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Ч

ому наша українська демократична влада ніяк не хоче враховувати соціальні наслідки своїх
реформ? Адже це прямий шлях до
реваншу проросійських сил в Україні.
Звісно, можна відразу зауважити, що непатріотично піднімати це
питання, коли реформи не закінчені, коли ми ще не побачили їхніх
реальних наслідків і все далі в такому ж дусі. Але ігнорування владою
соціальної складової українського
суспільства, дедалі ближче наближає президента до того, щоб стати
Ющенком-2.

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!

14 грудня російський диктатор Владімір Путін
підписав закон, що дає право Конституційному суду
Росії визначати, чи виконувати вердикти міждержавних
органів щодо захисту прав і свобод людини, насамперед
Європейського суду з прав людини, винесені за скаргою
проти Росії. Нагадаємо, закон було ухвалено Держдумою
4 грудня і схвалено Радою Федерації 9 грудня. Він
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Згідно із законом, в Росії віднині встановлюється
спеціальний правовий механізм вирішення питання
про можливість або неможливість виконати винесену
за скаргою проти Росії постанову. Тобто, фактично
йдеться про те, що Путін через фіктивні законодавчі
акти поставив свою диктатуру вище рішень
міжнародних правових інституцій й взагалі вище
міжнародного права. З 14 грудня міжнародні закони в
галузі захисту прав людини для Росії не указ, вона живе
за своїми власними, путінськими приписами.
Путінська Росія й раніше плювала на будь-які
міжнародні закони. Але принаймні робила вигляд,
що належить до цивілізації, а тому дотримується
міжнародного права. Відтепер вона перейшла й цю
останню межу, відкрито заявивши, що на теренах Росія
діє лише путінське право. Точнісінько так само, як було
за часів Сталіна, коли для мільйонів приречених в’язнів
ГУЛАГу «судом» була тайга, а «прокурором» – ведмідь.
У Раді Європи прокоментували рішення Росії
ігнорувати вердикти міжнародних судів. Згідно зі ст.
46 Європейської конвенції з прав людини всі країни
Ради Європи повинні підкорятися остаточним
рішенням Страсбурзького суду. Про це заявив в
коментарі до нового російського закону, який дозволяє
Конституційному суду РФ ігнорувати рішення
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), генеральний
секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Він наголосив,
що Конституційний суд Росії повинен ухвалювати
рішення, керуючись виключно Європейською конвенцією
з прав людини.
Але гебіст Путін тільки посміхнеться, довідавшись
про реакцію Європи на його «законотворчість». У такій
ситуації своє слово має сказати російський народ, але він
міцно спить, чим ось вже більше 15 років користається
кремлівський карлик. Більше того, опинившись на дні
економічної ями, він своїм указом заморозив пенсійні
внески громадян Росії, тобто фактично привласнив собі
те, що люди копили на старість. Бандитизм, до якого
Путін вдався на міжнародній арені, тепер переноситься
й всередину Росії.
Відома російська правозахисниця, голова Московської
Гельсінської групи Людмила Алексеєва так відгукнулася
на путінський закон: «Я розцінюю це рішення Путіна
як дуже печальне й небезпечне, тому що це порушення
тих зобов’язань, котрі Росія брала, вступаючи до Ради
Європи. Це дає формальне право членам Ради Європи
нас звідти попросити. Це рішення засвідчило, що наш
Конституційний суд цілком і повністю залежить від
виконавчої влади. Обмежили наше право на правосуддя,
тому що сотні тисяч наших громадян, обурені
рішеннями наших продажних судів, зверталися до
Європейського суду з прав людини й вигравали справи».
Тепер не виграватимуть. Допоки в Росії правитиме
Путін, «судом» буде тайга, а «прокурором» - ведмідь?
З пошаною до вас,
Валентин Лабунський –
головний редактор «Нової газети»

Влада жиріє, люди - зубожіють

В УКРАЇНІ ВСЕ
ПЛАТНЕ, КРІМ ПРАЦІ
Платні в 100 доларів і пенсії в 50
на тлі мільярдних і мільйонних статків
українських «еліт», майже європейські ціни на харчі й різке підвищення
цін на комунальні послуги в Україні
крок за кроком просуває українців до
остаточного зубожіння. Тому українській владі вже сьогодні необхідно
задуматись над тим, чи розуміє вона,
що соціальна кастовість і протекціонізм можуть зіграти з нею злий жарт,
якщо вона не цікавитиметься тим, як
живуть (чи точніше животіють) в подібних умовах пересічні українці.        
Принцип, що в Україні все платне, крім праці, не може довго функціонувати й залишатися непоміченим. Очевидно, що Україна не перша
країна, котра проходить шляхом «шокових реформ». Проте чомусь весь
цей «шок» розплановано таким дивним чином, що його перекинуто на
найбільш соціально незахищені прошарки суспільства.
Для проведення реформ від самого початку потрібно було скласти
чіткій план їхнього проведення. Але,
на жаль, цього й близько немає й
досі. Усе відбувається спонтанно і не
прогнозовано. Набираються нові й
нові кредити, вирівнюються цифри
бюджету під вимоги МВФ, а головне: пріоритетами таких підходів стали макроекономічні показники, а не
живі люди.
За майже два роки після Революції
Гідності не пролунало жодного слова
про створення нових робочих місць,
а головна політика уряду Яценюка
зводиться до того, щоб посадити
більше мільйонів сімей в Україні на
«голку» отримання субсидій. Причому багато з тих, хто справді цього
потребує, не зможуть цієї допомоги
отримати. І це замість того, щоб піднімати соціальні стандарти, створювати нові робочі місця, завозити із
Заходу сучасні заводи для переробки сільськогосподарської продукції в
глибинці, а у великих містах розгортати модерні промислові центри із
західними технологіями.
Хоча про яке планування реформ
можна взагалі говорити, коли чинна
коаліція – це не що інше, як «збірна
політична солянка», в якій кожна з її
складових має своє бачення і мусить
координувати свої дії з бізнес-інтересами тих, хто їх привів до влади.

Адже поки немає єдності, не може
бути й жодного стратегічного плану
дій. Можна, звичайно, спробувати
заперечити, що, мовляв, в умовах
війни з Росією плани та стратегія
відходять на другий план, що тут потрібно діяти залежно від ситуації, але
чітко й рішуче.
Але навіть невеликий будинок неможливо побудувати без проекту. То
як же можна реформувати економіку
великої країни сподіваючись на те,
що якось воно вийде само собою?!
Водночас, якщо проаналізувати вибірково деякі пункти реформ
батька польських реформ Бальцеровича, то головне в тому, щоб
держава якомога менше втручалася в економічне життя суспільства.
І це необхідно зробити не залишаючи лазівок для «своїх». Оскільки
в державі, де пріоритетними є не
інтереси громадян, а потреби армії
чиновників і бюрократичної номенклатури, дуже важко сподіватися на
позитивні зміни.
У такому разі виникає запитання:
наскільки демократичною можна
вважати чинну українську владу, позаяк й досі не існує механізмів запущення процесу відповідальності
влади перед народом, що, власне, й
дозволяє робити владі що завгодно?
І тут необхідно звернути увагу на
той факт, що в умовах важкого соціального стану суспільства Бальцерович прийняв рішення не про
замороження зарплат та соціальної
допомоги населенню, а було ухвалено закон про оподаткування надмірного підвищення заробітної платні. В
Польщі було введено так званий попівек (popiwek), податкові обмеження на зростання заробітної платні в
державних компаніях для обмеження
гіперінфляції.
Звідси можна зробити два висновки: Лешек Бальцерович не заморожував зарплати населенню; він обмежив заробітну платню державним
чиновникам, щоб вони самі собі не
призначали європейські ставки в той
час, коли іншим немає за що купити
хліба. Так само Бальцерович придушив у зародку можливість застосування схеми роздачі дешевих кредитів «своїм» (через рефінансування чи
відкати). Він ліквідовував «прокрутку»
отриманих кредитів, коли брався

