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9Що я роблю у своїй книзі – я не 
відштовхуюся від конкретних держав 
(нацистської Німеччини, чи Радянсько-
го Союзу, чи Польщі), не відштовхуюся 
від конкретних націй – євреїв, україн-
ців, поляків, росіян чи білорусів. Ті по-
дії – не національна історія, це історія 
територій, на яких 14 мільйонів людей 

було вбито за дуже короткий проміж-
ок часу. Я звожу в одне історію, яка 
до цього була роз’єднана, й показую 
спільне. Я вважаю, що певною мірою 
це вплинуло на те, як люди говорять 
про історію того часу. Я помітив, що 
українці, поляки, євреї й інші поча-
ли використовувати поняття «криваві 
землі», щоб окреслити ту частину сві-
ту, звідки походять вони і їхні родини. 
Я вважаю, це також мало вплив на те, 
щоб ці території стали частиною біль-
шої, міжнародної історії. Цій темі поча-
ли приділяти більше уваги.

9Що мене хвилює у сьогоднішній 
російській риториці (а саме, росій-
ській телевізійній риториці) – це під-
хід, нібито лише росіяни страждали чи 
лише росіяни робили добрі справи під 
час війни. Сама по собі війна – значно 
складніша. Радянський Союз причет-
ний до терору 1930-х років. Пізніше це 
почали позиціонувати так, нібито Друга 
світова війна якось такі дії виправдо-
вує. Це безглуздо. Виморювання голо-
дом українців, етнічний терор ніяк не 
допоміг Радянському Союзі здобути 
перемогу в Другій світовій війні.

9Друга проблема: Радянський 
Союз причетний до початку Другої сві-
тової війни. СРСР пов’язаний не лише 
з її завершенням. У 1939 році Радян-
ський Союз і нацистська Німеччина під-
писали пакт, який, по суті, спричинив 
Другу світову війну. Ця частина історії 
має бути інтегрована. І третій момент: 
те, що Радянський Союз брав участь 
у війні і переміг у ній – це стосується 
не Росії, це стосується Радянського 
Союзу. Вся Білорусь була окупована, 
вся Україна була окупована, у Росії ж 
була окупована лише її західна части-
на. Але чомусь наголошують, що най-
більше постраждали росіяни. Те саме 
стосується перемоги: солдати Черво-
ної армії були не лише росіянами, там 
були представники кожного народу, що 
входив до складу Радянського Союзу, 
зокрема й українці.

9Перевага, яку Україна має над 
своїми сусідами, – те, що в Україні істо-
рики, журналісти й усі інші люди можуть 
казати те, що вони думають. Питання в 
тому, чи хочете ви бути суспільством, 
яке дискутуватиме на історичні питання 
без якихось вказівок згори, чи хочете 

бути суспільством, де орієнтири задає 
влада. Що приваблює в Україні, на мою 
думку, то це те, що тут суспільство, у 
якому тривають дискусії. Особливість 
історії полягає в тому, що від покоління 
до покоління погляди і фахівців, і гро-
мадськості змінюються. Тож важливо 
не вигадувати надміру якісь рамки.

9У ці дні мене часто запитують про 
спроби реабілітації Сталіна в Росії.  Я 
насправді хотів би це збагнути. На мою 
думку, це  пошук великої й могутньої 
історії, у рамках якого історія Радян-
ського Союзу стає частиною історії Ро-
сії як великої світової потуги. Щоб бути 
такою державою, можна знехтувати 
будь-чим. Як мені здається, це трагіч-
ний розвиток подій не лише для україн-
ців чи Європи, але й для самих росіян. 
Радянський Союз не був російською 
державою, його лідери не намагалися 
побудувати велику російську державу – 
вони мали на меті геть інший проект. 

На мій погляд, росіянам слід урахувати 
ціну цього проекту й подумати, як Росії 
в майбутньому стати іншою. Вся ця ре-
абілітація Сталіна – це підміна, вказів-
ник до того, якою пропонують бачити 
Росію в теперішньому й майбутньому. 

9Сьогодні в Росії на рівні пре-
зидента, на рівні керівництва краї-
ни говорять про Київську Русь, про 
Російську імперію. Вони не говорять 
суто про Радянський Союз. Я помітив, 
що те, що вони роблять, є дуже по-
стмодерним. Вони говорять про все 
потроху. Вони кажуть про прийняття 
князем Володимиром християнства і 
стверджують, нібито це сталося в Кри-
му. Вони кажуть про Російську імперію 
так, нібито це була етнічно російська 
держава, але це не так. Вони згаду-
ють про Радянський Союз, але лише в 
контексті перемоги й позитивних здо-
бутків. Це постмодерний підхід, міша-
нина, поєднання непоєднуваного, але 
не серйозний підхід до минулого.

9  У росіян багато проблем з історі-
єю. І було б краще, якби вони просто 
дали ідеям істориків існувати на рівні 
дискусій. Російська історія побудова-
на за певною схемою, вигаданою у 

ХІХ столітті. Проблема Росії полягає в 
тому, що вони мають схему з ХІХ сто-
ліття, згідно з якою російська історія 
якимось чином перемістилася з Києва 
до Москви. Це вигадка, до ХІХ століт-
тя ніхто до такого не додумався, а в 
ХІХ столітті ця ідея з’явилася. Їм треба 
було її обдумати, вирішити, чи є в ній 
сенс. На мій погляд, немає. Доки вони 
думають, що їхня історія розпочалася 
в Києві, у них постійно буде цей полі-
тичний потяг до України. Це нестійкий 
підхід в інтелектуальному плані, і це не 
менш складно політично. Це схоже на 
те, якби я сказав: американська істо-
рія розпочалася в Лондоні. 

9  Понад рік тому я був одним із 
небагатьох людей, хто передбачив 
вторгнення Росії в Україну. Я зміг це 
передбачити, бо чув, що Путін і його 
радники казали у 2013 році: що вони 
не сприймають Україну серйозно, що 
вони не вважають Україну справжньою 

країною, а українців – справжньою 
нацією. Якщо ви дотримуєтеся такої 
думки, тоді вам може здатися, що 
вторгнення у Крим чи на Донбас буде 
достатньо, щоб розвалити народ. Вам 
може здатися, що якщо ви вторгне-
теся в Україну, всі будуть на вашому 
боці. Я думаю, вони реально очіку-
вали, що багато українців стануть на 
їхній бік (чого, звісно, не сталося). Я 
думаю, вони розраховували, що Укра-
їнська держава відразу розвалиться, 
чого теж не сталося. Вони розпочали 
війну, значною мірою, тому, що мали 
некоректні уявлення про Україну. Звіс-
но, нині вони не можуть визнати ці по-
милки. Авторитарний режим не визнає 
своїх помилок. Ми ніколи не почуємо 
Володимира Путіна, який казатиме: 
мовляв, ми помилилися, українці й 
росіяни – це різні народи. Він і далі 
твердитиме, що це один народ, бо ж 
він не може припускатися помилок і 
ніколи не визнав би, що все-таки при-
пустився.

9У Кремлі вважають, що щоразу, 
коли стається щось на кшталт Майдану 
– це неодмінно «міжнародний сцена-
рій». «Винні» геї, євреї, ЄС, американці 
– якась примарна міжнародна сила, що 
стоїть за протестами. Це просто сміш-
но. Це неправда, що за всіма протеста-
ми хтось стоїть. Може, вони думають, 
що й протест проти американського 
уряду у США організували американ-
ці? Услід за цією логікою, вони можуть 
вважати, що в Україні вони борються зі 
США. Це, на жаль, маячня, адже США 
насправді приділяють Україні дуже 
мало уваги й не мають майже нічого 
спільного з подіями всередині України. 
Але Росія переконала себе, що бореть-
ся не з українцями, а з якоюсь змовою, 
яку очолюють американці. Це помилка, 
і більше тут нічого сказати. Доки вони 
не збагнуть цього, політика Росії буде 
беззмістовною, навіть для її власних 
інтересів.

9  Пропозиція Росії – це світ, у яко-
му немає громадянського суспільства, 
немає міжнародної співпраці. І Росія 
каже, нібито це кращий світ. Тому я 
вважаю, що це виклик. Європейці, на 
мою думку, мають запитати себе: чи 
їм до вподоби їхній нинішній стиль 
життя, чи їм подобається життя «по-
донецьки». 

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Вмикаю телевізор і відразу ж відчуваю лавину 

інформації про трагедію у місті Чарлстон, що в 
Південній Каролайні. Там 21-річний подонок зайшов 
до афроамериканської церкви, сів з її прихожанами 
вивчати Біблію, а потім почав розстрілювати 
віруючих людей, уся провина яких полягала в тому, що 
шкіра в них була темнішою, ніж у цього негідника на 
ім’я Ділан Руф.

Перемикаю телепрограми, аби послухати й 
подивитися новини з України, й також бачу лавину 
насилля. Негідники, які в звичайних умовах не можуть 
реалізуватися, відчувають себе як риба у воді, 
коли ллється кров, коли хтось кричить від болю чи 
голосить за вбитою рідною людиною. 

Давно помітив, що двієчники, які не здатні навіть 
закінчити середню школу, прагнуть стати героями 
з допомогою насилля, з допомогою пістолетів і 
автоматів. Недарма ж цей Руф не зміг навіть осилити 
курс середньої  школи й після дев’ятого класу пішов 
шукати шляхи, як реалізувати себе в цьому житті, де 
всі талановитіші й розумніші за нього. І знайшов.

І всі оці «президенти» й «прем’єри» усіх цих «ДНР» 
і «ЛНР» – це також руфи, вчорашні двієчники. 
В нормальному суспільстві вони працювали б 
сторожами,  прибиральниками, мийниками посуду... 
Колись одна читачка обурилася, коли я написав про 
одного дуже амбітного, але дуже  малоосвіченого 
політика, що він був у молоді  роки мийником брудних 
мисок. Нічого компроментуючого в будь-якій праці 
немає. Автор цих рядків по приїзді до Америки, маючи 
два диплома про вищу освіту, роками прибирав чужі 
хати, фарбував стіни бруднющих апартментів і 
доглядав за старими дідами, аби заробити на кусок 
хліба й прогодувати свою сім’ю.

Йдеться не про престижність чи непрестижність 
місця праці (кожна праця гідна поваги), йдеться 
про хворобливі амбіції типів, які ні на що не 
здатні в нормальних умовах і шукають способів 
самореалізації. Саме це хворобливе честолюбство не 
дає їм спокою ані на мить. Саме воно втовкмачує їм у 
їхні хворі мізки, що їх не оцінили, що їхні здібності не 
помітили. І настає момент, коли вони беруть до рук 
зброю й починають «реалізовуватися». Так сталося  в 
Чарлстоні, так було в Криму, так є на Донбасі.

Кров і смерть, заподіяна іншим, робить цих 
мерзотників героями у власних очах. Вони ладні йти 
на ешафот, аби тільки довести світові, який, як 
їм здається, їх недооцінював, що вони – герої. Але 
геройство їхнє – це пшик, злочин психопатів, зло 
шизофреників, яким так хочеться бути на виду.

Вчитайтеся в біографії цих руфів, захарченків, 
плотницьких – і ви довідаєтеся, хто вони є насправді. 
Вони не здатні без помилок написати три речення, 
не зуміють розв’язати найпростіше рівняння, але 
без будь-якого вагання почнуть стріляти, коли 
їхня хвороблива уява підкаже їм: «Настав твій час». 
Найстрахітливіше, що ці типи живуть серед нас. Їх 
ніхто не ізольовує й не зачиняє в палати номер шість. 
Завтра новий руф може відкрити вогонь в іншій 
церкві. Зупинити їх в Америці може тільки граничне 
обмеження купівлі зброї (без неї вони перестають 
бути героями), а в Україні – караюча сила, проти 
якої вони перетворюються на жалюгідних бігунків, 
які знову шукатимуть оголошення типу «Терміново 
потрібні мийники посуду».

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський – 

головний редактор «Нової газети«

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНтИ

«КРИВАВІ ЗЕМЛІ» – ДЛЯ РОСІЯН

Відомий американський історик, 
професор Єльського університету 
Тімоті Снайдер перебуває цими 
дня ми в Києві. Пропонуємо увазі 
наших читачів основні тези ви
ступу професора на презентації 
російськомовного видання його 
знаменитої книги «Криваві землі: 
Європа між Гітлером і Сталіним», 
яку до цього було видано 30 мовами 
світу.

обкладинка російськомовного видання 
книги професора т.Снайдера «Криваві 
землі: Європа між Гітлером і Сталіним»



25(333) Червень 25, 20154 

МІЖНАРОДНА ПАНОРАМА

КРЕМЛЬ У РОЗПАЧІ – В ЄВРОПІ  
АРЕштОВУЮтЬ РОСІЙСЬКЕ МАЙНО

У Європі починається процес при-
мусового вилучення російської 

закордонної власності, не захище-
ної дипломатичним імунітетом, в 
рамках судових рішень за позовами 
акціонерів колишньої нафтової ком-
панії «ЮКОС», розгромленої Путі-
ним та його поплічниками. До юри-
дичних дій з арешту такого майна 
приступили в Бельгії, арештована 
частина рахунків клієнтів державно-
го російського банку ВТБ у Франції, 
а напередодні стало відомо, що до 
аналогічних заходів вдалися і в Ав-
стрії.

  У Кремлі поки не поспішають ко-
ментувати ситуацію, яка пов’язана 
з арештом державних активів Росії 
в Бельгії, Франції та Австрії. Прес-
секретар президента Дмитро Пєс-
ков повідомив журналістам, що 
«відповідний підрозділ російського 
уряду, а також, в першу чергу, ад-
вокати нині займаються цією спра-
вою».

Чиновники російського уряду, 
яких ця новина застала на Петер-
бурзькому економічному форумі, 
в думках розійшлися. Міністр еко-

номічного розвитку Росії Олексій 
Улюкаєв заявив, що «абсолют-
но виключає» будь-які виплати 
колишнім акціонерам нафтової 
компанії «ЮКОС» за рішенням По-
стійної палати третейського суду в 
Гаазі.

А керівник Мінфіну Антон Сілуа-
нов каже, що міжнародні резерви 
Росії за позовом «ЮКОСа» не мали 
б заарештовувати. Тим часом го-
лова МЗС Росії Сергій Лавров обі-
цяє «дзеркальну відповідь». «Це 
грубе порушення усіх віденських 

конвенцій про дипломатичні відно-
сини. З’ясувалося, що МЗС Бельгії 
не був у курсі цих рішень і дізна-
вся вже фактично після того, як 
нас повідомили. Посилаються на 
незалежність судової системи. Ми 
нині, перш за все, повинні будемо 
дзеркально відповідати на те, що 
роблять відносно нас», – заявив 
Лавров.

Крім рішення Гаазького суду, 
за яким європейські пристави нині 
заарештовують російські активи, є 
ще рішення Євросуду з прав люди-
ни від 31 липня 2014 року, за яким 
Росія зобов’язана виплатити ко-
лишнім акціонерам «ЮКОСа» ком-
пенсацію в майже 2 мільярди євро. 
Росія сама вибирала суддю. Це рі-
шення для неї обов’язкове.

Рішення Гаазького суду було 
ухвалено 11 місяців тому, але його 
виконання почалося лише тепер. 
Анексія Криму та військова агресія 
Росії на Сході України багато в чому 
стали тими причинами, за якими 
Захід більше не має наміру заплю-
щувати очі на невиконання Росією 
судових рішень.

У ПАКИСтАНІ СОтНІ ЛЮДЕЙ ГИНУтЬ  
ВІД НЕЙМОВІРНОЇ С ПЕКИ

Прем’єр-міністр Пакистану На-
ваз Шаріф закликав до над-

звичайних заходів потому, як від 
спеки тільки в південній провінції 
Сінд загинуло майже 800 осіб.

У національному органі з лік-
відації наслідків стихійних лих 
повідомили, що отримали від-
повідний наказ від Наваза Ша-
ріфа. Після того, як температура 
в регіоні сягнула 45-50 градусів 
тепла за шкалою Цельсія, до 
розгортання центрів протидії те-
пловим ударам залучили армію.

