад, від-
сунення пертурбатора від влади. 
А зараз все це вовтузиться у 
парадоксальній ситуації – Путін 
веде ґібридну війну і рівночасно 
перетворив частину української 
території на полігон для випро-
бування своєї модерної зброї; 
Україна борониться чим може 
і висуває свій мирний план, за 
який кожного дня платить люд-
ськими й матеріальними втра-
тами, а Захід послідовно продо-
вжує апелювати до Путіна, шоб 
він змінився й змінив свою аґре-
сивну політику. Якщо ж йдеться 
про мирний план України, точні-
ше, української влади, а ще точ-
ніше, самого Порошенка, то він 
уповні вписується в мирний план 
Заходу і є ґарантом дотеперіш-
ньої підтримки з боку західних 
партнерів. Підтримки, яка для 
України є конечною навіть в тих 
обмежених дотеперішніх формах 
і вимірах унаслідок ситуації, до 
якої її довів режим Януковича…»

Своє 90-ліття професор Ка-
мінський зустрічає сповнений 
наснаги й нових творчих задумів. 
Він, як і раніше, багато пише на 
актуальні теми, намагається й 
далі тримати руку на пульсі по-
дій. Ми ж, всі, хто знає цю не-
пересічну особистість, щиро ві-
таємо його зі славним ювілеєм й 
зичимо здоров’я, добра та Божо-
го благословення на многая літа! 

олександр Панченко
Спеціально  

для «Нової газети»

ГРОМАДА В ОСОБАх

ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ ВОГНЕННОЇ ДОБИ
Відомому українському політологу, громадському діячеві й ученому-правнику  

Анатолю Камінському 17 травня виповнюється 90 років

Професор Анатоль Камінський

Книги Анатоля Камінського
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Дзеркало ОСИПАЄТЬСя цВІТ
Осипається цвіт, білий цвіт черешневий.
Ви до мене прийдіть, балакучий, веселий.
Щоб роки і сніги моїх мрій не занесли,
Ви мені говоріть про нев’янучі весни.
Не з моєї вини і не з вашої ласки.
Білий цвіт сивини – із весняної казки.
Хай біда, хай журба, хай пересуди різні.
Не з моєї вини ми зустрілися пізно…

Ганна Чубач
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До королівства Дюпонів, 
звісно, має приводити 

дорога Дюпонів. У Північно-
му Делавері, який називають 
«країною Дюпонів», так і є. Го-
ловна магістраль, якою потра-
пляєш до її «головного міста» 
Вілмінгтону, так і називається: 
DuPont Highway. Немюр, Мон-
шане, Шеанн, Боре де Фоссе, 
Грануа... Миготять дорожні 
вказівки й у пам’яті з вдячніс-
тю виринає образ старенької 
шкільної вчительки, яка зо-
всім нехтувала французьким 
«пронансом», але уроки своєї 
французької для нас, сільських 
дітлахів, проводила так, неначе 
завтра всім нам їхати до Пари-
жу й соромно буде «не вміти 
запитати, як пройти до Лувру». 
Коли це було?! Тридцять, со-
рок, п’ятдесят років тому...

«Bonjour, madame!»– при-
зупиняємося біля маленької 
кав’яреньки (так і хочеться ска-
зати по-французьки «petit cafe»), 
щоб перепитати, чи веде ця до-
рога до Вінтертуру, куди ми, 
власне, й поспішаємо, поверта-
ючись з Вашингтону й сподіва-
ючись встигнути глянути на ма-
єток Дюпонів бодай у пів ока. Бо 
до його закриття залишається, 
згідно з інтернетними даними, 
якихось півтори години.

«Oui,Oui!» – себто «так-так», 
привітно стримано усміхаєть-
ся шляхетно сивочола мадам, 
така ж мініатюрна, як і її гос-
подарство. 

Цей французький коло-
рит у тихому, фермерському 
Делавері не декоративний. 
Принаймні, з того часу, як тут 
оселилися Дюпони – вихідці з 
автентичного Немюру

На вулицях кожного з цих 
Немюр-Моншане-Грануа ще 
недавно переважала фран-
цузька, бо років сто тому Дю-
пони воліли брати на відпові-
дальні посади в свої компанії 
виключно французів. 

