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 МІХЕЇЛ СААКАшВІЛІ: «УКРАЇНУ 
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ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО ЧИКАГО: 
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48-Й ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ У СТЕМФОРДІ

48-th  Annual Connecticut Ukrainian Day Festival
195 Glenbrook Rd., Stamford CT 06902

Sponsored by the Connecticut State Ukrainian Day Committee

13 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ

У ПРОГРАМІ: 
11:00 год. ранку – Служба Божа
2:15 год. по полудні – концерт 
5:00-8:00 год. вечора – забава з гуртом«Галичани»

 9 Pontifical Divine Liturgy
 9 Exciting and lively Program of Ukrainian Songs & Dances.
 9Visit the Diocesan Museum and Research Center
 9Dancing following Program

 • Free and Ample Parking
 • Pyrohy, Holubci, Kovbasa 

& other Picnic Style Foods. 
Many Vendors of Ukrainian 
Articles,  Ceramics, Jewelry, 
Records, Crafts and more.
Please bring your own 
lawn chairs and blankets.

DONATION: Advanced Sale: $5 (12 yr. old and over) 
TICKETS purchased at Gate: $10.

Додаткова інформація за телефоном:  
(203) 269-5909

Або на сайті: www.ct-ukrainian-festival.com
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11 вересня минає 14 років  з дня 
трагедії, яка ввійшла в світову 

історію й пам’ять мільйонів людей 
планети як 9/11. Лише через 14 
років після трагедії в США опри-
люднили світлини перших 24 годин 
у Білому домі після терористичної 
атаки на Всесвітній торгівельний 
центр (ВТЦ) у Нью-Йорку. На них 
можна побачити реакцію головних 
осіб держави на криваву трагедію. 
Більше 350 фотографій тодішньої 
адміністрації Джорджа Буша-мо-
лодшого було представлено гро-
мадськості в рамках Закону про 
свободу інформації.

Головні особи держави перебу-
вають у аварійному оперативному 
центрі Білого дому. На знімках мож-
на побачити зосереджених і розгу-
блених віце-президента США Діка 
Чейні та його дружину, самого пре-
зидента Джорджа Буша-молодшого 
та першу леді Лору Буш, радницю 
президента з питань національної 
безпеки Кондолізу Райс і «прочита-
ти» думки на їхніх обличчях.

З часом ми дізнаватимемося де-
далі більше й більше подробиць про 
теракт 11 вересня 2001 року, які 
водночас і множитимуть запитання. 
Беззаперечним залишається єдине 
– чотирнадцять років тому в Аме-
риці сталася трагедія, яка назавжди 
змінила плин життя мільйонів лю-
дей у всьому світі. Газета The Daily 
Telegraph зібрала факти, які дозво-
ляють краще зрозуміти й гостріше 
відчути жах тієї трагедії, символом 
якої стали дві цифри – 9/11.

1. 3051 дитина внаслідок трагіч-
них подій 11 вересня втратила бать-
ків.

2. Протягом кількох тижнів після 
теракту вживання алкоголю в Нью-
Йорку зросло на 25 відсотків, тютю-
ну – на 10 відсотків, марихуани – на 
3,2 відсотка, а відвідування церков, 
молитовних домів і синагог – на 20 
відсотків.

3. Загальна вартість творів мис-
тецтва, втрачених в результаті те-
ракту, перевищує 100 млн.доларів.

4. Одним з невідомих героїв 
цього дня стала собака-поводир, 
лабрадор Roselle, яка вивела свого 
сліпого господаря Майкла Гінгсона 
з 78-го поверху Північної вежі.

5. Пожежникам знадобилося 100 
днів, щоб погасити всі осередки по-

жеж, викликані атакою на Всесвітній 
торгівельний центр у Нью-Йорку.

6. Лише 291 тіло було знайдено 
не розділеним на фрагменти.

7. Всього рятувальникам дове-
лося просіяти понад 1 млн. тонн 
уламків конструкцій і сміття в по-
шуках останків і предметів, що на-
лежали жертвам теракту. Таким чи-
ном було знайдено 437 годинників 
й 144 обручки.

8. За три години до атаки на ВТЦ, 
в Прінстонському університеті сис-
тема, названа генератором випад-
кових подій, видала повідомлення 
про можливість масштабної ката-
строфи.

9. Секція будівлі Пентагону, в яку 
влучив викрадений терористами 
літак, незадовго до атаки була ре-
конструйована. Тоді було укріплено 
стіни та вікна будівлі. Деякі вікна не-
далеко від зони удару залишилися 
неушкодженими.

10. Чотири найпопулярніші запи-
ти в пошуковій системі Google в тиж-
день, коли стався теракт, виглядали 
таким чином (у порядку спадання): 
Nostradamus, CNN, The World Trade 
Center, Osama bin Laden.

11. У 2001 році бестселлером 
в Америці був роман під назвою 
«Осквернення: Антихрист сходить на 
трон» написаний Тімом Ла Геємом і 
Джеррі Дженкінсом.

12. Коли лідер групи терористів 
Мухамед Атта проходив уранці 11 
вересня контроль на летовищі Бос-
тона, на його ім’я зреагувала інфор-
маційна система безпеки й багаж 
терориста в літак не потрапив.

13. Сотні пам’яток, флагштоків і 
розп’ять по всьому світу зроблено з 
металу, взятого на місці теракту. Зо-
крема, з металу Північної вежі ство-
рено монумент в місті Падуя (Італія).

14. За тиждень до теракту осо-
бовий склад службовців системи 
оборони повітряного простору США 
проводив навчання, під час яких офі-
цери відпрацьовували ситуацію захо-
плення терористами чотирьох літаків. 
Ще один раунд тренувань було за-
плановано на ранок 11 вересня.

15. За півроку до теракту оренд-
ний договір строком на 99 років на 
будівлі ВТЦ було викуплено за 3,2 
млрд. доларів забудовною фірмою 
Ларрі Сільверстайна.

16. Кількість жертв терористич-
ної атаки 11 вересня становить 2996 

особи. До цього списку було зара-
ховано також Джеррі Борга, бухгал-
тера й за сумісництвом актора, який 
помер в 2010 році від захворювання 
легенів, причиною якого став пил від 
руїн ВТЦ.

17. П’ятеро терористів жили й го-
тувалися до захоплення літаків без-
посередньо напередодні теракту в 
мотелі, розташованому поблизу На-
ціонального агентства з безпеки.

18. «Чорні ящики» літака, що врі-
зався в будівлю Пентагону, було 
знайдено 12 вересня 2001 року. Як 
повідомив пізніше міністр оборони 
США Дональд Рамсфельд, дані го-
лосового запису з одного «чорного 
ящика» розшифрувати не вдалося. 
Вважається, що це єдиний випа-
док за 40 років, коли із записуючого 
пристрою з носового відсіку літака 
не вдалося вилучити інформацію.

19. Під час обвалу веж ВТЦ було 
знищено крамницю, де продавали 
Коран і була молитовна кімната для 
мусульманів.

20. Джон Патрик О’Ніл, спеціаль-
ний агент ФБР, який розслідував 
першу терористичну атаку на ВТЦ у 
1993 році й діяльність Аль-Каїди, по-
кинув службу через розбіжності з ке-
рівництвом. Пізніше він обійняв поса-
ду начальника служби безпеки ВТЦ, 
де загинув 11 вересня 2001 року.

Серед жертв теракту було 12 
осіб, які народилися на території 
України або були пов’язані з нею ге-
нетично: Іван Скала та Олег Венгер-
чук народилися в США, але були си-
нами українських іммігрантів, Олена 
Белеловська (Київ), емігрувала до 
США в 1993 році; Олександр Бра-
гінський (Одеса), емігрував до США 
в 1979 році; Марина Геруберг (Оде-
са), емігрувала до США в 1984 році; 
Геннадій Боярський (Львів), емігру-
вав до США в 1978 році; Юрій Му-
чинський (Київ), емігрував до США 
в 1994 році; Володимир Савінкін 
(Одеса), емігрував до США в 1996 
році; Борис Халіф (Одеса), емігру-
вав до США в 1979 році; Людмила 
Ксідо (Одеса), емігрувала до США в 
1979 році; Ігор Зукерман (Київ), емі-
грував до США в 1992 році; Тетяна 
Бакалінська (Біла Церква), емігрува-
ла до США в 1994 році.

ПідготувалаЛеся Клокун
Спеціально  

для «Нової газети»

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Америка в очікуванні візиту до США Папи Римського 

Франциска. Понтифік відвідає американські терени з 
22 по 27 вересня, побувавши у Вашингтоні, Нью-Йорку 
та Філадельфії. Заплановані зустрічі Його Святості з 
президентом США Бараком Обамою, виступ у Конгресі, 
на Генеральній Асамблеї ООН, відвідини й проведення 
служб Божих у катедральних соборах, на місці, де до 
терористичної атаки 11 вересня 2001 року стояли в 
Нью-Йорку вежі-близнюки Всесвітнього торгівельного 
центру, участь у фестивалі родин у Філадельфії та ін. 
Папа, однак, не обмежиться протокольними заходами. 
Головним для нього в цій поїздці будуть зустрічі з 
простими людьми, які живуть і чинять за Словом 
Божим, а тому в цей тривожний, непрогнозований час 
потребують слів стіхи від Святого Отця. Адже сьогодні 
Америка й світ переживають не найкращі часи.

Недавнє рішення Верховного суду США про дозвіл 
гомосексуалістам брати шлюб на всій території 
Америки, роз’яснення Святого Престолу, що протягом 
так званого Ювілейного року прощатиметься гріх 
аборту вносять смуту в середовищі віруючих. Люди, 
які живуть за словом Божим, хочуть знати, де правда, 
як виховувати своїх дітей, які змалку бачуть і чують, 
що бути гомосексуалістом – це не гріх, що робити 
аборт – це гріх, але його можуть відпустити. Як у такій 
атмосфері виховати справді побожними своїх дітей?

Зутрічаючись з президентом Обамою, 
американськими конгресменами й сенаторами 
та учасниками Генеральної Асамблеї ООН, Папа 
Франциск, який вважається одним з найбільших 
моральних авторитетів людства, поставить перед 
ними запитання, які стали викликами для нинішнього 
покоління землян: як узгодити мораль з розгулом 
гомосексуалізму, як врятувати нашу планету від 
катастрофи, що насувається у вигляді глобального 
потепління, як зупинити кровопролиття на Близькому 
й Середньому Сході та в Україні, що робити із 
сотнями тисяч втікачів, які рятують своє власне 
життя і життя своїх родин від смерті? Відповіді на ці 
запитання, які призначатимуться для Папи Римського, 
будуть зовсім не такі, які лунають щодня для простих 
смертних з екранів телевізорів. Разом із сильними світу 
цього Папа спробує знайти розв’язки багатьох пекучих 
проблем сьогодення, а тому візит Папи до США багато 
оглядачів називають доленосним.

Не є таємницею, що з Папою разом з іншими 
владиками зустрінуться й деякі єпископи Української 
греко-католицької церкви. Вкрай важливо донести до 
Папи, що в особі Путіна та його вкрай мілітаризованої 
й агресивної Росії світ зіткнувся з новою імперією зла 
(так колись називав СРСР Рональд Рейган). Відомо, що 
тодішній (у часи Рейгана) Папа Іван Павло ІІ став одним 
з могильників тієї страхітливої імперії. Світ чекає, що 
подібну місісю відіграє й нинішній Понтифік, поховавши 
зло в Росії й навернувши її на шлях, яким ідуть у своє 
завтра всі цивілізовані народи.

Для цього у Папи немає дивізій, але в нього є набагато 
сильніша зброя. І тут доцільно згадати епізод з життя 
Сталіна. Коли одного разу Молотов згадав про Ватикан, 
Сталін запитав: «А скільки у Папи Римського дивізій?».  
Папські «дивізії» – це більше 1 мільярда віруючих 
католиків й 1 мільйон священиків. Але головна його 
зброя – це Слово Боже, яке не стріляє й не вбиває, але 
змінює на краще наш жорстокий і тривожний світ до 
невпізнанності..

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський – 

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ

9/11: АМЕРИКА ПАМ’ЯТАЄ
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За традицією, першими 28 
вересня з трибуни Гене-

ральної Асамблеї виступлять 
президенти Бразилії та Сполу-
чених Штатів. Перед початком 
загальних дебатів Генеральний 
секретар ООН представить 
державам-членам свою щоріч-
ну доповідь про діяльність Ор-
ганізації Об’єднаних Націй. Хоч 
навряд чи ця доповідь буде 
кому-небудь цікава. Позаяк 

усім давно зрозуміло, що між-
народна організація, створена 
державами-переможцями в 
Другій світовій війні, давно ста-
ла наскрізь забюрократизова-
ною, нікчемною конторою, яка 
не здатна розв’язати будь-якої 
загальносвітової проблеми і 
під дахом якої знайшли за-
тишний прихисток тисячі таких 
самих ні на що не здатних бю-
рократів. Вони отримують со-
лідну платню, розносять папір-
ці з кабінета в кабінет і ні за що 
не відповідають. Їхній головний 
начальник, колишній міністр 
закордонних справ Південної 
Кореї Пан Гі Мун також абсо-
лютно імпотентний політик, 
який користується всіма бла-
гами й привілеями своєї поса-
ди, але нічогісінько не робить, 
щоб бодай якось реформувати 
цю заскорузлу, наскрізь про-
іржавілу конструкцію, зляпану 
за лекалами Йосипа Сталіна, 
якому в Ялті в далекому 1945 
році боялися щось заперечи-
ти Франклін Рузвельт і Вінстон 
Черчіль.

Саме Сталін наполіг на 
сумнозвісному праві вето для 
СРСР, США, Великої Британії, 
Франції й Китаю. Після того, 
як СРСР розпався, це право 
успадкувала Росія. Тепер, коли 
держава з таким правом ста-
ла державою-агресором, яка 
розтоптала міжнародне пра-
во і передусім право держав 
на суверенітет і непорушність 
кордонів, ООН вже вкотре за-
йшла в глухий кут. Жалюгідний 
чоловічок Віталій Чуркін, який 
розмовляє англійською мовою 
зі страхітливим акцентом і яко-
го Путін послав до Нью-Йорка 
захищати інтереси держави-
агресора, одним підняттям 
руки заблокував створення 
Міжнародного трибуналу для 
розгляду кричущого злочину 
– знищення над Донеччиною 
російськими зенітниками па-
сажирського літака Малайзій-
ських авіаліній з 298 особа-
ми на борту. Тепер всі, кому 
Чуркін продемонстрував, як 
працює право по-сталінськи, 
сподіваються, що створити та-
кий трибунал вдасться з допо-
могою Генеральної Асамблеї 

ООН. Хоч сподівання ці схо-
жі на сподівання Рузвельта й 
Черчіля, які віддаючи Сталіну 
на заклання народи Східної 
Європи, вірили, що він з часом 
стане більш демократичним.

Аби не допустити перебі-
гу подій, за якого передусім 
державам, найбільше грома-
дян яких загинуло над До-
неччиною, вдасться добити-
ся створення Міжнародного 
трибуналу для розслідування 
трагедії й покарання винних, 
до Нью-Йорка летить сам Пу-
тін. Це все одно, якби в розпал 
Другої світової війни на поді-
бне зібрання з’явився Адольф 
Гітлер. Його борзописці з усіх 
сил стараються нині, аби шеф 
видав у стінах нью-йоркської 
штаб-квартири ООН гідний 
спіч. І їхній шеф готовий це 
зробити. Брехати, дивлячись 
людям прямо у вічі, перекручу-
вати факти, називати біле чор-
ним і навпаки, йому не звика-
ти. Дається взнаки гебешний 
вишкіл. Він брехав й сіяв зло 
все своє погане життя.

Аби Путін відчув, що між-
народне співтовариство не 
дозволить йому й далі чини-
ти розбій, аби він відчув, що 
Україна у війні з російським 
агресором не одна, що за нею 
стоїть не тільки 20-мільйон-
не закордонне українство, а й 
весь цивілізований світ, укра-
їнські громадські організації 
Великого Нью-Йорка готують-
ся до «теплої» зустрічі з ним. 
Треба зробити так, щоб цей 
нащадок Сталіна відчув, що він 
залишився біля розбитих но-
чов, що з ним лише кілька від-
даних холуїв, які відробляють 
свої юдині срібняки. Наближа-
ється той час, коли цього ши-
зофренічного диктатора відцу-
рається й власний народ, який 
зрозуміє, куди він їх усіх завів.

Немає сумнівів, що під час 
стандартних виступів у ве-
ликому залі засідань у штаб-
квартирі ООН лунатимуть у 
ці вересневі дні й заклики до 
реформування ООН. Але одні 
заклики нічому не зарадять, 
позаяк вони лунали (й не один 
раз) й раніше. Пам’ятається, 
як одна з попередніх держсе-

кретарів США М.Олбрайт ска-
зала про ООН: «Слон має ро-
бити гімнастику». Потрібна дія. 
Необхідно, аби кілька впливо-
вих держав ініціювали відстав-
ку Пан Гі Муна. Це сколихнуло 
б цю заіржавілу машину. На-
ступним кроком, якби цей не 
допоміг, могло бути ініціюван-
ня розпуску ООН і заснування 
на його базі нової міжнародної 
організації, створеної на аб-
солютно інших принципах, які 
не дозволяють деяким обра-
ним державам бути водночас 
і агресорами, і володарями 
жаданого права вето, яке, як 
з’ясувалося, дає індульгенцію 
на кривавий розбій і захоплен-
ня чужих територій без остра-
ху, що за це доведеться відпо-
відати.