кредит та конвертовувався в долари. Далі лише вичікували – поки своя
валюта впаде вдвоє-втроє, а потім
міняли назад та «віддавали кредит».
Решту спокійно клали в кишеню як
чистий прибуток.
В Україні вирішили піти іншим
шляхом. Просто взяли список «хотілок» пострадянського олігархату, що
видає себе за рафінованих демократів, і нахабно назвали усе це відповідником «польських реформ», сподіваючись, що українська громада усього
цього не зрозуміє. Між тим, навантаження на платню працівника у нас
найбільше в світі, а купівельна спроможність постійно падає. Звісно, що
люди обиратимуть найдешевші з усіх
можливих товарів – а це здебільшого
імпортний секонд-хенд, конфіскат і
контрабандний крам.
Все це відбувається в економічній
системі, що діє ще з часів «реформатора» Кучми, коли душаться й
чавляться усі спроби самореалізації
та економічної самозайнятості населення.
І складається враження, що українські «еліти» й досі не розуміють, що
ж робити далі. Наслідком чого є велике безробіття, а безробіття знецінює вартість робочої сили. А це призводить до збагачення бізнесменів і
зубожіння найманих працівників.
На черзі в Україні реформи освіти
та медицини, скорочення місцевих
та центральних чиновників, поліцейських і прокурорів.Це добре, але де
створення нових робочих місць? Де
запровадження системи спеціальної
середньої освіти? Де теслі, токарі,
слюсарі та інші робочі спеціальності?
Чи в нас в країні всі будуть тільки в ІТ
працювати? Це як у 90-х роках всі хотіли бути юристами й економістами,
а нині всі хочуть бути ІТ-чниками.
Тому спочатку необхідно ліквідувати високий рівень безробіття,
а потім підвищувати ефективність
праці. Україна має боротися за ринки, за контракти та розвивати внутрішнє споживання.
Потрібно розірвати це замкнуте
коло, коли Україна впродовж усіх років незалежності класифікується як
країна з репресивною економікою,
а люди кинуті зажирілою владою напризволяще.
Віктор Каспрук
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Міжнародна панорама

ЗМІНА КЛІМАТУ: ЗА КИМ ГОЛОСИТЬ ДЗВІН?

У

Парижі ухвалено нову міжнародну кліматичну угоду.
Представники 195-ти країн
світу дійшли згоди щодо нових
правил захисту довкілля, що
набере чинності в 2020 році.
Угода передбачає обмеження
глобального потепління на рівні 1,5 – 2 градусів за шкалою
Цельсія.
Після двох тижнів переговорів учасники кліматичного
саміту ООН в суботу, 12 груд-

Нова глобальна кліматична угода дає людству ще один шанс

ня, схвалили підсумкову угоду
стосовно боротьби зі зміною
клімату, покликану прийти на
зміну Кіотському протоколу.

Новою кліматичною угодою
визначаються обсяги викидів
парникових газів після 2020
року й заходи щодо запобі-

ІСЛАМСЬКА ВІЙСЬКОВА КОАЛІЦІЯ

С

аудівська Аравія у вівторок, 15 грудня, оголосила
про створення Ісламської військової коаліції боротьби з тероризмом. До неї ввійдуть 34
держави. З країн Аравійського
півострова в коаліції братимуть участь Саудівська Аравія,
ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт
та Ємен. З африканських країн
до коаліції ввійдуть Бенін, Чад,
Того, Туніс, Джибуті, Сенегал,
Судан, Сьєра-Леоне, Сомалі,
Габон, Гвінея, Коморські острови, Кот-д’Івуар, Лівія, Малі,
Єгипет, Марокко, Мавританія,
Нігер та Нігерія. Окрім того,
учасниками об’єднання стануть Йорданія, Палестина, Ліван, Туреччина, Пакистан, Бангладеш, Мальдіви та Малайзія.
Іран, шиїтська держава й головний суперник Саудівської
Аравії в регіоні, до коаліції не
ввійшов. Також у списку відсутні такі країни регіону з переважно мусульманським населенням, як Сирія, Ірак та Оман.
Також відзначається, що біль-

А

ВИБОРИ У ФРАНЦІЇ: ДРУГИЙ
ТУР РОЗСТАВИВ ІНШІ АКЦЕНТИ

Ісламська військова коаліція посилить можливості об’єднання західних
країн у боротьбі з ІДІЛ

ше десятка інших мусульманських країн світу, в тому числі
Індонезія, висловили коаліції
свою підтримку.
Як відзначається, країни вирішили сформувати військовий союз на чолі із Саудівською
Аравією для боротьби з тероризмом зі спільним оператив-

ним центром у Ер-Ріяді. Мета
об’єднання – координувати й
підтримувати військові операції. Головною місією коаліції
названо захист ісламської нації від зла та смерті, які несуть
із собою терористичні групи й
організації, незалежно від їхніх
назв і тлумачень Корану.

АНґЕЛА МЕРКЕЛЬ – ЛЮДИНА РОКУ

мериканське видання Time
визнало канцлера Німеччини Анґелу Меркель «Людиною
2015 року». У середу, 9 грудня,
видання назвало голову уряду
Німеччини «Канцлером вільного світу» й наголосило, що
вона розпочала свій життєвий
шлях як донька пастора в комуністичній Східній Німеччині
й дійшла «де-факто до лідера
Європейського континенту».
Time також відзначає позицію
Меркель під час кризи біженців
та її дії в ході боргової суперечки в Євросоюзі.
Журнал Time з 1927 року
обирає окремих людей, групи
чи ідеї, які були особливо помітними впродовж останніх 12
місяців. Звання «Людина року»
раніше отримували німецькі канцлери Конрад Аденауер та Віллі Брандт (але також
і Адольф Гітлер). До списку

гання змінам клімату. Раніше
міністр закордонних справ
Франції Лоран Фабіус заявив,
що документ передбачає ви-

ділення до 2020 року країнам,
що розвиваються, 100 мільярдів доларів на боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу. Зокрема, Фабіус зазначив,
що документ ставить перед
державами всього світу завдання стримати до кінця століття потепління в порівнянні
з доіндустріальною епохою в
межах двох градусів за шкалою Цельсія. Угоду переглядатимуть кожні п’ять років.
«Це вирішальна угода для
планети. Франція закликає
вас прийняти першу глобальну угоду щодо клімату. Ми повинні захистити нашу планету.
Ми повинні всі усвідомити,
що дзвін голосить за кожним
з нас», – заявив президент
Франції Франсуа Олланд.

Анґела Меркель, за версіями журналу Time та газети Financial Times,
стала «Людиною року»

фіналістів цьогоріч, окрім Меркель, входили лідер «Ісламської
держави» Абу Бак раль-Багдаді,
а також мільярдер і претендент
на посаду президента США Дональд Трамп.
Водночас А.Меркель уп›яте
поспіль стала найвпливовішою

жінкою світу за версією журналу Forbes й «Людиною року»
за версією впливової британської газети Financial Time.
Цього року Анґела Меркель
також була серед фаворитів на
отримання Нобелівської премії
миру.