Для сторонніх людей «Дю-
пон де Немюр» – це нейлон, 
орлон, ревлон, десятки хімічних 
заводів, виробництво літаків і 
зброї... Гігантська транснаціо-
нальна компанія з філіями по 
всьому світу й понад 220 мі-
льярдами доларів в активах... 
До середини ХХ століття Дю-
понів вже було близько півтори 
тисячі: п’ятсот вважалися міль-
йонерами, двісті входили до 
найближчого кола сім’ї, вось-
меро вершили її долю. Разом 
з тим родина залишається од-
ним з найзакритіших амери-
канських кланів, навіть у рідно-
му Делавері – про них знають 

більше легенд, ніж достовірних 
фактів.

У парадному залі Вілмінг-
тонської трастової компанії 
висять потемнілі родові пор-
трети: галерею відкриває 
світловолоса дама і статний 
широколиций пан у напудре-
ній перуці. Офіційний життє-
пис родоводу Дюпонів описує 
зустріч засновників династії в 
ідилічних відтінках: тендітна бі-
лявка Анна сиділа в  мансарді 
на вулиці Рішельє в Немюрі й 

малювала мініатюрки, вдивля-
ючись у вікно навпроти. За тим 
вікном тривав урок фехтуван-
ня: широкоплечий парубок 

П’єр Самюель Дюпон, 
вправно вцілюючи шпагою у 
мішень, намальовану на сті-
ні, елегантно змінював пози. 
Анна, як і кожна француженка, 
мріяла про велике кохання й 
бачила в своєму сусідові на-
впроти ідеал досконалості. У 8 
років вона залишилася сиро-
тою, до 16-літнього віку жила 

в своїх заможних родичів – дя-
дечка й тітоньки, в яких під-
ростала власна донька. Коли ж 
вона перетворилася на панян-
ку, Анні запропонували  вибір 
– місце економки в далекому 
маєтку або життя на власний 
розуд. Вона вибрала остан-
нє й, оселившись на вулиці 
годинникарів, заробляла на 
життя тим, що розмальовувала 
циферблати. Її сусід П’єр Са-
мюель Дюпон був годинника-
рем. І вони одружилися.

Їхні «пазли» зійшлися, але 
ненадовго: Анні лише 16, вона 
освічена й добре вихована, 
П’єр-Самюель же не вмів ані 
читати, ані писати, самозако-
хано аргументуючи свої пере-
ваги тим, що таким чином ніхто 
не зможе його звинуватити в 
тому, що він читає забороне-
ні книги. Життя не ладилося. 
До того ж народився син П’єр, 
слабкий здоров’ям, кульгавий, 
але добрий серцем і кмітливий 
розумом.  Бавлячись з хворою 
кузеною, з якою ніхто не хотів 
дружити, він заразився віспою. 
Лікарі були безсилі чимось до-
помогти й констатували смерть. 
Готувались до похорону. Скор-
ботна мати просиділа цілу ніч 
біля домовини, ридаючи й мо-
лячись за упокій душі сина й 
задрімала, а на світанку її роз-
будив стогін. Лікарі помилилися 
– П’єр, прокинувшись з летар-
гійного сну, вижив, але до кінця 
своїх днів мав потворне, поби-
те віспою обличчя. Не вижила 
мати. Завагітнівши вдруге, вона 
померла відразу після пологів, 
встигнувши перед тим поєднати 
руки сина й чоловіка й попроси-
ти їх жити дружно. Їм цього не 
вдалося. П’єр «збився з дороги» 
– зв’язався з богемою, молоди-
ми акторами й початкуючими 
письменниками, впав у медита-
ції. Батько викинув його з хати й 
П’єр опинився на вулиці як кло-
шар– безхатько. 