Водночас владу критикують 
за недостатні заходи. Місцеве 
населення розлючене через ви-
мкнення електроенергії, що не 
дозволяє використовувати кон-
диціонери та вентилятори. По-
декуди в найбільшому місті Па-
кистану Карачі відбулися окремі 
гнівні протести, при цьому дехто 
звинувачує уряд і основного по-
стачальника електроенергії ком-
панію K-Electric у неспроможнос-
ті запобігти смертям. Проблему 

посилило утримання від пиття 
під час світлої пори доби, оскіль-
ки в мусульман нині священний 
місяць Рамадан.

За словами міністра охоро-
ни здоров’я провінції Сінд Саїда 
Мангнейо, за чотири останні дні 
в основних державних шпиталях 
міста Карачі через спеку помер-
ло 612 осіб. Ще 80 померло в 
приватних лікарнях. Серед заги-

блих багато людей старшого віку 
з незаможних сімей. Тисячам 
інших нині надають допомогу, 
багато хто перебуває в тяжкому 
стані.

Спека не є чимось незвичним 
для цієї пори року в Пакистані, 
але ситуацію погіршили тривалі 
відключення електроенергії.

Прем’єр-міністр Пакистану 
Наваз Шаріф запевнив, що елек-
трику не вимикатимуть, але, за 
його словами, перебої виникли з 
початком Рамадану – коли люди 
активніші в темну частину доби.

Минулого місяця приблизно 
1700 осіб загинуло через неймо-
вірну спеку в сусідній Індії. Деякі 
вчені вважають, що це прямий 
наслідок зміни клімату на нашій 
планеті.

За повідомленнями 
зарубіжних видань 

підготував Хома Мусієнко
 Фото Reuters

ЕЛЕКтРОМАЙДАН У ЄРЕВАНІ

Вірменська поліція закликала де-
монстрантів у центрі Єревану 

розійтися й звільнити заблоковані 
вулиці. Водночас, за повідомлен-
нями місцевих ЗМІ, влада пообі-
цяла не застосовувати силу, поки 
акція має мирний характер.

В ніч з 23 на 24 червня понад 
шість тисяч осіб, які протестують 
проти підвищення цін на електро-
енергію, вдруге спробували виру-
шити до резиденції президента, 
але їх заблокувала поліція. Вночі 
до протестувальників приєднала-
ся група вірменських політиків і 

громадських діячів, які сформува-
ли «живий щит» між мітингарями і 
поліцейськими.

Вдень у середу, 24 червня, на 
проспекті Баграмяна залишалося 
не так багато демонстрантів. Але 
до вечора на акцію прийшло ще 
більше людей, ніж у попередні 
дні.

Протестувальники загородили 
вулицю сміттєвими баками. Вони 
кажуть, що таким чином намага-
ються захиститися від можливо-
го використання водометів. При 
цьому вони наголошують, що ак-
ція протесту не має політичного 
підтексту.

«Тут немає жодної політики. 
Нас не контролюють якісь органі-
зації або парламентські групи. Це 
мирна акція, ми просто хочемо, 
щоб знизили плату за електрику», 
– пояснив один з активістів Вагі-
нак Шушанян.

«Сьогодні ми тут, бо 23 червня 
були сутички між мітингувальни-
ками і поліцією. Щоб не повто-
рилося це, ми сьогодні тут, щоб 
ішли нормальні переговори, щоб 
все було вирішено мирним шля-
хом», – сказав агенції Reuters 
один з протестувальників.

Минулого тижня, попри гро-
мадське обурення, Державна ко-
місія з регулювання громадських 
послуг Вірменії підвищила тарифи 
на електроенергію на понад 16%.

Головною вимогою протесту-
вальників залишається скасуван-
ня підвищених цін.

Тим часом, як повідомили жур-
налістам чиновники, питання про 
перегляд цього рішення не об-
говорюється. «Ми не ухвалювали 
рішення, яке потребує корегуван-
ня», – цитує агенція Reuters прес-
секретаря комісії з регулювання 
послуг Маріам Степанян.

Вранці у вівторок, 23 червня, 
поліція розігнала протестуваль-
ників, застосувавши водомети й 
затримавши 240 мітингарів. Ра-
ніше протестувальники відмови-
лися від зустрічі з президентом 
Вірменії Сержем Саргсяном, 
запропонувавши главі держави 
в прямому ефірі оголосити не-
дійсним рішення про підвищення 
тарифів на електрику.

Цілодобова акція протесту 
проходить в Єревані на площі 
Свободи з 19 червня. Деякі ЗМІ 
вже назвали її «електромайда-
ном».

«НОРМАНДСЬКА ЧЕтВІРКА» 
ПІДтВЕРДИЛА ВІДДАНІСтЬ 

МІНСЬКИМ УГОДАМ

У Парижі 23 червня закінчилися 
переговори керівників мініс-

терств закордонних справ Укра-
їни Павла Клімкіна, Німеччини 
Франка-Вальтера Штайнмаєра, 
Франції Лорана Фабіуса та Росії 
Сергія Лаврова. Про це повідо-
мив глава МЗС України Павло 
Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

«Завершили. В Парижі ми всі 
підтримали відданість Мінську. 
Росія також. Подивимося, хто і як 
цю відданість реалізовуватиме», 
– зазначив очільник українського 
МЗС. Також він виділив три ви-
значальні для української сторони 
проблеми. Це припинення вогню, 
обмін полонених і вибори за стан-
дартами ОБСЄ.

Павло Клімкін, Франк-
Вальтер Штайнмаєр, Лоран 
Фабіус і Сергій Лавров прове-
ли переговори за зачиненими 
дверима в будинку міністерства 
закордонних справ Франції, 
щоб обговорити становище в 
Україні, шляхи виходу з кон-
флікту на Донбасі та виконан-
ня Мінських домовленостей. 
Міністри також висловили гли-
боке занепокоєння з приводу 
погіршення ситуації на Донбасі й 
закликали до швидкої деескала-
ції та негайного припинення вог-
ню, що дозволило б досягти по-
ступу в політичній, гуманітарній 
та соціально-економічній сферах.

Міністри нагадали про особли-
ву роль Спеціальної моніторинго-
вої місії в Україні Організації з без-
пеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в 
процесі деескалації. Вони наго-

лосили на незамінній ролі Бюро 
демократичних інституцій і прав 
людини ОБСЄ в підготовці й про-
веденні місцевих виборів, а також 
на необхідності політичного діало-
гу між Україною та представника-
ми окремих районів Донецької й 
Луганської областей.

За підсумками переговорів у 
Парижі всі чотири міністра ухва-
лили рішення:

– Закликати сторони повністю 
дотримуватися вимоги відведен-
ня важких озброєнь і домовити-
ся також про відведення танків і 
озброєнь калібру меншого за 100 
міліметрів, яке мало б бути здій-
снене протягом наступних кількох 
тижнів;

– Підтвердити необхідність 
завершення й здійснення плану 
деескалації біля села Широкина 
під Маріуполем, що мало б стати 
першим кроком на шляху ширшої 
й глибшої демілітаризації на лінії 
контакту сторін;

– Покласти край обмеженням 
доступу спостерігачів ОБСЄ, що 
підривають процес верифікації 
відведення важких озброєнь і су-
перечать Мінським домовленос-
тям;

– Усунути перешкоди на шляху 
доставки гуманітарної допомоги 
до зони конфлікту і негайно узго-
дити з Міжнародним комітетом 
Червоного Хреста можливості 
досягти конкретних результатів у 
цьому, щоб полегшити страждан-
ня потерпілого населення;

– Звільнити ув’язнених за 
принципом «усіх на всіх

Чи переросте вірменський «електромайдан» у революцію Гідності?

«Нормандська четвірка»залишилася відданою Мінським угодам

У Європі розпочався процес 
вилучення російської закордонної 
власності за судовими рішеннями 
після розгляду позовів акціонерів 
розгромленої Путіним нафтової 
компанії «ЮКоС»

У Пакистані від неймовірної спеки 
тільки в південній провінції Сінд 
загинуло майже 800 осіб
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ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

«Грім та блискавки» два тиж-
ні кружляли навколо голови 

Служби безпеки України Вален-
тина Наливайченка. Після того, як 
Президент Петро Порошенко ви-
словив невдоволення  діяльністю 
СБУ в питаннях боротьби з коруп-
цією та розслідуванням резонанс-
них злочинів (мовляв, рік минув і де 
результат? ), Наливайченко взявся 

за діло. Спочатку заявив, що ко-
лишній заступник генерального 
прокурора України Анатолій Да-
ниленко «кришував» діяльність за-
правок «БРСМ-Нафта», нафтабаза 
якої згоріла позаминулого тижня 
під Васильковом. А слідом оголо-
сив підозру голові Конституційного 
суду Юрію Бауліну. Проте це за-
взяття, яке фактично було «наїз-
дом» на людей Порошенка, Нали-
вайченку не допомогло: 18 червня 
депутати  248 голосами звільнили 
його без обговорення, за подан-
ням президента.

Слідом за Наливайченком пі-
шов і його радник Маркіян Лубків-
ський. Щоправда, з власної волі. 
У своєму Facebook Лубківський 
написав, що Наливайченко «зра-
джений, але не переможений», та 
подякував усім за підтримку, кри-
тику й співпрацю.

І понеслося. Одні кричали, що 
процедура звільнення є ганебною і 
була проведена»некоректно та не-
прозоро»; інші запевняли, що Нали-
вайченко шантажував Президента 
і взагалі став для голови держави 
«некомфортним»; інші побачили у 
звільненні голови СБУ слід «путін-
ської системи»; а різні експерти 
висловлювали думку, що Валентин 
Наливайченко повернеться у вели-
ку політику та не виключали, що він 
навіть може очолити партію УДАР.

Сам Наливайченко після від-
ставки з’явився в телевізорі й 
розповів, що покинув цю поса-
ду з двох причин, та запевнив, 
що не має наміру брати участь у 
жодному політичному проекті. «Я 
вважаю себе більш ефективним 
серед воїнів АТО, ветеранів та по-
ранених. Але точно не в політиці», 
– зазначив екс-голова СБУ.

Втім, не треба бути великим 
політологом, щоб з відставки 
В.Наливайченка зробити баналь-
ний висновок: голову СБУ прези-
дент звільнив з посади за те, що 
був надто чесний і принциповий, 
олігархів до себе не підпускав, чор-
не називав чорним, а біле – білим 
і, головне, Порошенкові не прислу-
жував. З’ясувалося, що людина з 
такими якостями не потрібна була 
не тільки наскрізь корумпованому 
режиму Януковича, а й новій вла-
ді, яку винесла на Олімп Революція 
Гідності. Зняття з посад Наливай-
ченком людей Порошенка – на-
чальників управлінь СБУ, помічених 
в корупційних діях, або таких, які 
заплющували очі на корупцію, ви-
кликало на Банковій справжній при-
ступ люті.

Президент вирішив піти в на-
ступ, але зробив це вкрай недолуго 
й нерозумно. Спроба підкилимної 
гри, спрямованої на усунення не-
зручного Наливайченка, може не-
забаром обернутися однією з най-
більших і найболючіших поразок у 
Порошенковій кар’єрі. Тільки леда-
чий не казав про те, що кадрова 

політика нинішнього глави держави 
– це його ахіллесова п’ята.

Безлад спостерігається нині в 
усіх органах влади, а особливо в 
силових структурах, які, здається, 
більше зайняті взаємопоборю-
ванням, ніж відсіччю злочинцям 
і терористам. А надто у верхніх 
ешелонах, тобто тих, де сидять 
конкретні призначенці коаліційних 
політсил і особисто президен-
та. Ситуація навколо звільнення 
голови СБУ Валентина Нали-
вайченка яскраво це ілюструє. 
Дуже нервова поведінка Банкової 
свідчить лише про одне: Петрові 
Олексійовичу таки не вистачає 
повноважень у межах дуже ку-
цої порівняно з часами Янукови-
ча президентської вертикалі. Не 
тільки на суто адміністративному, 
а й на емоційному рівні. Напере-
додні місцевих виборів, які в світлі 
децентралізації стають набагато 
вагомішими, він готовий чи не на 
все задля концентрації у власних 

руках максимальної повноти до-
ступної влади.

Мабуть, ні для кого, хто хоч 
трохи стежить за українським 
політикумом, не є таємницею, 
що посада голови СБУ вже з рік 
перебуває під прицілом Петра 
Порошенка. В тому сенсі, щоб 
поставити туди свою людину. 
Конкретно – заступника Наливай-
ченка й керівника Антитерорис-
тичного центру Василя Грицака, 
котрий певний час був началь-
ником особистої охорони Поро-
шенка. Адже СБУ – це єдиний 
правоохоронний орган, на який 
нині має прямий кадровий вплив 
президент. Однак до певного мо-
менту Валентин Наливайченко, 
що обійняв цю посаду за квотою 
УДАРу згідно з підписаною ще в 
березні 2014 року коаліційною 
угодою між Кличком та Порошен-
ком, був недоторканним. Хоча він 
завжди мав незалежну стосовно 
президента позицію, а це, без-
умовно, дратувало Банкову. Мож-
на не сумніватися, що в надрах 
АП давно вже шукали привід його 
усунути.

Але за останні два місяці ситу-
ація докорінно змінилася. Чорна 
кішка пробігла між Віталієм Клич-
ком та Петром Порошенком. Кішка 
ця породжена виборами київсько-
го мера та Київради, які невпинно 
наближаються. Кличко очікував, 
що президент відповідно до уго-
ди автоматично підтримає і його 
кандидатуру, і його партію. Однак 
Петро Олексійович схильний діяти 
абсолютно не так. Він, вирішивши 
нарешті сформувати команду під 
себе, прагне, щоб УДАР остаточ-
но розчинився в Блоці Петра По-
рошенка (БПП) й існував саме під 
цим брендом. Нинішній київський 
мер такого, зрозуміло, не хоче, 
тож досі не відомо, як і в якому 
складі підуть на вибори його по-
літсила та він сам. Подейкують, 
що конфлікт з президентом уже 
спонукав Кличка шукати собі но-
вого партнера в особі мера Льво-
ва та лідера «Самопомочі» Андрія 
Садового. Це, звісно, матиме свої 

наслідки: всі люди, призначені за 
квотою УДАРу, наразі під ковпа-
ком Адміністрації Президента.

Петрові Олексійовичу конче 
потрібно тримати всю свою вер-
тикаль під пильним контролем, 
щоб кожна посадова особа в ній 
робила все чітко за наказом зго-
ри, була підзвітна й керована. Бо 
війни між різними гілками влади, 
а особливо силовиками, вже до-
сягли загрозливих масштабів. У 
принципі, в конкуренції силових 
відомств нема нічого кепського, 
але це тільки в умовах мирно-
го часу. А коли в країні точиться 
жорстока війна, тоді гризня між 
різними правоохоронними струк-
турами (в ситуації з Наливайчен-
ком, наприклад, між СБУ та Генп-
рокуратурою) призводить лише 
до руху назад. Усі державні ор-
гани, і насамперед силові, зали-
шаються сферою впливу тих по-
літичних сил, представники яких 
ними керують. І якщо на фронті 
це проявляється не так яскраво, 
то ось у тилу, а надто в столиці, 
боротьба всіх проти всіх справляє 
гнітюче враження.

Історія з Наливайченком уко-
тре засвідчила цю тенденцію. 
Катастрофічна пожежа на базі 
пально-мастильних матеріалів 
екс-міністра Ставицького побли-
зу Василькова знову показала, 
що з людьми Януковича всерйоз 
ніхто не бореться. Але «стрілочни-
ки» потрібні завжди. І СБУ, голова 
якої, здається, вже знав про плани 
його звільнити, тут-таки «атакува-
ла» іншу правоохоронну структуру, 
котра належить до сфери впливу 
Порошенка. Виникає, звичайно, 
запитання: що заважало Вален-
тин ові Олександровичу зробити 
це раніше, адже прізвище екс-
заступника генпрокурора Дани-
ленка журналісти відкопали ще 
півроку тому?