Остаточну перемогу на місцевих виборах у Франції здобули
правоцентристи під проводом Ніколя Саркозі

П

равоцентристи під проводом Ніколя Саркозі в
другому турі місцевих виборів у Франції, який відбувся
13 грудня, здобули перемогу в семи округах. Так, вони
здобули перемогу в північних
регіонах, де в першому турі
виграв ультраправий «Національний фронт». Зокрема,
у Нор-Па-де-Кале поразки
від
правоцентристського
кандидата зазнала онука засновника
«Національного
фронту» Маріон Мерешаль
Ле Пен. Слід зазначити, що
партія Саркозі здобула перемогу і в столичному регіоні
Іль-де-Франс, до якого входить Париж.
Соціалістична партія нині
чинного президента Франсуа Олланда отримала п’ять
округів.
На Корсиці перемогу отримав кандидат місцевої націоналістичної партії. В цілому по
країні, правоцентристи отримали більше 40% голосів,
соціалісти – 29%, за партію
Ле Пен проголосувало трохи
більше 27%. Явка на виборах
становила 41 %, що значно

менше ніж у першому турі,
коли явка перевищила 50%.
Провал
«Національного
фронту» забезпечило, зокрема, рішення соціалістів
відкликати своїх кандидатів
на північному сході країни,
де партія Марін Ле Пен мала
найбільшу підтримку. Через
це прибічники соціалістів голосували за правоцентристів,
аби запобігти перемозі ультраправих.
Лідер
«Національного
фронту» Марін Ле Пен визнала поразку, заявивши, що її
партія потроїла кількість своїх представників у місцевих
парламентах і стане потужною опозиційною силою.
Прем’єр-міністр Франції
Мануель Вальс подякував
виборцям, які «вчинили дуже
сміливо, відповівши на заклик
заблокувати ультраправих»,
хоч додав, що не відчуває
«полегшення й тріумфу».
За повідомленнями
зарубіжної преси
підготував
Хома Мусієнко
Фото AFP
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Україна сьогодні

Т

е, що сталося спочатку в
пленарній залі Верховної
Ради, а потім на засіданні Національної ради реформ виходить поза будь-які рамки. 11
грудня у Верховній Раді України
счинилася бійка між депутатами Блоку Петра Порошенка та
Народного фронту під час виступу прем’єр-міністра України
Арсенія Яценюка, а 14-го в адміністрації президента кидалися склянками з водою й вимагали «забиратися з моєї країни».
11 грудня народний депутат
України Олег Барна (фракція
«Блок Петра Порошенка»), який
збирає підписи під проектом
резолюції про недовіру уряду,
приніс на трибуну прем’єрміністру букет троянд, а потім
несподівано взяв прем’єра за
причинне місце й спробував
винести його поза трибуну.
Захисники Яценюка миттю налетіли на Барну й почали його
гамселити кулаками. Особливо
старався депутат Андрій Іванчук, який має потужний енергетичний і банківський бізнес
і якому Яценюк (так само як і
Миколі Мартиненку, проти якого в Австрії порушено кримінальну справу за злодійство й
відмивання великих сум брудних грошей) запалює на тернистій ниві корупційних схем
зелене світло.
До такого вчинку О.Барну,
якого після бійки за наполяганням П.Порошенка було виключено з лав БПП, спонукали
конкретні дані про розгул корупції в Кабміні під керівництвом
Яценюка. Такого не було навіть
за часів Януковича. Крадуть у
величезник розмірах і швидкими темпами, очевидно, побоюючись, що процес може бути
зупинено Третьою народною
революцією. Учасник боїв в зоні
АТО, який дістав там тяжке поранення, Олег Барна не втримався
й почав цю революцію прямо в
залі засідань Верховної Ради, за
що й нарвався на кулаки Іванчука, який після Революції Гідності став одним з «любих друзів»
Яценюка й казково збагатився
за дуже короткий термін.
Другий інцидент, де однією з дійових осіб також був
А.Яценюк, стався на засіданні
Національної ради реформ в
адміністрації президента на
очах у самого гаранта. Після
того, як голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закінчив свою доповідь,
звинувативши Яценюка й міністра внутрішніх справ України
А.Авакова в корупції, Аваков
висловив претензії, що він виступав не так запально, як на
телеефірах. Почалася сварка.
Аваков звинуватив Саакашвілі
в тому, що він сам злодій. На
що Саакашвілі відповів, що в
нього, на відміну від Авакова,
який є однією з найбагатших
людей України, немає нічого,
окрім чесного імені. Після чого
міністр Аваков перейшов на нецензурну лайку й крик зі слова-

ми: «Забирайся геть з моєї країни!». Втративши контроль над
собою, Аваков, який, до речі, є
уродженцем не України, а столиці Азербайджану Баку й, на
відміну від Саакашвілі, зовсім
не володіє українською мовою,
схопив склянку з водою й кинув
її межи очі одеському губернатору. До сварки приєднався
прем’єр-міністр Яценюк, якому
також дісталося під час виступу
Саакашвілі. Він обізвав одеського губернатора «гастролером» і також поставив вимогу
«забиратися з моєї країни». На
це Саакашвілі відповів, що він
такий самий громадянин України, але на відміну від Яценюка,
не грабував український народ.

на Національній раді реформ.
«Як президент, гарант Конституції, прав і свобод громадян,
я не можу обійти мовчанкою
ганебний інцидент, який стався в понеділок, 14 грудня, на
Національній раді реформ», –
зазначив Порошенко. Він повідомив, що дискусія на цьому
майданчику «часто виходить
гострою й гарячою», бо там
стикаються різні точки зору.
«Але в Нацраді, як ніде, неприпустимі нецензурна лайка та
образи, – особливо ті, які мають ксенофобський підтекст,
зачіпають національну гідність
людини, ставлять під сумнів її
український патріотизм, пропонують комусь «забиратися

«Вистава» у Верховній Раді. О.Барна виносить з трибуни А.Яценюка.
Фото ICTV

Петро Порошенко всю цю
«виставу» спостерігав, намагаючись заспокоїти «дійових
осіб», а потім закрив засідання. Після скандалу й Аваков, і
Саакашвілі вимагали від пресслужби президента оприлюднити відеозапис подій на засіданні Нацради реформ, аби
українці самі визначили, хто
був правий, а хто винуватий,
але президентський прессекретар Святослав Цеголко
заявив, що адміністрація президента не оприлюднюватиме
відео сутички між міністром
внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Одеської
облдержадміністрації
Міхеїлом Саакашвілі, позяк це відео
«ганьбить країну».
Міхеїл Саакашвілі ж вважає інакше: «Я категорично
вимагаю від прес-служби адміністрації Президента оприлюднити повний відеозапис
негідної й провокаційної поведінки прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ на Національній раді реформ 14 грудня.
Відеозапис вівся з трьох камер,
і український народ має повне
право бачити й знати, хто ним
керує. Я відповідаю за кожне
моє слово, мовлене там. Настав час, щоб суб’єкти, які довели країну до ручки, відповідали за свої слова й дії». Окрім
того, М.Саакашвілі також звинуватив Авакова в контролі над
неформальними збройними
формуваннями: «Це не тільки
людина, яка володіє сотнями
мільйонів доларів, а й той, хто
реально контролює неформальні збройні формування
й фінансує їх з корупційних
доходів. І я схильний його погрози не щодо мене, я його не
боюся, але в цілому щодо суспільства сприймати серйозно». Вже після цього скандалу
і М.Саакашвілі, і А.Аваков опуб
лікували відео сварки на своїх
сторінках у facebook.
Реакцією ж Петра Порошенка на події в стінах його адміністрації стала заява, в якій він
назвав неприпустимою лайку