Так починалася кар’єра 
П’єра Дюпона – публіцис-
та, комерсанта, наближеного 
французького короля й друга 
американського президента. 
Далі події розвивалися, мов у 
казці. П’єр написав статтю на 
економічні теми, яка потра-
пила на очі прем’єр-міністра 
Франції, барона Тюрго й за-
хопила своєю переконливою 
логікою та аргументацією, й він 
узяв бездомного публіциста 

ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

Сади Дюпонів у Пенсильванії

Музей-садиба Дюпонів у містечку Вінтертур (штат Делавер)

Наша довідка: Дюпони – родина американських промисловців і меценатів французького по
ходження, власники найбільшого у світі хімічного концерну з центром у Вілмінґтоні (штат Де
лавер). Родоначальник династії П’єр Самюель Дюпон де Немюр (17671827 рр.) був, як і його 
батько, годинникарем, а потому – економістом і політиком.

Творцем родинного підприємства та маєтку в США став його син Елетер Ірені Дюпон, засно
внувавши фабрику пороху у Вілмінґтоні, яка дала початок хімічному родинному концернові. З 
того часу Дюпони широко підтримували й підтримують наукові розробки, зокрема, Масачусет
ського технологічного інституту й завжди використовували їх у своїх інтересах. 

У 2014 році концерн DuPont було визнано однією з чотирьох найбільших хімічних компаній 
світу й восьмим за рівнем прибутку.

Один з Дюпонів, П’єрСемуель ІV, був губернатором шату Делавер, балотувався в прези
денти США.

ДЮПОНИ ДЕ НЕМЮР
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під своє крило. Вхожість тепер 
уже в реальний світ «бомонду», 
відкривала йому двері в багато 
раніше недосяжних кабінетів.

На одному з прийомів П’єр 
познайомився з майбутнім 
президентом США Томасом 
Джефферсоном і той довірив 
йому посередництво на пере-
говорах між Францією і США. 
Спрощено кажучи, завдяки 
Дюпону Наполеон продав Аме-
риці Луїзіану, хоча сам П’єр за-
вжди нарікав, що не нажив на 
тому ані цента.  

У 1799 році Дюпони зму-
шені були втікати з Франції, 
оскільки підтримували короля 
Людовика XVI. У парадній га-
лереї Вілмінгтону висять пор-
трети двох синів П’єра. Один 
був вродливим, а другий – ро-
зумним. Красень шатен Віктор 
успадкував від батька найгірші 
його риси й прогуляв усе, що 
йому довірили, а невеличкий 
на зріст Елетер Ірене успад-
кував найкращі батькові риси 
– аналітичний розум, відчуття 
часу й заклав основи амери-
канської, економічно процвіта-
ючої імперії Дюпонів. Наставав 
час науки, батько відчував це й 
відправив сина до Франції, на 
навчання до свого приятеля – 
знаменитого хіміка Лавуазьє. 

У демократичній Амери-
ці Дюпони перетворилися на 
французьких аристократів Дю 
Пон де Немур. Діти годинника-
рів стали маркізами. Селище 
Немур, де П’єр познайомився 
з Марі Ле Де, в їхній офіцій-
ній біографії перетворилося 
на родовий маєток. Новому 
життю потрібна була й нова 
біографія. Й наступні покоління 
творили її.

Тихий, зациклений на хіміч-
них формулах Елетер Ірене зо-
всім не був схожим на бізнес-
мена. Але він також мав добре 
відчуття часу. Америка ставала 
країною озброєних людей, і 
Дюпони навчилися виготов-
ляти найкращий у світі порох. 
Журналісти потім назвуть їх 
«торгівцями смертю». Але Дю-
пони даватимуть працю всій 
околиці і до них ставитимуться 
з вдячністю. Вдячністю, але не 
з любов’ю. Бо навіть сліпий і 
глухий розумів, що якщо за-
води Дюпонів працюють у дві 
зміни, значить десь у світі па-
лає війна. А на заводах від ви-
бухів також гинуть люди.

Бувалі люди люблять повто-
рювати, що в клану Дюпонів 
особлива доля: вони живуть по-
різному, але помирають одна-
ково. Елетер Ірене, переживши 
брата Віктора на 7 років, помер 
на тій же нью-йоркській вулиці, 
також від серцевого нападу. 
На зміну батькові прийшов син 
Альфред, й порохові заводи 
при ньому почали працювати 
цілодобово. Через часті вибухи 
й нещасні випадки він пережив 
нервовий стрес, впав у депре-
сію й змушений був відійти від 
справ. 