Напередодні загальнополі-
тичної дискусії з 25 по 27 ве-
ресня в Генеральній Асамб-
леї ООН відбудеться Самміт 
зі сталого розвитку на період 
після 2015 року. В попере-
дньому списку ораторів вказа-
но, що 27 вересня, в неділю, 
на самміті виступатимуть в 
числі інших президенти Росій-
ської Федерації й України. Що 
говоритимуть вони світові? В 
чому переконуватимуть? Пу-
тін, як завжди, займатиметься 
словесною еквілібристикою, 
обвинувачуючи в усіх злочинах 
проти людства й людяності 
Вашингтон і Київ, а Порошен-
ко апелюватиме до міжнарод-
ної спільноти, маючи на руках 
достовірні факти й про збитий 
росіянами пасажирський літак, 
і про участь російської армії у 
війні на Донбасі, і про прагнен-
ня кремлівського диктатора 
змінити правила гри на планеті 
на користь сильних. Але зем-
ляни вже жили за цими пра-
вилами й повертатися в стра-
хітливе минуле не захочуть, 
як не пнувся б із себе Путін і 
як не намагався б переконати 
планету, що він – білий і пух-
настий, а клята Америка хоче 
всіма командувати.

Провести ювілейну сесію 
ООН у ключі тихенького діало-
гу з банальними, максимально 
причісаними висновками цьо-
го разу не вдасться. Планету 

тіпає від потрясінь. Сотні тисяч 
людей кидають рідні місця й 
пішки тікають до благополуч-
ної Європи, аби врятуватися 
від смерті. Це виклик насам-
перед ООН, яка виявилася 
безпорадною і перед ІДІЛ, і 
перед сирійським диктатором 
Башаром аль-Асадом, який 
труїв власний народ хімічною 
зброєю, і, тим більше, перед 
кривавим кремлівським дикта-
тором Путіним, який сьогодні 
вже посилає свої війська «на-
водити порядок» у тій же бага-
тостраждальній Сирії.

Не оминути на ювілейній 
сесії ООН і обговорення про-
блеми глобального потеплін-
ня, яке загрожує знищити все 
живе на Землі. Біда стукає 
сьогодні в кожну домівку, а 
багатії, які заробили на за-
брудненні довкілля мільярди 
доларів, продовжують викида-
ти в атмосферу мільярди кубо-
метрів так званих парникових 
газів – головних винуватців 
глобального потепління.

Помічники Пан Гі Муна на-
передодні сесії роздають чис-
ленні інтерв’ю й хвалькувато 
заявляють, що днями в стінах 
головної штаб-квартири ООН в 
Нью-Йорку збереться рекорд-
на кількість глав держав і уря-
дів. Директор відділу у справах 
Генасамблеї й Економічної та 
Соціальної Ради Іон Ботнару 
заявив, що на самміт з’їдуться 
193(!) очільника держав і уря-
дів.

«Документ, який вони ухва-
люватимуть,– сказав він,–  
буде новим глобальним поряд-
ком денним в галузі розвитку 
на наступні 15 років. Найголо-
вніше, що цей документ буде 
дуже детальним. Там 169 пунк-
тів, котрі кожна країна повинна 
виконати протягом наступних 
15 років. Там 17 цілей, все 
дуже детально розписано, в 
тому числі й сумма грошей – 
трильйон американських дола-
рів, необхідних для того, щоб 
все це виконати».

Цікаво, чи є бодай один на-
ївний політик, який  вірить цій 
маячні. Адже весь попередній 
досвід існування ООН свідчить, 
що ця інституція дуже хутко 

поглинає будь-які суми і дуже 
мало видає на-гора бодай 
якісь результати. Більше того, 
під парасолькою ООН знайшли 
прихисток напівбожевільні про-
екти, коєфіцінт корисної дії від 
впровадження яких навіть не 
нуль, а від’ємна одиниця. Там 
метушаться одержимі манією 
величі нікчеми, які використо-
вують авторитет ООН для ре-
алізації своїх хворобливих ам-
біцій. Заглибившись один раз 
у численні проекти цієї інститу-
ції, з жахом для себе констату-
вав: та це ж божевілля!

Отой трильйон розметуть по 
своїх гаманцях оті тисячі чоло-
віків і жінок, які безустану пе-
реносять папірці з одного кабі-
нету до іншого. Вони підуть на 
платню вищим чинам ООН, на 
платню тим, які виїздять у зони 
конфліктів і, нічого не зробив-
ши, швидко звідти поверта-
ються в комфортні Нью-Йорк 
чи Женеву.

Потрібна нова сила, новий 
рух, який змінив би устале-
ний хаос на нашій планеті. Бо 
далі так жити не можна. Інак-
ше люди почнуть винищува-
ти один одного мільйонами, 
а путіни й асади пустять в хід 
страхітливу зброю масового 
знищення – термоядерну, хі-
мічну, біологічну... Щоб цього 
не сталося, слід не говорити, 
а бодай щось робити. Поки що 
надій, що ювілейна сесія Гена-
самблеї ООН започаткує таку 
традицію, дуже мало. Бо на 
авансцені ті самі люди, які не 
вміють працювати так, як того 
вимагають сьогоднішні реалії. 
За роки комфортного існуван-
ня в хмарочосі над Істер-рівер 
вони звикли тільки імітувати 
бурхливу діяльність. А сьогодні 
цього вже недостатньо. Настав 
час не промов і заяв, а дій. І 
було б добре, якби 70-та юві-
лейна сесія Генасамблеї ООН 
стала останньою говорильнею. 
І народила свого наступника, 
який не балакатиме, а бодай 
щось робитиме. Інакше нового 
ювілею всесвітньої говорильні 
можемо й не дочекатися.

тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»     

70-ТА ЮВІЛЕЙНА ВСЕСВІТНЯ ГОВОРИЛЬНЯ
15 вересня в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку офіційно відкриється ювілейна 70-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні загальні  

дебати в цьому році розпочнуться в середу, 28 вересня,  й триватимуть до 3 жовтня. Напередодні відбудеться Самміт зі сталого розвитку
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ТУРЕЧЧИНА: СПАЛАХ  
АНТИКУРДСЬКИХ НАСТРОЇВ

У Туреччині атакували офіси 
прокурдської Народно-де-

мократичної партії. За повідо-
мленнями місцевих ЗМІ, напа-
ди сталися у 126 регіональних 
партійних осередках. У натовпі 
нападників була присутня сим-
воліка турецьких націоналістів.

Спалах антикурдських на-
строїв у Туреччині спричинив 
недільний напад курдських бо-
йовиків на турецьких військо-
виків неподалік кордону з Іра-
ком та Іраном, жертвами якого 
стали щонайменше 16 осіб.

У відповідь прем‘єр-міністр 
Туреччини Ахмет Давутоглу по-
обіцяв «будь-якою ціною» очис-
тити від курдських угрупувань 

усі гірські райони, де перехову-
ються повстанці. Турецькі вій-
ськово-повітряні сили завдали 
вже більше десятка ударів по 

позиціях бойовиків Робітничної 
партії Курдистану – політич-
ної організації, утвореної  27 
листопада 1978 року як марк-
систсько-ленінська (з маоїст-
ським ухилом) підпільна група, 
головною метою діяльності якої 
є, втім, створення незалежної 
держави Курдистан.

Критики президента Туреч-
чини Реджепа Таїпа Ердогана 
звинувачують його в тому, що 
він навмисно провокує на-
сильство, аби відвернути ви-
борців від підтримки прокурд-
ської Народно-демократичної 
партії, яка вперше в історії уві-
йшла до парламенту та пере-
хідного уряду Туреччини. 

РЕКОРД БРИТАНСЬКОЇ КОРОЛЕВИ
У середу, 9 вересня,  виповни-

лося 63 роки й 7 місяців, як 
королева Великої Британії Єли-
завета ІІ сіла на трон. Таким чи-
ном, вона побила рекорд своєї 
прабабці, королеви Вікторії.

Щоб дати вам, шановні чи-
тачі, відчути солідність цього 
терміну, наведемо кілька фак-
тів.

Коли Єлизавета стала ко-
ролевою, Радянським Союзом 
керував диктатор Йосип Ста-
лін, а прем’єром Великої Бри-
танії був Вінстон Черчіль.

За цей час у Сполучено-
му Королівстві змінилося з 
десяток прем‘єр-міністрів. 
Останній, Дейвид Камерон, 
ще навіть не народився, коли 
Єлизавета вже вдягнула ко-
рону.

За час її правління змінило-
ся 12 американських прези-

дентів, 7 римських пап. У Італії 
голова уряду змінювався за 
цей час понад 40 (!) разів.

Втім, Єлизавета не абсо-
лютна рекордсменка світу 
серед монархів. Народжений 
1899 року Нгвеньяма Собу-
за, став королем Свазіленду 
у віці 4 місяців і правив 82 
роки.

Людовік XIV, який правив 
Францією 72 роки, до 1715 

року, прийняв корону в 4-річ-
ному віці.

Єлизавета ІІ стала короле-
вою Великої Британії в 25 ро-
ків, в той час, як Вікторія – у 
18.

За матеріалами 
 зарубіжної преси

підготував Хома Мусієнко
Фото Reuters

ПОТІК МІҐРАНТІВ ДО КРАЇН ЄС НЕ ЗМЕНшУЄТЬСЯ

Потік мі́ рантів до країн Єв-
росоюзу б‘є всі рекорди. За 

даними агенції ООН з питань 
біженців, у понеділок, 7 верес-
ня, рекордна кількість утікачів – 
7 тисяч – перетнула кордон між 
Грецією та Республікою Маке-
донія. Тим часом, у Греції ста-
ном на 7 вересня налічувалося 
ще 30 тисяч мі́ рантів.

Наступна країна мі́ рації че-
рез Балкани – Сербія. Транзитні 
країни намагаються забезпе-
чити якомога швидший проїзд 
утікачів до заможніших країн 
Європи.

Головна адміністративна пе-
решкода виникає на кордоні з 
Угорщиною, першою країною 
Шенгенської зони. Біля містечка 
Роске сотні прибульців змушені 
ночувати просто неба в очіку-

ванні реєстрації й розподілу до 
притулків.

Затримку мі́ рантів на угор-
ському кордоні пов‘язують з 
браком тимчасових притулків та 
автобусів для транспортування 
мі́ рантів. Мі́ ранти ж, які праг-
нуть дістатися Німеччини або 
Австрії, пішки, без будь-яких 
дозволів, прориваючи кордони 

поліції, лишають тимчасові та-
бори й тікають у напрямку омрі-
яних країн. Зафіксовані сутички 
між ними та угорською поліцією. 
Ситуація ускладнилася з огляду 
на зниження температури пові-
тря вночі до 8 градусів за Цель-
сієм.

Агенція ООН з питань бі-
женців закликала Євросоюз 

гарантувати поселення утікачів 
із Сирії. Мовляв, населення ЄС 
становить півмільярда й при-
йняти 350 тисяч осіб не має 
бути проблемою. Суспільні ж 
настрої в країні, які потерпають 
від напливу мі́ рантів з країн Аф-
рики та Азії, дедалі менш толе-
рантні до непроханих гостей, які 
ламають усталені норми життя 

в країнах ЄС. Не погоджується 
з планами Єврокомісії розподі-
лити мі́ рантів між різними краї-
нами ЄС за квотним принципом 
і кілька урядів країн Євросоюзу, 
зокрема уряд Угорщини. У свою 
чергу, Німеччина, куди прямує 
більшість шукачів притулку, за-
кликала інші країни Європи при-
йняти якомога більше мі́ рантів.

ЧИ ВПОРАЄТЬСЯ СВІТ  
З ГЛОБАЛЬНИМ ПОТЕПЛІННЯМ?

Представники 60 країн зі-
бралися 6-7 вересня в Па-

рижі, аби підготувати один з 
наймасштабніших міжнарод-
них заходів цього року – кон-
ференцію ООН з кліматичних 
змін, що запланована на гру-
день. Метою конференції є 
домогтися згоди майже 200 
держав світу на оновлення 
нинішньої рамкової Конвенції 
з кліматичних змін.

Проблема стає нагаль-
ною: деякі країни вже відчу-
вають безпосередню загрозу 
від глобального потеплін-
ня, отже, діяти треба невід-
кладно. На цьому наголосив 
міністр закордонних справ 
Франції Лоран Фабіус: «Якщо 
температура й далі підвищу-
ватиметься, то це стосувати-
меться вже не сотень тисяч, 
а сотень мільйонів людей. Я 
переконаний, що всі присут-
ні тут мають спільне завдан-
ня – мобілізувати зусилля і 
в грудні досягти визначного 
результату в Парижі.»

Мета учасників конференції 
– не допустити глобального 
потепління більш як на 2 гра-

дуси за Цельсієм. Основним 
каменем спотикання на кон-
ференції може стати позиція 
країн, що розвиваються. Деякі 
з них відмовляються брати на 
себе додаткові зобов‘язання 
щодо захисту довкілля без фі-
нансових компенсацій з боку 
розвинених країн.

Глобальне потепління 
може бути настільки ж згуб-
ним для планети, як і війна із 
застосуванням зброї масо-
вого знищення, попереджає 
лорд Роберт Мей, президент 
Королівського наукового то-
вариства Великої Британії. 
Своє звернення лорд Мей 
адресував учасникам зібран-
ня в Парижі.

«Глобальне потепління 
може призвести до таких на-
слідків, як підйом рівня світо-
вого океану і в зв’язку з цим 
зменшення кількості прісної 
води на планеті, а також ви-
кликати повені, посухи та 
урагани, які здатні завдати 
не менше шкоди, ніж зброя 
масового ураження», – наго-
лошується у зверненні лорда 
Р.Мея.

Наплив мі´рантів з Африки та Азії до країн Євросоюзу знищує усталені норми життя цих країн

Підготовка до грудневої конференції ооН з кліматичних змін 
в Парижі розглядається світовим співтовариством як одна з 
найнагальніших справ сьогодення

Курдські бойовики в горах 
Курдистану

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ стала монархом, який найдовше 
править об’єднаним Королівством протягом усієї його історії
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Минулі вихідні пройшли під 
знаком першого публічного 

конфлікту губернатора Одещини 
Міхеїла Саакашвілі та прем’єр-
міністра України Арсенія Яценюка. 
М.Саакашвілі в інтерв’ю прези-
дентському «5-му каналу» звинува-
тив А. Яценюка в потуранні олігар-
хам і відсутності реформ. Яценюк 
парирував удар, заявивши, що 
звинувачення «брехливі», але до-
дав, що вони працюють в одній 
команді.

М.Саакашвілі послав новий 
«удар», звинувативши  в спеціаль-
ному відеозверненні уряд у коруп-
ції загалом та на Одеській митниці 
зокрема. До понеділка, 7 вересня, 
уряд нібито виконав усі вимоги 
Саакашвілі, і той навіть похвалив 
Яценюка. 

Тим часом ще 1 вересня на 
сайті президента запустили пети-
цію з вимогою призначити Міхеїла 
Саакашвілі прем’єр-міністром. За 
неї вже підписались 23 тисячі при 
25 необхідних, аби її розглянув 
Президент. Хоча публічно Петро 
Порошенко і Міхеїл Саакашвілі 
заперечують такий сценарій, екс-
перти не виключають його ближ-
че до кінця року. Пропонуємо 
увазі наших читачів скандальне 
інтерв’ю екс-президента Грузії й 
нинішнього губернатора Одещи-
ни Міхеїла Саакашвілі, яке він дав 
«5-му каналу».

*   *   *
– Ви щойно з Національної 

ради реформ, наскільки мені 
відомо. Але не всі реформи ви-
кликають однакову підтримку 
суспільства. Сьогодні представ-
ляли податкову реформу, але 
цього ж тижня сталася трагічна 
подія, яка супроводжувала кон-
ституційну реформу. Загинули 
люди, невідомий, точніше, ві-
домий вже чоловік кинув грана-
ту. Невідомо, якими наслідками 
обернеться це в політичному 
житті – розвалом коаліції, мож-
ливо, й багатьма іншими. Чи 
вважаєте ви, що реформи та-
кою ціною потрібні для підтрим-
ки України Заходом?