Окрім того, Наливайченко ви-
рішив звільнити свого першого 
заступника, начальника Головного 
управління в боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю «К» 
Юрія Артюхова, який також був 

призначений на посаду за осо-
бистою квотою президента. Теж за 
корупцію. Швидше за все, це був 
іще один випереджальний удар по 
Петрові Порошенку. Але в сухому 
залишку маємо чвари між двома 
силовими відомствами: замість 
боротьби з корупцією просто ігри-
ща навколо крісла очільника спец-
служби.

Якщо додати до цього спробу 
поїздки голови СБУ до США для 
презентації в Сенаті й Конгресі до-
казів російської агресії, котру в АП 
однозначно сприйняли як бажання 
піару та вторгнення у сферу інтер-
есів Петра Порошенка, то стає ціл-
ком зрозуміло, чому Порошенко 
стрімголов кинувся в непідготова-
ну лобову атаку на Наливайченка. 
Її спонтанність виявилася бодай у 
тому, що президент навіть власній 
фракції не зміг пояснити, за що й 
чому саме зараз треба звільняти 
голову СБУ. Намагалися навіть ви-
тягти давні міфи про нібито зв’язки 
Наливайченка з Фірташем, які по-
кликали озвучити екс-журналістів 
Сергія Лещенка та Мустафу Наєма. 
Однак і це не допомогло. Для всіх 

стало очевидним: заради власних 
владних амбіцій П.Порошенко го-
товий іти на будь-які кроки. Причо-
му інтереси справи, якщо йдеться 
про особисту владу, для нього ні-
чого не значать. Якби Наливайчен-
ко улесливо прислужував Прези-
дентові й не чіпав його людей типу 
Даниленка, то сидів би в своєму 
кріслі ще дуже довго.

Порошенко має твердий на-
мір вичистити з президентської 
вертикалі всіх, хто хоч трохи не-
підконтрольний. Ось тільки голосів 
на це в парламенті бракує. Ходять 
чутки, що їхнє збирання за гроші 
вже активно ведеться, до того ж 
виконують цю роботу такі одіозні 
персонажі, як Олесь Довгий. Але 
менше з тим, більшість депутатів, 
експертів, лідерів громадської дум-
ки розводять руками в нерозумінні 
такої дурної політики Банкової, яка, 
радше, нагадує тупання ніжками 
малюка на дитячому майданчику: 
«А-а-а, ти такий поганий, ти мене 
не любиш, я з тобою більше не 
дружитиму».

У намаганнях зміцнити свою 
владу Петро Порошенко наража-
ється на дуже велику небезпеку 
політичної дестабі лізації в країні, 
коли проти нього об’єднаються як 
вороги, так і вчорашні друзі, котрих 
він сам же перетворив на недру-
гів. Збирання посад дуже сумнівна 
справа, коли замість власної ко-
манди за рік президентства в тебе 
й досі товариші по бізнесу. Епопея 
зі звільненням Наливайченка ціл-
ком може стати прологом розвалу 
коаліції та глибокої політичної кри-
зи, якою тут же поспішить скорис-
татися Владімір Путін. 

Богдан Буткевич
«тиждень»

ЩО СтОЇтЬ ЗА ВІДСтАВКОЮ  
ВАЛЕНтИНА НАЛИВАЙЧЕНКА?

Підкилимна гра, спрямована на усунення В.Наливайченка, може обернутися для П.Порошенка однією з 
найболючіших поразок у його кар’єрі
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ЗА ГОРНЯтКОМ КАВИ

– Пане Слабошпицький, 
вітаємо Вас у Нью-Йорку. 
Й так само вітаємо з іще 
одним визнанням – ваше 
«Плем’я» в США внесено до 
«двадцятки» найзнаковіших 
фільмів, які американські 
кінокритики радять подиви-
тися. Які перші враження від 
зустрічей з американським 
глядачем?

– Дякую. Я приїхав до Аме-
рики втретє, але до Нью-Йорку 
вперше. 17 червня «Плем’я» 
вийшло в прокат у Нью-Йорку 
й далі подорожуватиме Аме-
рикою. Це так званий довгий 

прокат, він стартує нині тут, 
в кінотеатрах столиці світу, 
й триватиме до жовтня-лис-
топада в різних штатах Аме-
рики, серед яких Вашингтон, 
Техас, Каліфорнія, Міннесо-
та... Звичайно, приємно, що 
український фільм потрапив 
до «двадцятки» кінострічок, 
які американцям варто поди-
витися. Це список, до якого 
ввійшли так звані Drafthouse 
Films – стрічки, відібрані 
дистриб’ютерською компані-
єю з центром в Остині (штат 
Техас), яка щороку з усієї 
маси планетарної кінопродук-
ції відбирає найбільш «про-
вокативні, візуально й творчо 
незвичні фільми з усього сві-
ту» й запускає їх у масовий, 
наскільки це можливо, про-
кат. Щоб ви краще орієнту-
валися в її смаках та крите-
ріях, скажу лишень, що серед 

відібраних драфт-гаузівських 
фільмів є, наприклад, оска-
рівські номінанти Bullhead 
(номінант на кращий фільм 
іноземною мовою), The Act 
of Killing (номінант на кращий 
документальний фільм)... За-
раз у Нью-Йорку відбувають-
ся наші зустрічі з глядачами: 
в Музеї сучасного мистецтва, 
Лінкольн-центрі... Я маю дуже 
невеличкий досвід спілкуван-
ня з американською публі-

кою, якщо точніше, то лише 
з каліфорнійською, в Лос-
Анджелесі. Торік, після того, 
як «Плем’я» отримало дві на-
городи, ми мали два покази в 
знаменитому Китайському кі-
нотеатрі. Знаменитому, тому 
що до «Кодака» в ньому від-
бувалася Оскарівська цере-
монія. Я й до приїзду в США 
добре знав, що американці 
– це кінонація, але тоді було 
таке відчуття, що люди при-

йшли не до кінотеатру, а до 
церкви. Можливо, це одна з 
найцікавіших аудиторій, яку я 
взагалі зустрічав: цікаві запи-
тання, аргументований обмін 
думками, широкий погляд на 
світ...

– А після нью-йоркських 
зустрічей є відчуття, що 
людей більше цікавить ваш 
безпрецедентний у світово-
му кінематографі фільм, як 
пише критика, чи більше Ви 

– як режисер з України? Бо 
на показах у Лінкольн-цен-
трі українська фільмографія, 
наскільки знаю, далі олек-
сандра Довженка не пішла...

– Велике зацікавлення 
Україною очевидне. Хоча мені, 
наприклад, багато дорікали з 
приводу Каннського фести-
валю, казали, що в 2014 році 
український фактор з огляду 
на Революцію Гідності там був 
визначальний. Хоча цього року 

БЕЗ СЛІВ
 17 червня в малому кінопрокаті США розпочався показ повнометражного фільму «Плем’я» під назвою 

The Tribe. Фільму, який став «одкровенням» Каннського кінофестивалю-2014, отримав майже сім десятків 
міжнародних відзнак та нагород. Фільму, який купили 40 країн світу і довкола якого виникло стільки полеміки 

й дискусій, що вистачило б на десяток голівудівських блок-бастерів. Минулої середи, після низки зустрічей у 
Лінкольн-центрі, Музеї модерного мистецтва, редакції газети «Нью-Йорк таймс» автор цієї стрічки, київський 

режисер Мирослав Слабошпицький разом з виконавицею головної ролі у фільмі Яною Новіковою побував в 
Українському музеї в Нью-Йорку (кілька років тому на фестивалі пострадянських фільмів «КinofestNYC» тут 

демонструвався його короткометражний фільм «Глухота»), де люб’язно погодився дати інтерв’ю нашій газеті

Наш співрозмовник: 
Мирос лав Слабошпиць

кий – відомий українсь кий 
кінорежисер, член Націо наль
ної спілки кін е ма тогра фістів, 
лауреат ба га тьох міжнародних 
кінофес тивалів, зокрема Кан
нсь кого, Міланського та Бер
лінського. 

Народився 17 жовтня 1974 
року в Києві в сім’ї відомого 
українського письменника 
Ми хай ла Слабошпицького. 
До 1982 року жив у Львові. 
Закінчив відділення ігрового 
кіно Київського державного 
інс титуту театрального мис
тецтва ім. І. КарпенкаКа
рого. Працював репор те
ром кримінальної хроніки на 
українському телебаченні, кіно
студіях Києва (ім. О.Довженка) 
та СанктПетербурга (Лен
фильм). Автор сценаріїв до 
кількох телевізійних фільмів, 
а також низки прозових тво
рів, що вийшли друком у 
різних виданнях. За сце нарій 
«Чорнобильський Робін зон» 
отримав приз на Всеукра
їнському конкурсі романів та 
кіносценаріїв «Коронація слова 
– 2000». 

Дебютний короткомет
раж ний фільм «Жах» брав 
участь у конкурсній програмі 
27 фестивалів у 17 країнах 
світу. Фільм «Діагноз»(2009) 
змагався в короткометражній 
програмі 59го Берлінського 
кінофестивалю, фільм «Глу 
хота»(2010) отримав спеціаль
ний приз журі на кінофестивалі 
у Вінтертурі (Швейцарія), 
кінострічка «Ядерні відходи» 
(2012) здобула «Срібного 
леопарда» в конкурсній про
грамі «Леопард майбут ньо го» 
Міжнародного кіно фес  ти валю в 
Локарно (Швейцарія). У серпні 
2014 року повнометражний 
фільм «Плем’я» брав участь у 
конкурсній програмі «Тиж день 
критики»  Каннського кіно
фестивалю й отримав одразу 
три нагороди – Фонду Ган, 
приз «Відкриття року» та Гран
прі.  

Мешкає й працює в Києві.

режисер Мирослав Слабошпицький з призом Каннського фестивалю

режисер Мирослав Слабошпицький та Яна Новікова, виконавиця головної ролі у фільмі «Плем’я», під час представлення стрічки в Нью-Йорку
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на Берлінському, Каннському 
кінофестивалях так само були 
фільми з України, але так, ніби 
їх і не було.

– Або в Голівуді, серед 
оскарівських номінантів... 
До речі, конфлікт з приводу 
того, що Український націо-
нальний оскарівський комітет 
упереджено висунув від Укра-
їни «Поводиря» олеся Саніна, 
тоді, коли більшість були за 
«Плем’я» Мирослава Слабо-
шпицького, вичерпано?

– Наша творча група тоді 
опублікувала відкритий лист до 
українських Міністерства куль-
тури, Оскарівського комітету, 
Держкіно, а також до Амери-
канської кіноакадемії . Але не 
як претензію до фільму Олеся 
Саніна, а до стилю роботи На-
ціонального оскарівського ко-
мітету, який порушив багато 
засадничих пунктів. Крім того, 
«Плем’я» мало більше шансів 
на отримання «Оскара», адже 
фільм на ту пору вже визнали 
в світі. Й у тому зіграла роль 
сума чинників. Найголовніше, 
нашій творчій команді вдало-
ся зробити в кінематографі 
щось нове. А це сьогодні на-
справді доволі складно. Тобто, 
я не думаю, що це тільки моя 
заслуга. Певним чином, мені 
поталанило, я знайшов щось 
абсолютно нове. Хоча це був 
декадентський експеримент 
на межі багатьох мистецтв: 
кіно, хореографії, балету..

– Ваша кінокартина – аб-
солютно без слів. У ній не-
має зовсім фонової музики, 
«звучить» виключно мова 
жестів, без жодних субти-
трів, сценарій «Племені» ба-
зовано на сюжетах з життя 
інтернату для глухих, в ньо-
му грають глухі актори... 
Чому саме ця тема? 

– У Австралії телебачення 
зробило дуже цікавий екс-
перимент: відправило глухих 
людей дивитися цей фільм, 
а потім зняло сюжет мовою 
жестів, в якому ці глядачі да-
ють інтерв’ю про свої вражен-
ня. Один з тих глядачів сказав 
дуже важливу для мене річ: 
цей фільм – з життя глухих лю-
дей, за участю глухих акторів, 
але він не має стосунку до глу-
хоти. Це не є фільм про про-
блеми глухих. Це фільм не про 
глухих і не тільки для глухих... 

– Для тих, хто слухає, але 
не чує...

– Колись у СРСР, особливо 
Україні, Росії, Білорусі існувала 
глуха мафія...

– «Глуха» у фізіологічному 
сенсі?

– У розумінні, що глухі від 
природи люди, як люди з об-
меженими можливостями, 
не мали соціального захисту, 
як, наприклад, у Західній Єв-
ропі чи Америці. Не всі, зви-
чайно, але більшість. Існувала 
система людських взаємин в 
італійському стилі. В кожному 
місті був барон – він назива-
ється «старший» або «король», 
який керував всіма іншими: всі 
глухі платили йому «внески», 
він контролював бізнеси для 
глухих, був арбітром у супер-

ечках між глухими... Перед 
«Племенем» я зняв коротко-
метражний фільм «Глухота», 
мав добрі контакти з глухою 
українською спільнотою, ми-
лосердною її частиною, де до-
помагають один одному жити 
й виживати в сучасному світі. 
В Україні, можливо, ви зна-
єте, є навіть театр для глухих 

людей «Райдуга», є навіть за-
служені артисти України. Пра-
цюючи тоді над «Глухотою», я 
спілкувався з однією жінкою-
завучем школи для глухих. Її 
батьки глухі від народження, 
але сама вона чує й з дитин-
ства знає мову жестів. Коли 
вона зібралася їхати зі свого 
маленького містечка до столи-
ці на навчання, батьки проси-
ли дозволу в «старшого» або 
«короля». Він назвав суму, яку 
вони повинні були заплатити, 
батьки виплатили й дівчина 
лише тоді отримала «дозвіл» 
навчатися в Києві. Існував і в 

Україні існує досі специфічно 
«глухий» бізнес. Наприклад, в 
електричці чи поїзді метро під-
ходить людина, кладе таблич-
ку, на якій написано, що вона 
глуха, й пропонує купити якусь 
забавку, в радянські часи це 
були листівки з порнографі-
єю, календарики з портретом 
Висоцького. Все це насправді 

було й переважно залишаєть-
ся бізнесом, контрольованим 
«глухою мафією».

– Але Ваш фільм не зовсім 
про це, чи не лише про це. 
Критики також розділилися 
– серед захоплених рецен-
зій є й такі, що називають 
його «хворобливим», «збо-
ченським», «вульгарним»... 
Я мала нагоду бачити лише 
деякі фрагменти, виставле-
ні в інтернет. У них багато 
сексу й насилля аж до на-
туралізму. Наприклад, сцена 
підпільного аборту. Що Ви 
хотіли цим сказати?

– Згоден, жорстокі сцени, 
які примушують гладача за-
плющити очі, є. Я не люблю 
стилізацій. І як режисер, як би 
це точніше сказати, «горджу-
ся» зйомками сцени аборту. 
Тому що способи перериван-
ня вагітності таким способом 
були доволі часто, особливо 
в радянські часи. Я вирішив, 

що така жорстокість на екра-
ні виправдана. Ми зняли цей 
дуже важливий епізод одним 
планом – за 11 хвилин. Мені 
здається, що він органічно 
вписується в сценарій й го-
ловну ідею фільму. Зрештою, 
перечитайте «Гамлета», якого 
вивчають у школі, там також 
чимало жахливих сцен...

– У вашому фільмі грають 
непрофесійні актори. Як Ви 
їх знаходили?

– Ми проводили кастинг 
у культурному центрі Україн-
ського товариства глухих в 
Києві. Були прослуховування. 

Надсилали запити серед глу-
хих України, Росії, Білорусі, на-
віть Болгарії. Головна героїня 
Яна з Білорусі, з міста Гомеля. 
Я знайшов її через інтернет. 
Глухі дуже активно спілкують-
ся в соціальних мережах, там 
немає кордонів.