геть з України», – вважає президент.
«Це я запросив до України
міжнародну команду реформаторів, яка вже встигла стати
справді українською не лише за
наданими їм паспортами, але й
за духом. І я не шкодую, що ухвалив таке рішення», – заявив він.
«З іншого боку, боротьба з корупцією – це не галузь шоу-бізнесу. Я хотів би, щоб ані державні
службовці, ані народні депутати
не брали участі в подібних «виставах», – додав Порошенко.
«Переконливішим виглядатиме
не той, хто скаже красивіше, а
хто свою доказову базу подасть
до Національного антикорупційного бюро. Настав час від антикорупційних видовищ переходити до антикорупційних справ»,
– цинічно заявив президент, знаючи, що на всі ключові посади в
державі він давно розставив своїх людей, і варто було колишньому голові СБУ В.Наливайченку
перекрити один із «струмочків»,
який безупину ніс нагору долари
та євро, як його відразу ж викинули з владної обойми.
Те, що Порошенко став на
бік Яценюка, з яким вони ділять
грошові потоки в Україні, доводить і його спільна з прем’єром
та головою парламенту заява, в
якій вони вважають неприйнятними будь-які форми взаємопоборювання всередині парламентської коаліції.
У документі «трійця» перерахувала спільні успіхи, яких вони
буцімто досягли протягом року,
що минає. «Це стало можливим лише завдяки злагодженій
роботі президента, Верховної
Ради та уряду. Досягнення
української влади визнають
наші західні партнери та підтримують реалізацію розпочатих
реформ», – сказано в заяві.
«Сьогодні надважливо не
зупинятися на половині дороги, адже нам належить пройти
весь шлях до українського успіху», – патетично зазначили Порошенко, Яценюк та Гройсман.
«Такі важливі для держави реформи стануть запо-

рукою нашої перемоги над
російським агресором і слугуватимуть підставою для якнайшвидшого членства України в
Європейському Союзі та НАТО.
Ми свідомі того, що будь-які
зволікання з якісним перезавантаженням держави гратимуть на руку зовнішньому ворогу», – наголошено в заяві. «Нині,
як ніколи, необхідні єдність,
взаємна підтримка і спільна
подальша робота президента,
Верховної Ради та уряду. Питання про зміну прем’єрміністра не стоїть на порядку
денному», – підкреслюється в
ній.
«Потрібно поставити понад
усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті й показати політичну культуру, гідну
європейської країни», – вважають Порошенко, Гройсман та
Яценюк. Вони засудили «істеричну антивладну, антиурядову та антидержавну кампанію,
організовану корумпованими
олігархами». Такими епітетами
названо викриття корупції не
олігархами, до яких належить
і Порошенко, а Міхеїлом Саакашвілі та деякими чесними
журналістами. Саме вони своїми гучними заявами й розвінчувальними статтями не дають владоможцям, які всілися
у владні крісла на крові героїв
Небесної сотні, дограбовувати
те, що не встигли дограбувати
Янукович та його камарилья.
«Також ми вважаємо неприйнятними будь-які форми взаємопоборювання
всередині
парламентської коаліції як такі,
що «ллють воду на млин» ворогів української державності
та демократії», – заявили вони.
Це яскравий приклад словесної еквілібристики. Прикриваючись гучними фразами, експлуатуючи святі для українців
поняття «Незалежність», «Революція Гідності», «Євромайдан»,
Яценюк та Порошенко проводять за словесною ширмою політику тотального пограбування
України, позаяк насамперед є
гендлярями, а не політиками.

ЗА ПРАВДУ У ВІЧІ –
«ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ З МОЄЇ КРАЇНИ!»

«Ми єдині в баченні стратегії
розвитку держави. Коаліційна
угода закріплює план конкретних кроків щодо її реалізації.
Дискусії мають стосуватися
оптимальних шляхів виконання цього плану. Єдність, яку ми
демонструємо зараз, є ключовим фактором успішних змін
у країні», – підкреслюється в
заяві. За цією патетикою приховується інше. Міхеїлу Саакашвілі, який з приходом на запрошення президента у владну
команду був просто-таки
приголомшений, побачивши
зсередини, як «реформують»
країну Порошенко та Яценюк,
послано сигнал: «Міша, не ліз,
куди тебе не просять. Сиди в
своїй Одесі й роби, що можеш.
А не хочеш – їдь до Америки на
виклади».
Тим часом, член Національної ради реформ Валерій Пекар так відповів журналістам,
коли вони звернулися до нього з проханням розповісти,
що відбувалося в стінах президентської адміністрації 14
грудня: «Краще спитайте, якою
була тема засідання. А тема
була – управління державними
підприємствами. А це головне
джерело політичної корупції.
Грубо кажучи, партійні призначенці на посади директорів
крадуть гроші мільйонами й
передають нагору». А політтехнолог Олексій Голобуцький упевнений, що різка реакція Авакова стала наслідком
дошкульних, але справедливих
звинувачень на адресу Арсенія
Яценюка та його оточення, до
якого належить і головний міліціонер України. «Аваков вступився за свого патрона, коли
Саакашвілі вже вкотре звинуватив його в причетності до корупційних схем. Міхеїл каже те,
що не можуть сказати одне одному представники української
влади, пов’язані між собою
різноманітними інтересами», –
сказав Олексій Голобуцький.
Тарас Гнип
Спеціально
для «Нової газети»
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Актуальне інтерв’ю
– Як, на Вашу думку,
складуться
перспективи
об’єднаної Європи в найближчі 5– 10 років? Ви, як
і інші аналітики, критикуєте
ЄС за заскорузлість, а НАТО
– за надмірну дипломатичність в епоху нових загроз і
викликів...
– Мені насправді здавалося, що європейський проект
є дуже важливою віхою розвитку людства. Я завжди був
прихильником зміцнення внутрішньоєвропейських зв’язків,
шенгенської зони. Зрозуміло,
що цей процес породжує бюрократію й багато інших проблем,
але тим не менше рух Європи на Схід мені здавався дуже
важливим. Всередині Європи
не може бути війн, що дозволяє
країнам вийти на новий етап
розвитку – як на старому континенті, так і поширити цей приклад на інші частини планети.

ків: як путінських, так і до тих,
котрі створює навала біженців,
тому що Європа завжди славилася своєю відкритістю, вона
завжди могла прийняти значну
кількість людей, які прагнули
інтегруватися. Але нині цей потік почав затоплювати Європу.
І вона виявилася не готовою,
тому що, з одного боку, гуманістична позиція, що вимагає
надання допомоги біженцям, –
це логічний вектор для розвитку європейців. ЄС не може відмовитися від нього. З іншого ж,
гігантські хвилі біженців несуть
загрозу європейському правопорядку. Якщо Євросоюз не
зможе в цій ситуації зорієнтуватися, то, на жаль, європейський
проект відчуватиме серйозні
проблеми, почнуть набирати
реальної політичної сили ультраправі партії й організації, які
завжди дають прості відповіді
на складні виклики: «ультра» вимагатимуть закриття кордонів і
повної зміни характеру європейських інституцій.