– Почнемо з того, що я не вва-
жаю, що те, що сталося перед 
Верховною Радою, мало прямий 
стосунок до того, що відбулося в 
сесійній залі. Воно насправді мало 
стосунок до того, що загалом від-
бувається в тій залі. Що ж до про-
екту децентралізації, то я думаю, 
що вона важлива для всієї Укра-
їни, бо Україна має велику євро-
пейську традицію Магдебурзького 
права, самоврядних міст. Якщо 
рішення ухвалюватимуть на міс-
цевому рівні, а не просто в яки-
хось кабінетних центрах, в цьому 
я бачу позитивний бік. Звісно, такі 
речі потрібно було більше обго-
ворювати, більше роз’яснювати. 
Думаю, що більшість людей вза-
галі в деталях не розібралися. Я 
сподіваюся, що хоча б депутати 
увійшли в усі деталі, але загалом, 
звісно, проблема в країні є. І ця 
проблема проявилася в цей тра-
гічний день. Це був день атаки 
на суспільний лад, на державні 
інституції, на народ України, я в 
цьому абсолютно впевнений. Але 
проблема в тому, що ті інститути, 
які повинні забезпечувати нашу 
безпеку, жодної функції не вико-
нали адекватно. В Україні немає 
жодного функціонуючого спецна-
зу для таких випадків. Це вели-
ка країна. Коли шість осіб, шість 
якихось людей озброєних в Мука-

чевому вийшли й сказали, що ми 
не розійдемося, – не знайшлося 
жодного спецназу в Україні, який 
туди поїхав би й навів порядок.

Це лише симптоми тієї кризи, 
в якій ми нині перебуваємо. В 
Україні немає адекватних спецна-
зів для таких випадків. Звісно, є 
спецназ для інших випадків, вони 
справді дуже героїчні, війна їх ви-
школила. Але вони абсолютно 
непридатні для таких протисто-
янь. Національна гвардія – це не 
та структура, яка повинна була 
стояти під Радою. Це просто від 
безриб’я. І наша нова поліція, яка 
викликає загальне захоплення, 
також не покликана на такі речі 
реагувати. Тут повинні чітко функ-
ціонувати державні інституції. Те, 
що в нас сьогодні абсолютно від-
сутнє. Я сказав про це на Наці-
ональній раді реформ. У нас па-
раліч державних інституцій, у нас 
параліч багатьох частин влади. І 
коли ви кажете, що всі говорять 
про реформу, але насправді де-
централізація дуже важлива ре-

форма, я вважаю, вона в історич-
ному плані багато доброго може 
принести, якщо її правильно 
провести. Але в цілому весь цей 
час ми тільки чуємо розмови про 
реформи, але не бачили жодних 
реальних реформ.

Я в Україні майже два роки 
після Майдану й не бачив жодних 
справжніх реформ. Я бачив лише 
багато мімікрії стосовно реформ, 
а конкретно – тільки реформу по-
ліції. Та й те, ми ж розуміємо, ми 
називаємо її реформою поліції, 
але говоримо про маленьку час-
тину служб правопорядку, тому 
що всі інші – вони так само, як і 
раніше, корумповані. Ми ввели 
нову патрульну поліцію, через два 
дні зловили голову старої міліції 
міста, який поки що має набагато 
більше влади, ніж ця реформова-
на патрульна поліція. Але загалом 
ми говоримо про параліч держав-
них рішень. Рішення не ухвалю-
ються, в тому числі рішення сто-
совно реформ. Ми чуємо багато, 
що треба зробити, але я не можу 

назвати реформами те, що уряд 
робить після Майдану. Я чув бага-
то разів від Арсенія Яценюка, при-
пустімо, що тарифи підвищилися. 
Я не називаю це реформами. Це 
наслідки економічної кризи, це 
наслідки того, що відбувається в 
країні. 

От ми були в Одесі на Інфок-
сводоканалі. Є такий Злочевський 
(прізвище повністю збігається з 
його діями), український олігарх-
утікач, набагато багатший, ніж всі 
ми, звичайні громадяни, разом 
узяті. Він за рахунок тарифу Ін-
фоксводоканалу побудував собі 
величезний маєток-віллу, де на ці 
ж вкрадені в народу гроші поста-
вив дуже дорогі античні статуї. У 
нього два басейни, один заповне-
ний золотими рибками. І це вхо-
дить до тарифу? І коли наш уряд 
розповідає мені, що тарифи по-
трібно підвищувати, я запитую: а 
чому статуї Злочевського повинні 
оплачувати ті люди, які платять ці 
тарифи? Тому, звісно, такі дії уря-
ду не називаються реформою. Ми 
нині реально стикнулися з реаль-
ністю й зрозуміли, що не можемо 
більше так жити, в України більше 
немає грошей це покривати. 

Справжні ж реформи – це сис-
тема, коли змінюється структура 
управління країною, коли відбу-
вається закриття корупційних ям. 
Я не тільки не бачив закриття ко-
рупційних ям, за останній місяць 
на моїх очах відбувалося роз-
ширення багатьох з них. На моїх 
очах корупція набула нових форм 
і, можливо, перемістилася з низь-
кого рівня, де вона завжди була 
дуже добре вкорінена, на інший, 
вищий рівень. І на митниці нині 
ситуація гірша, ніж за часів Януко-
вича та Юри Єнакієвського.

– У чому причина такої ситу-
ації?

– Це дві речі: корисливі інтер-
еси олігархів, які, на жаль, контр-
олюють український уряд, це не 
мої слова...

– тільки уряд?
– Уряд в першу чергу, бо 

уряд керує країною. Я з цим 
стикаюся щодня. Я поїхав пра-
цювати до Одеси, тому що це 
дуже важливий для майбутньої 
Української держави регіон. Там 
дуже неоднозначна, неординар-
на ситуація. Я нікого не лякати-
му, тому що часто лякали, але 
ситуація складна. Я хотів би го-
ворити про реформи, як ми на-
лагодили роботу митниці, як по-
вністю побороли корупцію, як ми 
побудуємо нові дороги і так далі. 
Замість цього, про що я пови-
нен говорити? Я говорю щодня 
про саботаж не від Росії, яка за-
цікавлена дуже, щоб у нас щодо 
мене був саботаж або щодо 
цього регіону, бо вони хочуть 
його підірвати. Не з боку яки-
хось місцевих кланів, які досить 
поширені, але навряд чи змогли 
б мені перешкодити. Ми гово-
римо про саботаж центральних 
урядових установ. На митниці 
що відбувається? З одного боку, 
повний розбрід і хаос. У нас є 
Одеська митниця. Якісь два де-
путати прийшли, цього нещас-
ного голову митниці схопили, 
змусили перед телекамерами 
написати заяву – і він написав. 
У нас немає держапарату, у нас 
немає чиновників з почуттям 
гідності. У нього немає почут-
тя гідності, на нього накричали 
і він втік... Чому в нього немає 
почуття гідності? Тому що його 
змушують скеровувати грошові 
потоки в потрібному напрямку. 
Хто змушує скеровувати? Керів-
ництво, яке контролює Держав-
на фіскальна служба (ДФС). 

МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ: 
«ОЛІГАРХИ ДУШАТЬ 

УКРАЇНУ»

Губернатор одеської області Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі зі своєю родиною на вулицях одеси
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Хто контролює ДФС? Не про-

сто голова ДФС. ДФС контр-
олюють ще й інші люди, люди з 
колишнього оточення Януковича, 
контролює Хомутинник, контро-
лює Романенко, який був за Яну-
ковича призначений. Ми всі гово-
римо, Насіров, хто такий Насіров?

– Новий голова Державної 
фіскальної служби, це людина 
Петра Порошенка.

– Таких насірових штук десять 
ще поміняють, і все одно там си-
дітимуть Хомутинник і Романенко. 
Ми говоримо про систему, яка 
глибоко вкорінилася і яка тіньова. 
Ми можемо говорити про міністра 
економіки Абромавічуса – тала-
новита людина, дуже порядна. 
Він був у мене, я провів нараду 
громадської Комісії з контролю 
держпідприємств. І він каже при 
всіх , що уряд захищає інтереси 
олігархів, які душать Україну. І ми, 
міністри, нічого не можемо зроби-
ти. Потім я з ним поговорив. Він 
вже місяць з гаком – після нашої 
наради в Одесі, після того, як ми 
дали йому цю рекомендацію, – 
намагається звільнити керівників 
двох держпідприємств. Вони не 
тільки не звільняються, вони навіть 
не відповідають на листи міністра, 
який є їхнім прямим начальником. 
Що це за держпідприємства? Це 
з тих держпідприємств, які мину-
лого року завдали збитків Україні 
на 110 мільярдів гривень. Тобто 
забрали ці гроші з кишень пенсі-
онерів, вчителів, кожного з нас... 
Так от, вони не звільняються.

– Гаразд, а до чого тут олі-
гархи? У нас є міністр внутріш-
ніх справ, у нас є голова СБУ, у 
нас є прем’єр, Президент, вони 
піддаються впливу олігархів?

– За цими сферами є «смотря-
щі»...

– то навіщо нам тоді прем’єр, 
Президент, голова СБУ, генпро-
курор і так далі?

– Я впевнений, що якщо гро-
мадянин або депутат, я не знаю, 
Мартиненко, я взагалі його не 
знаю, якби він їм натякнув – на-
пишіть заяву, то вони втекли б 
звідти. Тому що Мартиненко, як 
і всі, впевнений, що над ними 
стоїть тіньовий начальник, а не 
міністр. І коли ми говоримо, що, 
хіба Мартиненко відповідальний 
перед громадськістю? Звісно, ні. 
Хомутинник – більшість людей не 
знають, хто це такий. Я сам ді-
знався, хто він тільки тепер, коли 
мені сказали: всі питання вирішу-
вати з Хомутинником. Я взагалі не 
знаю, як він виглядає. І коли ми 
говоримо, що Лікарчук, який був 
головою української митниці, ви-
ступив і сказав, що так, за вказів-
кою з центру (це Кабмін, щоб ми 
розуміли, а не якісь там іноплане-
тяни) були різні тарифи введені. 
Як тільки стало відомо, що 50% 
з отриманих на Одеській митниці 
коштів піде на будівництво дороги 
Одеса-Рені, моментально в руч-
ному режимі підвищили тарифи 
на Одеській митниці й знизили на 
інших, щоб грошові потоки йшли 
туди, куди слід, а не на будівни-
цтво якихось доріг. Це цей Лікар-
чук, голова української митниці, 
зробив...

– Слухайте, ну до чого тут Лі-
карчук? обговорюємо якихось 
дрібних людей...

– Як до чого? До того. Він не 
дрібний, він голова української 
митниці, величезної країни. Піс-
ля того, як він, нарешті, сказав 
правду, сказав, що все контр-
олюють знову люди Януковича, 
знову якийсь Хомутинник, куди 
його сьогодні перевели зранку? 
Його не зняли, йому нічого не 

пред’явили, його призначили... 
заступником голови Державної 
фіскальної служби, який курирує 
директорів санаторіїв. І ця свисто-
пляска триває. Це вам кричущий, 
приголомшливий приклад...

– Але є ж люди, які несуть 
політичну відповідальність за 
цю свистопляску, про яку ви 
говорите? У вас обласна й місь-
ка ради – це колишні регіона-
ли. Ви відмовилися очолювати 
список УДАру й «Солідарності» 
на виборах. У вас знову буде 
така ж більшість в обласній і 
міській радах. Ви будете один? 
одеську область віддали на від-
куп колишнім регіоналам. Як ви 
збираєтеся робити реформи в 
такому болоті?

– Справа зовсім не в тому, 
що буде в облраді в Одесі. Хоча 
я сподіваюся, що там люди зро-
блять правильний вибір, але аб-
солютно справа не в цьому. До 
Одеси цього року приїхало в два 
з чимось разів більше відпочи-
ваючих, ніж торік. Нам потрібне 
велике летовище. Ми знаємо, 
що ця система повністю контр-
олювалася одним олігархом за 
допомогою його компанії. І там 
він призначив представника 
своєї компанії Антонюка голо-
вою Державіаслужби України. 
Всі пам›ятають мої розборки з 
ними, я туди пішов, я його зло-
вив на гарячому, що він реально 
лобіював інтереси однієї компанії 
на шкоду всім іншим. А значить 
українським пасажирам, які зму-
шені платити 200, 300, 500 дола-
рів, щоб дістатися до Одеси, куди 
треба 50 доларів, щоб коштував 
квиток. Отже, ми його вигнали, 
президент його вигнав. Після 
цього я подзвонив через два дні у 
«Віззейр» – це головний лоукост, 
який до цього олігархи витурили, 
витіснили з ринку різними меха-
нізмами Так от, за три дні, як він 
повинен був приїхати, цей суб’єкт, 
цей Антонюк, заявився знову, сів 
у кабінет і провів електронну на-
раду. Учора до прем’єр-міністра 
звернувся міністр інфраструкту-
ри з проханням розглянути їхній 
звіт, де все розписано, що по-
рушив Антонюк. Прем›єр-міністр 
відмовився його розглядати під 
надуманим приводом, що заступ-
ник міністра, який підписував звіт, 
мовляв, неуповноважена особа. 
Так, вибачте, я хочу запитати: з 
яких інтересів виходить пан Яце-
нюк – Коломойського чи десят-
ків мільйонів пасажирів України? 
Все дуже просто. Вчора Яценюк 
ухвалив рішення на користь Коло-
мойського. Так, як він регулярно 
ухвалював рішення на користь 
Ахметова, на користь інших олі-
гархів. Це відбувається на наших 
очах. Коли ми говоримо: цей мі-
ністр, той міністр, з-за кордону 
запросимо… Прокиньтеся, люди, 
реально контролюють уряд Укра-

їни всі ці олігархічні клубки (після 
цього інтерв’ю голову Державіас-
лужби України Дениса Антонюка 
остаточно було звільнено з поса-
ди – ред.)

– Я правильно зрозуміла, що 
ви готові замість Яценюка очо-
лити уряд?

– Ні!
– Чому ні, сьогодні це го-

ловна новина. Є електронна 
петиція, з тим щоб ви стали 
прем’єром.

– Я не збираюся ставати 
прем’єр-міністром України.

– Чому?
– Це посада не для мене. 

Але я хочу, щоб прем’єр-міністр 
України діяв в інтересах народу 
України, а не Коломойського, Ах-

метова чи будь-якогось іншого 
олігарха. Мені все одно, хто ці 
прізвища. Сьогодні він і всі інші 
говорили: судді не ухвалюють 
рішення. Кому вони казки роз-
повідають? Суддя – це малень-
ка-маленька частинка айсберга. 
Всі рішення приймаються або 
саботуються всередині й навко-
ло уряду. Сьогодні, наприклад, 
ми представили шістнадцять но-
вих голів районних адміністрацій; 
ми їх відбирали дуже ретельно, 
там є дуже багато цікавих, вза-
галі антропологічно інших людей. 
Це різні люди, ми знайшли нових 
людей. Те, що я хотів завжди ро-
бити, нарешті, в межах однієї об-
ласті, ми зробили. Так от, шіст-
надцять осіб ми представили, а 
уряд затвердив тільки шестеро з 
них.

– Чому?
– Тому що ми не граємо за 

правилами Яценюка та олігар-
хів. Ми не граємо за правилами 
їхнього олігархічного міжсобой-
чика. От якщо можна напаскуди-
ти, то можна й тарифи підвищи-
ти, і митницю вбити, і районних 
голів не призначити, і з коштами 
на дорогу в наперстки пограти, 
щоб ми вам даємо, а іншою ру-
кою забираємо.

– Що ви збираєтесь робити? 
Ви ж розуміли, усвідомлювали, 
куди йдете, на яку посаду, в 
якій країні.

– Я усвідомлював.
– Що ви збираєтеся робити?
– Я усвідомлював, що народ 

України і, я сподівався, всі гілки 
влади хочуть зберегти терито-
ріальну цілісність країни. Я усві-
домлював, що вони хочуть по-
казати світові, що Україна може 
жити інакше. Я теж піддався на 
їхні розмови, вмовляння, на їхні 
розводки, я повинен це визнати. 
Так, я вважаю себе обдуреним, 
тому що вони мене вони весь час 
обдурюють. Ця брехня повинна 
мати якісь межі, я чую брехню ко-
жен день, я стикаюся з нею що-
дня. Ось одним пальцем, рукою 
даю – іншою забираю. Один «ми 
тобі митницю», а інший – «вибач». 
Один «давай-давай швидко, да-
вай робити», інший – «зараз часу 
немає, заходь через тиждень». І 
так минає півтора року. 

Денис Антонюк сидів у кабінеті 
голови Державіаслужби. Я провів 
останніх чотири місяці, борючись 
з цим з повним ніхто. Тому що це 
повне ніхто вирішувало – скільки 
платитиме дитина за квиток, яка 
летить до своєї мами, яка змуше-
на заробляти в Італії прислужни-
цею, –  100 чи 600 доларів. Цей 
Антонюк вирішував, ясна річ, що 
600. І гроші йшли Коломойському 
в кишеню, а з ким він потім ді-

лився, про це ми можемо тільки 
здогадуватися. І такі антонюки си-
дять на хлібних посадах в Україні 
повсюдно. Це як рак – він прони-
зує все тіло, аж доки остаточно не 
вб’є людину. Так і ця олігархічна 
корупція – вона смоктатиме з 
України соки, доки остаточно не 
знищить її.

– Добре, є інші прізвища, 
крім Яценюка й Коломойського, 
які винні в корупції в Україні? І 
хто вас розводить? Поіменно.