– Як Ви з ними спілкува-
лися?

– Через перекладача.
– А тут, в Америці?
– На зустрічі в Музеї сучас-

ного мистецтва було шість пе-
рекладачів. З жестової росій-
ської – на жестову англійську, 
з жестової англійської – на 
жестову міжнародну... У Кан-
нах – так само.

– Глухонімі всього сві-
ту однакові чи різні? При-
наймні, тієї частини світу, з 
якою Ви зустрічалися...

– Тільки не пишіть «глухо-
німі»! Це образливо. В Украї-
ні це сприймається так само, 
як в Америці образливе слово 
стосовно афроамериканців. 
Не знаю чому... Коли вийшов 
фільм, вся українська преса 
писала «глухонімі». У відповідь 
українські глухі підняли цілий 
скандал. Глухі – це нація. Не 
пам’ятаю, кому належить ця 
фраза. Є міжнародна мова глу-
хих, зареєстрована при ООН... 
Є міжнародні об’єднання глу-
хих... Люди, народжені з глу-
хотою – різні, як різні всі люди 
на планеті. Можливо, біль-
ші максималісти, напевне, 
більш вразливі... Під час од-
нієї нью-йоркської зустрічі до 
мене підійшов один чоловік і 
розказав, що в Америці існує 
дуже велика проблема в голі-
вудському кіно – глухих гра-
ють неглухі. Американські глухі 
дуже дякували, що я зробив 
такий крок. Хтось зробить ще 
один крок, хтось ще один – і 
голівудівські студії, можливо, 
перестануть творити імітації. 
Не знаю, наскільки це прав-
да, але в соціальному сенсі це 
дуже важливе питання.

– Який ваш наступний 
крок у кіно?

– Фільм «Люксембург» про 
Чорнобиль. Про зону відчу-
ження. У нас є німецькі про-
дюсери, французькі продю-
сери. Якщо все буде добре, 
зйомки розпочнуться в грудні 
2015 року. Це буде фільм про 
Чорнобильську зону віджучен-
ня. Всі зйомки проходитимуть 
у Чорнобильській зоні, це для 
мене принципово. На початку 
своєї профіесійної кар’єри я 
працював журналістом, бував 
у Чорнобилі, повзав біля чет-
вертого реактора, знаю бага-
тьох людей, які живуть у «зоні» 
й досі. Це абсолютно унікаль-
ний досвід і мені хочеться по-
ділитися ним з глядачами, зі 
світом.

– А чому «Люксембург»? 
– Коли ви приїжджаєте в 

Чорнобильську зону й прохо-
дите інструктаж з радіаційної 
безпеки, вам кажуть, що те-
риторія Чорнобильської зони 
дорівнює території герцогства 
Люксембург...

Бесіду вела 
Катерина Кіндрась

Наша довідка: 
«Плем’я» (The Tribe) – український 

фільм-драма 2014 року кінорежисе-
ра  Мирослава Слабошпицького. В 
центрі сюжету – життя глухонімих 
підлітків в інтернаті, їхні стосунки між 
собою та зовнішнім світом. Прем’єра 
в кінотеатрах України відбулася 11 
вересня 2014 року. Фільм є пер-
шою повнометражною роботою в 
кар’єрі режисера. Картина відразу 
ж здобула три призи в паралельній 
конкурсній програмі «Тиждень кри-
тики» на Каннському кінофестивалі 
2014 року. На 19-му Міланському 
міжнародному кінофестивалі стрічку 
визнано найкращою художньою ро-
ботою 2014 року. 

У цій кінокартині автор відмо-
вився від закадрової музики, герої 
спілкуються мовою жестів, у фільмі 
немає субтитрів і закадрового голо-
су. У стрічці автор показав історію, 
частково базовану на реальних поді-
ях. Задля більшої вірогідності та ре-
алістичності подій картина знімалася 
у манері «підглядання» за життям 
інтернату для глухих дітей. Фільм 
«Плем’я» придбано для широкого 
прокату в 40 країнах світу.

Афіша фільму «Плем’я»

Мирослав Слабошпицький зі своєю командою під час відвідин Українського музею в Нью-Йорку
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В УКРАЇНІ

ЯКИМИ КАДРАМИ  
ПЕТРО ПОРОШЕНКО 
«ОНОВЛЮЄ» СБУ?

Після відставки Валентина На-
ливайченка з посади голови 

Служби безпеки України (СБУ) 
Президент України П.Порошенко 
взявся розставляти в цій спец-
службі свої кадри. Так, після при-
значення в.о.голови СБУ Василя 
Грицака, який, ймовірно, замінить 
В.Наливайченка, він призначив Ві-
талія Малікова керівником Антите-
рористичного центру при Службі 
безпеки України.

Президент призначив також 
головним слідчим СБУ Григорія 
Остафійчука, який не тільки підпа-
дає під люстрацію, але й має не-
пояснені доходи. Про це йдеться у 
заяві Громадського люстраційного 
комітету.

У повідомлені зазначається, що 
наказом, опублікованим 23 черв-
ня на сайті глави держави, По-
рошенко призначив начальником 
Головного слідчого управління СБУ 
прокурора часів Януковича, який 
підпадає під заборону працювати 
на держслужбі протягом 10 ро-
ків. «Більше того, в Остафійчука є 
доходи та майно, які він не може 
пояснити. Хоча декларації самого 
Остафійчука на сайті ГПУ немає, 
про це свідчить декларація його 
дружини, в якій вказано 2,39 міль-
йонів доларів непояснених доходів 
і велика кількість нерухомого май-
на, записаних на родину», – пові-
домили в Громадському люстра-
ційному комітеті.

У заяві зазначається, що дружи-
на Остафійчука працює в ГПУ за-
ступником начальника Головного 
управління кадрів, тобто, структу-
ри, яка бере безпосередню участь 
у люстраційній перевірці працівни-
ків Генпрокуратури.

«Григорій Остафійчук – це при-
клад саботажу очищення влади 
всіма державними органами, почи-
наючи з глави держави. Президент 
грубо порушив люстраційний за-
кон, призначивши Григорія Оста-
фічука головним слідчим СБУ», 
– заявила голова Громадського 
люстраційного комітету Олексан-
дра Дрік.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПРЕЗИДЕНТА  

«ПІДКАЗУЄ» СУДДЯМ
Голова Апеляційного суду Києва 

Антон Чернушенко заявив, що 
заступник голови Адміністрації 
президента Олексій Філатов нео-
дноразово давав йому вказівки, 
які саме рішення має ухвалити 
суд. Про це він заявив 23 червня 
на брифінгу.

Зі слів Чернушенка, це пря-
ме втручання в судову діяльність. 
«Мене викликали неодноразово до 
Адміністрації президента й давали 
конкретні вказівки щодо ухвалення 
тих чи інших рішень. Такі виклики 
здійснював безпосередньо Олек-
сій Філатов», – заявив суддя.

Він зазначив, що, зокрема, 
від нього Філатов вимагав ухва-
лити рішення про арешт майна 
об’єднання «Нафтогазвидобуток». 
Він підкреслив, що законних під-
став для накладення арешту на 
майно «Нафтогазвидобутку» не іс-
нує. Зі слів голови суду, цю справу 
вже вилучено з провадження Апе-
ляційного суду.

Як відомо, генеральний проку-
рор України Віктор Шокін мав на-
мір просити Верховну Раду зняти 
недоторканність з Антона Черну-
шенка. Очевидно, незручного суд-
дю намагаються прибрати за вка-
зівкою все того ж Філатова.

ЯНУКОВИЧ 
ВИПРАВДОВУЄТЬСЯ  
 Й НАХАБНО БРЕШЕ

Колишній президент України Ві-
ктор Янукович, що несе персо-

нальну відповідальність за розстріл 
протестуючих на Майдані, заявив 
23 червня в інтерв’ю телерадіоком-
панії ВВС: «Силовики на Майдані 
мали право відкрити вогонь». При 
цьому він підкреслив, що не давав 
наказу правоохоронцям стріляти 
на ураження. Однак, за словами 
Януковича, він зробив недостат-
ньо, щоб зупинити кровопролиття 
й не знімає з себе відповідальності 
за розстріл мітингувальників

«Я ніяких наказів не давав, це 
не мої повноваження. Я публічно 
заявляв, що виступаю проти будь-
якого застосування сили, – під-
креслив він. – Але сили безпеки 
виконували свої обов’язки згідно 
з існуючими законами. Вони мали 
право використовувати зброю».

Росія намагається повернути 
Україні Донбас, але на своїх умо-
вах – таку основну думку виокрем-
люють деякі політичні експерти з 
цього інтерв’ю Віктора Януковича.

Також він розповів про 
«Межигір’я» й страусів, яких там 
«підтримував». На запитання 
журналіста, на які гроші він заку-
пив такі дорогезні меблі й завів у 
«Межигір’ї» приватний зоопарк, 
Янукович відповів, що все це нале-
жало не йому персонально, а дер-
жаві. Хоч вже давно доведено, що 
все це султанське багатство було 
придбане за рахунок пограбуван-
ня українського народу, а саме 
«Межигір’я» було власністю Януко-
вича, оформлене на підставну фір-
му Клюєва «Танталіт».

«НЕ ДУЖЕ ПРОСТІ» 
ПЕРЕГОВОРИ КОНТАКТНОЇ 

ГРУПИ В МІНСЬКУ
Гайді Тальявіні, яка йде з посади 

спецпредставника ОБСЄ в кон-
тактній групі щодо України, стри-
мано оцінила результати її роботи 
в Мінську у вівторок, 23 червня.

«Сьогодні завершився п›ятий 
раунд переговорів, він був знову 
не дуже простим. Підгрупа з полі-
тичних питань обговорювала тему 
виборів та особливого статусу 
Донбасу. Про конкретні результа-
ти говорити ще не можна. Знадо-
биться продовження», – сказала 
вона журналістам.

Крім того, під час зустрічі гу-
манітарної підгрупи заслухали 
представника Міжнародного Чер-
воного Хреста. «Йшлося про звіль-
нення затриманих осіб. Червоний 
Хрест може в цьому посприяти», 
– сказала Гайді Тальявіні.

Економічна підгрупа обгово-
рила питання відновлення інф-
раструктури Донбасу та виплати 
пенсій. Тальявіні додала, що «під-
групі з економічних питань вдало-
ся підготувати низку конкретних 
проектів, які можуть бути реалізо-
вані найближчим часом». Які саме 
проекти, вона не уточнила.

БАНДИТСЬКИХ 
«РЕСПУБЛІК» В УКРАЇНІ  

НЕ БУДЕ
Президент України Петро По-

рошенко очікує, що письмовий 
висновок Венеціанської комісії 
щодо змін до Конституції України 
в частині децентралізації може на-
дійти до кінця цього тижня. Про це 
він заявив у вівторок, 23 червня, 
відкриваючи засідання Ради ре-
форм.

За словами президента, Ве-
неціанська комісія дуже схваль-
но оцінила зміни до Основного 
закону, напрацьовані Консти-
туційною комісією України, «за 
винятком деяких коментарів, які 
буде враховано». «Сподіваюся, 
що до ранку п’ятниці ми отри-
маємо письмовий висновок Ве-
неціанської комісії, який швидко 
опрацює Конституційна комісія», 
– зазначив він і додав:»Я обіцяю, 
що не тягнутиму з підписанням 
цього висновку і направленням 
його до Верховної Ради для 
ухвалення цього надзвичай-
но важливого рішення (змін до 
Конституції)».

Порошенко наголосив, що мо-
дель української децентралізації 
вибудувана на польській моделі, 
«яка вже довела свою ефектив-
ність». За словами президента, 
місцеві громади, окрім можливос-
ті самоорганізації, отримувати-
муть частину загальноукраїнських 
податків, значну частину податку 
на фізичних осіб і частину акциз-
них зборів, що «дасть можливість 
самотужки залучати інвесторів» 
для кожного регіону.

«Ніхто не втручатиметься, які 
свята святкує громада, однак 
жодної федералізації не буде до-
зволено, щоб нікому було не по-
вадно створювати Донецьку, Лу-

ганську, Харківську, Бесарабську 
та інші «народні республіки». Хто 
спробує – буде миттєва реакція», 
– заявив Порошенко.

«ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ»  
У ВИГЛЯДІ ЗРУЙНОВАНОГО 

ДОНБАСУ
Голова делегації України в Пар-

ламентській асамблеї Ради Єв-
ропи Володимир Ар’єв вважає, 
що нині треба відокремити окупо-
вані території на Сході України від 
решти держави. «Так варто зро-
бити на той час, поки вони самі 
не зрозуміють, куди вони хочуть», 
– сказав він і додав: «Якщо ми за-
раз реінтегруватимемо в ниніш-
ньому стані Донецьку й Луганську 
області, то впаде вся Україна».

«Інфраструктура зруйнована, 
величезна кількість населення на-
лаштована вороже щодо України. 
І російський план нині – підсунути 

нам цього «троянського коня» у 
вигляді зруйнованого Донбасу з 
мізками, промитими російською 
пропагандою», – каже Володи-
мир Ар’єв.

Тим часом, Президент України 
Петро Порошенко нагадав, яких 
сфер не торкнеться децентралі-
зація: питання безпеки, громад-
ського порядку, зовнішніх відносин 
будуть віднесені виключно до ком-
петенції державної влади. «Не буде 
дозволено жодної федералізації. І 
питання оборони держави, пи-
тання безпеки, громадського по-
рядку, зовнішніх відносин, ключові 
питання, які тримають цілісність і 
вертикаль влади в державі, будуть 
віднесені виключно до компетен-
ції центральної влади», – сказав 
П.Порошенко.

НАКРАЛИ , А ТЕПЕР 
СТАЮТЬ «АВСТРІЙЦЯМИ»

Онук колишнього прем’єр-
міністра України Миколи Аза-

рова вчиться в найдорожчій школі 
Відня і проходить там, як... гро-
мадянин Росії. Про це повідомив 
народний депутат України Сергій 
Лещенко.

Він подав в своєму блозі фото-
графію Дарія Азарова з випускного 
альбому найдорожчої віденської 
школи – American International 
School, де вартість року навчан-
ня сягає 20 тисяч євро. Навпроти 
онука Миколи Азарова написано 
– «Дарій Азаров, Росія». «Такі фо-
тографії зазвичай роблять у дру-
гій половині навчального року. Це 
– чергове підтвердження того, що 

сім’я Азарова перебралася назад 
до Відня, де вони володіють міні-
мум трьома будинками, а також 
шале в альпійському селі Марія-
Целль (це крім вілли в містечку 
Ольбія на Сардинії)», – написав 
депутат.

Він нагадав, що Генпрокурату-
ра порушила кримінальну справу 
проти Азарова-молодшого за «не-
законне збагачення», але ця стаття 
не підходить для збереження фігу-
ранта в списку санкцій ЄС, звідки 
Олексія Азарова виключили в бе-
резні 2015 року.

Дружину Олексія Азарова на-
весні 2015 року вже бачили в магі-
страті Відня. «Найімовірніше, вона 
оформляла документи постійного 
перебування в Австрії», – припус-
тив нардеп.

Після виключення Азарова зі 
списку санкцій Україна стала на 
один крок далі від можливості кон-
фіскувати його майно. Нагадаємо, 
що Азаров був одним з небагатьох 
фігурантів списку санкцій, у якого 
було безліч підтвердженої влас-
ності в Європі (крім Австрії та Сар-
динії, також у Чорногорії).

«В разі провалу процесу з 
конфіскації зарубіжної власності 
українських керівників, що втекли 
з країни,  генпрокурор Шокін не 
зможе вийти сухим з води. Всі ін-
струменти для цього – в його ру-
ках», – зазначив С.Лещенко. 

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ «АННА-ФЕСТ»

На території заповідника «Со-
фія Київська» в Києві 23 червня 

презентували перший міжнарод-
ний мистецько-історичний фести-
валь «Анна-фест», який відбувати-
меться 18-19 липня на території 
заповідника.