ЗУПИНИТИ ПУТІНА

За останні роки колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров став не менш відомим політичним аналітиком

Знаменитий шахіст, політичний аналітик і борець з режимом Путіна Гаррі Каспаров про перспективи
об’єднаної Європи, слабкість НАТО, нерішучість Обами й можливість спалаху на планеті Третьої світової війни

Євросоюз – позитивний
вектор розвитку. Проблема в
тому, що на якомусь етапі цей
позитивний,
гуманістичний,
соціально зорієнтований вектор зіштовхнувся із загрозами
минулого, з тими, кого я називаю «мандрівниками в часі».
Путін, іранські мулли, диктатори, терористи всіх мастей – це
представники тих політичних
груп сьогодні, котрі не можуть
дозволити собі жити в умовах
мирного співіснування. Політична влада Путіна або іранських мулл повністю залежить
від рівня конфронтації їхніх країн з іншим світом. Тобто, для них
конфронтація – це спосіб політичного виживання.
Європа несподівано зіштовхнулася з тим, що через 60 з
гаком років після закінчення
Другої світової війни раптом
з’ясувалося, що європейські
кордони більше не є стійкими.
Спочатку в 2008– му Грузія, а потім – Україна. Європа виявилася
до цього не готова, європейська
доктрина співіснування вибудовувалася на тому, що всі зацікавлені сторони завжди беруть
участь у переговорному процесі,
йде пошук консенсусу, домовленості. Просто так переходити
кордон і анексовувати чужі території було не прийнято. Додам,
що в Європі на той момент було
багато лобістських груп, як політичних, так і комерційних, зацікавлених у продовженні відносин
з Росією. Для них така поведінка
Москви була справжнім шоком.
Очевидно, що ЄС у його
нинішньому політичному стані
явно не готовий до таких викли-

Гаррі Каспаров на Майдані Незалежності в Києві

Я все ж сподіваюся, що Європа таку адекватну відповідь
знайде, хоч на сьогоднішній
день необхідне лідерство, що
дозволить правильно окреслити проблему й розпочати її
розв’язувати. А поки що його
немає. Адже ясно, що всіх цих
біженців прийняти неможливо,
відкриття кордонів для всіх –
це абсурд. Єдиний вихід – не
перетворювати цю проблему
на довгострокову, необхідно створення безпечної зони
для тимчасового проживання, а після закінчення війни на
Близькому Сході – відправити
всіх назад.
– Фактично, щоб урятувати Європу, НАТО необхідно
провести військову наземну
операцію в Сирії та Іраку.
Альянс здатний це зробити,
але реальним лідером НАТО
є США, а вони під керівництвом Обами всього бояться
й повсюдно відступають.

– Сьогодні потрібна політична воля, а її навіть близько не
помітно, ми бачимо ганебну
поведінку французького президента Олланда, котрий цинічно домовляється про щось
з Путіним, явно розгублену
канцлерку Німеччини Меркель, хитрих англійців, які намагаються глибоко в усе це
не влізати. Тому, доки не буде
кардинально вирішене питання сирійської катастрофи, Європа відчуватиме колосальні
труднощі і в якийсь момент ці
проблеми можуть стати просто нерозв’язними.
– А чому НАТО не розпочинає наземну операцію?
– Сама думка про те, що
необхідно розпочати військову операцію, під час якої гинутимуть солдати, просто не
вкладається в свідомість європейців, вони звикли жити
інакше. У всіх попередніх конфліктах воювали американці,

якийсь відсоток європейців їх
підтримував, але головне навантаження несла армія США.
Європа завжди перебувала
в такому комфортабельному
положенні. Європейці мали
можливість
розв’язувати
проблеми певними поступками, компромісами, і ось
з’ясувалося, що нинішні проблеми не розв’язуються без
Америки, яка відіграє лідируючу роль. Але за часів недієздатного Обами геополітична
роль США змінилася, а НАТО
виявилося організацією достатньо немічною.
Існує дві моделі поведінки:
воювати з ІДІЛ, скидуючи бомби, або спробувати реально виграти війну. Одними бомбами
війну не виграєш, більше того,
такі дії створюють нову кількість біженців і руйнують інфраструктуру, але іділівська армія
тим часом залишатиметься достатньо боєздатною й контролюватиме всі ці території.
Тобто, без наземної операції проблема з так званою
Ісламською державою не
розв’язується. Водночас відсутність результатів у боротьбі
з ІДІЛ дозволяє ісламістам вербувати прихильників по всьому
світу, підвищує капіталізацію
цієї терористичної організації,
яка може протистояти могутній
коаліції на чолі з США.
– Виходить, Європа швидше готова прийняти мільйони біженців?
– Нині в одній тільки Німеччині їх більше мільйона. На
жаль, Європа ні до чого не готова. Вона не готова приймати

біженців, тому що це зруйнує
всі соціальні програми. Але
також Європа не готова й воювати. Криза наростає, і слабкість європейської зовнішньої
політики заохочує Путіна та інших диктаторів і терористів до
більш рішучих дій. Американці
ж своїм входом а потім виходом з Іраку, відмовою зробити
бодай щось проти сирійського
диктатора Башара Асада, який
труїв власний народ хімічною
зброєю, створили колосальний
вакуум влади, котрий негайно
заповнила ІДІЛ.
– Який список претензій у
цьому зв’язку до нинішнього
американського президента
Барака Обами?
– Американським виборцям
треба було уважно слухати,
що саме обіцяв Обама. Адже
всі хотіли закінчити війну в Іраку, вивести війська з Афганістану. Обама в зовнішній політиці запропонував концепцію,
яку підтримала більшість американців, саме тому він двічі
ставав президентом США.
Йому навіть дали Нобелівську
премію миру – ще до того, як
він бодай щось зробив. Це був
аванс за майбутні його діяння.
Але він виконує свою програму так, як він її бачить, він не
прислуховується ні до кого.
Йому кажуть, що для того, аби
припинити скочування світу до
Третьої світової війни, треба
негайно провести проти ІДІЛ
наземну військову операцію,
а він у відповідь каже: «Я цього
не робитиму. Бо Буш– молодший таку операцію провів і до
чого це призвело?!».
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Обама налагодив добрі відносини зі всіма диктатурами,
окрім, може, Північної Кореї, та
й то там спостерігається значний прогрес. Його політика
«обнімання» дуже послідовно
проводиться в життя, хоч вона
призвела до катастрофічних
наслідків, оскільки американські союзники, всі ті, хто розраховував на Америку, перебувають у розгубленості, а путіни
й асади відчули: Америка вже
не та, немає чого її боятися.
Обама забув істину: політика
умиротворення завжди вбиває більше людей, ніж політика
стримування. Чим більше поступок робить Обама диктаторам і терористам, тим нахабнішими вони стають. Якщо нині
він оголосить «no fly zone» в Сирії, то абсолютно очевидно, що
Путін це проігнорує. Притому,
що два роки тому, якби американці вдалися до подібних дій,
Путін боявся б навіть рипатися.
– Українська влада сподівається, що войовничість
Путіна впаде під тиском міжнародних санкцій. Наскільки ці сподівання виправдані?
– Недавно колишній головний путінський пропагандист
Лєсін раптово помер у вашингтонському готелі. У нього в гаманці поліція знайшла
американську грін– карту і
з’ясувалося, що він був власником нерухомості в Каліфорнії на 28 мільйонів доларів. А
ви кажете санкції. Такі самі
грін– карти мають 80 відсотків
путінських сатрапів, які відкрито хизуються нерухомістю на
мільйони доларів в Каліфорнії,
на Флориді, Гаваях...
Всі ці санкції, м’яко кажучи,
половинчасті. Насправді вони
мають суто піарівський характер, мовляв, треба ж щось робити. Але навіть ці напівсанкції
дають результати, тому що Путіну доводиться йти на подальше пограбування народу.
Якби ж Америка та її союзники по– справжньому хотіли
поставити Путіна на місце у
відповідь на анексію Криму та
розв’язання війни на Донбасі,
то вони могли б обвалити всю
путінську економіку за два тижні.
– Чи немає загрози, що
Захід залишить Україну наодинці з Путіним? Останнім
часом дедалі частіше лунають заклики зняти з Росії
міжнародні санкції, зокрема
з Німеччини, Італії та Франції. Разом з тим бачимо,
що Путін і далі наривається
на війну з НАТО. Навіщо це
йому?
– Можливість того, що Захід
залишить Україну сам– на– сам
з Путіним залишається. Захід
по своїй сутності доволі цинічний – він швидко все забуває
й турбується лише про день
сьогоднішній. Йому не вигідно
йти на загострення відносин
з Путіним заради України. І
тому, якщо Путіну вдасться за
рахунок сирійської авантюри
помиритися із Заходом, дуже
йцмовірно, що Захід «здасть»
Україну. Так як він її «здав», коли