– У мене немає ніяких гальм 
називати прізвища, як ви помі-
тили. На мене подали кілька цих 
антонюків в різні суди. Але я їх не 
боюся. Все дуже просто – хиб-
на сама система. От нині всі ми 
говоримо про вугілля. Прем’єр-
міністр говорить на засіданні: 
вугілля коштує тисячу гривень. А 
чомусь у Тарутино воно коштує 
5 тисяч і його немає. А прем’єр-
міністр розповідає байки людям, 
які замерзатимуть узимку: «Ву-
гілля коштує тисячу й ми вам ви-
дамо субсидії». Ну, а хто завозить 
це вугілля, яке по 5 тисяч? Зно-
ву ж таки стара компанія, яка за 
Януковича працювала. Поміняли-
ся тільки потоки, люди-посеред-
ники залишилися тими самими. 
Ті ж самі люди, які за Януковича 

завозили вугілля, монополізували 
його, ті самі люди завозять вугіл-
ля й нині, й тому воно коштує не 
тисячу, як Яценюк розповідає, а 5 
тисяч гривень...

– Чи не винна в цьому влада, 
а не олігархи, яким дозволяють 
це робити?

– Я думаю, що відповідальність 
лежить на всіх нас. Я від цієї від-
повідальності теж не відмовляю-
ся. Мінімум я повинен говорити 
своїм людям правду. А правда по-
лягає в тому, що дуже часто нас 
просто обдурюють. Олігархи ж 
носом відчувають, куди вітер дме, 
а тому діють так, як їм дозволяє 
влада в Києві.

– Чому ви не хочете стати 
прем’єром, як просять підпи-
санти електронної петиції?

– Тому що я думаю, що 
прем’єр-міністром України на 
цьому етапі в першу чергу пови-
нна бути людина, яка добре, де-
тально розбирається у фінансовій 
системі...

– Яценюк добре розбираєть-
ся в деталях фінансової систе-
ми...

– …і при цьому порядна й по-
вністю захищена від олігархічних 
інтересів – це у мене є. Але є 
люди, які набагато краще за мене 
розбираються в багатьох інших 
деталях.

– Потрібна зміна уряду нині?
– Це рішення Президента й 

Ради. Я вважаю, що нині уряд 
паралізований. Потрібне повне 
перезавантаження українського 
уряду на всіх рівнях. Без цього 
настає закупорювання, яке вже 
відбулося, скільки б ми не вда-
вали, що його немає. І реально 
накопичується це і потім прорве. 
Реально що нині відбувається? У 
нас держапарат повністю демо-
ралізований. Якщо ж ми говоримо 
про справжні реформи, не можна 
залишати цей апарат. 

Знову ж, той самий уряд по-
вторював цілий рік: «Ми все при-
ватизуємо»... Рік з гаком він це по-
вторює. Де ця приватизація? Поки 
вони не змінюють наглядові ради, 
всі ці прізвища, які називаються, 
вони спокійно гребуть звідти гроші. 
В «Укрспирті» як крали, так і кра-
дуть. На хімічних підприємствах, на 
ОПЗ (Одеському припортовому за-
воді – ред.) як крали, так і крадуть. 
І при цьому уряд каже: «Ми повинні 
приватизувати...»

– тобто, їх потрібно відібрати 
з-під контролю олігархів і відда-
ти державі?

– Один олігарх контролює ОПЗ, 
інший подав на нього до суду. А го-
лова Державної фіскальної служби 
Ігор Білоус і міністр економічного 
розвитку й торгівлі Айварас Абро-
мавічус мені розповідають: ми не 
можемо нічого зробити, бо не мо-
жемо переступити через наглядову 
раду, ти ж знаєш, хто її призначив, 
вони мені загадково так кажуть і 
показують пальцем угору. Вони 
не можуть зняти керівників без 
ставлеників олігархії в наглядових 
радах. Нині олігархи запровадили 
нову систему: накопичують борги, 
спеціально їх накопичують, щоб 
потім знову буцімто збанкрутілі 
державні підприємства захопити. 
Тому нині єдиний метод – поміня-
ти всі наглядові ради всіх держпід-
приємств, поміняти повністю ке-
рівництво ДФС і поміняти повністю 
систему. Щоб реформи почалися, 
щоб Україна почала бодай якийсь 
рух уперед, необхідно знищити 
олігархію. А для цього передусім 
поміняти пов’язаних з нею людей 
в уряді.

Інтерв’ю провела
тетяна Даниленко

Петро Порошенко представляє нового губернатора одещини Міхеїла 
Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі під час церемонії прощання із загиблим в зоні 
Ато грузинським інструктором Гіоргієм Джанелідзе плакав разом з 
дружиною полеглого бійця
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В УКРАЇНІ

О.ТУРЧИНОВ:  
«БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

МАЛИ КИНУТИ  
31 СЕРПНЯ СІМ ГРАНАТ»

Секретар Ради національної 
безпеки й оборони України 

Олександр Турчинов заявив, що 
під час заворушень 31 серпня біля 
Верховної Ради в Києві мали ки-
нути загалом сім гранат. За його 
словами, ті, хто готував ці «про-
вокації», хотіли, щоб вони були 
якомога масштабнішими. Перша 
граната, яку  кинули біля шеренги 
Національної гвардії, мала б під-
штовхнути нацгвардійців вдатися 
до зброї. Після цього, заявив він, 
ще шість гранат мали полетіти у 
вікна будівлі парламенту.

Оскільки організатори припус-
кали, що Нацгвардія вдасться до 
зброї і серед демонстрантів будуть 
численні жертви, стане практично 
неможливо встановити, «хто пер-
шим стріляв», сказав Турчинов. 
Але він не уточнив, кого вважає 
авторами такого плану, сказав-
ши лише, що «організаторів назве 
слідство» і вони «сидітимуть на лаві 
підсудних». При цьому, на думку 
Турчинова, якщо буде доведено 
причетність до заворушень когось 
із народних депутатів, з них можуть 
зняти недоторканність.

Раніше у вівторок, 8 вересня, 
президент Петро Порошенко за-
являв, що крім тієї однієї гранати, 
яку кинули біля Верховної Ради 31 
серпня, у вікно будівлі парламенту 
мали кинути ще одну.

Минулого тижня  в зв’язку із 
сутичками під стінами Верховної 
Ради 31 серпня Міністерство вну-
трішніх справ України оголоси-
ло про підозру у скоєнні злочинів 
представникам партії «Свобода» 
Ігореві Швайці, Юрієві Сиротюку 
та Едуардові Леонову. Голова МВС 
Арсен Аваков раніше заявляв, що 
обвинувачує в тому, що сталося, 
партію «Свобода» та її лідера, на-
родного депутата Олега Тягнибо-
ка. Тим часом, його допитували як 
свідка.

УКРАЇНА ВИЗНАЛА 
ЮРИСДИКЦІЮ 

МІЖНАРОДНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ 
СТОСОВНО ЗЛОЧИНІВ 

РОСІЇ

Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін пові-

домив, що вручив Міжнародному 
кримінальному судові (МКС) за-
яву Верховної Ради України про 
визнання юрисдикції цього суду 
у справі злочинів, підсудних МКС 
і скоєних на території Української 

держави з 20 лютого 2014 року. 
Він назвав цю подію «історичним 
моментом». За словами міністра, 
тим самим Україна визнає юрис-
дикцію МКС стосовно злочинів 
проти людяності й воєнних зло-
чинів, скоєних з моменту початку 
агресії Росії.

  Україна ще не ратифікувала 
Римський статут Міжнародного 
кримінального суду, бо існували 
застереження, що він може не від-
повідати чинній Конституції. Але 
статут передбачає можливість, що 
й без ратифікації держава може 
визнати юрисдикцію суду в певних 
справах, подавши про це належну 
заяву.

Росія постійно стверджує, що 
взагалі не причетна, як держава, 
до подій останнього часу в Украї-
ні, всупереч численним доказам її 
прямого втручання.

МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ: 
«УКРАЇНА НЕ ПОВИННА 
ГОДУВАТИ БАНДИТІВ  

У КРИМУ»

Лідери кримських татар ініці-
юють блокаду адміністратив-

ного кордону з окупованим Ро-
сією Кримом. Таким чином вони 
прагнуть не допустити ввезення 
українських товарів на територію 
півострова.

«80% українських харчів пере-
правляються через Керченську 
протоку до Росії, оскільки там 
ціни ще вищі. Не можна годува-
ти бандитів, які знущаються з на-
ших співвітчизників на окупованій 
території», – сказав 8 вересня на 
прес-конференції в Києві лідер 
кримськотатарського народу Мус-
тафа Джемілєв. Він наголосив, що 
ці протести не повинні йти вроз-
різ з політикою української влади, 
тому 9 вересня планується зустріч 
з президентом Порошенком, де 
обговорюватиметься проведення 
акції. Голова Меджлісу кримсько-
татарського народу Рефат Чубаров 
анонсує появу активістів на адмін-
кордоні з Кримом у третій декаді 
вересня. 

Режим вільної економічної зони 
в Криму, що перетворив україн-
ців півострова на нерезидентів 
України, дозволяє ввозити ван-
тажі, в тому числі й ті, що можуть 

бути використані проти інтересів 
Української держави, заявив на-
прикінці серпня колишній депутат 
Верховної Ради України, кримча-
нин Андрій Сенченко. Він підтвер-
див інформацію про постачання на 
територію півострова будівельних 
матеріалів, які використовуються 
для спорудження російських вій-
ськових об›єктів.

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК  
У ПОЛЬЩІ

У середу, 9 вересня, прем’єр-
міністр України Арсеній Яце-

нюк під час робочого візиту до 
Польщі обговорив з президен-
том Польщі Анджеєм Дудою та 
прем’єр-міністром Евою Копач 
питання двосторонньої співпраці 
та зусилля зі встановлення миру 
в регіоні й протидії російській 
агресії. Під час зустрічі сторони 
обговорили комплекс політичних, 
економічних і гуманітарних питань 
стратегічного партнерства двох 
держав, а також співпраці у спра-
вах встановлення миру й безпеки 
в регіоні.

Крім того, йшлося про залу-
чення досвіду Польщі у втілення 
програми внутрішніх державних 
реформ, нарощування обсягів 
взаємної торгівлі, розбудову тран-
скордонної інфраструктури тощо. 
Окрему увагу було присвячено 
українсько-польській взаємодії у 
контексті міжнародних зусиль за-
для протидії російській агресії та 
врегулювання конфлікту на Донба-
сі, а також у сфері інтеграції Украї-
ни до ЄС та НАТО.

У Варшаві також було підписа-
но договір про надання Польщею 
кредиту в розмірі 100 мільйонів 
євро для розбудови прикордон-
ної дорожньої інфраструктури та 
облаштування пунктів пропуску 
українсько-польського кордону. 
Після відвідин Польщі у четвер, 10 
вересня, Арсеній Яценюк вирушив 
до Словаччини.

У ПУТІНА ВІРЯТЬ,  
ЩО УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРЕМ’ЄР ВОЮВАВ У ЧЕЧНІ

Прес-секретар президента Ро-
сії Дмитро Пєсков заявив, що 

заява голови Слідчого комітету 
(СК) РФ про участь Арсенія Яце-
нюка у війні в Чечні має реальні 
підстави. Про це Пєсков сказав 
журналістам 9 вересня у відповідь 
на прохання прокоментувати за-
яву голови Слідчого комітету Росії 
Олександра Бастрикіна.

«Слідчий комітет працює, і по-
дібні заяви не бувають голослівни-
ми. Але до того, як Слідчий комі-

тет завершив роботу і представив 
оформлені відповідним чином рі-
шення, напевно, передчасно дава-
ти якісь коментарі», – заявив прес-
секретар Путіна.

Як відомо, у вівторок, 8 верес-
ня, глава СК Росії О.Бастрикін в 
інтерв’ю урядовій «Российской га-
зете» заявив, що Арсеній Яценюк 
у бутність ще студентом воював 
проти російської армії в Чечні. У 
відповідь прес-секретар Яценю-
ка Ольга Лаппо порадила Росії 
провести психіатричну експерти-
зу голови Слідчого комітету РФ 
Олександра Бастрикіна. «Це саме 
той Бастрикін, який разом з інши-
ми психопатами цинічно засудили 
Надію Савченко, Олега Сенцова та 
інших українських патріотів. Геб-
бельс і нацистська пропагандист-
ська машина можуть стоячи апло-
дувати команді Путіна», – написала 
вона.

КОАЛІЦІЯ 
«ПРОЕКЗАМЕНУЄ» ВСІХ 
МІНІСТРІВ І ВИРІШИТЬ, 

КОГО ЗВІЛЬНИТИ

Фракції коаліції у Верховній 
Раді створять групу фахівців, 

яка проаналізує роботу всіх міні-
стрів і внесе пропозиції щодо ка-
дрових перестановок в уряді. Про 
це після засідання Ради коаліції 
заявив 8 вересня один з лідерів 
фракції «Блок Петра Порошенка» 
(БПП) Ігор Кононенко.

За його словами, фракція «Са-
мопомочі» наполягала на потребі 
кадрових змін в Кабміні, але «кон-
кретики стосовно кадрових змін не 
прозвучало».

«Учасники засідання прийняли 
пропозицію фракції БПП – зібра-
ти пропозиції від кожної фракції 
коаліції для формування групи 
фахівців, які проводитимуть зу-
стрічі з кожним міністром. Ре-
зультати цих зустрічей буде про-
аналізовано на засіданні Ради 
коаліції й пропозиції  стосовно 
того чи іншого керівника мініс-
терства представлено прем’єру», 
– розповів І.Кононенко. Він також 
повідомив, що депутати склали 
перелік питань для обговорення 
на зустрічей з президентом та 
прем’єром, які мають відбутися з 
12 по 14 вересня.

КАДРИ ПОРОШЕНКА  
НЕ ВІДСТАЮТЬ ВІД 

КАДРІВ ЯНУКОВИЧА
Колишній заступник голови 

Державної фіскальної служби 
(ДФС) та керівник митниці Кос-
тянтин Лікарчук стверджує, що 
його колишній начальник Роман 
Насіров, який  5 травня цього року 
став головою ДФС за поданням 
П.Порошенка, володіє дорогою 
квартирою в Лондоні.

Відповідний витяг з реєстру 
К.Лікарчук опублікував на своїй 
сторінці у Facebook.

Згідно з документами, особа на 
ім’я Роман Насіров взяла квартиру 
у лізинг на 125 років 15 листопа-
да 2007 року в компанії Toynbee 
Partnership Housing Association 
Limited.

У декларації Насірова за 2014 
рік це помешкання не вказано. 
Нерухомість знаходиться за адре-
сою: вул.Лаймхарбор, 3, квартира 
5. Сума сплати за лізингом стано-
вить 96 250 фунтів стерлінгів. Ви-
тяг складено станом на 11 травня 
2015 року.

У коментарі Лікарчук написав, 
що за його даними квартира не 
продана досі і в ній саме завер-
шився ремонт.

Як відомо, у понеділок, 6 верес-
ня, Кабмін звільнив К.Лікарчука з 
посади. Він стверджує, що причи-
ною стали його спроби боротися з 
корупцією на митниці.

ТАЄМНИЦІ МАЕСТРО

Національний заслужений ака-
демічний український народ-

ний хор України імені Григорія 
Верьовки дав 9 вересня у Fairmont 
Grand Hotel Kyiv перший концерт з 
циклу «Таємниці маестро».

У величній програмі лунали ле-
гендарні твори української етнічної 
музики та українського фольклору. 
За словами організаторів, кон-
цертна програма дала змогу відчу-
ти глибинні таємниці національно-
го українського генокоду.

Всесвітньо відомий колектив, 
народний хор України ім. Г. Ве-
рьовки допомагає зрозуміти при-
чини надзвичайної популярності 
українського мистецтва у світі. 
Концертом диригував Герой Укра-
їни, народний артист України, ла-
уреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, професор 
Анатолій Авдієвський.

За повідомленнями 
українських видань та 
інформаційних агенцій
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Спроба змінити Конституцію 
України, що переросла в 

криваве побоїще під стінами 
парламенту, стала ще одним 
переломним моментом новіт-
ньої української історії. Наслідки 
його проявляться сповна лише 
згодом, але вже сьогодні варто 
було б зосередитися над тими 
невідворотними процесами, які 
запущено і які в найближчому 
майбутньому впливатимуть на 
життя країни.

Україна до 31 серпня й Укра-
їна після – це дві різні країни. 
І йдеться не лише про розвал 
коаліції в парламенті, а отже, 
можливі переформатування, 
що загрожують реваншем ко-
лишнього режиму. Мова навіть 
не про криваві експерименти, 
у які переросли маніпуляції та 
брехливість політикуму й при-
четних до нього фінансових 
кланів. А передусім про за-
грозливий регрес майданних 
здобутків та остаточну дегра-
дацію всіх гілок влади, які вже 
набрали чітких рис узурпації. 
Підписані президентом Мін-
ські домовленості й спроба їх 
легалізувати внесенням змін 
до Конституції на догоду оку-
пантам чи хай навіть союзни-
кам можуть всупереч очіку-
ванням стати не шляхом до 
відновлення миру та цілісності 
держави, а її могилою. З по-
гляду моральних імперативів, 
здорового глузду та й прин-
ципів вітчизняного й міжна-
родного права такі дії не ви-
тримують жодної критики, бо 
ці домовленості нелегітимні, 
адже нав’язують Україні, су-
веренній державі, такі умови 
реформування Конституції, що 
насправді руйнують її консти-
туційний лад. Адже, заклавши 
правове під´рунтя для запро-
вадження особливого статусу 
певних регіонів України, ми ще 
й власноруч закладаємо бом-
бу вповільненої дії, що вибухне 
з часом новими точками сепа-
ратизму та нестабільності.