За словами організаторів, го-
ловною метою фестивалю є від-
новлення історичної справедливос-
ті. Вони вважають: українці мають 
зрозуміти, що «ми не вступаємо в 
Європу, а повертаємося до неї». 
Саме тому фестиваль присвячено 
київській княжні та королеві Франції 
Анні Ярославні, батько якої Ярослав 
Мудрий був одним з перших укра-
їнських «євроінтеграторів».

Серед імпрез фестивалю – 
представлення макету пам’ятника 
Анні, проведення «Школи ви-
сокого етикету», а також май-
стер-класи, кінопокази, зустрічі 
з письменниками, істориками та 
акторами. Одним із найцікавіших 
об’єктів фестивалю стане кімната 
Анни Ярославни, куди пускати-
муть тільки дітей. Так, за задумом 
організаторів, вони вивчатимуть 
історію в ігровій формі.

Анна Ярославна – середня 
донька князя Ярослава Мудрого, 
онука Володимира Великого, дру-
жина французького короля Генріха 
І Капетинга й мати короля Філіпа І. 
Її називають праматір’ю всіх фран-
цузьких і європейських монархів. 
Саме з Софії Київської вона колись 
вирушила до Франції. 

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій
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АМЕРИКА СЬОГОДНІ

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 

«Нової газети» в Америці

Америка знову (вже вкотре) 
приголомшена й розгублена 

– в місті Чарлстон, що в Півден-
ній Каролайні, озброєний білий 
молодик увійшов до афроамери-
канської церкви, де люди вивча-
ли Біблію, посидів з ними майже 
годину, а потім відкрив безладну 
стрілянину. Результат – дев’ять 
трупів, в тому числі й тіло роз-
стріляного пастора. 

Суд Чарлстона встановив за-
ставу розміром у 1 мільйон доларів 
для 21-річного Ділана Руфа, якого 
звинувачують у вбивстві дев’яти 
людей на ґрунті расової ненависті 
і який визнав себе винним у ско-
єному злочині, заявивши, що хо-
тів «розв’язати цим расову війну». 
Під час попередніх слухань суддя 
пояснив, що встановив заставу 
за незаконне зберігання зброї, 
оскільки не має повноважень для 
визначення суми застави за зви-
нуваченням у вбивстві. Загалом 
хлопцю, який, швидше за все, має 
проблеми з психікою, інкриміну-
ють 9 обвинувачувальних пунктів.
На судовому засіданні відбулось 
звернення рідних загиблих до 
вбивці. Під час відео-конференції 
Ділан Руф, душу якого заполонили 
біси ненависті, не виявляв жодних 
емоцій. «Я сумніваюсь, що коли-
небудь пробачу його. Знаєте, це 
складно, загинула моя мати», – 
сказав Волтер Джексон, син за-
гиблої Сюзі Джексон. Водночас 
донька іншої загиблої емоційно 
висловила прощення нападнику: 
«Я ніколи не зможу її обняти, але я 
прощаю тебе».  

Стрілянина в методистській 
єпископальній церкві Emanuel 
сталася в середу ввечері, 17-го 
червня. За даними поліції, Ді-
лан Руф прийшов до церкви, де 
більшість вірян – афроамерикан-
ці, й тихо просидів майже годи-
ну на зібранні з вивчення Біблії. 
Після цього він встав і оголосив, 
що настав час вбивати чорних. 
Один з очевидців трагедії роз-
повів, що хлопець, перед тим, 
як відкрити вогонь, вигукнув: 
«Ви ґвалтували наших жінок 
і захоплюєте країну, я пови-
нен зробити те, що повинен».  
Інформаційна агенція Associated 
Press цитує одного з друзів Ді-
лана Руфа, що той скаржився 
йому, що «чорні захоплюють світ» 
і «хтось повинен щось зробити 
заради порятунку білої раси».

Церква  Emanuel у Чарлстоні 
вважається однією з найвідомі-
ших і найстаріших у США афроа-
мериканських церков. Всі жертви 
цієї стрілянини були чорношкіри-

ми. За даними правоохоронців, 
вбивство розслідується як мож-
ливий акт внутрішнього терориз-
му або злочин на ґрунті ненависті.

Сотні людей зібралися минулої 
неділі, 21 червня, в цій церкві, аби 
вшанувати пам’ять жертв розстрі-
лу, скоєного Діланом Руфом. Ця 
служба Божа стала першою після 
терористичного акту й відбувала-
ся під пильним наглядом поліції.

Посилені заходи безпеки, мо-
литви, сльози за загиблими і шок 
– все це нині переживає Чарл-
стон після теракту, що стався в 
стінах церкви Emanuel 17 червня і 
забрав життя дев’ятьох прихожан 
разом з пастором.

У церкві, де сталася трагедія, 
віряни з усієї країни зібралися ра-
зом, аби вшанувати пам’ять без-
невинно убитих. Солідарні з ними 
американці з інших штатів також 
вийшли на марші й прийшли на 
служби Божі в храмах Нью-Йорка, 
Детройту, Атланти... Вшанували 
пам’ять загиблих спільною молит-
вою перед Капітолієм у Вашингто-
ні й американські конгресмени.

Трагедія у Чарлстоні стала-
ся на тлі нещодавніх протестів і 
збурення після того, як два міся-
ці тому білошкірий поліцейський 
застрелив у Північному Чарлстоні 
неозброєного афроамериканця 
Волтера Скотта. Цього разу від-
повідь рідних загиблих на злочин 
Ділана Руфа стала свого роду 
спробою перервати замкнутий 
ланцюг ненависті й насилля. 
Вони вже заявили, що пробача-
ють 21-річного нападника. Дехто 
з родичів жертв все ще не може 
повірити в те, що сталося. Мер-
лін Коклей Дженкінс, яка втра-
тила в стрілянині свою сестру, 
серед них. «Ми хочемо переда-
ти всій громаді, що ми цінуємо 
її підтримку й любов, але, щиро 
кажучи, ми й не очікували чогось 
іншого, тому що тут, на півдні, 
ми всі такі ж м’які й сповнені 
любов’ю, як місцевий клімат»,– 
сказала вона.

Поки поліція вивчає маніфест, 
який убивця залишив в інтер-
неті перед нападом, у амери-
канському суспільстві піднялася 
ціла хвиля суперечок про те, як 
називати те, що сталося. Аф-
роамериканські активісти вже 
звинуватили національні медіа у 
спробах олюднити образ біло-
шкірого нелюдя, називаючи його 
дії несвідомими, або ж вчинени-
ми внаслідок психічного розладу. 
Водночас, мер Нью-Йорка Білл 
де Блазіо визнав, що розстріл, 
скоєний молодим білим амери-
канцем, слід класифікувати як те-
ракт на ґрунті расової ненависті, 
однак при цьому він підкреслив, 
що проблема зі зброєю у США є 
загальнонаціональною. Для тих 
же, хто зібрався в Чарлстонській 
церкві Emanuel, яка тепер стала 
символом боротьби проти расо-

вої нетерпимості в США, стало, 
як ніколи, очевидним: їхня бо-
ротьба за рівність прав чорних і 
білих американців не закінчена.

Хоч таке переконання хибне, 
бо зовсім недавно такий самий 
негідник, але чорношкірий, по-
звірячому закатував у Вашинг-
тоні білу родину грецького похо-
дження, в тому числі й 10-річного 
хлопчика. В країні, де президен-
том є чорношкірий американець, 
говорити про расову сегрегацію 
смішно. Расову карту в США 
розігрують або ментально хворі 
люди, або відверті провокатори. 

Тим часом, губернатор штату 
Південна Каролайна Ніккі Гейлі 
під бурхливі оплески натовпу за-
кликала зняти прапор конфедера-
тів з флагштока перед будівлею 
законодавчого органу штату, як 
«символ, що нас розділяє». «Цей 
прапор є невід’ємною частиною 
нашого минулого, але не пред-
ставляє майбутнє нашої могут-
ньої держави. Я сподіваюся, що 
цей символ, який нас роз’єднує, 
приберуть, і тоді ми зможемо ру-

хатися, як держава, у гармонії, а 
також – вшанувати 9 душ, що нині 
перебувають на небесах», – ска-
зала Ніккі Гейлі.

Насправді ж цей прапор вико-
ристовувала армія Півдня, яка би-
лася за збереження рабства під 
час Громадянської війни в США 
в XIX столітті. Підставою для цієї 
вимоги стало те, що саме з цим 
прапором в одній руці сфотогра-
фувався перед масакрою Ділан 
Руф, тримаючи в іншій пістолет. 

Пропозиція Ніккі Гейлі при-
звела до жвавої полеміки в сус-
пільстві й викликала протести. 
Організація «Сини ветеранів Кон-
федерації», що представляє на-
щадків тих, хто воював у грома-
дянській війні на боці Півдня, вже 
заявила, що чинитиме опір цьому 
рішенню.

За словами представників ор-
ганізації, цей прапор – частина 
історичної спадщини штату і не є 
символом ненависті та расизму, 
як вважають деякі. Її представни-
ки також висловили свої співчут-
тя церкві Emanuel, чиїх парафіян 
було вбито в результаті нападу 
Руфа.

Виступаючи на прес-
конференції, губернатор Ніккі 
Гейлі зазначила, що точка зору 
«Синів ветеранів Конфедерації» 
має право на існування, однак 
підкреслила, що для дуже бага-
тьох цей прапор є «надзвичайно 
образливим символом жорстоких 
переслідувань».

Утім, прибрати прапор з його 
теперішнього місця може лише 
Генеральна асамблея Південної 
Каролайни, згідно з домовленіс-
тю, досягнутою в 2000 році, коли 
прапор зняли з купола легіслату-
ри й перемістили на його тепе-
рішнє місце.

За зняття прапора тепер ви-
ступають багато політиків, у тому 
числі й сенатор від Південної 
Каролайни Ліндсі Грем, який ви-
суває свою кандидатуру на ви-
борах президента США. Раніше 
сенатор-республіканець підтри-
мував збереження прапора.

Червоне полотнище із синім 
Андріївським хрестом і білими 
зірками ніколи не було офіцій-
ним прапором Конфедерації. На-
справді, це був бойовий прапор 
армії генерала Лі.

Майже сто років прапор вико-
ристовували в приватних воло-
діннях, на військових цвинтарях і 
на заходах військово-історичних 
клубів, і жодних особливих запе-
речень це ні в кого не викликало. 
Але в 1950-х роках, з початком 
боротьби темношкірих за грома-
дянські права, його підняли на 
щит «ку-клукс-кланівці» та інші 
прибічники расової сегрегації.

У 1861 році, коли Конфеде-
рація відокремилася від США, 
спеціальний комітет схвалив ін-
ший ескіз державного прапора. 
Але він, на думку багатьох, над-
то мало відрізнявся від прапора 
янкі й створював плутанину на 
полі бою. У 1862 році влада Пів-
дня затвердила державний пра-
пор у вигляді білого полотна з 
популярним прапором армії Лі 
у верхньому кутку біля древка. 
У 1865 році, перед поразкою у 
війні, його доповнили широкою 
червоною смугою із зовнішньо-
го боку на згадку про пролиту 
в боях кров. Але обидва ці варі-
анти прапора ніколи не виготов-
ляли масово, і сьогодні про них 
мало хто пам’ятає.

Одні називають його прапо-
ром розбрату й ганьби, расизму 
та сегрегації, інші – історією та 

спадком південної частини Спо-
лучених Штатів.

Після масакри в церкві 
Emanuel багато мешканців штату 
вимагають відмовитися від цього 
символу раз і назавжди. «Коли 
ми бачимо, що символ піднято 
як емблему ненависті, інстру-
мент ненависті, спонукання до 
насильства, то такий символ слід 
прибрати. Цей символ повинен 
бути вилучений зі столиці штату», 
– вважає, наприклад, президент 
Національної асоціації сприяння 
прогресу кольорового населення.

Південна Каролайна є єдиним 
американським штатом, який і 
досі офіційно використовує ста-
рий стяг конфедератів. 13 зірок 
на ньому означають 13 південних 
рабовласницьких штатів. Крім 
Південної Каролайни, 7 інших 
південних штатів тільки частко-
во використовують символіку 
колишньої Конфедерації: Аркан-
зас, Джорджія, Місісіпі, Теннессі, 
Алабама, Північна Каролайна та 
Флорида. Деякі з губернаторів 
цих штатів (наприклад, губер-
натор Алабами) вже дали роз-
порядження зняти прапори із 
символікою Конфедерації перед 
будівлями своїх офісів.

Після того, що сталося в церк-
ві Emanuel, прапор конфедера-
тів, швидше за все, приберуть і 
з флагштоку біля законодавчих 
зборів Південної Каролайни. Але 
чи зникнуть біси ненависті в ду-
шах тих людей, які й досі, як у 
далекі від нас роки білих план-
таторів і чорних рабів, вбивають 
своїх ближніх тільки за те, що в 
них інший відтінок шкіри? При-
чому роблять це не на полі бою, 
а в церкві, куди люди приходять, 
аби попросити у Всевишнього 
більше любові в своїх серцях.

БІСИ  НЕНАВИСтІ  Й  ПРАПОР  КОНФЕДЕРАтІВ
У місті Чарлстон (штат Південна Каролайна) 21-річний білий американець Ділан Руф влаштував  

у афроамериканській церкві Emanuel масакру, вбивши 9 ні в чому не винних людей

Ділан руф вважав, що вбивством безневинних прихожан 
афроамериканської церкви він рятує білу расу
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В АМЕРИЦІ

СЕНАТ СХВАЛИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗА ЯКИМ 

ВДАСТЬСЯ РОЗПОЧАТИ 
ПОСТАВКИ В УКРАЇНУ 

ОБОРОННОЇ ЗБРОЇ
Сенат Конгресу США, попри за-

перечення Білого дому, схва-
лив законопроект про видатки на 
оборону, який, серед іншого, про-
понує надати Україні озброєння 
та іншу військову допомогу. Він, 
зокрема, передбачає, що Україні 
має бути цього року надано вій-
ськової допомоги на суму в 300 
мільйонів доларів, зокрема, рада-
ри й протитанкову зброю.

Раніше дещо іншу версію тако-
го законопроекту ухвалила Палата 
представників Конгресу, і тепер 
вони мають узгодити спільну вер-
сію. Президент же Барак Обама 
не згодний з багатьма іншими 
моментами законопроекту, що не 
пов’язані з Україною, вже заявив, 
що накладе на нього вето. 

На тлі загострення ситуації на 
Сході України, в Сполучених Шта-
тах дедалі голосніше лунають за-
клики надати українській армії 
сучасну зброю. У Києві сенатори 
назвали це необхідною умовою 
для непоширення російської агре-
сії. Сенатори планували відвідати 
населені пункти біля лінії розмеж-
ування, але з міркувань безпеки 
не змогли цього зробити, адже 
проросійські бойовики не дотри-
муються Мінських домовленостей 
і не припиняють обстріли.

  Сенатор Джон Маккейн, який 
традиційно критикує адміністрацію 
Обами за недостатню жорсткість 
по відношенню до Росії та слабку, 
на його думку, підтримку Києва, 
сподівається, що врешті-решт пре-
зидента вдасться переконати діяти 
рішучіше.

ВАШИНГТОН ВІТАЄ 
РІШЕННЯ ЄВРОСОЮЗУ 
ПРОДОВЖИТИ САНКЦІЇ 

ПРОТИ РОСІЇ

Сполучені Штати Америки вва-
жають, що продовження Єв-

ропейським Союзом чинності 
секторальних економічних санкцій 
проти Росії, накладених у відпо-
відь на її дії в Україні, свідчить про 
єдність світової спільноти у проти-
стоянні агресії Москви. Про це 23 

червня заявив речник Білого дому 
Джош Ернест.

«Цей крок засвідчує рішучість 
міжнародної спільноти домогтися, 
щоб президент Росії Володимир 
Путін дотримувався елементарних 
міжнародних норм»,– сказав він і 
нагадав, що про необхідність таких 
спільних дій стосовно Росії говорив 
на початку місяця президент США 
Барак Обама під час самміту «ве-
ликої сімки».