У Вілмінгтоні нам, не жарту-
ючи, розповіли про те, що око-
лицями міста й досі бродить 
привид, тримаючи в одній руці 
Біблію, а в другій – мотузку. Й 

все, мовляв, через прокляття 
Коена. В 1852 році вибухнуло 
два порохових погреба, заги-
нули люди. Дюпони звинува-
тили в цьому «головного ме-
неджера» Коена. Й хоча той 
поклявся на Біблії, що ні в чому 
не винен, йому не повірили й 
виставили за двері. Коен пішов 
додому й тієї ж ночі повісився. 
Черговий привід попліткувати 
з приводу родинного проклят-
тя з’явився вже в цьому сто-
літті, коли Джон Дюпон, який 
все життя займався біологією, 
в припадку агресії пристрелив 
приятеля-олімпійського чемпі-
она з боротьби, який заїхав до 
нього в гості. Джона визнали 
божевільним і присудили при-
мусове лікування в психіатрич-
ній лікарні. Його швидко випус-
тили і він оселився в родовому 
маєтку Дюпонів у Філадельфії, 
там, де довіковувала своє жит-
тя також психічно хвора його 
родичка Шарлотта.

Часи, коли Дюпони торгува-
ли смертю, пішли в минуле. На 
гроші, зароблені в ході війни, 
вони купили долю в «Дженерал 
моторз корпорейшн» – контр-
ольний пакет акцій компанії й 
вклали в солідні портфелі ін-
ших солідних компаній.

З роками, відчуваючи час, 
делаверські мільярдери почали 
займатися більш життєлюбним 
бізнесом – нейлоном, тефло-
ном, мінеральними добривами 
й фармацевтикою. Справжню 
революцію в моді ХХ століття 
зробив нейлон й до цього при-
четні також Дюпони. Перший 
патент на нейлон було видано 
Воллесу Каротеросу – тихому 
генію з Делаверу. Найбільше 
нейлон припав до вподоби 
жінкам, але панчохи з «пра-
нейлону» злипалися на морозі. 
Сім років життя і 27 мільйонів 
дюпонівських грошей пішли на 
те, щоб довести до кондиції 
його «сирий» винахід і поста-
вити на потік. У 1937 році лег-
кий і прозорий, мов павутина, 
нейлон почав переможну ходу 
планетою. За однією з най-
поширеніших версій, нейлон 
походить від назв двох міст: 
Нью-Йорк і Лондон. Етикетка з 
таким написом красувалася на 
упаковці, скорочено виходило 
nylon і нагадувало назву хіміч-
ного препарату. Щоб усвідо-
мити наскільки цей винахід був 
важливий, варто згадати, що в 
1947 році дюпонівська компа-
нія з нагоди заміжжя зробила 
майбутній англійській короле-
ві Єлизаветі воістину королів-
ський, як на ту пору, дарунок 
– сто пар нейлонових панчох.

Напевне, в кожному процесі 
накопичення капіталу є момент, 
коли головні учасники цього 
процесу починають розуміти, 
що є час брати і є час віддавати. 
Завдяки Дюпонам Делавер має 
добре розвинену мережу пу-
блічних шкіл, висококласні шо-
сейні дороги, нафтопереробні 
фабрики, які забезпечують пра-
цею  десятки тисяч мешканців 
штату. Тут, у Делавері, в міс-
течку Вінтертур в 1951 році Дю-
пони заснували музей-садибу 
Winterthur Museum and Country 

Estate, де на 979 акрах землі 
розкинулися сад і замок зі 175 
кімнатами, в яких виставлено 85 
тисяч експонатів, насамперед 
колекцію картин європейських, 
південно– та північноамерикан-
ських митців 1640-1860-х років, 
антикварні меблі, килими, посуд 
та ін.