У Конституції не може бути 
вибраних чи упосліджених ре-
гіонів. Конституція не сумісна 
з брехнею та маніпуляціями, 
як не може їх бути й під час 
внесення змін до цього засад-
ничого документа держави. А 
тому втрата в разі невиконан-
ня Мінських угод міжнародної 
підтримки, якою так лякає чин-
на влада, зокрема президент, 
котрий, мабуть, вже уявив 
себе царем і нагинає всіх вті-

лювати те, що напідписував, 
– це абсолютно примітивні 
аргументи. У будь-якій демо-
кратичній державі парламент є 
самостійним органом держав-
ної влади й має повне право 
погоджуватися чи не погоджу-
ватися з діями влади вико-
навчої. Це його право, і скрізь 
у світі це право поважають.   
Та найпарадоксальніше у всій 
цій брудній і кривавій істо-
рії те, що без внесення змін 
до Конституції можна було 
б чудово обійтися. Вони ба-
нально не потрібні. Навіть 
якщо йдеться про проведення 
справжньої, такої довгоочіку-
ваної децентралізації. Про те, 
якою є справжня мета змін до 
Конституції, чим вони загро-

жують Україні й чи можливо 
було б їх оминути, міркує відо-
мий політик, що стояв біля ви-
токів української державності, 
колишній народний депутат, 
перший генпрокурор України 
та донедавна суддя Конститу-
ційного суду Віктор Шишкін.

 *   *   *
Про СтАЛІСть КоНСти-

тУцІї. Немає жодної доціль-
ності змінювати Конституцію в 
такий спосіб, як це було зро-
блено. Ані в такий, ані в будь-
який інший. Конституція на те 
і є Конституцією, щоб бути не-
доторканним тілом. Візьмімо 
Конституцію Сполучених Шта-
тів Америки. Її ніхто не зміню-
вав уже майже 230 років. До 
неї лише вносилися доповне-
ння.

Про ПриКриттЯ БеЗДІ-
ЯЛьНоСтІ. Навіщо знадоби-
лося цим займатися сьогодні 
Порошенкові та К? Я думаю, 
що нероби, які сидять у нього 
на вулиці Банковій, і нероби, 
що сидять у Яценюка на вули-
ці Грушевського, – два чобо-
ти пара. Затіяли цю авантюру, 
щоб прикрити свою бездіяль-
ність. За півтора року один і за 
рік другий нічого не зробили 
з того, що наобіцяли. Не вті-
лено в життя нормальних про-
ектів, не проведено жодних 
реформ. Ані адміністративної, 
ані податкової, ані пенсійної, 
ані економічної, ані правової, 
ані судової, ніякої. Лише роз-
мови та розмови. І щоб усе 
це замазати (підмарафетити), 
вони вирішили скерувати свої 
нібито зусилля на конституцій-
ні зміни, які й задарма нікому 
не потрібні. Якби в нас не було 
війни, то можна було б заплю-
щити очі, нехай втішаються 
владою. А оскільки в нас ві-
йна й маємо всі умови для 
введення воєнного стану, бо 
згадайте: всі, хто виступав на 
позачерговому засіданні пар-
ламенту включно з головою 
ВР, вживали у своїх промовах 
слово «війна» чи «агресія», то 

представники вищої влади, 
вибачте, ще й цинічно плюють 
на чинну Конституцію, де в ст. 
157 написано, що в умовах во-
єнного стану Основний Закон 
не змінюється.

Про «оСоБЛиВий СтА-
тУС». Знаменитий їхній пункт 
18 Перехідних положень – це 
взагалі зрада. Хай там що 
вони приховують і хоч за яки-
ми словами ховаються, що 
«немає статусу», «є особли-
вості місцевого самоврядуван-
ня», суті це не змінює. Якщо «є 
особливості місцевого само-
врядування», то бажано було 
б пояснити, у чому саме вони 
виявляються. У день голосу-
вання одна з партій поширила 
в залі парламенту листівки, у 
яких продемонструвала, на-
скільки тісним є зв’язок між 
пунктом 18 і раніше ухвале-
ним Законом про особливості 
місцевого самоврядування в 
Луганській і Донецькій облас-
тях. Там дуже доступно було 
показано, які вони, ті так звані 
особливості. Це сепаратизм 
значно більший, ніж колись 
був кримський, про який ми 
попереджали ще в 1991 році. 
Тоді я стояв на парламент-
ській трибуні й говорив від 
імені комісії із законодавчих 
передбачень (сьогодні це на-
зивається Правовий комітет), 
попереджав про всі можливі 
наслідки. Комітет тоді, до речі, 
не дав згоди на зміни нашо-
го законодавства й проголо-
шення кримської автономії. До 
нас не дослухалися. Сьогодні 
відбувається те саме. Знову 
не дослухаються. Ті самі аргу-
менти на об´рунтування змін 
мені наводить Гройсман. Де-
жавю 25-річної давності. Про-
сто помінялись особи. Раніше 
там стояв Леонід Кравчук із 
Миколою Багровим, першим 
секретарем Кримського об-
кому компартії, а нині стоїть 
Володимир Гройсман і аргу-
ментація та сама. А наслідки? 
Ми що, не бачимо наслідків із 
Кримом? І він мене в чомусь 

ще переконуватиме? У необ-
хідності цього пункту 18? Та 
я б їх першими назвав мос-
ковськими агентами, а не тих 
людей, які сьогодні проти цих 
змін.

Про ДецеНтрАЛІЗА-
цІю.  Децентралізацію в Укра-
їні спокійно можна провести 
без внесення змін до Консти-
туції. Є народне прислів’я, що 
поганому танцюристові щось 
заважає. Так от це про сьогод-
нішню ситуацію. І з корупцією 
можна боротися без зміни 
Конституції. Все можна зро-
бити. Наведу невеличкий при-
клад, який, щоправда, не сто-
сується децентралізації, зате 
пояснює недоцільність зміни 
Основного Закону. Колись, 
років зо п’ять тому, я показав 
одним таким розумникам, по-
переднім розробникам змін до 
Закону «Про судоустрій», як 
можна, не змінюючи Консти-
туції, втілювати в життя те, що 
потрібно. Запитую їх: «Ви хо-
чете змінити Конституцію для 
проведення судової реформи? 
А що вам там заважає?» Довго 
мовчали, а потім відповідають: 
«Стаття 131, порядок форму-
вання Вищої ради юстиції». 
«Що саме?» «Ну, от є міжна-
родні документи, що суддів 
у таких структурах має бути 
більш як половина». Я їм кажу: 
по-перше, ви не читали міжна-
родних документів, бо там не 
написано більш як половина, 
а написано не менш як поло-
вина, а це неоднакові слова. 
Тобто, йдеться про 50 на 50. 
З двадцяти членів Вищої ради 
юстиції десять, якщо вже йти 
за міжнародними документа-
ми, мають бути судді. І вихід із 
ситуації доволі простий.

Без змін Конституції ухва-
люєте закон і ним зобов’язуєте 
призначати суддями трьох 
своїх членів Вищої Ради юсти-
ції від президента, Верховної 
Ради, ще від з’їзду суддів. Три 
на три – дев’ять. І ще один за 
посадою – голова Верховного 
Суду. Разом десять, і от вам 

цілковите виконання міжна-
родних вимог без зміни Кон-
ституції. Вони мене тоді об-
гавкали, але потім за якийсь 
час таки пішли цим шляхом. 
Ось приклад, як можна, не 
змінюючи Основного Закону 
країни, вийти на нормальне 
законодавство. Аналогічно і з 
децентралізацією. Якщо по-
думати не тим місцем, яким 
сидять на стільці, а мізками, 
то можна також знайти будь-
які виходи, пов’язані з тим, що 
хочуть проголосити чи протяг-
ти під виглядом децентралі-
зації. Просто треба думати, а 
не займатися конституційними 
фейками чи фейковими кон-
ституційними змінами, вчиня-
ючи порушення за порушен-
ням. Наявність суддів у тій так 
званій конституційній комісії 
– це також, до речі, порушен-
ня закону. Там не має бути ані 
голови Конституційного суду, 
ані когось із Верховного Суду. 
Судді не повинні займатися 
розробкою закону, бо це вже 
політика.

Про ПерСПеКтиВи. Чи 
набереться під час голосуван-
ня в другому читанні на під-
тримку змін 300 голосів, зале-
жатиме від багатьох чинників 
й особливо від журналістів. 
Шляхи Господні несповідимі. 
Але я не виключаю, що з цими 
змінами до Конституції буде 
та сама історія, що й з попе-
редніми. Пригадайте, як мене 
обгавкували в 2010-му за те, 
що я голосував проти закону 
2222 і писав окрему думку. 
Тоді також казали, що Шиш-
кін не правий. Але що ста-
лося через чотири роки? Хто 
історично правий? Буває, що 
й рота йде не в ногу, а один 
іде в ногу. Тому не виключаю, 
що нині буде те саме, хоча й 
проблематично, бо багато хто 
в суспільстві цього не розуміє, 
або сліпо підтримує настанови 
найвищої влади.

Підготував  
Роман Малко

«Тиждень»

ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ
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Суд ув’язнив чиновницю окру-
гу Ровен, що в штаті Кентаккі, 

Кім Девіс, кваліфікувавши її дії як 
неповагу до рішення Верховного 
суду, який своєю постановою не-
щодавно легалізував одностатеві 
шлюби по всій країні. Позов на 
неї подав Американський союз 
громадянських прав від імені чо-
тирьох пар – двох гетеросексу-
альних та двох гомосексуальних. 

Сама Кім Девіс стверджує, що 
християнська віра не дозволяє їй 
реєструвати шлюб гомосексуаль-
них пар. Після того, як два місяці 
тому Верховний суд у Вашингтоні 
вирішив, що юридичне право на 
одностатеві шлюби поширюєть-
ся по всій території Сполучених 
Штатів, чиновниця відмовилася 
реєструвати будь-які гомосексу-
альні шлюби. 

Думками з цього приводу на 
своїй сторінці у Facebook по-
ділився архиєпископ, секретар 
Священного синоду УПЦ (КП), 
голова Інформаційного управлін-
ня Київської Патріархії Євстратій 
Зоря:

«Американську чиновницю на 
виборній посаді суд посадив у 
в’язницю за відмову порушува-
ти Закон Божий і реєструвати як 
шлюб факт співжиття осіб однієї 
статі. На це зазвучали коментарі 
в дусі «ніхто не має права від-
мовлятися виконувати закони 
держави». А мене дивує: як мо-
жуть наполягати на «священності» 
державних законів ті, що Закон 
Божий сприймають не як Закон, 
а лише як пам’ятку давньої єв-
рейсько-елліністичної літерату-
ри? Саме з такою аргументацією 
– «це закон, і ви повинні йому 
підкорятися» –  три століття жор-
стоко гнали християн у Римській 
імперії за те, що вони не викону-
вали «громадянський обов’язок» 
приносити жертви ідолам та ша-
нувати державних «богів». У Тре-
тьому рейху, сталінському СРСР 
чи нині у Північній Кореї теж були, 
а в КНДР є й досі закони, за яки-
ми також замордовано мільйони 
«порушників».

Тим більше дивно читати, коли 
така аргументація наводиться у 
США – країні, яка проголошен-
ня своєї незалежності пояснила 
саме тим, що закони короля Ан-
глії щодо Америки насправді є 
беззаконням! У країні, підмурок 
якої було закладено батьками-за-
сновниками на засадах християн-
ства, Чи пам’ятають про це нині 
господар Білого дому й законни-
ки у Верховному суді, які одно-

стайно підтримують содомський 
гріх, за який Господь спалив у 
давні часи міста Содом і Гомор-
ру? 

Вже у незалежних США були 
закони про торгівлю людьми як 
рабами, про расову сегрегацію 
тощо. І нічого, вважали країну 
демократичною й прогресивною. 
Аж доки не зрозуміли, що закони 
стають беззаконням, якщо вони 
суперечать головному Закону – 
Закону Божому. І не скасували 
рабство та сегрегацію.

Сподіваюся, що свого часу 
така ж доля – піти в минуле – 
чекає і на закон, за порушення 
якого американська чиновни-
ця-християнка погодилася піти у 
в’язницю. Бо коли поставили її 

перед вибором: Бог чи держав-
ний закон, вона вибрала вічне, а 
не тимчасове».

Додамо до цього перекон-
ливого коментаря владики Єв-
стратія, що нинішній Верховний 
суд США на чолі з Джоном Ро-
бертсом дуже нагадує наш Кон-
ституційний. Він також ухвалює 
будь-які рішення, які вже давно 
ухвалили грішники. Якби в країні 
содомський гріх осуджувався, то, 
без сумніву і Робертс з компані-
єю його осуджували б. Ці люди з 
великими зарплатами пожиттєво 
сидять в теплих кріслах і пильну-
ють, аби жодне їхнє рішення не 
роздратувало виконавчу й зако-
нодавчу владу й американське 
суспільство, яке сьогодні, на 
жаль, у своїй більшості підтримує 
гомосексуальні шлюби. Хоч це 
також не зовсім правда. Ілюзію 
підтримки цього гріха, про який 
прямо сказано в Біблії, створю-
ють байдужі, яким ані холодно, 
ані спекотно від цього рішення. 
Вони пильнують за іншим: гріш-
ми, хатами, автами... А хто з ким 
і як спить – їм байдуже. Воістину, 
не бійтеся вбивць – настрахітли-
віше, що вони можуть зробити, 
це вбити, не бійтеся зрадників 

– найстрахітливіше, що вони мо-
жуть зробити, це зрадити, бійте-
ся байдужих – вони не вбивають 
і не зраджують, але своєю байду-
жістю породжують тисячі вбивств 
і зрад.

Цікаво, як оцінить вчинок Кім 
Девіс Папа Римський Франциск, 
який невдовзі прибуває до Спо-
лучених Штатів? Доктор Олек-
сандр Січ, професор фізики 
Францисканського університету 
Стюбенвілю (штат Огайо), де він 
викладає курси фізики, інженерії, 
історії Давньої Греції та Риму, так 
охарактеризував філософію при-
хильників содомського гріха:

– Звертаюсь до всіх тих нео-
свічених активістів, які, прикри-
ваючись зручними «родзинками» 

уривків із Біблії, захищають гомо-
сексуальні схильності й глибоко 
грішні гомосексуальні акти, про-
клинаючи інших та обзиваючи їх 
«талібами».

Вам легко посилатися тіль-
ки на першу частину Євангелія 
від Івана 8:11 («Не засуджую й 
Я тебе...»), а нехтуючи остан-
ньою частиною повчання Христа 
до жінки, спійманої на перелюбі: 
(«Іди собі, але не гріши більше»). 
Ви не можете навести навіть од-
ного переконливого аргументу на 
підтримку гомосексуалізму – тоб-
то насильства над людською при-
родою. І тому покладаєтеся на 
емоції й силу, намагаючись пере-
кричати тих, хто відстоює прав-
ду. Віддаєте перевагу насильно 
накидатися з гіперемоційними 
ідеологічними гаслами, відмовля-
ючись від поміркованих дискусій, 
намагаючись залучити засоби 
масової інформації для просуван-
ня та пропаганди ваших особис-
тих глибоко гріховних думок.

Ви втратили здатність відріз-
няти добро від зла і чесноти від 
ганджів, і підтримуєте популярні 
політичні гасла, щоб одержати 
владу над іншими й осуджувати 
їх. Ви не можете запропонува-

ти жодного позитивного внеску, 
тому сієте розбрат та смуту. У 
Вас відсутнє розуміння свободи, 
свободою ви називаєте вседоз-
воленість.

Гомосексуалісти потребують 
любові й зцілення, а не підтримки 
та здійснення гріха. Вони прирі-
кають себе на життя, що в під-
сумку є смертельним – фізично, 
морально, духовно смертельним. 
Вони є тими, що намагаються 
зруйнувати найсвятіше, що є в 
людей, – віру. Використовуючи 
тактики, подібні до більшовиць-
ких, вони називають себе «про-
гресистами» або «лібералами», 
але насправді перебувають у 
меншості, сповнені гніву й нена-
висті, й абсолютно нетерпимі до 
тих, хто слідує вченню Церкви. 
Вони із серця рвуть жили, вдяга-
ють кайдани гріха на всіх, почи-
наючи із себе. Той хаос, та нена-
висть і та антиприрода, які вони 
підтримують й пропагують, тільки 
руйнують. Перемагає розум, гріх 
же завжди, рано чи пізно, про-
грає. 