Раніше, 22 червня, про те, що 
Сполучені Штати вітають продо-
вження Євросоюзом чинності еко-
номічних санкцій проти Росії, на-
кладених у відповідь на російську 
агресію на Сході України, заявив 
речник Державного департаменту 
США Джон Кербі. Він нагадав, що 
так само, як у ЄС, у США та інших 
країнах «великої сімки» чітко заяв-
ляли, що прямо пов’язують ці санк-
ції з повним виконанням Мінських 
домовленостей.

«Ми сподіваємося, що всі країни 
засудять агресивні дії Росії в Укра-
їні і приєднаються до міжнародної 
спільноти в накладенні санкцій», – 
додав Кербі на брифінгу.

 22 червня, Рада Євросоюзу 
офіційно затвердила продовження 
секторальних економічних санкцій 
проти Росії у відповідь на її деста-
білізаційну роль на Сході України 
до 31 січня 2016 року. Йдеться про 
санкції, що стосуються, зокрема, 
фінансового, енергетичного й обо-
ронного секторів економіки Росії, а 
також товарів подвійного призна-
чення.

Уперше американське важке 
озброєння з›явиться на території 
однієї з країн, що входили у Вар-
шавський договір

АМЕРИКАНСЬКІ ТАНКИ, 
БМП Й АРТИЛЕРІЯ  
В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Міністерство оборони США під-
твердило наміри розмістити 

в Східній Європі важке озброєн-
ня, зокрема танки, бойові маши-
ни піхоти (БМП) і артилерію. За 
словами міністра оборони США 
Ештона Картера, озброєння базу-
ватимуться в Естонії, Литві, Латвії, 
Болгарії, Румунії та Польщі. Кожна 
з цих країн погодилася розмістити 
на своїй території до батальйона 
американських військовиків. На-
діслати важке озброєння НАТО 
попросили Польща й балтійські 
країни, заявивши, що їм потрібна 
техніка, яку можна буде викорис-
товувати на випадок російської 
агресії. 

Росія вже назвала ці плани 
найагресивнішим кроком НАТО 
за останній час і порушенням обі-
цянки альянсу не розширюватися 
на схід. Також невдовзі після ого-

лошення намірів НАТО російський 
президент Володимир Путін за-
явив, що в 2015 році Росія додасть 
понад 40 міжконтинентальних ба-
лістичних ракет до свого ядерного 
арсеналу.

Міністр оборони США Ештон 
Картер у відповідь на заяву Путі-
на заявив, що союзники в НАТО 
готові до поліпшення відносин з 
Москвою, але рішення про це має 
прийняти саме Кремль. «Ми не 
прагнемо холодної війни з Росією, 
не кажучи вже про гарячу. Ми не 
прагнемо зробити Росію нашим 
ворогом. Але не треба сумнівати-
ся в тому, що ми готові захистити 
наших союзників і міжнародні зако-
ни», – сказав Е.Картер.

СПЕЦСЛУЖБИ США 
ПРОСЛУХОВУВАЛИ 

РОЗМОВИ ТРЬОХ 
ФРАНЦУЗЬКИХ 
ПРЕЗИДЕНТІВ

Знаменитий і водночас скан-
дальний сайт WikiLeaks пові-

домив, що американська Агенція 
національної безпеки (NSА) про-
слуховувала розмови принаймні 
трьох французьких президентів. 
Першими заяву WikiLeaks опу-
блікували французьке видан-
ня Liberation та новинний сайт 
Mediapart.

WikiLeaks твердить, що США 
відстежували телефонні дзвінки 
не тільки президентів, а й міні-
стрів, дипломатів та інших фран-
цузьких посадовців. Зокрема, в 
списку був навіть особистий но-
мер мобільного телефона прези-
дента Франції.

Із записів розмов спливають ці-
каві факти: виявляється, що Ніколя 
Саркозі хотів відновити палестин-
сько-ізраїльські мирні переговори 
без участі США, а Франсуа Олланд 
ще в 2012 році говорив з німець-
кою стороною про можливий вихід 
Греції з єврозони.

Представники спецслужб Спо-
лучених Штатів коментувати ситу-
ацію відмовляються.

Президент Франції Франсуа 
Олланд зібрав у середу, 24 черв-
ня, термінове засідання Ради на-
ціональної безпеки й оборони, на 
якому було вирішено звернутися 
за роз’ясненнями до офіційного 
Вашингтона. Після цього Ф.Олланд 
особисто зателефонував Бараку 
Обамі й почув від нього запевнен-
ня, що Сполучені Штати за ним не 
стежать.

СУД ОФІЦІЙНО ОГОЛОСИВ 
СМЕРТНИЙ ВИРОК 

ДЖОХАРУ ЦАРНАЄВУ

Федеральний суд у Бостоні 
офіційно оголосив смертний 

вирок Джохару Царнаєву, якого 
присяжні визнали винним у ви-

бухах на Бостонському марафоні 
2013 року.

Суддя Джордж О’Тул під час 
оголошення вердикту заявив, що 
ніхто не згадає про Царнаєва ні-
чого доброго. Його згадуватимуть 
лише як людину, що навмисно 
«вбила і покалічила невинних лю-
дей».

Перед оголошенням вердикту 
Царнаєв виступив з останнім сло-
вом і вибачився перед постражда-
лими від вибухів. «Якщо ще є якісь 
сумніви, я винен у нападі разом 
з моїм братом», – цитує Царнає-
ва агенція Reuters. «Я прошу ви-
бачення за життя, які я забрав, за 
страждання, які заподіяв, за за-
вдану шкоду, непоправну шкоду», 
– сказав він.

У травні присяжні досягли од-
ностайного рішення, що Царнаєв 
повинен бути страчений. Однак, 
як сказав бостонський професор 
права Роберт Блум, «ймовірність 
того, що його стратять, мінімаль-
на». Апеляції на вирок можуть три-
вати ще багато років.

Жертвами двох вибухів, які, за 
версією слідства, влаштували Джо-
хар Царнаєв і його старший брат 
Тамерлан, стали троє людей, 264 
особи були поранені.

ДОНЬКУ ВІТНІ Г’ЮСТОН 
ПЕРЕВЕЛИ ДО ГОСПІСУ

Доньку покійної знаменитої 
американської співачки Вітні 

Г›юстон Боббі Кристіну Браун пе-
ремістили до госпісу після того, як 
протягом кількох місяців вона пе-
ребувала в комі в шпиталі. 

У січні 22-річну Боббі Крістіну 
Браун знайшли непритомною у 
ванній в її будинку в Атланті.

У заяві сім›ї йдеться, що дівчині 
зробили операцію, але її стан де-
далі погіршується й надій на оду-
жання майже не залишилося.

Вітні Г›юстон померла в готелі 
в Лос-Анджелесі 2012 року. Її тіло 
також знайшли у ванній кімнаті.

ОПОВІДІ ПРО ВІЙНУ  
НА СХОДІ УКРАЇНИ  

ХОЧУТЬ ЕКРАНІЗУВАТИ  
В ГОЛІВУДІ

Оповіді про війну на Сході 
України відомого журналіс-

та Сергія Лойка, який працює в 

газеті Los Angeles Times, хочуть 
екранізувати в Голівуді. Про це 
журналіст розповів на своїй сто-
рінці у Facebook.

Оповідання Лойка Minibus to 
Hell хоче екранізувати одна з ві-
домих голівудських кіностудій, 
яка звернулася до журналіста з 
пропозицією продати права на 
екранізацію.

Лойко також поділився посилан-
ням на репортаж для Los Angeles 
Times, який розповідає про водія 
похоронно-весільного мікроавто-
буса Олександра Косенка, який на 
своєму авті возив групу бійців під 
Піски. Саме ця історія й має лягти 
в основу фільму. «Про результати 
переговорів повідомлю пізніше», – 
написав журналіст.

50 ВІДТІНКІВ СІРОГО  
ВІД ІМЕНІ КРИСТІАНА ГРЕЯ
Еріка Джеймс випустила новий 

роман «Грей» (Grey), в якому 
події її книги «П’ятдесят відтінків 
сірого» описані з точки зору Крис-
тіана Грея. Про це письменниця 
повідомила в своєму Instagram. 

Книга вийшла в день народжен-
ня головного героя – 18 червня. Її 
видано в м’якій обкладинці, а та-
кож в електронному вигляді.

«Грей – складний персонаж 
і читачі завжди були заінтриго-
вані його пристрастями й моти-
вацією, а також його непростим 
минулим. При цьому кожен, хто 
коли-небудь був у стосунках з 
протилежною статтю, знає, що 
в будь-якої історії є дві сторони. 
Це було великим задоволенням – 
повернутися до письменництва, 
до всесвіту Кристіана й Анни», – 
сказала письменниця в заяві, по-
ширеній її видавцем.

Редактор Анна Мессіте, з 
якою співпрацює Еріка Джеймс, 
впевнена, що «перезавантажен-
ня» твору матиме успіх, оскільки 
багато шанувальників «Відтінків» 
прочитають книгу хоча б через 
цікавість.

Книгу «П’ятдесят відтінків сі-
рого» (Fifty Shades of Grey), яка 
мала шалений успіх у читачів, 
було опубліковано в 2011 році. У 
2015-му вийшла екранізація пер-
шої книги циклу, знята кінорежи-
сером Семом Тейлором-Джонсо-
ном.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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МИ – УКРАЇНЦІ

«Казка» – це ориґінальний 
фольклорний балет, ба-

зований на традиційних укра-
їнських легендах та оповідях у 
модерній інтерпретації. Балет, 
який із захопленням сприйма-
ли переповнені зали Австралії 
та Канади. Після північноаме-
риканських гастролей мель-
бурнці знову повертаються 
додому й знову гастролювати-
муть Австралією, в тому числі 
й у тих залах, в яких виступали 
лише кілька місяців тому – на 
численні прохання глядачів, які 
не змогли подивитися «Казки», 
бо не ніколи не знали, що існує 
такий український балет. 

«Зала від оплесків, здавало-
ся, вибухне: і щосили плескали 
в долоні, і тупали ногами, і кри-
чали: «Слава!», «Браво!», «Біс!»...  
Оваціям не було кінця... Публіка 
викликала на «біс» танцюрис-
тів ще і ще. Тільки знаменитий 
український гопак повторювали 
для захоплених глядачів тричі», 
– писала сіднейська преса.

Критики ж назвали поста-
новку «казкою про кохання, про 
щось втрачене й знову здобу-
те». Цю вічну тему молоді су-
часні австралійці подають по-
своєму. Мистецький керівник 
колективу Меланія Моравська-
Дехніч разом з композиторами, 
сценографами, декораторами, 
костюмерами, дизайнерами та 
всією своєю творчою коман-
дою працювали над проектом 
більше року. Меланія Морав-
ська-Дехніч – заслужений діяч 
мистецтв України, викладач 
Австралійської консерваторії 
балету. Вона брала уроки в 
багатьох знаменитих україн-
ських хореографів, танцювала 
в легендарному ансамблі імені 
Вірського, сама давала балетні 
майстер-класи в Австралії та 

інших країнах світу. Зрештою, 
на основі цього багатого досві-
ду й створила власну «балетну 
мову», яка лягла в основу «Каз-
ки». 

Сценарій до ориґінального 
фольклорного балету написав 
Симон Когут. У ньому перепле-
лися мотиви «Лиса Микити» Іва-
на Франка, «Тіней забутих пред-
ків» Михайла Коцюбинського , 
козацьких бувальщин, народних 
переказів про купальську ніч... 
Музику до балету написав ком-
позитор Микола Буць.

«Постановка дала прекрас-
ну нагоду показати традиційні 
українські танці у свіжій формі, 
а фольклорні твори – в такому 
втіленні, в якому їх ще ніколи 
не було поставлено на сцені», 

– каже Меланія Моравська-Дех-
ніч.

«Легенда» – гурт молодий. 
І за життєписом, і за віком 
його учасників. Більшість тан-
цюристів – це молоді українці 
з Мельбурну та Джілонґу, а 
також неукраїнці – любителі 
хореографічного мистецтва 
різного жанру, які захопилися 
українськими танцями. Всього 
– 60 артистів. Саме ця любов 
об’єднала їх у лютому мину-
лого року в один ансамбль. Й 
вони відразу ж з великим енту-
зіазмом почали ширити багату 
українську культуру та звичаї 
через танці, пластику, модер-
не бачення по всій Австралії, 
а тепер – і по цілому світу. За 
зовсім короткий термін (лише 

рік) «Легенда» стала в Австра-
лії одним з найпопулярніших 
українських танцювальних ко-
лективів . Це група молодих 
цілеспрямованих ентузіастів, 
які вже сформувалися як про-
фесійні, енергійні та послідовні 
любителі української культури. 
«Легенду» запрошували ви-
ступати на визначних австра-
лійських фестивалях, таких як 
Piers Festival, Melbourne Fringe 
Festival, White Night Melbourne 
та інших, де вона з гідністю 
представляла найкращі взірці 
українського мистецтва, під-
твердивши своє «легендарне» 
ім’я.

Австралійська «Легенда» 
доводить, що українське про-
фесійне талановите мистецтво 

гідне найкращих концертних 
залів й, гастролюючи Північ-
ною Америкою, прагнутиме 
показати свою «Казку» не лише 
в україномовному середовищі, 
а й на загальноамериканських 
сценах.

Відтак, завершивши надзви-
чайно успішне турне Австралі-
єю, український танцювальний 
гурт «Легенда» з Мельбурну 29 
червня розпочинає великий тур 
Північною Америкою – у Канаді 
та США він представить свою 
унікальну постановку «Казка». 

В Америці він виступить у 
Чикаґо, Вілмінґтоні (поблизу 
Філадельфії), Нью-Йорку та на 
уславленій «Союзівці» в Кер-
гонксоні, на Українському фес-
тивалі.

АВСтРАЛІЙСЬКА «КАЗКА» – 
ЦЕ КАЗКА ПРО НАС

2-9 липня танцювальний гурт «Легенда» з австралійського Мельбурну  
представить у Чикаго, Вілмінґтоні та Нью-Йорку український модерний балет

РОЗКЛАД ВИСТУПІВ 
АНСАМБЛЮ «ЛЕГЕНДА»  

В США
Чикаґо (штат Іллінойс) –  

2 липня, четвер: North Shore 
Center for Performing Arts, 
Skokie

ВілмінґтонФіладельфія 
(штат Пенсильванія) – 7 липня, 
вівторок: Copeland Hall, Grand 
Opera House

НьюЙорк – 9 липня, четвер: 
Skirball Center for the Perform
ing Arts

Квитки можна замовити на 
сайті: www. lehenda.com/kaz
kabookings

Детальніша інформація на 
сайті гурту: www.lehenda.com.au

танцювальний гурт «Легенда»( Австралія)

Фрагменти балету «Казка»
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ФЕСтИВАЛІ

При в’їзді до міста, на Бродвеї, 
нас традиційно зустрічав вели-

чезний яскравий плакат через усю 
вулицю на кшталт тих, якими при-
крашають американські центральні 
магістралі й майдани в найсвятко-
віші дні: «Ukrainian Heritage Festival! 
Вітаємо учасників та гостей україн-
ського фестивалю!» – англійською 
та українською мовами. Отже, ми 
на правильній дорозі.

Ukrainian Heritage Festival у 
Йонкерсі традиційно відбувається 
наприкінці третього тижня червня 
й завершується в День батька. Й 
впродовж ось уже трьох десяти-
літь збирає з усіх околиць Вели-
кого Нью-Йорка тисячі шануваль-
ників української культури, історії, 
мистецтва, традицій, кухні...