Лідери російської опозиції Гаррі Каспаров і Борис Нємцов. 2009 рік

здатного на найнесподіваніші кульбіти. Тоді як Америка
та ЄС продемонстрували нездатність відкрито протистояти
такій «нахрапистій» поведінці.
Адміністрація ж Обами ци нічно відмовила Україні надати
летальну зброю, хоч виступала
гарантом безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, викручувала Кравчуку
руки, щоб він швидко віддав
всю ядерну зброю Росії. Для
багатьох країн – в тому ж арабському світі – це був сигнал:
з Путіним треба дружити, бо
його боїться сам Обама.
З усієї цієї сирійської авантюри Путін дістав ще один додатковий бонус – йдеться про
взаємовідносини з Іраном, котрі сьогодні виходять на абсолютно новий якісний рівень. На
сьогодні там склалася коліція:
Росія, Іран плюс всі терористичні угрупування, ним підтримувані, а також режим Башара
Асада. Іран також здобув велику зовнішньополітичну перемогу – підписаний адміністрацією
Обами ганебний капітулянтський договір з іранської ядер-

передала тій же Росії, а та напала на неї. І західні лідери вмили
руки. Мовляв, ми нічого не можемо зробити, адже Росія – це
дуже сильна ядерна держава,
ми боїмося ядерного апокаліпсису. Ось на цьому Путін і грає –
він знає, що Захід боїться його
ядерних боєголовок і ніколи
першим не наважиться розпочати з путінською Росією війну.
Сьогодні головне для Путіна
– це влада. Для нього політичне виживання еквівалентне виживанню фізичному, для чого
диктаторові необхідне різке
конфліктне середовище. Очевидно, що економічна ситуація
в Росії, з огляду на падіння ціни
за барель нафти до майже 30
доларів і, як наслідок, стрімкий
обвал рубля, катастрофічна.
Тому зовнішні конфлікти для
Путіна є єдиним способом підтримки власного іміджу крутого лідера. При цьому він завжди
прораховує ціну розв’язаних
ним конфліктів. Саме тому,
на мій погляд, він зупинився
в Україні, вважаючи що подальший наступ на південь,
в район Маріуполя, а також
повномасштабне вторгнення
призведуть до великої кількості жертв серед російських військовиків, і така ціна для нього
сьогодні неприйнятна. Він призупинив провокації проти балтійських країн, тому що було
очевидно: НАТО свої кордони
захищатиме й путінська ситуація не настільки критична,
не настільки безнадійна, щоб
вступати у військовий конфлікт
з альянсом. Хоч якщо ціни на
нафту й далі падатимуть, Путін
може вдатися до дуже небезпечних для світу кроків.
Сирійська ситуація для Путіна здавалася виграшною.
По– перше, вона давала можливість переключити увагу з
України й дала надію, що його
обіцянка боротися з ІДІЛ (хоч
ми розуміємо, що йшлося зо-

ної програми фактично гарантував Ірану статус регіональної
наддержави. В підсумку Путін
вважає, що, спираючись на
Іран та шиїтів в регіоні, він може
добитися набагато більшого,
чим просто дотримуючись нейтральної позиції.
Ну, і останній фактор, мені
здається, дуже важливий, і, на
жаль, недооцінений на Заході: сирійська катастрофа продукує велетенську кількість
біженців, і це є надзвичайно
важливим фактором, що підтримує путінську віру в необхідність продовження сирійської
війни. Всі ці біженці рухаються в
Європу, створюють колосальне
напруження й політичну кризу
практично в усіх європейських
країнах. А Путіну цього й треба.
Євросоюз нині роздирають
протиріччя, й кожна нова хвиля кризи поповнює політичний
капітал ультраправих. Марін
Ле Пен у Франції, і всіх інших
ультра – по периметру. А це
прямі союзники Путіна й, очевидно, чим більша можливість
у них впливати на політику своїх країн, тим вища вірогідність
скасування санкцій, що є нині
першочерговою зовнішньополітичною метою Кремля.

Путін напав на Крим. Адже існував Будапештський меморандум, згідно з яким Америка,
Велика Британія й Росія гарантували Україні безпеку й непорушність кордонів в обмін на її
третій за потугою військовий
ядерний потенціал на планеті.
Наївна Україна ядерну зброю

всім не про ІДІЛ) діятиме на західну громадську думку. Багато
в чому розрахунок російського
диктатора виявився правильним. Ця кампанія дала серйозний козир прошарку путінських
лобістів на Заході. Ми розуміємо, що козир цей віртуальний,
але, на жаль, сьогодні багато

Московська міліція не раз заарештовувала Гаррі Каспарова за наказом
Путіна

реальних політичних рішень
ухвалюється на основі віртуальних картинок. На Заході
знайшлося багато бажаючих
скористатися будь– яким приводом для припинення конфронтації з путінською Росією
для поновлення співпраці.
Окрім того, Путіну важливо було показати імідж крутого хлопця, котрий своїх не
лишає. Ясна річ, що в даному
разі Башар Асад повністю дискредитований, він кат власного
народу, який застосоовував
проти нього хімічну зброю. Але
для Путіна важливо інше. Обама чотити роки тому сказав,
що Асад має піти. А Путін парирував: «Асад залишиться».
Й таки поки що залишається.
І саме цей факт є для Путіна
важливим зовнішньополітичним козирем і я не став би його
недооцінювати, тому що для
багатьох у світі боягузлива позиція Обами й крутиза Путіна
– аргумент, щоб підтримувати
й навіть нарощувати відносини
з Росією.
– Уточніть, будь ласка, в
чому полягає «боягузлива
позиція» Обами?
– Після анексії Криму Путін дістав репутацію політика,

Для Путіна генерування хаосу є ключовим фактором в
створенні середовища власного виживання. Доки Євросоюз
єдиний і може ухвалювати цілісні рішення, Кремль не здатний розколоти європейську
спільноту, посунути Німеччину
з позиції збереження санкцій.
Але в сьогоднішній ситуації в
Росії відкривається безмежне
поле можливостей. Євросоюз явно розколотий і явно не
здатний виробити якусь єдину позицію з питань України та
взаємовідносин з Кремлем. В
ЄС надто багато власних проблем, щоб звертати увагу на
те, що відбувається на сході
Європи. Тому Путіну ця сирійська авантюра видається найкращим способом створення
нових «больових точок» у зоні
його досяжності.
– Яку наступну «больову
точку» намалював собі Путін,
на Вашу думку?
– Путін продемонстрував,
що жодних лімітів або кордонів
у вигляді договорів чи меморандумів для нього не існує.
Тому, на мій поглід, є реальна
небезпека, що Путін разом з
Іраном намагатимуться втягнути в конфлікт Саудівську Аравію. І створення під її проводом
так званої мусульманської коаліції – це перший тривожний
сигнал.
Все очевидно – значне підвищення цін нафту навряд чи
можливе без того, щоб запалала Саудівська Аравія, й багато оглядачів вже вказали на
те, що основні нафтопромисли
Саудівської Аравії знаходяться
на сході країни, де більшість
становить шиїтське населення,
традиційно лояльне до Ірану,
населення, котре дискримінували саудівські суніти. Тому
саме там може виникнути нова
пожежа конфлікту.
– Наскільки реальна загроза початку Третьої світової війни з огляду на конфлікти на Близькому Сході й
загальний неспокій на планеті?
– Жоден диктатор не розпочинає війну, якщо він може
її програти, якщо він не впевнений, що що він її виграє.
Але диктатор не розуміє, коли
переходить межу, ту червону
лінію, за якою навіть м’якотілі
західні демократи змушені
вдаватися до адекватних дій.
І тоді за законом великих чисел, коли конфронтація виходить на серйозний рівень,
починаються нові й нові конфронтаційні дії. Путін нагнітатиме ситуацію, а невміння НАТО
адекватно відповідати на
ранніх етапах конфлікту може
призвести до масштабних військових дій. Це й буде Третя
світова війна, яка знищить все
живе на нашій планеті. Аби
цього не сталося, необхідний
новий лідер, передусім у США
й нові регіональні лідери, які
усвідомили б небезпеку й навели у нашому спільному домі
порядок.
Інтерв’ю провів
Сергій Геращенко
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В україні
ЧОМУ ЄВРОКОМІСІЯ
ПЕРЕНЕСЛА
«БЕЗВІЗОВИЙ» ЗВІТ

О

прилюднення звіту про стан
виконання Україною Плану
дій з візової лібералізації (ПДВЛ)
відкладено через невідповідність
поправок до закону Нацагентства
із повернення й управління незаконно виведеними активами вимогам Єврокомісії.