Першою перемогою тих, хто 
не вважає, що гомосексуалісти 
мають право одружуватися точ-
нісінько так само, як люди тра-

диційної, тобто нормальної, орі-
єнтації, став велелюдний мітинг 
біля тюрми, куди було запрото-
рено Кім Девіс. Люди прийшли 
під стіни тюрми з дерев’яними 
християнськими хрестами й гас-
лами, на яких було написано: 
«Люди, схаменіться! Бог терпить 
ваші беззаконня з останніх сил», 
«Шлюб содомітів може реєстру-
вати тільки сатана», «Чиніть за 
Біблією, а не за рішенням людей, 
яких ніхто не обирав». Вони спі-
вали псалми й чекали звільнення 
своєї одновірки.

Кім Девіс, яка провела в тюрмі 
шість діб, випустили на свободу 
під бурхливі оплески маніфестан-
тів. Але за умови, що вона біль-
ше ніколи не займатиметься й не 
матиме відношення до реєстрації 
одностатевих шлюбів.

Це був повторний арешт цієї 
мужньої жінки, котра в серпні від-
мовилася реєструвати шлюб го-
мосексуалістів. За ´рати її кину-
ли з формулюванням «непокора 
суду».

«Щиро дякую вам усім,– ска-
зала жінка крізь сльози. – Я всіх 
вас дуже люблю». Біля Кім стояли 
її адвокат і один з республікан-
ських кандидатів у президенти, 
колишній губернатор Арканзасу 
Майк Гаккабі, який сказав на мі-
тингу, що не хоче, щоб Сполучені 
Штати стали «тлінними остан-
ками великої країни». Він також 
заявив, що Верховний суд США, 
який ухвалив рішення легаліза-
ції одностатевих шлюбів по всій 
країні, «складається з посадовців, 
яких ніхто ніколи не обирав». А це 
означає, що вони не можуть ухва-
лювати рішень, які торкаються 
таких тонких матерій, як мораль 
і віра.

Історія в кентакській окрузі Ро-
вен нагадала американцям, що 
їхня країна стала наймогутнішою 
в світі тільки тому, що жила й чи-
нила за словом Божим. Тепер же, 
коли вона дедалі швидше відсту-
пає від нього, вона може позбу-
тися головного і найнадійнішого 
оберега – руки Божої. І тоді жодні 
трампи й жодні гілларі їй не до-
поможуть.

АМЕРИКА СЬОГОДНІ

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 

«Нової газети» в Америці

ЗА БОРОТЬБУ З ГРІХОПАДІННЯМ – 
ДО  ТЕМНОЇ В’ЯЗНИЦІ

Кім Девіс після звільнення з в’язниці

Учасники параду гомосексуалістів та лесбіянок у Нью-йорку



34(342) Вересень 10, 2015 11

В АМЕРИЦІ

АМЕРИКАНЦІ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ ПРАЦІ

У понеділок, 7 вересня, Амери-
ка офіційно відзначила День 

праці. У своєму щотижневому 
зверненні до народу президент 
США Барак Обама заявив, що 
цим святом «Америка вшановує 
трудящих чоловіків і жінок, що 
боролися за права, які сьогодні 
ми приймаємо за даність».

Президент зазначив, що учас-
ники трудового руху «не тільки 
боролися за підвищення своєї 
заробітної платні, а й за безпеку 
і процвітання тих, хто працював з 
ними пліч-о-пліч. І так будувався 
великий американський серед-
ній клас». Барак Обама нагадав, 
що «в останні 5 з половиною ро-
ків у США було створено 13 100 
000 робочих місць» – рекордний 
за своєю тривалістю відрізок 
часу, коли робочі місця на по-
стійній основі розширювали ри-
нок праці.

У передсвятковому звіті Мі-
ністерства праці США наголо-
шується, що рівень безробіття 
знизився до рекордного рівня за 
7,5 років і становить 5,1 відсотка. 
У звіті також наведені дані, що 
економіка додала в цілому 173 
тисячі робочих місць, що, однак, 
менше очікувань більшості еко-
номістів.

Звіт Міністерства праці є клю-
човим для керівництва Централь-
ного банку США при ухваленні 
рішення про те, коли й на скільки 
підвищувати ключову процентну 
ставку. На даний момент вона 
перебуває на рекордно низькій 
позначці з 2008 року.

За словами радника Білого 
дому з питань економіки Джей-
сона Фермана, за останні три 
роки економіка США додала 8 
мільйонів робочих місць. Він, од-
нак, попереджає про уповільнен-
ня зростання під впливом про-
блем у світовій економіці.

ПЕНТАГОН: РОСІЯ 
РОЗПОЧАЛА ПРЯМЕ 

ВТРУЧАННЯ В 
СИРІЙСЬКИЙ КОНФЛІКТ

Щонайменше три російських 
військово-транспортних 

літаки приземлилися в Сирії 
останніми днями. Про це повідо-
мляє інформаційна агенція AFP, 
посилаючись на інформацію 
Пентагону. За інформацією 
агенції, літаки приземлилися на 
летовищі в регіоні Латакія на се-
редземноморському узбережжі 
Сирії. Йдеться про два військо-
во-транспортних гіганти Ан-124 

«Руслан» і один пасажирський 
лайнер.

За словами одного з чиновни-
ків Пентагону, росіяни встанови-
ли модульне житло, достатнє для 
сотень людей, а також портатив-
не обладнання для управління 
повітряним рухом.

«Усе це дозволяє припустити, 
що Росія планує перетворити це 
летовище на якийсь центр управ-
ління повітряними операціями», 
– сказав представник Пентагону.

Сирія спростовує повідомлен-
ня про підвищення військової 
активності російських військ на 
своїй території. Росія також від-
кидає такі звинувачення, наполя-
гаючи на тому, що будь-які по-
ставки ведуться згідно з давніми 
домовленостями з сирійським 
президентом Башаром Аль-
Асадом.

Раніше Сполучені Штати за-
стерегли Росію від можливого 
посилення військової присутнос-
ті в Сирії. Перед цим  низка про-
відних західних ЗМІ повідомила, 
що російські війська воюють на 
боці армії президента Башара 
Асада. Тим часом, Болгарія по-
відомила про відмову на дозвіл 
російським літакам перетинати 
свій повітряний простір на шляху 
до Сирії. Вона має намір пере-
віряти вміст вантажів, які авіація 
Росії везе до Сирії. Софія гото-
ва відкрити повітряний коридор 
російським літакам лише в разі 
допущення до огляду їхнього 
вантажу.

ДЖОН МАККЕЙН 
ЗАКЛИКАВ ЗАПОБІГТИ 

НЕОІМПЕРСЬКИМ 
АМБІЦІЯМ ПУТІНА  

В АРКТИЦІ
Сенатор Джон Маккейн закли-

кав до активізації співпраці 
західних союзників у відповідь на 
те, що він назвав «неоімперськи-
ми амбіціями» президента Росії 
Володимира Путіна в Арктиці та 
інших регіонах світу, зокрема в 
Україні. 

Республіканський сенатор, 
який нещодавно відвідав Нор-
вегію, Швецію, Латвію, Литву та 
Естонію, виклав свою позицію в 
газеті The East Valley Tribune, що 
видається в штаті Аризона, який 
він представляє в Сенаті США. 
Дж.Маккейн назвав Путіна «ан-
тиамериканським автократом», 
який «вороже й зневажливо ста-
виться до наших інтересів та цін-

ностей і намагається заперечити 
той міжнародний порядок, який 
американські лідери від обох пар-
тій підтримували протягом семи 
десятиліть». На думку Маккейна, 
«Росія прагне швидко націоналі-
зувати та взяти під контроль нові 
водні шляхи через Північно-Льо-
довитий океан, які можуть відкри-
тися не тільки для комерційного 
судноплавства, а й для військо-
вої та розвідувальної діяльності». 
«Російська військова експансія в 
Арктиці та північній частині Атлан-
тичного океану за всіма ознаками 
є спробою встановити фактичний 
контроль над цими життєво важли-
вими територіями, так само як це 
намагається робити Китай у Пів-
денно-Китайському морі», – вказує 
сенатор.

США ЗДАТНІ ЗБИТИ 
СУПУТНИКИ РОСІЇ 

ТА КИТАЮ ЗА ЛІЧЕНІ 
ХВИЛИНИ

Сполучені Штати здатні протя-
гом кількох хвилин знищити 

усі військові супутники Росії та 
Китаю, які перебувають на низь-
кій навколоземній орбіті. Про це 
Дейвид Екс, головний редактор 
безпекового блогу «War is Boring», 
розповів в інтерв’ю інформацій-
ній агенції Reuters, присвяченому 
можливим сценаріям ведення бо-
йових дій у космосі.

«Зробити це можна за допо-
могою системи захисту від баліс-
тичних ракет AEGIS, більша час-
тина якої розміщена на бойових 
кораблях. Ракети, які знаходяться 
на американських крейсерах та 
міноносцях, у поєднанні з високо-
технологічними радарами можуть 
завдавати удару по супутниках на 
низькій орбіті. Ми це вже робили 
у 2008 році (операція Burnt Frost), 
коли ракета SM-3, запущена з бо-
йового корабля Lake Eerie, точно 
вразила на орбіті американський 
супутник, контроль над яким було 
раніше втрачено», – розповів Дей-
вид Екс. Він також відзначив, що 
Росія та Китай нині розміщують 
на низькій навколоземній орбіті 
космічні апарати, здатні атакувати 
цілі для того, щоб «принаймні ви-
йти на рівень із США у цій царині». 
Екс також припустив, що експери-
ментальний космічний безпілотник 
ВПС США X37-B може потенційно 
бути споряджений зброєю і ви-
користовуватись проти супутників 
потенційних супротивників США.

ПОЖЕЖА НА ЛІТАКУ  
В ЛАС-ВЕГАСІ

Пожежа спалахнула на борту 
трансатлантичного лайнера 

на летовищі Ла-Вегаса. Вна-
слідок інциденту постраждали 
щонайменше дві особи, їх до-
ставили до шпиталю з незна-
чними травмами.

Boeing 777 авіакомпанії British 
Airways загорівся 8 вересня під 
час злету. Полум‘я виникло у ліво-
му двигуні літака. Високо у небо 
здійнявся чорний стовп диму. На 
борту літака було 159 пасажирів 
і 13 членів екіпажу. Лайнер мав 
виконати рейс із Лас-Вегаса до 
Лондона.

Коли почалася пожежа, всіх 
людей, які були на борту, термі-
ново евакуювали та доставили до 
терміналу на автобусах. Пожеж-
ники швидко загасили полум‘я. 
Причину займання з‘ясовують.

Незважаючи на інцидент, всі 
рейси вилітали та прибували на 
летовище в Лас-Вегасі за розкла-
дом. Злітну смугу, де сталася по-
жежа, закрили, але три інші пра-
цювали в звичному режимі.

APPLE ПРЕЗЕНТУВАВ  
НОВІ СМАРТФОНИ

Уславлена американська ком-
панія Apple презентувала в 

середу, 9 вересня, нові смарт-
фони iPhone 6 і iPhone 6 Plus зі 
збільшеним екраном. Презентація 
«яблучних» новинок відбулася в 
Bill Graham Civic Auditorium у Сан-
Франциско, де в 1977 році Стів 
Джобс і Стів Возняк представили 
перший персональний комп’ютер 
Apple II.

Апарати отримали оновлену 
операційну систему iOS 9, більш 
досконалу камеру, поліпшену 
якість екрану, а також будуть до-
ступні в нових кольорах.

Вже сам девіз запрошень, ро-
зісланих компанією на презен-
тацію («Гей, Siri, підкажи нам!»), 
свідчить про те, що функції голо-
сових команд у нових смартфонах 
розширені. Також 9 вересня було 
представлено оновлену багато-
функціональну приставку Apple 
TV.

Нинішні флагманські моде-
лі Apple – смартфони iPhone 6 і 
iPhone 6 Plus зі збільшеним дис-
плеєм – за останні дев’ять міся-
ців продажів принесли компанії 
рекордні 183 мільйони доларів. 
Моделі надійшли до крамниць у 
вересні 2014 року.

Вихід нового iPhone супрово-
джувався традиційними чергами 
біля салонів. Фанати «яблучної» 
техніки, і всі, хто вважав свої 

смартфорни та планшети заста-
рілими, збиралися біля крамниць 
вже опівночі.

ПАЛАЮЧА ЗИМА: 
БОРОТЬБА УКРАЇНИ  

ЗА СВОБОДУ

Американський онлайн-телека-
нал Netlflix випустив коротке 

промовідео власного докумен-
тального фільму про революційні 
події в Україні. Стрічка має назву 
Winter on Fire: Ukraine’s Fight for 
Freedom («Палаюча зима: бороть-
ба України за свободу»). 

Фільм-хроніка показує 93-ден-
ний період зими 2013-2014 років, 
описуючи події як рух за грома-
дянські права, що перетворюєть-
ся на підтримувану мільйонами 
людей революцію й громадянську 
непокору.

«У кінострічку увійшли інтерв›ю 
з протестуючими, записи з міс-
ця подій і «великомасштабний» 
погляд на конфлікт», – заявили 
в Netflix. Фільм для каналу зняв 
режисер Євген Афінеївський. На 
екрани він вийде 9 жовтня.

У НОВОМУ ОРЛЕАНІ 
ПОМЕР РІДКІСНИЙ БІЛИЙ 

АЛІГАТОР

У Новому Орлеані 8 вересня по-
мер рідкісний білий алігатор. 

Про це повідомила газета Daily 
Mail. За її інформацією, алігатору 
було 28 років.

Рептилію з рідкісним кольором 
шкіри привезли з боліт Луїзіа-
ни до зоопарку Нового Орлеану. 
Причину смерті алігатора визна-
чать ветеринари, зробивши роз-
тин.

Багато американців, які відвід-
ували акваріум зоопарку у Новому 
Орлеані, висловили свої співчуття 
звіринцю у соцмережах, додаючи 
зображення своїх дітей, які рані-
ше фотографувались поряд з рід-
кісним білим алігатором.

«Так шкода чути про втрату 
Спота. Він справді був незвичай-
ним», – написав один з користу-
вачів соцмереж.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій
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Подаруйт
е українс

ьку книж
ку  

своєму американсь
кому приятелю!

У Лондоні побачив світ англійською мовою

Роман  Василя Шкляра 

«ЧоРний ВоРон»
(RAVEN’S WAY)

Придбати книгу можна за інтернет-адресами:
www.amazon.com/Ravens-Way-Vasyl-Shkliar/dp/0993197205

www.kalynalanguagepress.com
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У ГРОМАДІ

УКРАЇНСЬКІ ДНІ В ЧИКАҐО

Історія проведення Іллінойським 
відділом УККА фестивалю «Укра-

їнські дні» розпочалася ще задовго 
до проголошення Україною віднов-
лення державності – 32 роки тому. 
А з 1991-го року українська грома-
да Чика´о святкує День незалеж-
ності України як своє найбільше 
свято. Погода, на відміну від мину-
лого року, видалась вітряною, але 
сонячною. Тож представники кіль-
кох емі́ раційних поколінь «міста на 
семи вітрах» та його околиць при-
йшли до Смис-Парку у вишиван-
ках та національному вбранні різ-
них регіонів України, що зазвичай 
зачаровує й милує око, вражаючи 
своїм багатством та колоритом і 
мимохіть занурює кожного у дже-
рело тисячолітньої історії україн-
ських традицій.

Українці Іллінойсу гордяться, 
що традиційно офіційні представ-
ники влади та лідери інших етніч-
них громад вважають за гордість 
розділити разом з ними радість 
цього свята, а особливо тепер 
висловити солідарність і щиру 
підтримку у нинішній кривавій бо-
ротьбі з російським агресором. 
Серед вельмишановних гостей 
були ´енеральний консул Литви 
в Чика´о Джон В. Прунскіс, пред-

ставник офісу сенатора Марка 
Кірка Роберт В. Джонсон, пред-
ставник офісу мера Чика´о Ліса 
Когнкі, скарбник міста Курт Сам-
мерс, олдермен Браєн Гопкінс та 
інші представники польської, ли-
товської та інших етнічних громад.

Святкову програму провадила 
д-р Марія Коркач-Ґрошко, член 
Виконавчої ради УККА (відділ Іл-
лінойс). Урочистості розпочали-
ся виконанням державних гімнів 
України та США в супроводі орке-
стру «Беркут» (керівник – Богдан 
Скавінський) та молитви під про-
водом владики Ришарда-Стефана 
Семенюка, єпископа Української 
католицької єпархії Святого отця 
Миколая. Було виголошено свят-
кові промови від голови Ілліной-
ського відділу УККА д-ра Олеся 
Стрільчука, новопризначеного 
´енерального консула України в 
Чика´о Лариси Герасько, ´ене-
рального консула Литви в Чика-
´о Джона В.Прунскіса та інших 
представників влади й гостей. Міс 
«Українська діаспора» Уляна Фе-
нин, вітаючи всіх присутніх зі свя-
том, розповіла про свою благо-

дійну місію в Україні, з якою вона 
нещодавно відвідала сиротинці та  
родини, що постраждали внаслі-
док війни на Донбасі,  привізши їм 
допомогу від діаспори. 

Як і годиться, на фестивалі 
під час концертної програми лу-
нало багато музичних творів, які 
не тільки віддзеркалювали кращі 
традиції українського мелосу, але 
й були пройняті духом боротьби 
й жалоби, яким окутана сьогодні 
Україна. 