 А народилася ця ідея в ентузі-
астів, які впродовж 25 років прово-
дили Український день в місцевому 
Tibetts Brook Park. Насамперед се-
ред членів Управи осередку імені 
30 червня Спілки української молоді 
(СУМ) в Йонкерсі, до складу якої 
входили Роман Глушко, Дмитро 
Мотрук, Михайло Бурчак, доктор 
Орест Козіцький, Мирослав Фута-
ла та Стефан Шульган-молодший, 
якого було обрано першим голо-
вою фестивального комітету. Від-
так, комітет разом з отцем Тарасом 
Голонзкою, парохом місцевої церк-
ви Святого Михаїла, звернулися до 
владики Василя Лостена, який з 
великим піднесенням благословив 
добре починання й пізніше неодно-
разово брав участь у фестивалі.

Добрі зерна впали на благо-
датний грунт, здобрений вірою й 
працею багатьох членів тутешньої 
громади, яким небайдужа доля 
українського слова, української піс-
ні, української думки. Саме тому за 
три десятиліття Yonkers Ukrainian 
Heritage Festival став одним з най-
популярніших на Східному узбе-
режжі Америки. Його статус під-
тверджує не лише довголіття, а й 
неодмінна участь перших осіб та 
високопосадовців міста, штату, кра-
їни, які приходять сюди родинами, 
щоб не лише насолодитися чарів-
ними українськими мелодіями, по-
смакувати нашими варениками, а й 
принагідно засвідчити свою повагу 
й ще раз висловити слова вдячнос-
ті українській громаді Йонкерсу за її 
неоціненний внесок у всеамерикан-
ську культурно-мистецьку мозаїку.

19 червня, в п’ятницю, в уро-
чистому відкритті 30-го фестивалю 
взяли участь три члени міської ради 
Йонкерсу – Кристофер Джонсон, 
Майкл Сабатіно та Джон Ларкін, 
член асамблеї штату Нью-Йорк Ке-
нет Дженкінс, мер Йонкерсу Майкл 
Спано з дружиною Мері Калві. Се-
ред найпочесніших гостей був і ве-
ликий приятель України, невтомний 

відстоюватель інтересів України на 
Капітолійському пагорбі конгрес-
мен Еліот Енґель, який, зокрема 
вважає, що «проти України сьогодні 
ведеться агресивна війна й їй необ-
хідно надати адекватні засоби за-
хисту».

Українську державу на відкрит-
ті фестивалю представляв віце-
консул Генерального консульства 
України в Нью-Йорку Костянтин Во-
рона, також великий приятель укра-
їнства Йонкерсу. До речі, його син 
ходить до тутешнього дитячого са-
дочка «Барвінок», заснованого Світ-
ланою Хмурковською та Петром і 
Оксаною Дудами. 

Фестивальну ходу благосло-
вили владика-емерит Василь 
Лостен та настоятель Української 
католицької церкви Святого Ми-
хаїла отець Кирило Ангелов. 

Цього року, як і попереднього, 
Фестивальний комітет очолюва-
ла Трейсі Куземчак.

«Сьогодні ми відзначаємо 
30-ліття Українського фестивалю 
в Йонкерсі. Й це дуже важлива 
дата, – сказала вона, звертаю-
чись до численних гостей, які 
прийшли минулої п’ятниці на від-
криття фестивалю. – Бо це свя-
то живучості й неповторності не 
лише наших традицій та культур-

них надбань, це свято єднання 
генерацій...» Голова Фестиваль-
ного комітету висловила також 
подяку співспонсорам – Спілці 
української молоді в Йонкерсі та 
її очільнику Михайлові Капітулі й 
парафіянам церкви Св. Михаїла 
та його пароху отцеві Кирилу Ан-
гелову.

Мистецька програма була на-
сиченою й різножанровою. В ній 
взяли участь майже три десятки 
співочих і танцювальних гуртів 
та солістів трьох штатів – Нью-
Йорку, Нью-Джерзі й Конектику-
ту. А також митці з України – ле-
гендарний ансамбль «Ватра».

Організатори свята не прихо-
вували, що гарний настрій, до-
брозичливість, взаєморозуміння 
між людьми, поколіннями, «хви-
лями», народами для них дуже 
важливі. Й намагалися таку ат-
мосферу всіляко підтримати.

Хоча, напевпе, далеко не ко-
жен, хто танцював, співав, смаку-
вав варениками, тішився покуп-
кою, здогадувався, яка копітка й 
настирлива праця стоїть за тим, 
щоб свято вдалося. Підготовка 
до весняного фестивалю роз-
починається ще взимку, відразу 
після Нового року. А вже ближ-
че до червня працює бригада 

тРИ ЗАПОВІтНИХ БАЖАННЯ
19-21 ЧЕРВНЯ В ЙОНКЕРСІ, ЩО НАД ГАДСОН-РІВЕР, ВІДБУВСЯ 30-Й УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Урочисте відкриття 30-го Українського фестивалю в Йонкерсі (зліва направо): члени міської ради Кристофер Джонсон та Майкл Сабатіно, 
член асамблеї штату Нью-Йорк Кенет Дженкінс, член міської ради Джон Ларкін, дружина мера Мері Калві, мер Йонкерсу Майкл Спано, голова 
Фестивального комітету трейсі Куземчак, владика-емерит Василь Лостен, конґресмен Еліот Енґель, о.Кирило Анґелов, віце-консул Генерального 
консульства в Нью-Йорку Костянтин Ворона. Фото Фестивального оргкомітету

Ласкаво просимо на наш фестиваль!
У п’ятницю мистецьку програму традиційно відкрили найменші члени української 
громади Йонкерсу – вихованці дитячого центру «Барвінок». Фото оргкомітету 
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будівельників, шоб підготувати 
сцену, «гдядацький зал», шатра 
для ярмарку. Невтомно трудить-
ся й команда кухарів, аби задо-
вольнити смаки всіх присутніх. 
Найпопулярніша страва на фес-
тивалі, звісна річ, вареники, яких 
треба наліпити руками тисяч 20. 
Для підготовки фестивалю вла-
штовується справжня «толока»: 
допомагають цілими родинами. 
У ці дні тут не існує титулів, звань 
і майнових станів, професорів чи 
директорів, адвокатів чи лікарів... 

На кухні, де подають вареники, 
голубці, капусту – другому най-
популярнішому після концертної 
сцени фестивальному місці – по-
мічаємо панство Козіцьких, Кіцю-
ків, пані Генкель... Це з тих, кого 
знаємо в обличчя... Помічаємо 
Володимира Козіцького, якому 
минулої осені виповнилося 90, 
півстолітт я з яких він очолював 
кредитівку СУМА в Йонкерсі. Зу-
стрічаємося, як старі друзі, обні-
маємося. Пан Козіцький у добро-
му гуморі, хвалиться, що нарешті 
знайшов собі «на пенсії» працю 
– допомагав на фестивалі ліпити 
вареники.

Але більшість з тих доброволь-
ців, які з року в рік жертовно тут 

працюють днями, а то й цілими 
тижнями, широкому загалу невідо-
мі: їх не садовлять у президії, їм не 
вручають подячних грамот, їхні іме-
на не називають у газетах. З року 

в рік, від фестивалю до фестивалю, 
від покоління до покоління вони 
працюють тут заради спільної спра-
ви. Найбільшою винагородою для 
них є те, що фестиваль у Йонкерсі 

живе, що не втихає його гомін, що 
не переривається його пісня. 

Український фестиваль у Йон-
керсі – це не лише урочиста час-
тина з привітальними промовами, 

концертом, це ще й гамірливий 
ярмарок на всі смаки, місце зу-
стрічі колишніх друзів, нагода для 
нових знайомств і, звісно, обмін 
думками про ситуацію в Україні. 
«Перепрошую, що турбую, – під-
ходить до нас незнайомий моло-
дий чоловік у вишиванці. – Але 
хотів би запитати: що ви дума-
єте про відставку Наливайчен-
ка?..» Розговорилися. Мирослав 
Остафійчук з Лонг-Айленда, на 
фестиваль у Йонкерсі приїздить 
вже десять років, разом зі сво-
єю донькою Аріянною, відомою в 
українській громаді виконавицею 
українських пісень. 

Фестиваль був би неможливий 
без спонсорів – медичних, адво-
катських, господарських, фінан-
сових бізнесів та інституцій, серед 
яких своєю щедрістю й відданіс-
тю особливо виділяється креди-
тівка СУМА-Йонкерс. Цього року 
вона подбала навіть про те, щоб 
захистити кожного учасника та 
гостя фестивалю від негоди, об-
дарувавши всіх потребуючих до-
щовиками. Так що парасолька від 
рідної кредитівки – це вже дещо 
застаріла метафора. СУМА-Йон-
керс пропонує надійніший захист.

 І третім найпопулярнішим 
місцем на фестивалі було дитя-
че розважальне містечко – міні 
Дісней-ленд. Уже при виході по-
мічаємо цілу галерею із «золотих» 
рибок, біля яких порядкує дітвора 
разом зі своїми батьками. Рибки 
живі, продаються. Їх можна купи-
ти, й, напевне, попросити, як у тій 
казці, щоб здійснилися три запо-
вітних три бажання.

– А бажання задумав? – допи-
туємося, жартуючи, в юного коза-
ка-майже парубка, який облюбо-
вує собі найкращу рибку.

– Задумав, – відразу відгуку-
ється він. 

– І яке перше?
– Перше?.. Першого не скажу, 

– утаємничено усміхається він.
– А друге?
– Друге? Ну, мабуть, щоб на-

ступного року не було на фести-
валі дощу... Бо торік теж був...

Про третє ми навіть не запиту-
вали. Бо в усіх українців світу, які 
пам’ятають чиїх батьків вони діти, 
воно спільне – болісне, але єди-
не: щоб не було в Україні війни і 
щоб вона завжди була вільною.

Катерина Кіндрась, 
Валентин Лабунський

Йонкерс (штат Нью-Йорк)
Фото «НГ»

отець Кирило Анґелов (другий ліворуч) з активними помічниками-парафіянами церкви Святого Михаїла, під 
покровом якої три десятиліття поспіль відбувається фестиваль Кредитівка СУМА-Йонкерс захистить від будь-якої негоди

За роки проведення фестивалю в Йонкерсі виросли цілі покоління українців Америки

На фестивалі в Йонкерсі було все: український дух, доброзичливе товариство, смачні вареники і навіть 
«золоті» рибки
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Дзеркало сонце
Минула ніч, і сонце білогриве  
Несе на тросі огненному день,  
І блискітки, швидкі та метушливі,  
Стрибають на асфальті де-не-де.
Мовчать каштани, стомлені і мляві,  
Та ось під них, у царство тишини,  
Ввірвалися чорняві і біляві,  
Блакитноокі дочки і сини.
І вже каштанам ніколи дрімати,  
І сонце не надивиться згори  
На їх носи, рум’яні і кирпаті,  
На витівки, на ігри дітвори.
І небо теплотою глибиніє,  
І радість наливається в серця –  
Сміються, бігають, пустують, мріють  
Малесенькі замурзані сонця. 

Василь Симоненко
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Ми знали й не раз писали 
про те, що Америка по-

мережена багатьма «пояса-
ми»: Біблійним, Пшеничним, 
Кукурудзяним, Чорним... Навіть 
«Поясом борщу». Але про те, 
що існує ще й Іржавий пояс, 
довідалися лише тоді, коли 
старшокласникам школи, в якій 
навчався наш син, запропону-
вали поїхати на місяць з хрис-
тиянською доброчинною місією 
до штатів Теннесі та Кентакі до-
помагати будувати житла там-
тешнім бідним мешканцям.

– Але чому їм діти, нехай і 
старшокласники, мають бу-
дувати житло, та ще й без-
платно?! – дивувалися ми, 
усвідомлюючи, що йдеться ж 
бо не про Уганду чи Гану, а 
наймогутнішу й найбагатшу 
супердержаву світу. 

– Ну, як ви не розумієте, – 
сердився син, – тому що вони 
– бідні!

 – Але чому вони бідні?! – все 
одно не могли зрозуміти ми. 

– Тому що живуть в Іржаво-
му поясі, – пояснював син.

– У якому-якому?
– Іржавому...
Так ми дізналися, що  аме-

риканський Іржавий пояс – це 
не метафора. Наприклад, в 
окрузі Овслі (штат Кентакі), 
за офіційними даними пере-
пису населення 2010 року, 
42 відсотки населення живе 
за межею бідності. Не тому, 
що половина мешканців цієї 
місцини – ледарі, п’яниці та 
наркомани (хоча є чимало й 
таких). Майже половина насе-
лення Овслі – безробітні. Без-
робітними їх зробив занепад  
деревообробної й вугільної 
промисловасті, на яких ще ро-
ків тридцять-сорок тому спеці-
алізувався їхній регіон.

Щоб побачити на власні 
очі, як виглядає найбідніше 
американське село, треба по-
їхати в Апалачі: в деяких райо-
нах штату Кентакі бідняків до 
45 відсотків. Важко повірити, 
що це також Сполучені Штати 
Америки. Виживають ці люди 
завдяки полюванню й дер-
жавній соціальній допомозі. 
До кінця 1990-х років основні 
засоби для існування давали 
їм праця на копальнях та в тю-
тюновопереробних фабриках. 
Але фабрики закрили, а тютю-
нові плантації різко скоротили 
– через антитютюнову кампа-
нію, високі податки й дедалі 
меншу кількість курців.

Американський Іржавий пояс 
іржавий у буквальному розу-
мінні. У перші американські дні 
доля занесла нас до Пенсиль-
ванії, на околицю Пітсбурга, де 
самітньо жив один старенький 
іммігрант з Білої Церкви, що під 
Києвом. Почувши, що ми при-
їхали з його рідних країв, він 
запросив погостювати в нього 
кілька днів. У нього був гарний 
гостинний дім, просторе обі-
йстя, великий город, який спа-
дав аж до самої ріки, на березі 
якої вдалині виднівся незрозу-
мілий непорушний об’єкт, дуже 
схожий на будівельний кран. 
Неопізнаний об’єкт настільки 
інтригував, що одного дня ми 
все-таки не втрималися й за-
питали господаря, що це таке. 
З’ясувалося, установка для ви-
добутку нафти. Приватна, яка 
також належить нашому земля-
кові. Але оскільки нафти в над-
рах його володінь вже давно 

немає, як і в усьому довколиш-
ньому Пітсбургу, такі «машини», 
що поіржавіли від часу, служать 
тепер опудалом для відляку-
вання горобців і ворон.

Західні Пенсильванія, Огайо, 
Індіана, Мічиган, Міннесота, Іл-
лінойс, центральний Нью-Йорк, 
південні вугледобувні регіони 

Апалачів – територію, яку охо-
плює Іржавий пояс, справді 
роз’їдає іржа. Іржею покриті 
терикони колись  суперпри-
буткових шахт, іржею боввані-
ють труби колись гігантських 
сталеливарних комбінатів, які 
не встигали виконувати замов-
лення на поставки гігантських 

опор для мостів, рейок для за-
лізниць, сталевих конструкцій 
для розв’язок на автомобільних 
шляхах...  

Термін «Іржавий пояс» 
з’явився наприкінці 1970-х ро-
ків, коли з колись багатих і 
квітучих регіонів почався відтік 
населення, спровокований ма-

совим безробіттям. А безро-
біття, в свою чергу, закриттям 
заводів, фабрик, транспортних 
компаній. А закриття  бізнесів 
спровокувало зростання зло-
чинності...

Іржавий пояс колись був Ін-
дустріальним, який виник на 
початку промислової револю-
ції, утворюючи регіон, що вигід-
но поєднує природні ресурси 
з  розгалуженою транспортною 
інфраструктурою. Поклади ву-
гілля розроблялися в південній 
частині штатів Західна Вірджи-
нія, Теннесі, Кентакі, Західній 
Пенсильванії. Вантажі можна 
було перевозити каналами на 
східне узбережжя США й у ба-
сейн Великих американських 
озер. Пітсбург, Гері, Баффало, 
Клівленд, Ангставн пережи-
вали золоту еру розвитку ста-
леливарної індустрії. Пізніше 
перевезення пришвидшилися 
завдяки залізничному тран-
спорту, який також переживав 
тоді бум в Америці.