навіть якщо ця правда болюча, але
все одно ми повинні на неї опиратися, щоб перебороти всі історичні стереотипи, які існують у відносинах між нашими народами і які
не повинні існувати. Несправедливість, яка існувала в ХХ столітті, не
повинна кидати тінь на наші сьогоднішні відносини», – зазначив у
відповідь Анджей Дуда.
Під час переговорів президенти
обох країн засудили проект «Північний потік – 2» як виключно політичний, що створює можливість
політичного тиску на інші країни.

КОМУНІСТИЧНУ ПАРТІЮ
ЗАБОРОНЕНО!

О
З’ясувалося, що закон про Нацагентство з повернення та управління незаконно виведеними активами, підписаний президентом
Порошенком 9 грудня, не отримав експертного висновку Єврокомісії.
Згідно з документами, саме
цей закон (а точніше поправки,
внесені до нього Верховною Радою до другого читання) стали
ключовою перешкодою для звіту,
в якому Єврокомісія констатувала
б безумовне виконання Україною
ПДВЛ.
Як відомо, в Європейській комісії пообіцяли до кінця поточного
року оприлюднити доповідь про
виконання Україною Плану дій
щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Таким чином, цього
не станеться, як очікувалося, 15
грудня.

ПОЛЬЩА Й УКРАЇНА
ГОТОВІ ШУКАТИ
ПОРОЗУМІННЯ В
ІСТОРИЧНИХ ПИТАННЯХ

О

бговорення «історичного питання» польсько-українських
відносин стало одним з основних
під час першої офіційної зустрічі
президента України Петра Порошенка і президента Польщі Анджея Дуди 15 грудня.

кружний
адміністративний
суд Києва заборонив 16 грудня діяльність Комуністичної партії
України, задовольнивши позов
Міністерства юстиції України. Про
це йдеться у повідомленні суду.
«Суд задовольнив позов Міністерства юстиції України у повному
обсязі», – зазначено в ньому.
З позовом про заборону діяльності КПУ Мінюст звернувся до
окружного суду у липні 2014 року.
У липні 2015-го міністр юстиції
Павло Петренко повідомив, що
Комуністична партія не відповідає
вимогам закону про декомунізацію і тому втратила статус учасника виборчого процесу.

Втім, за словами Павла Петренка, до рішення суду КПУ, уламок кривавої партії більшовиків,
на совісті якої мільйони вбитих,
закатованих, замучених людей,
серед яких від 7 до 10 мільйонів
жертв українського Голодомору 1932-1933 років, лишалася в
статусі юридичної особи. Тепер її
місце на звалищі історії.

НА ЛУГАНЩИНІ ЗНИЩЕНО
ОСТАННЬОГО ПОЛЬОВОГО
КОМАНДИРА,
НЕ ПІДПОРЯДКОВАНОГО
ПЛОТНИЦЬКОМУ
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Як заявили президенти, країни-сусіди готові до вирішення всіх
непорозумінь. «Україна готова до
відвертого й конструктивного діалогу щодо сторінок нашої спільної
історії. Сподіваюсь у рамках консультативного комітету президентів цей діалог відбуватиметься. В
цьому контексті ми вітаємо співпрацю між українським і польським
інститутами національної пам’яті.
Історія нас навчила: коли Польща
і Україна сваряться, виграє хтось
третій», – сказав П.Порошенко.
«Планування та створення доброго майбутнього та теплих українських відносин повинне також
опиратися на історичну правду,

грудня на трасі Первомайськ – Стаханів на Луганщині було підірвано автомобіль, в
якому перебував один з польових
командирів злочинного угрупування «ЛНР» Павло Дрьомов, також відомий за позивним «Батя».
«В результаті вибуху автомобіль
сильно пошкоджено. Вибухом зірвано всі двері, дах та сидіння в
салоні. Водія вибуховою хвилею
викинуло з автомобіля, а Дрьомов загинув на місці. Водію надали першу невідкладну допомогу,
але під час транспортування до
лікарні він теж помер», – повідо-

мив один із ватажків сепаратистів Юрій Готвін.
Представники
сепаратистів майже відразу звинуватили в
убивстві українських силовиків.
Втім, українські експерти заявляють, що випадок з Дрьомовим –
це не успіх українських спецслужб,
а продовження процесу ліквідації
непідоконтрольних
російським
спецслужбам польових командирів «ЛНР». Убивство ватажка стаханівських «казаків» – завершальний етап у формуванні жорсткої
вертикалі влади на чолі з лояльним до Кремля сепаратистом Ігорем Плотницьким.

У ПОЛТАВІ СУДЯТЬ ГЕПУ –
МЕРА ХАРКОВА
ГЕННАДІЯ КЕРНЕСА

С

уд у Полтаві продовжив 14
грудня розгляд справи мера
Харкова Геннадія Кернеса та двох
його охоронців, яких підозрюють
у викраденні активістів Майдану й
знущань над ними.

Засідання 14 грудня розпочалося з клопотання адвокатів
Кернеса про видалення із судової
зали потерпілого Олександра Кутяніна через те, що він почує запитання судді до іншого потерпілого
– Сергія Ряполова. Хоча клопотання не задовольнили, потерпілий
Кутянін з власного бажання залишив судову залу. Засідання продовжилося допитом потерпілого
Ряполова адвокатами обвинувачуваного та Кернесом.
Як відомо, 2 березня прокуратура заявила, що харківського міського голову підозрюють у
викраденні людей, катуванні їх і
погрозі вбивством. 26 березня
Генпрокуратура передала до суду
обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні стосовно
Кернеса і двох його охоронців.
Сам Геннадій Кернес заявлявляє, що кримінальна справа проти
нього є сфабрикованою.

ково відновили після того, як 20
листопада на Херсонщині підірвали дві високовольтні опори подачі
електроенергії до Криму. У ніч з
21 на 22 листопада повторно підірвали пошкоджені електроопори,
і Крим повністю відключили від
постачання електроенергії з боку
України.

НА БАНКОВІЙ
ПРОТЕСТУВАЛИ НАУКОВЦІ
Пукач також заявив, що Гонгадзе перебував в оперативній
розробці правоохоронців, а тодішній міністр внутрішніх справ
Юрій Кравченко доручив Пукачу
налякати Гонгадзе й змусити його
співпрацювати для розкриття чи
то злочинного угрупування, чи то
шпигунської мережі. Пукач вивіз
Гонгадзе зі своїми підлеглими за
місто й стверджує, що не душив
журналіста, а той помер від удару
ногою, отриманого від Олександра Поповича, після чого, за словами Пукача, тіло було спалено,
щоб приховати вбивство.
Пукач також стверджує, що
тодішній глава президентської
адміністрації Володимир Литвин
був повністю в курсі того, що сталося, і зустрічався з Пукачем та
Кравченком наступного дня після
вбивства. Валентина Теличенко, яка представляє в суді інтереси дружини вбитого журналіста
Мирослави Гонгадзе, вважає,
що Пукач змінив свідчення для
того, щоб йому змінили довічне
ув’язнення на 15-річний термін.
У такому разі Пукач може розраховувати на швидке звільнення з
в’язниці.