Завдячуючи своїм членам 
УАФКС «Самопоміч» – як провід-
на українська фінансова установа 
в штатах Іллінойс та Нью-Джерзі – 
від самих початків свого заснуван-
ня й дотепер активно підтримує фі-
нансово та всіляко долучається до 
організації проведення всіх подій в 
українській громаді, щоб зберегти 
на чужині українську ідентичність, 
духовність, культуру та традиції. А 
підтримувати «Українські дні» для  
кредитівки – це не лише данина 
обов’язку перед своїм членством, 
а й велика гордість та честь.

Прес-служба УАФКС 
«Самопоміч» в Чикаґо

 З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!
12-го й 19-го вересня в школах 

українознавства на теренах Сполучених 
Штатів Америки розпочинається новий 
навчальний рік. Тисячі маленьких і юних 
українців та українок сядуть за парти, 

щоб вивчати рідну мову, літературу, 
слово Боже, величну історію України, її 
географію та самобутню культуру. Саме 
завдячуючи школам українознавства, наші 
діти залишаються українцями й на чужині, 

а тому так важливо, щоб жоден школяр не 
залишився осторонь цієї науки. 

«Нова газета» щиро вітає директорів, 
учителів та численне школярство з 
початком нового навчального року й 

закликає батьків неодмінно записати своїх 
дітей до шкіл українознавства. Зичимо 
витривалості, мудрості та наснаги на 
непростому шляху до знань. Щасливої 
дороги!

ДІЛОВА РОЗМОВА У ВАшИНГТОНІ

Валерій Чалий поінформував 
присутніх про поточну ситу-

ацію в Україні, ініціативи Прези-
дента  П.Порошенка та резуль-
тати діяльності уряду в першій 
половині нинішнього року, а 
також розповів про пріоритети 
економічної політики України, 
зокрема в рамках «Стратегії 

реформ – 2020». Посол по-
дякував USUBC та її членам 
за конструктивну співпрацю та 
підтримку нашої країни в цей 
складний для неї час, відзна-
чивши важливу роль американ-
ських ділових кіл у розширенні 
допомоги Україні.

Президент Американсько-
української ділової ради Мор-
ган Вільямс, який виступив мо-
дератором зустрічі, відзначив 
ефективну взаємодію USUBC 
з посольством у контексті по-
глиблення двосторонніх тор-
гівельно-економічних зв’язків, 
диверсифікації експорту, залу-
чення американських інвести-

цій та захисту прав інвесторів, 
а також консолідації підтримки 
України з боку провідних ком-
паній США.

У зустрічі взяли участь 
представники 25 американ-
ських компаній, які відіграють 
провідну роль на українському 
ринку, зокрема в створенні ро-
бочих місць, реалізації інвес-
тиційних проектів та сплаті по-
датків до держбюджету, серед 
яких Cargill, Monsanto, AGCO, 
DuPont, Archer Daniels Midland, 
Bunge, Citi, CNH International, 
Holtec International та інші. 

Прес-служба  посольства 
України в США

Третього вересня відбулася 
зустріч посла України в США 
Валерія Чалого з членами 
Американсько-української 
ділової ради (USUBC), у якій 
взяли участь представники 25 
американських компаній.

Під час зустрічі посла України в США В.Чалого з членами Американсько-
української ділової ради

 РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ

Маленьке село Грекове-Олександрівка на До-
неччині з вдячністю прийняло допомогу від ві-

рян Товариства Святого Андрія Первозванного УПЦ 
США – 30 тонн кам’яного вугілля, завдяки якому 
мешканці старечого дому, де знайшли прихисток 
найнезахищеніші старші громадяни 70-90 років, 
будуть обігрітими взимку. Американсько-українські 
християни також передали їм теплий одяг, взуття та 
найнеобхідніші харчі. 

Кілька місяців тому до Консисторії Української  
православної церкви США почали надходити з 
України прохання про допомогу для людей стар-
шого віку, які залишилися доживати віку в зоні 
війни й потребують найелементарнішого. Після 
вивчення ситуації  протодиякон Ігор Маглай, ди-
ректор Доброчинної місії Консисторії й президент 
Товариства Св. Андрія, з благословення глави УПЦ 
США митрополита Антонія, разом з владикою Да-
ниїлом й за підтримки вірних церкви почали до-
ставляти фінансову й матеріальну гуманітарну до-
помогу насамперед дітям і пенсіонерам, які стали 
жертвами війни на Сході України.

 Прес-служба УПЦ США 

22-23 серпня  у чиказькому 
Смис-Парку з ініціативи Іллі-
нойського відділу Україн ського 
Конґресового Комітету Америки 
(УККА), за підтримки україн-
ської громадськості та численних 
гостей відбувся фестиваль 
«Українські дні», присвячений 24-й 
річниці Не за лежності України.

Урочистий момент відкриття фестивалю

Товариство Святого Андрія Первозванного 
Української православної церкви США купило 30 
тонн кам’яного вугілля для старечого дому села 
Грекове-Олександрівка на Донеччині.

Мешканці старечого дому в селі Грекове-олександрівка 
на Донеччині
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ДІЄ-СЛОВО

У «ЛІДЕРАХ ЛІТА» – 
19 КНИГ

XVІІ Всеукраїнський рейтин´ «Книж-
ка року-2015», організаторами якого 
виступають Інститут літератури іме-
ні Т.Шевченка Національної Академії 
наук України, видавничо-торгівель-
на компанія «Самміт-Книга», Фонд 
сприяння розвитку мистецтв та Центр 
рейтин´ових досліджень «Еліт-Профі», 
оголосив остаточних «Лідерів літа». У 
п’яти номінаціях рейтингу – 19 книжок 
від «Видавництва Старого Лева». 

НоМІНАцІЯ  
«КрАСНе ПиСьМеНСтВо»:
 9  Василь Кожелянко. 

Дефіляда в Москві
 9 Любов Якимчук. 

Абрикоси Донбасу 

НоМІНАцІЯ «СофІЯ»:
Володимир Єрмоленко. 
Далекі близькі. Есеї з філософії та 

літератури. 

НоМІНАцІЯ «оБрІї»:
 9 Умберто еко, Жан-Клод Кар’єр.

Не сподівайтеся позбутися книжок.
 9 Володимир федорін. 

Гудбай, імперіє: Розмови з Кахою 
Бендукідзе 

НоМІНАцІЯ «ДитЯЧе СВЯто»
 9 Ірина цілик. Таке цікаве життя 
 9 Мар’яна Савка. 

Босоніжки для стоніжки. 
 9 творча майстерня «А´рафка». 

Мій дім і речі в нім
 9 роб Скоттон. 

Баранчик Рассел і Різдвяне Диво
 9 романа романишин  

та Андрій Лесів. 
Війна, що змінила Рондо

 9 Анджела Нанетті. 
Мій дідусь був черешнею

 9 Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів
 9 Каріна Схапмін. 

Мишачий дім Сема й Джулії
 9 Мартін Содомка. 

Як змайструвати автомобіль

 9 оксана радушинська. 
Метелики в крижаних панцирах. 

 9 Саллі Ґрін. Напівдикий

НоМІНАцІЯ «ВІЗитІВКА»
 9 Ґвара. 

Автентична львівська абетка. 
 9 Микола Назарук. 

Львів на початку ХХІ століття

 ОЛЬГА КУзЬмЕНКО. 
«мОЯ ДОРОГА  

ПТАХА»

Ольга Кузьменко, мама музиканта 
Андрія Кузьменка, котрий трагічно 

загинув на початку лютого цього року 
в дорожньо-транспортній аварії, на-
писала спогади про сина під назвою 
«Моя дорога птаха. Мамина книжка», 
яка побачила світ у «Видавництві Ста-
рого Лева». 

Це книга, в якій пульсує живий 
нерв. Вона умовно розділена на три 
частини – своєрідний фотоальбом, 
як обрамлення до маминої розпові-
ді про Андрія Кузьменка, його казка 
«Тарасик, тролейбус і святий Мико-
лай» і підбірка текстів його пісень. 
Але насправді це слова, які мама 
просто не встигла сказати своєму 
синові.

10 гривень з вартості кожно-
го примірника йдуть в Благодійний 
фонд Кузьми Скрябіна.

Нагадаємо, 18 вересня в Нью-
Йорку та Чикаго  відбудуться добро-
чинні концерти пам’яті Андрія Кузь-
менка. 

НАДІЯ САВЧЕНКО. 
СИЛЬНЕ Ім´Я НАДІЯ

«Натхненником» створення цієї 
книги став російський правоза-

хисник, адвокат легендарної україн-
ської льотчиці Ілля Новіков. «Сильне 
ім´я Надія» готувала до друку сестра 
героїні Віра Савченко, їй же належить 
авторство ілюстрацій до кожного роз-
ділу. 

Книга складається з роздумів і 
спогадів Надії Савченко, які вона 
записувала під час голодування. За 
словами авторки, її творчість має на 
меті й спростування пліток, які запо-
лонили інформаційний простір.

ВАСИЛЬ мАХНО. 
РОВЕР

Побачила світ нова збірка поезій та 
есеїв Василя Махна під назвою 

«Ровер». Метафоричним двоколісни-
ком тернопільський поет, який з по-
чатку ХХІ століття живе в Нью-Йорку, 
подорожує крізь простір і час, «про-
їжджаючи» через рідний Чортків, дво-
юрідний Нью-Йорк, Париж, Єрусалим 
і весь світ. 

... ровером вздовж океану і через зиму 
через життя що пахне Федьовим бензином 
через Нью-Йорк в якому слова і світло 
їдеш – допоки крутиш свої педалі 
в серце твоє загорнули і передали 
слово з листків тютюну і сухого повітря...

ТЕТЯНА ЛИСЕНКО. 
The Price  

of freedom

«Я хочу розказати історію свого 
життя, щоб  розповісти історію 

країни, в якій я народилася...», – напи-
сала в передмові до книги Тетяна Ли-
сенко, випускниця Київського універ-
ситету, кандидат філології, а пізніше 
викладачка української мови й літера-
тури в американських університетах, 
яка живе тепер у Вашингтоні.

Протягом  більш як двох століть  
іммігранти з усього світу прагнули 
дістатися Америки, щоб здобути 
тут свободу й здійснити свої мрії. 
Автор книги The Price of Freedom 
(«Ціна свободи») – одна з них. Очи-
ма й думками своєї героїні Слави, 
вона вималювує образ жінки, яка 
позиціонує себе справжньою укра-
їнкою, але з новими  поглядами на 
модерний світ, незрозумілими в 
пострадянському суспільстві. Вона 
вирішує шукати нового місця про-
живання – без переслідувань, при-
нижень, страху, корупції й вирушає 
до Америки...

 Сторінку підготував
 Андрій Гурин

ФОРУМ ВИДАВЦІВ – 2015

9-13 вересня у Львові відбувається 
22-й Міжнародний книжковий 
Форум видавців – найголовніша і 
найочікуваніша в Україні книжкова, 
літературна й культурна подія року. 

«Форум видавців у Льво-
ві» – це 300 видавництв та 
книгорозповсюджувачів, 5 
тисяч нових назв книжок, 
понад 40 тисяч  відвідувачів, 
770  учасників з  22 країн 
світу, серед  яких 350 авто-
рів та 170 видавців. Головне 
місце проведення форуму – 
Палац мистецтв та подвір’я 
Палацу Потоцьких. А по-
дії розгортаються ще на 60 
майданчиках у центрі Льво-
ва. Головна тема: «Культура 
vs. Пропаганда». Крім того, 

діють 6 тематичних майдан-
чиків, на яких обговорюють-
ся: «Жіноча тема», «Куліна-
рія», «Мандри», «Нація та 
едукація», «Уроки історії», 
«Фронт і фронтир». Й цього 
року, як і в попередні, най-
популярніша «Ніч поезії й 
музики – беззупину» (з 10-ї 
години вечора до 6-ї ранку). 
Країна-гість: Франція.

22-й книжковий форум 
– це ще й 250 найрізнома-
нітніших заходів: фестиваль 
дитячого читання «Книгома-

нія», тиждень сучасної укра-
їнської драматургії, україн-
сько-єврейські зустрічі (цикл 
дискусій за участі україн-
ських та єврейських інте-
лектуалів, письменників, 
перекладачів, науковців), по-
етична кав’ярня (у співпраці 
з міжнародною літератур-
ною корпорацією Meridian 
Czernowitz, серед учасників 
якої Крістіне Кошель (Німеч-
чина), Рон Вінклер (Німеччи-
на), Єлена Фанайлова (Ро-
сія), читання «за ´ратами» в 

стінах Сокальської виправ-
ної колонії... 

Особливе місце посідає 
тема війни на Сході Украї-
ни, зокрема, на книжковому 
ярмарку представлено ро-
ман журналіста Сергія Лой-
ка «Аеропорт», книгу Надії 
Савченко «Сильне ім‘я На-
дія», «Оповідання» режисе-
ра Олега Сенцова. 

Вінчатиме форум уро-
чиста церемонія вручення 
книжкової премії «Найкраща 
книга Форуму-2015».
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Дзеркало ЛІТО. P.S.
Звершено клопіт літа. Вікна в садок розкрито. 
Листя  летить по світу. Viva vita! 
Ледве світа о шостій. Лампи тривожне  коло.   
Осінь, вродлива госте, прошу до столу. 
Я  небагато прошу в долі за труд мій тихий.   
Щоби здоров’я трішки. Друга. Дитя. І  книги.   
Трохи  доріг... І досить! Слави?  Та Бог із нею!   
І ниcпошли мені, краще, осене, Віри й Надії фею! 

Ірина Жиленко
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На Орегонщині немає платних до-
ріг, тунелів, мостів, зате є платні 

парки. Довірливо-платні, якщо мож-
на так сказати. Це коли ти, приїхав-
ши на територію заповідника, під-
ходиш до спеціального дерев’яного 
будиночка, в якому немає жод-
ного рейнджера, жодного клерка, 
жодного адміністратора, жодного 
поліцейського – словом, жодної 
живої душі, береш аркуш паперу, 
записуєш номер свого автомобіля, 
потім одну частину листка акурат-
но відриваєш і вкладаєш у чистий 
конверт, туди ж додаєш п’ять до-
ларів готівкою, заклеюєш і вкида-
єш у спеціальну, схожу на пошто-
ву, скриньку, другу ж частину того 
аркуша залишаєш біля лобового 
шкла всередині свого автомобіля. 
Подібну довірливість ми зустрічали 
років п’ять тому в Каліфорнії,  коли 
їздили оглядати «Дім вовка» Джека 
Лондона. Там також плату за корис-
тування музеєм-садибою віддавали 
на відкуп людському сумлінню. Ми 
довго обговорювали між собою, що 
за такою довірливістю все-таки сто-
їть: звичайна бухгалтерія (бо можна 
зекономити на платні обслуговую-
чому персоналу), чи вища мораль-
ність (бо люди, які люблять живу 
природу, приходять сюди з розу-
мінням і відповідальністю)? Дійшли 
згоди, що істина лежить, швидше 
за все, десь посередині (з одного 
боку, в Орегоні один з найвищих в 
країні рівень безробіття й доводить-
ся справді економити, а, з іншого, в 
цьому штаті знайшли прихисток ба-
гато релігійних біженців-християн, а 
отже, голос сумління в них мав би 
бути).

Під час цьогорічної липневої 
відпустки одного дня ми вирішили 
знову помандрувати вздовж гир-
ла велетенської й величної ріки 
Коламбії. Колумбії, як сказали б в 
Україні. Хоча вже не раз проїзди-
ли повз ці мальовничі місця. Саме 
«проїздили», саме «повз». Тепер 
же в нас було повно вільного часу 
й ми мали розкіш мандрувати, ні-
куди не поспішаючи, зупинятися 
біля кожного дерева, за яке «за-
чіпиться» погляд, підніматися на 
кожну вершину, яка видасться 
нам здоланною...

Коламбія – річка з характером, 
бо зуміла пробити собі шлях че-
рез неприступні Каскадні гори, 
тому на багатьох її ділянках на-
висають високі й круті береги, 
якими біжать мальовничі дороги.  
Ми вибрали наймальовничішу – 
Historic Columbia River Highway 
№30. І «найантикварнішу». Ця іс-
торична дорога протяжністю 75 
миль (121 кілометр) – перша в 
США «планово-екскурсійна» ма-
гістраль (scenic highway), спору-

джена спеціально для того, щоб, 
проїжджаючи нею, люди могли 
насолоджуватися довколишньою 
красою. Будували її майже десять 
років – з 1913-го по 1922-й рік. 
Видатний інженер того часу Се-
мюель Ланкастер  разом з бізнес-
меном і адвокатом Семом Гіллом 
розплановували її за взірцями 
європейських мальовничих доріг, 
які бачили в Швейцарії, Австрії, 
Франції, й Columbia River Highway 
№30 мала служити моделлю для 
подальшого наслідування в Аме-
риці, тому була не стільки функці-
ональною, скільки «елегантною». 