А в Пенсильванії, в невели-
кому містечку Kennett Square, є 
знаменитий на весь світ бота-
нічний сад Лонгвуд (Longwood 
Gardens), більше відомий під 
назвою Сади Дюпона. У ХVIII 
столітті ця територія належала 
сім’ї Пірсів, які вирощували на 
ній «колекційний ліс» з різних 
порід дерев та кущів. А потім  
розпочалася «мода» на виру-
бування лісів, перетворення їх 
на будівельні матеріали. Щоб 
врятувати унікальний дендро-
парк, П’єр Дюпон, великий ша-
нувальник природи, викупив 
усю територію площею в 480 
гектарів. У 1920 році П’єр Дю-
пон став президентом компанії 
«Дженерал Моторс». Він ціка-
вився  філософією, ботанікою, 
архітектурою, мистецтвом. 
Тому його інтерес до Longwood 
Gardens цілком логічний. При-
дбавши Парк Пірсів, сім’я по-
селилася  в ньому й відразу ж 
зайнялася реконструкцією.

Найперше побудували від-
критий театр – зменшену копію 
італійського Villa Gori, створи-
ли взаємопов’язану систему 
фонтанів, яка до сьогодні вва-
жається шедевром паркового 
мистецтва. Сади Дюпона – це 
20 відкритих і 20 закритих «зи-
мових» садів, в яких зібрано 11 
тисяч найрізноматніших видів 
квітів, кущів, дерев. На схилі 
літ П’єр Дюпон почав замис-
люватися над тим, як зберегти 
Longwoods для майбутніх по-
колінь. Йому хотілося, щоб і 
після того, як він вже не зможе 
бачити цієї земної краси, сюди 
приходили люди, милували-
ся весняним буянням і осіннім 
багрянцем, літніми ароматами 
й зимовими вічнозеленими кві-
тами в його «зимовому саду». І 
ще за життя він відкрив свій сад 
для публічного відвідування всі-
ма бажаючими. Сьогодні маєток 
Дюпонів має статус національ-
ного історичного пам’ятника 
США і є гордістю країни. Як і 
заповів його власник, сьогодні 
на його території  проводять-
ся семінари, зустрічі, весілля, 
включно з дворічною безплат-
ною школою садівництва.

Серед всієї цієї рукотворної 
краси зберігається й оригі-
нальний дім Дюпонів, побудо-
ваний у 1730 році – з антиквар-
ними меблями, бібліотекою 
і родовими портретами. Так, 
немов його власники живуть 
тут досьогодні й радо прийма-
ють  усіх гостей – мовляв, за-
ходьте, ласкаво просимо, нам 
нічого від вас ховати... Самі 
Дюпони, зрозуміло, в жодні 
прокляття не вірять. Навпаки, 
вірять у Боже благословення.  
Може й справді так воно й є. 
Райський лонгвудівський сад 
тому свідок...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Жінки планети зобов’язані Дюпонам... своїми нейлоновими панчохами

У Північному Делавері іменем Дюпонів названо вулиці,театри, готелі...

Фото на згадку в садах Дюпонів

Весілля сина американського президента Ф.рузвельта Франкліна-
молодшого й Етель Дюпон. Вілмінгтон, 1937 р.
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ІММІҐРАЦІЙНІ СПРАВИ – ЗУСТРІЧ У НЬЮ-ЙОРКУ

Адвокат Андрій Семотюк запрошує на доповідь про 
нову імміґраційну реформу президента Обами й те, як 

вона може допомогти українцям в 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. 

за детальнішою інформацією пишіть на адресу: Andy@myworkvisa.com
Вступ – вільний. 

розпочала обслуговування пацієнтів  за програмою CDPAP  
для Medicaid-планів

Я доглЯдаю за своїми батьками  
й при цьому отримую добру платню

Чи ви хотіли б  
також опікуватися 

своїми рідними  
й близькими і при 

цьому отримувати 
платню?

CDPAP –  це програма, яка оплачується Медікейдом 
і дозволяє пацієнту вибирати самому того, хто за 
н им доглядатиме, включаючи членів родини таких 
як сини, доньки, внуки, невістки, зяті та ін.  Для цієї 

програми сертифікати РРА/РСА не вимагаються 
CONTINENTAL HOME CARE працює  

з усіма головними планами Медікейд

Детальніша інформація: 116-55 Queens Blvd #224, Forest Hills, NY 11375

(718) 544-4488 (718)790-8121
www.continentalhcny.com
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