У 1989 році Майкл Мур, 
автор резонансного фільму 
«Фаренгейт 9/11”, зняв фільм 
«Роджер і я»  про свій рідний 
Флінт, що в штаті Мічиган. 
Сумний фільм. Тому що він про 
вмирання міста. Картина отри-
мала низку американських та 
міжнародних кінопремій і стала 
однією з найуспішніших в істо-
рії кінематографії. Але Флінту 
це не допомогло... 

Заснований в 1812 році 
Флінт за п’ятдесят років пере-
творився на каретну столицю 
Америки, замінивши з часом 
кінні екіпажі на розкішні залізні 
коні-«самоходи». 

ВІД штАтУ ДО штАтУ

Залізничні мости в регіоні Іржавого поясу нагадують переправи під час бойових дій

Детройт, немов після Апокаліпсису, поволі руйнується, осипається, заростає бур’яном і хащами

Наша довідка: Іржавий пояс Америки (Rust Belt), відомий також як  Індустріальний, – части
на Середнього Заходу та Східного узбережжя США, де з початку промислової революції й до 
1970х років було сконцентровано сталеливарне виробництво та інші галузі важкої промисло
вості.

Географічно включає центральну частину штату НьюЙорк, регіони на захід від нього в шта
тах Пенсильванія, Огайо, Індіана, Мічиган, частково Міннесоти, Іллінойса, до західного бере
га озера Мічиган. Центром Іржавого поясу вважають узбережжя озера Ері – четвертого за 
площею серед Великих американських озер. На півдні пояс простягається вугледобувними 
копальнями в Апалачах.

ІРЖАВИЙ ПОЯС 
АМЕРИКИ
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У 1904 році місцевий підпри-

ємець Вільям Дюран купив у 
сусідньому Детройті щойно на-
роджену компанію Buick Motor, 
яка через чотири роки стала 
найбільшим в США виробником 
автомобілів і дала Флінту нове 
прізвисько – Buick City. Тоді ж, у 
1908 році, Вільям Дюран засну-
вав корпорацію General Motors 
зі штаб-квартирою в рідному 
місті, а трохи пізніше разом з 
Луїсом Шевроле побудував у 
тому ж Флінті заводи Chevrolet. 
У роки Великої депресії підпри-
ємець втратив свої набутки, 
але під кінець Другої світової 
війни знову розбагатів, пере-
важно за рахунок випуску вій-
ськових автомобілів, танків та 
іншої військової техніки.

Розквіт міста, яке стало вті-
ленням «американської мрії», 
тривав ще років двадцять.

General Motors була родона-
чальником гнучкого масового 
виробництва, запропонувавши 
покупцеві моделі на всі випадки 
життя й на будь-який гаманець.

Корпорація забезпечувала 
мешканців добре оплачуваною 
працею – на заводах компанії, 
яка випускала «бьюїки», працю-
вало більше 80 тисяч праців-
ників, які були щасливими, що 
живуть в такому розкішному 
місті. Кінотеатри, ресторани, 
супермаркети, ярмарки, клу-
би... Життя вирувало... Одначе 
в 1970-ті й роки, що прийшли 
вслід за ними, Флінт спіткала 
доля всього Середнього За-
ходу – з Індустріального пояса 
Америки він поступово почав 
перетворюватися на пояс Іржа-
вий. 

Околиці Детройту, де  колись 
розташовувалися могутні авто-
мобільні корпорації-вершителі 
американської індустріальної 
слави, слави технічно найбільш 
розвиненої країни світу, пере-
творилися на цвинтар іржавих 
конструкцій. Цвинтар поіржа-
вілих  ілюзій, на якому не за-
лишилося місця для «могил». 
«Мотор-сіті», «Мотор-тавн», 
«Місто чемпіонів» – ці евфеміз-
ми Детройта виникли всереди-
ні ХХ століття. У 1950-ті  воно 
було 5-м за кількістю населен-
ня, в 2010-му -18-м.  

...Наприкінці ХVII століття, 
пропливаючи рікою Детройт 
на кораблі «Ле Гріффон», ка-
толицький священик з Фран-
ції Луїс Геннепін записав у 
нотатник, що північний берег 
річки є ідеальним місцем для 
поселення. Там же в 1701 
році французький офіцер Ан-
туан де Ламот де-Каділлак 
разом з 51 канадійцем фран-
цузького походження заснував 
поселення, яке назвав «Форт 
Пончартрейн дю Детройт» 
(франц. Fort Ponchartrain du 
Detroit) на честь міністра вій-
ськово-морських сил Франції 
часів короля Луї XIV. Потому 
Франція виділила безкоштовні 
землі, щоб привабити людей 
до Детройту, населення яко-
го в 1765 році збільшилося до 
800 осіб, що дозволило місту 
стати найбільшим поселенням 
на шляху від Монреалю до Но-
вого Орлеану.

...Щоб побачити зруйнова-
не війною місто, американцю 
не треба їхати на Донбас. До-
статньо побувати в сучасному 
Детройті. Колишній «локомотив 
економіки», «арсенал демокра-
тії» схожий сьогодні на цвинтар 
полишених наспіх осель, серед 
яких чимало й таких, які буду-
валися не на одне життя, а для 
того, щоб у них зростали й ви-
ховувалися цілі покоління. Пей-
заж дописують мертві труби 
заводів, вибиті вікна висотних 
офісів, хащі, якими поросли ко-
лись затишні парки... Здається, 
що бачиш фільм про планету 
після Апокаліпсису – мертве 
місто без людей, яке поволі 
руйнується, іржавіючи, осипа-
ючись і заростаючи бур’яном 
і хащами. Такий краєвид охо-
плює більш як третину міс-
та. Таке враження, що містом 
пронісся ураган, знищивши всі 
шляхи доступу до нього. Тут 
справді пройшлося торнадо, 
але економічне. Рецесія вдари-
ла по Детройту так, що тисячі 
власників будинків через втра-
ту праці не змогли виплачувати 
позички й були змушені виїхати 
звідси. Банки, не маючи мож-
ливості реставрувати їх, ви-
ставили на продаж. У Детройті 
сьогодні можна купити дім за 
500 доларів. Але біда, що в 
тому домі не можна жити. І в 
домі, і в місті. 

Анатомія цього вмирання 
така. Успішний в 1950-ті роки 
Детройт був на верхівці слави. 
Все в ньому оберталося до-
вкола автомобільної індустрії, 
яка після Другої світової війни 
переживала неймовірний бум 
і збирала вершки стрімкого 
економічного зростання як у 
США, так і в інших країнах сві-
ту. Спад розпочався, коли на 
американський ринок прийшов 
японський автомобілевиробник. 
Місцеві виробники недооцінили 
небезпеки й виявилися недо-
статньо гнучкими, не готовими  
модернізовувати свою галузь 
швидше, ніж їхні прудкі азійські 
конкуренти. 

Оливи у вогонь додали соці-
альні проблеми – Детройт став 
тим містом, на яке лавиною ри-
нули з південних штатів мігран-
ти, переважно афроамерикан-
ського походження, й, як це було 
вже не раз в американській ре-
альності, почали витісняти  ко-
рінних детройтців-європейців на 
околиці. Цей процес увійшов в 
американську історію ХХ століт-
тя під назвою White Flight («біла 
втеча»). І хоча Детройт був не 
єдиним великим американ-
ським містом, яке зіткнулося 
з такою проблемою, він став  
єдиним, де «біла втеча» набула 
лавинних масштабів. Нові при-
йшлі мешканці, що заселялися 
помешкання у престижних цен-
тральних районах, через низку 
проблем й персональну бід-
ність, зокрема, не мали змоги 
утримати їх у такому порядку, як 
попередені власники. Місто на 
очах розвалювалося.

У 1990-ті роки з централь-
ного Детройту почали масово 
тікати всі, хто доробився до  
статусу середнього класу, не-

залежно від кольору шкіри й 
розрізу очей. Зрештою, в місті 
залишилися лише ті, кому було 
нікуди тікати. 

Глобальна економічна криза 
2008 року стала для міста ви-
роком. Детройт оголосив про 
своє банкрутство. Колишня 
столиця американського авто-
мобілебудування, стомившись 
боротися  з перманентними 
фінансовими, економічними й 
соціальними кризами, подала 
заявку на оформлення її офі-
ційного підтвердження про не-
спроможність жити, працювати 
й функціонувати далі.

Світовий центр автомобі-
лебудування сьогодні став 
квінтесенцію всіх помилок й 
прорахунків  американської 
економічної моделі. Причини 
цієї катастрофи  антиглобаліс-
ти шукають у другій половині 
ХХ століття, коли було підписа-
но  Північноамериканську угоду 
про вільну торгівлю (NAFTA). 
Це серйозно підірвало авто-
мобілебудування в США, тому 
що американським компаніям 
довелося виводити промисло-
ві потужності за кордон, щоб 
втримати конкурентноспро-
можність і отримати дешеву 
робочу силу. Збільшення де-
фіциту торгівельного балансу 
в абсолютних показниках і від-
носного валового внутрішнього 
продукту призвело до систе-
матичного падіння міжнарод-
ної інвестиційної позиції США. 
Через експорт сталі утворився 
дефіцит торгівельного балансу 
Америки з Китаєм, Японією, 
Тайванем та Південною Коре-
єю. В результаті скорочення 
зайнятості міського населення, 
безлюдніли центральні частини 
багатьох великих міст.

Багато хто вважає, що регіон 
міг би виграти від переходу до 
виробництва сучасних палив-
них елементів та інших висо-
котехнологічних виробництв на 
основі нано-, біо– та інформа-
ційних технологій. Є губерна-
тори, які вірять, що постінду-
стріальну іржу можна очистити. 
Треба почати з найпростішого 
– очистити свої двори, вули-
ці, міста від щоденного сміття, 
бруду й шкідливих відходів. 
Наприклад, існує ідея перетво-
рення Флінта на великий сту-
дентський центр. Для цього 
історичну споруду банку пере-
обладнали під помешкання для 
студентів місцевого університе-
ту. Для багатьох це знаменує 
відродження...

Люди почнуть повертатися, 
вірять оптимісти. Почуття ма-
лої батьківщини – найсильніше. 
Люди завжди хочуть поверну-
тися туди, де їм колись було 
добре, де вони були щасли-
вими. І це правда. Бо й нам з 
роками хочеться сісти на літак і 
полетіти туди, де ми прийшли в 
цей світ, де зробили перші кро-
ки по землі, де побачили й по-
чули цей дивовижний світ в усій 
його красі, створений Творцем 
не для Іржавих поясів, а для по-
ясів Веселкових, Бузкових, Ка-
линових...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Це все, що залишилося від колишнього автомобільного гіганта 

Подорожуючи Іржавим поясом, можна зустріти місця, в яких важко 
повірити, що це –  також Америка

Через такі «пам’ятки» цей регіон в Апалачах і назвали Іржавим поясом

Аби хоч якось пристосувати колись могутні індустріальні гіганти до 
потреб сьогоднішнього дня, на цьому колишньому металургійному 
комбінаті в місті Бетлегем (штат Пенсильванія) відкрили казіно
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Центр Української Культури в Гантері 
Music and Art Center of Greene County

Grazhda Concert Hall, Rt. 23A in Jewett, NY 12442 

тАРАС ЧУБАЙ

НАтАЛЯ ХОМА
ОЛЕГ КРИСА

ПАВЛО ГІНтОВ

В
О

Л
ОДИМИР ВИННИЦЬКИ

Й

ПРОГРАМА НА ЛІТО-2015
Saturday 

July 11

Memorial Concert for pianist tatiana Chekina. Violinist Oleh Krysa, cellist Natalia 
Khoma and pianist Volodymyr Vynnytsky will perform works by Bach, Chopin, Brahms 

and Sonevytsky 

Saturday 
July 18

Chamber trio – violinist anna rabinova, cellist Natalia Khoma 
and Pianist Volodymyr Vynnytsky. all Beethoven program 

Saturday
July 25

Piano recital of Pavlo Gintov, first prize winner of takamatsu International 
Piano Competition in Japan. Works by Chopin, Beethoven and revutsky

MONday
July 31

thru 
July 27

a five-day course on traditional Petrykivka folk decorative paintings. Open 
to adults and children over 10 years of age. Instructor: halyna Nazarenko. 

Fee:$75. Please register before July 15, by calling Melasia Serbay
at 518-263-4670 or on e-mail: Melanieserbay@yahoo.com 

MONday 
July 27 
thru J
uly 30

Pysanky – ukrainian Easter Eggs. learn how to make traditional ukrainian pysanky using 
beeswax, stylus and color dyes. the 4-day session is for beginners as well as for more 
advanced participants. Instructor: tBa. Open for adults and children over 10 years of 
age. Fee-$75.00. deadline for registration– July 15. Call Melasia Servay at 518-283-4670 

or e-mail Melanieserbay@yahoo.com

MONday 
July 27

thru 
auGuSt 7

two-week singing course in ukrainian traditional folk songs. the course is open to 
children four to ten years of age. Instructor: anna Bachynsky. Fee: $75 for one week. 

Please register before July 15 by calling Melasia Serbay at 518-263-4670 
or e-mail:Melanieserbay@yahoo.com

Saturday 
auGuSt 1

Zoya rozhok, soprano from Kyiv, ukraine will sing opera arias and songs by donizetti, Puccini, 
Verdi, Shamo, Bilash, Kos-anatolsky and others. Volodymyr Vynnytaky will be at the piano.

MONday 
auGuSt 3 

thru 
auGuSt 7

a five-session course in the arts of making traditional bead-strung necklaces (gerdany). 
the course is open to adults and children over 10 years of age. Instructor: lesia lasii. 
Fee: $75.00 Please register before July 15, by calling Melasia Serbay at 518-263-4670  

or e-mail: Melanieserbay@yahoo.com

MONday 
auG 3 
thru 

auG 7

Embroidery, this five-session course is for beginning and advanced students. Participants will 
learn the basic stiches as well as little known stitches and cu-out work. Open to adults and 
children 10 years of age. Instructor: lubov Wolynets; fee-75.00 Please register by July 15.  

Call Melasia Serbay at 518-263-4670 or e-mail: Melanieserbay@yahoo.com 

Saturday 
auG 08

Children’s Concert. Songs, recitations by participants of the two-week 
children’s course in ukrainian folk singing. 7 p.m. all tickets-$5.00

Saturday 
auG 22 

2015

Fund-raising Concert. Chamber ensemble – Marta Krechkovsky, violin; randolph 
Kelly, viola, Natalia Khoma,cello; Volodymyr Vynnytsky, piano. Program includes 

works by Brahms, Beethoven and Piazzolla. all tickets: $35.00

Saturday 
auG 29, 

2015

Concert by taras Chubay, a ukrainian rock singer, poet, musician and leader of the 
popular rock band «Plach Ieremii» (Jeremia’s Cry) he will perform songs to verses written  

by ukrainian poets and his own. 

Concert starts at 8 p.m. at Grazhda Concert Hall, Rt. 23A in Jewett, N.Y 12442
Tickets: general admission – $20.00; Senior citizes – $15.00; Members – $12.00

Архітектурний об’єкт «Ґражда» становить частину Церкви Св.Івана Хрестителя і служить місцем 
літньої серії концертів при Центрі української культури в Гантері. Музичну серію під назвою 
«Music and Art Center of Greene County» засновано в 1983 році композитором і музикознавцем 
д-ром Ігорем Соневицьким, а з 2003 року вона щоліта відбувається під проводом відомого піаніста 
Володимира Винницького – як музичного керівника. За ці роки «Music and Art Center of Greene 

County» здобула визнання одного з кращих фестивалів класичної музики штату Нью-Йорк.

Детальнішу інформацію можна отримати за адресою: «Music and Art Center of Greene County», 
P.O. Box 20, Jewett, NY 12442, за телефоном: (518) 989-6479 (від 1 липня до 4 вересня)  

або на сайтах: www.grazhdamusicandart.org info@grazhdamusicandart.org
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