...Дорога поступово пнеться 
вгору, робить фігурну петлю й 
піднімається на самісінький пік 
вершини, який називається Crown 
Point. Вершина-вінець, вершина-
корона, яка на 775 фітів здійма-
ється над берегом ріки, абсолют-
но виправдовує свою назву – вона 
увінчує цю божествену красу, го-
ворити про яку не вистачає слів 
і ми мовчимо. Просто безмовно 
стоїмо на лаві, застиглій чи то 14 
чи то 17 мільйонів років тому, й 

вдивляємося в далечінь разом ще 
з кількома десятками таких са-
мих «німих» диваків-мандрівників, 
яким так само «відібрало мову». 

У небі нахабно шугають ястру-
би, пробують сягнути вічності 
орли й трохи нижче, над самим 
плесом, бовваніє ще якась темна 
цятка, схожа на ворону. 

Першим мовчанку порушує не-
величкий на зріст, однаково кру-
глий і в висоту, і в ширину, усміх-
нений чоловік.

– Мої діти купили через ін-
тернет дрон і тепер о-о-он там 
знімають Коламбію, – чоловік 
з дитинним обличчям показує 
рукою та ту саму цятку-ворону. 

– Дуже вигідно... Цінні виходять 
кадри: широкий ракурс, гарна 
чіткість, мінімальне коливання 
повітряних хвиль... Та й дрон 
недорогий, трохи більше тисячі 
доларів...

Усі, хто його чує, впиваються 
поглядами в дрона-ворону й ввіч-
ливо усміхаються.

Ми давно помітили, що чим 
далі від міст-велетнів, які змушу-
ють істоту, мов равлика, забива-
тися в свій «будиночок» і з усіх сил 
дотримуватися субординації з до-
вколишнім світом, тим відкритіші 
люди, довірливіші й безпосеред-
ніші.

Вінчає скелю-корону Vista 
House. Будинок, облицьований 
аляскинським мармуром, спо-
руджено в 1918 році, в пам’ять 
про орегонських  першопрохід-
ців-піонерів. З часом він став і 
пам’яткою архітектурною. Були 
часи, коли його називали «най-
дорожчою лазничкою» всієї аме-
риканської  історії, тому що на 
початках Vista House задумувався 
як «comfort station», зате вартістю 
сто тисяч доларів. Було оголоше-
но навіть доброчинний фонд, до 
якого пожертвували свої гроші 52 
особи, при тому, що будувався 
він в період Першої світової ві-
йни, коли кожен цент був на вагу 
золота. Тепер тут музей, оглядо-
вий майданчик і крамничка, в якій 
можна купити щось на згадку про 
Columbia River Gorge.

Хоча «коламбійські красоти» 
коштували завжди дорого. За 
півтори милі від Коронної вер-
шини є скеля з офіційнішою на-
звою – Portland Women’s Forum 
State Scenic Viewpoint – Оглядо-
вий майданчик Жіночого форуму 
штату Орегон, якщо дослівно. Річ 
у тім, що за цей клаптик землі 
Портлендський жіночий форум – 
неполітична, нефеміністична, по-
запартійна група жінок-активісток 
– боровся з 1946 року. Оскільки 
був упевнений, що краса доли-
ни Коламбія-ріки, яку найповні-
ше можна спостерігати й відчути 
саме стоячи на цій скелі, повинна 
бути доступною всім, а не лише 
тим, хто має гроші. Тому ця «точ-
ка» захищена від приватних забу-
довників. 

ВІД шТАТУ ДО шТАТУ

На березі величної ріки з думою про Україну

Наша довідка: Коламбія (англ.Columbia) – найбільша річка Тихоокеанського узбережжя США. 
Протяжність – 2250 кілометрів, площа басейну – 670 тисяч  кв.кілометрів, 85 відсотків якого 
знаходиться на території США, охоплюючи такі штати як Айдахо, Вашингтон, Орегон, Монтана, 
Вайомінг, Юта, Невада, а також канадійську провінцію Британська Коламбія. Бере початок на 
території Канади з невеличкого озера в Скелястих горах на висоті близько 800 метрів над рів-
нем моря. У басейні ріки мешкає понад 6 мільйонів осіб, з яких 2,5 мільйона – в штаті Орегон, 
а 1,7 млн. – у штаті Вашингтон.

Має велике енергетичне, ірригаційне, риболовецьке й транспортне значення. На Коламбії 
збудовано 14 гідроелектростанцій. Широко розвинений туризм: на її берегах знаходяться де-
сятки національних та штатних заповідників, серед яких Гранд-Тітон, Єловстоун, Кутеней, Глей-
шер, Маунт-Ревелсток та ін.

Коламбія має понад 60 річок-притоків, зокрема Снейк, Вилламет, Кутені.
Ріку названо на честь американського корабля «Коламбія», на якому капітан Роберт Грей з 

Бостона в 1792 році вперше ввійшов до її гирла

Коламбія – найбільша ріка тихоокеанського узбережжя США

САГА ПРО РІКУ КОЛАМБІЮ
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Вершина називалася Chanticleer 
Point й належала родині Морганів, 
які в 1912 році купили тут землю й 
побудували готель, а разом з  ним 
і канатну дорогу, якою  найрес-
пектабельніші орегонці та їхні гості 
піднімалися  на вершину, щоб на-
солодитися краєвидом й, зрозумі-
ло, почувалися особливими, тому 
що така краса коштувала дорого й 
була доступна далеко не кожному. 
Але одного дня готель згорів. І гру-
па жінок, яка організувалася задля 
того, щоб зберегти  неповторність 
Columbia River Gorge для майбутніх 
поколінь, зрозуміла, що має зро-
бити все можливе, аби врятувати 
Chanticleer Point. Пані й панянки ор-
ганізовували нескінченні чаювання, 
доброчинні базари, концерти, щоб 
назбирати достатньо коштів і вику-
пити цю унікальну частинку землі. І 
викупили. А викупивши, подарува-
ли Орегонському парковому госпо-
дарству, який перетворив її на за-
гальнодоступне для шанувальників 
живої краси місце.

Історична «тридцятка» плав-
но спускається  до берега й веде 
вздовж череди водоспадів. Найви-
щий з них -Multnomah Falls – 620 
футів (189 метрів). Малтнома -дво-
каскадний, розділений мініатюрним 
озером, над яким нависає легкий 
ажурний міст, ступити на який вар-
то бодай для того, щоб відчути, що 
ця краса справжня.

До водоспаду горнеться стежка, 
яка вперто пнеться вгору, чіпля-
ючись за скелі, стрункі смереки, 
покручені берези й виводить на 
оглядовий майданчик – ще одне 
місце, де від довколишньої краси 
перехоплює дихання. Але цим вер-
тикальна мандрівка не закінчується, 
стежка грайливо запрошує підня-
тися ще вище й  помилуватися ще 
двома водоспадами. Річ у тім, що 
вздовж Коламбії цілий парад водо-
спадів – більших, менших, очевид-
них і захованих далеко між скелі, з 
поетичними назвами – Вельон на-
реченої, Троїстий, Кінський хвіст, 
Пуншова таріль...У Пуншовій тарілі, 
захованій  поміж високих смерек і 
скелястих розщелин, ми мали на-
году скупатися. Хоча вода в ній  не 
тепліша водохресної, але закуток, у 
якому заховався водоспад, не по-
ступається найчарівнішим швей-
царським краєвидам...

Річка бере початок в одноймен-
ному озері в канадійській провінції 
Британська Коламбія в Долині тися-
чі піків. Живлячись талими водами 
льодовиків, вона близько 800 км 
біжить територією Канади. Части-
ну шляху тече з півночі на південь 
через широке (до 400 км) плато 
між Скелястими й Каскадними го-
рами, творячи власний басейн. 
Щоб потрапити до Тихого океану, 
круто змінює русло, звертаючи на 
захід біля кордону штатів Вашинг-
тон і Орегон, буквально пробиваю-
чи Каскадний хребет. Залежно від 
пори року змінює й характер, за-
вдаючи чимало клопоту  місцевим 
фермерам: навесні розливається, 
затоплюючи поля, влітку міліє й 
приносить посуху. 

За висновками вчених, люди 
населяють басейн ріки Коламбія 
близько 15 тисяч років. Близько 
1500 року до нашої ери вони пе-
рейшли до осілого способу життя, 
заснованого головним чином на 
рибальстві за лососем. У 1962 році 

в печері Мармс археологи знайшли 
сліди перебування там людини за-
довго до народження Христа – 11 
230 років тому, а в 1996-му розко-
пали скелет людини, якому 9 тисяч 
років. Знахідка відновила в науково-
му середовищі дискусію про засе-
лення американського континенту. 

Споконвіку береги Коламбії були 
батьківщиною індіанських племен, 
таких як каюс, пасучі, спокани, яки-
ма та ін. Перші європейці з’явилися 
тут лише в 1792 році – капітан Ро-
берт Грей ввійшов в гирло ріки під 
американським прапором на кора-
блі «Коламбія», на честь якого вона 
й отримала свою назву. Наступни-
ми були Мерівезер Льюїс та Вільям 
Кларк, які, за дорученням прези-
дента Томаса Джефферсона, до-
сліджуючи придбані у Франції землі 
Луїзіани, вирушили в першу екс-
педицію суходолом до узбережжя 
Тихого океану, щоб зібрати інфор-
мацію про річку та її басейн. Але 
справжнє освоєння Коламбії на-
стало лише через більш як століття. 
Долю річки змінив 32-й президент 
США Франклін Делано Рузвельт.

Важко уявити, що колись, 16 ти-
сяч років тому, неподалік нинішньо-
го Колумбійського плато було древ-
нє озеро Месуола, західну частину 
якого стримувала льодова гребля. 
Однак з кожним роком через зли-
ви вода в озері прибувала й одного 
разу рівновага порушилася, гребля 
не витримала натиску й гігантська 
маса води вирвалася на волю, змі-
таючи все на своєму шляху. Енер-
гію її потоку  науковці порівняли з 
енергією вибуху потужної атомної 
бомби. З такою силою вода вгри-
залась у гори, вириваючи з них 
мільярди тонн породи всього за 
декілька годин. Потік накрив площу 
в 40 тисяч кв.кілометрів й дістався 
океану всього за десять годин, за-
лишаючи за собою яруги, ущели-
ни й провалля найнесподіваніших 
форм. Ґранд-Кулі – найбільший на 
Коламбійському плато сухий кань-
йон, який розтягнувся на 60 миль. 
Національний пам’ятник природи, 
своєрідний Ґранд-каньйон штату 
Вашингтон.

Але часи змінюються. У 1933  
році за розпорядженням Пре-
зидента Франкліна Рузвельта на 
Коламбії ропочалося будівництво 
федеральної греблі Ґранд-Кулі, яка 
до сьогодні вважається одним з 
найпотужніших гідровузлів країни. 
Внаслідок підйому води більш ніж 
на сто метрів утворилося водосхо-
вище, відоме як озеро Франклін 
Рузвельт. Унікальна насосна стан-
ція, здатна перекачувати до 600 ку-
бометрів води на секунду, регулює 
потоки стихії таким чином, що в 
додатковому водосховищі скупчу-
ється зайва весняна вода, якою по-
тім зрошують поля в сезон посухи.   
Будівництво греблі відчутно по-
легшило життя населення цілого 
регіону: на річці звели 14 гідро-
електростанцій (11 американських 
і 3 канадійських), водосховища й 
розвинена ірригаційна система до-
зволяють цілий рік займатися ріль-
ництвом. Але, крім очевидної ко-
ристі, втручання людини породило 
й низку проблем. Століттями в річці 
нерестилася риба породи лососе-
вих. Гідроелектростанції перекрили 
їй природні шляхи міграції, а в міс-
цях «стоячої» води почалося її «цві-
тіння». Тому сьогодні туристи їдуть 

дивитися «лососеві весілля», від 
яких колись «грало» все плесо Ко-
ламбія-ріки, на Боневільську ферму 
біля однойменної дамби, де що-
річно вирощують 15 мільйонів тонн 
лосося. До речі, місцина Боневіль 
славиться й своїми цілющими при-
родними мінеральними джерелами 
– тут розташований один з кращих 
на Тихоокеанському узбережжі лі-
кувально-оздоровчий курорт.

Не менше клопоту завдав басей-
ну Коламбії й Генфордський ядер-
ний комплекс, зведений у 1943 році 
в рамках Мангетенського проекту 
для виробництва бойового плуто-
нію. 9 ядерних реакторів і пов’язані 
з ними об’єкти розмістили на бере-
гах Коламбії. З 1944-го по 1971-й 
рік насосна система забирала воду 
з ріки для охолодження цих реакто-
рів, а після використання повертала 
її вже радіоактивною назад у водо-
ймище. Зрозуміло, що інформація 
ця була засекречена й залишалася 
під грифом «супертаємно» до кін-
ця 1980-х. Сьогодні Генфордський 
комплекс переживає велике еко-
логічне очищення, але проблема в 
тому, що високоактивними ядерни-
ми відходами забруднено й глибокі 
водоносні горизонти, які отруюва-
тимуть ріку й довкілля ще не одне 
десятиліття.

Але ми все-таки помилилися. В 
Орегоні є один платний міст – нази-
вається він Міст Богів. Перекинутий 
через прірву, якою пробивається 
Коламбія в районі Боневіля, він по-
єднує не лише два стрімкі береги, 
а й два штати – Орегон і Вашинг-
тон.  Плата за проїзд через Міст 
Богів коштує один долар і п’ятдесят 
центів. Півкілометровий міст побу-
довано у 1926 році, але його історія 
розпочинається багато раніше. За 
індіанськими переказами, колись 
тут існував  його попередник, який 
поєднував не лише два береги, а й 
одну родину. 

... Якось вождь племені Сагалі зі 
своїми двома синами В’єстом і Па-
том мандрував  за течією Коламбії 
в пошуках місця, де можна було б 
оселитися. Такої краси, здавало-
ся їм, вони не бачили більше ніде. 
Але треба було вирішувати, що 
робити далі, бо надходила зима. 
Призупинившись, батько випустив 
одну стрілу на північ, другу – на пів-
день, наказавши синам йти вслід на 
ними, й на тому місці, де кожен з 
них знайде стрілу, закладати влас-
ний дім. Але, от біда, стріли впали 
на різних берегах ріки. І щоб роди-
на могла зустрічатися разом, бать-
ко побудував міст. Сини звели оселі 
й почали подумувати про те, щоб 
завести родину. І знову нещастя – 
закохалися в одну й ту ж дівчину 
на ім’я Лувіт й, зненавидівши один 
одного, почали воювати, спалюючи 
довколишні ліси. Такої ненависті не 
витримав навіть міст і впав у ріку, 
створивши 150-метрове провал-
ля. Батько не міг дивитися на все 
це без болю й вирішив покласти 
війні кінець. Боги, до яких він мо-
лився, перетворили його синів на 
дві гірські вершини, відомі тепер як 
Маунт-Гуд і Маунт-Адамс, а дівчину 
Лувіт – на третю, яку тепер всі на-
зивають Святою Геленою...

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Нью-йорк – Портленд – 
Альбукерке – ель-Пасо – 

Карлсбадфото на згадку в дворі бальнеологічного курорту в Боневілі 

Multnomah Falls – один з найвищих водоспадів Америки

Гребля Ґранд-Кулі на водосховищі-озері франклін рузвельт

Міст Богів через Коламбія-ріку
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дизайн; верстка

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

Детальна інформація в редакції газети.

макетування

За попередніми даними, президент Російської Фе-
дерації В.Путін виступатиме на Генеральній Асамб-
леї ООН 27-28 вересня, в неділю й понеділок, у пер-
шій половині дня. Об’єднаний комітет працює над 
тим, щоб отримати всі необхідні дозволи для про-
ведення протесту, а також уточнює дати, час та місце 

проведення акцій протесту

Детальніша інформація за телефоном 
Українського Конгресового Комітету Америки: 

(212)-228-6840 або за адресою:
203 Second Avenue (between 12-13 Streets) 

2nd Floor, New York, 10003

Вийдемо всі, як один, на акції протесту, аби кремлів-
ський диктатор відчув, що під ним горить земля, аби 
кожна хвилина його перебування в Нью-Йорку була 
затьмарена нашими безустанними нагадуваннями: 
«Путін, руки геть від України!» Нагадаємо йому, що 
за всі скоєні ним та його воєнщиною злочини дове-

деться відповідати!

The UNiTed UkrAiNiAN AmericAN OrgANizATiONS OF New YOrk  
of the UkrAiNiAN cONgreSS cOmmiTTee OF AmericA  

and the  AmericAN eUrOpeAN SOlidAriTY cOUNcil OF New YOrk

ПРОТЕСТ  ПРОТИ  ДИКТАТОРА  ПУТІНА!
27 вересня, неділя. Постійне представництво Росії при ООН

28 вересня, понеділок.  Штаб-квартира ООН у Мангетені
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НЬЮ-ЙОРК: 18-гО ВЕРЕСНЯ, 7:00, pm, mASTER THEATER
ЧиКагО: 19-гО ВЕРЕСНЯ, 7:00 pm, CopERniCuS CEnTER

Детальніше:  www.inmemory-skryabin.com
skryabinconcert@gmail.com

Тел: 773-988-7936
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