АКТИВІСТИ БЛОКАДИ
КРИМУ: «МИ ЗАЛИШИМО
ПІВОСТРІВ У ПОВНІЙ
ІЗОЛЯЦІЇ»

Т

атарські активісти мають намір
почати блокаду Керченської
протоки на початку 2016 року.
Про це заявив координатор блокади Криму Ленур Іслямов.
«Деталі я не можу вам озвучувати, я просто хочу вам сказати,
що ми до морської блокади Криму готуємося всіма силами й засобами, які у нас є. Найближча
перспектива – це початок наступного року», – сказав він.

ЗАСУДЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛ
ПУКАЧ ЗМІНИВ
СВІДЧЕННЯ ПРО
ВБИВСТВО ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ

М

олоді науковці протестували
16 грудня під адміністрацією
президента в Києві, вимагаючи
від Петра Порошенка підписати
ухвалений парламентом закон
про наукову діяльність. Цей закон передбачає реформу наукової галузі.

Сотні науковців зібралися
на вулиці Банковій і вигукували
гасла «Без науки немає майбутнього», «Врятуйте нашу науку!»
тощо. На одному з плакатів було
написано: «Вони вже казали, що
їм не потрібна армія, тепер кажуть, що не потрібна наука».
Як пояснив журналістам один
з учасників акції Антон Сененко,
серед вимог науковців – збільшення в бюджеті на 2016 рік видатків на науку до 2,8 мільярдів
гривень, тоді як у проекті бюджету закладено лише 2 мільярда.
Мітингарі також виступали
проти будь-яких спроб «швидкої
оптимізації» академічної науки.

ДО КИЄВА ПРИВЕЗЛИ
ВІФЛЕЄМСЬКИЙ
ВОГОНЬ МИРУ

17

грудня до Києва привезли
Віфлеємський вогонь миру.
Про це повідомили в прес-службі
«Пласту».
Українські скавти – пластуни
передали Віфлеємський вогонь
миру київській громаді. Офіційна
церемонія передачі вогню відбулася в Національному заповіднику
«Софія Київська».
В «Пласті» повідомили також,
що під час урочистої церемонії передачі вогню відбувся збір коштів,
які пластуни передадуть у фонди
допомоги українським воїнам на
Східному фронті.

К

олишній генерал МВС Олексій
Пукач, засуджений за вбивство журналіста Г.Гонгадзе до
довічного ув’язнення, змінив свої
свідчення під час розгляду апеляції на вирок у справі про вбивство.
Тепер він стверджує, що вбивство
не було зумисним і має розглядатися як необережне. На слідстві,
за його словами, він обмовив
себе, оскільки на нього чинився
сильний тиск з боку спецслужб і
політичних функціонерів.
Пукач стверджує, що Гонгадзе був тісно пов’язаний з кримінальними структурами Павла
Лазаренка, міг працювати на
спецслужби і нібито повинен був
керувати викраденням відомого
футболіста Андрія Шевченка.

Блокада Криму передбачає
кілька етапів ізоляції – продовольчу, енергетичну та морську.
Перший і другий етапи, за словами активістів, вже реалізовано.
Далі буде третій етап – блокада
Керченської переправи. Мета
учасників акції – залишити Крим
у повній ізоляції. За допомогою
цих дій Меджліс кримсько-татарського народу твердо має намір
повернути анексований Росією
півострів.
Як відомо, 8 грудня електропостачання Криму з території материкової частини України част-

«Ми віримо, що цей символічний вогонь справді несе любов,
добро та мир там, де з’являється.
Тому й беремо на себе відповідальну місію його поширення»,
– зазначила напередодні церемонії координатор передачі вогню в
Україні Марія Павлюк.

За повідомленнями
українських видань
та інформаційних агенцій
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Катерина Кіндрась,
власний кореспондент
«Нової газети» в Америці

же, не дуже бажали вступати з
ним у пряме зіткнення з цього
питання.
Екс-губернатор
Флориди
Джеб Буш, у якого було кілька гучних зіткнень з Трампом,
осудив його пропозицію, як нереалістичну, додавши, що вона
нашкодить боротьбі США з «Ісламською державою».
«Дональд Трамп добре вміє
відпускати жарти, але це кандидат, котрий несе хаос, і він
буде президентом, який нестиме нам хаос. Це не той головнокомандувач, який нам
потрібен для підтримки безпеки країни»,– сказав Джеб Буш.
Трамп на це відповів, що Буш
нападає на нього, тому що його

кампанію, яку можна охарактеризувати як «позування перед
пресою».
Незважаючи на те, що багато хто вважає, що Трамп невдало виступає на дебатах, згідно
з опитуваннями громадської
думки, він є найпопулярнішим
кандидатом. Саме ці відсотки
популярності й позначалися
на манері Трампа триматися й
блискавично парирувати удари опонентів. Успіхи Трампа
перед праймериз, що невдовзі розпочнуться, тривожать
багатьох представників республіканського істеблішмента,
котрі побоюються, що його або
буде номіновано від партії, або
він висуне свою кандидатуру

американців. «Нині нам треба
більше інструментів, а не менше,– захищав програму АНБ
Марко Рубіо. – Ми втратили
програму збирання даних, а
це був цінний інструмент, якого
більше немає в нашому розпорядженні».
Круз, який голосував проти
програми, заявив, що система
стеження АНБ сьогодні міцніша, ніж раніше. «Марко знає,
що те, що він каже, – неправда»,– сказав Тед Круз.
У дебатах також брали
участь колишній виконавчий директор (СЕО) компанії
Hewlett Packard Карлі Фіорина,
губернатор штату Огайо Джон
Кейсич, колишній нейрохірург

Підбиваючи підсумки цих теледебатів, газета The New York
Times написала, що опоненти Трампа «зробили декілька
вм’ятин Дональду». «Дебати показали його слабкість у важливій
темі національної безпеки й бажання його опонентів використати її», – зазначає видання, відоме
тим, що під час передвиборчих
перегонів завжди підтримує демократів, які побоюються виходу
на фінішну пряму Трампа, з яким
Гілларі Клінтон, яка, напевне ж,
переможе в стані демократів,
боротися буде найважче.
Видання USA Today вважає,
що ці дебати були випробуванням спроможностей Трампа
як президента. «Трамп відбив

GOP: ОСТАННІ ДЕБАТИ ПЕРЕД ПРАЙМЕРИЗ
Увечері 15 грудня в Лас-Вегасі (штат Невада) відбулись останні теледебати між претендентами
на посаду президента США від Республіканської партії

Д

ев’ять провідних республіканських кандидатів у
президенти обговорювали в
Лас-Вегасі проблеми національної безпеки та тероризму
під час чергових, п’ятих за ліком, теледебатів. Вони відбувалися менш ніж за два місяці
до кокусів (партійних зборів) у
штаті Айова, з якого розпочинається офіційний відбір партійних кандидатів від великої
й старої, як в Америці називають Республіканську партію
(Great Old Party – GOP).
Дебати розпочалися з дискусії з приводу недавньої обіцянки фаворита перегонів
Дональда Трампа тимчасово
заборонити мусульманам в’їзд
до США. Трамп не відступався
від своєї пропозиції, заявивши,
що «йдеться не про релігію,
а про безпеку». За його словами, його пропозиція стала
приводом для «дуже корисної
дискусії з питання ісламського
тероризму, котру треба було
розпочинати». Трамп відзначив, що його підтримали багато
американців.
Хоч багато республіканських
лідерів піддали критиці ідею
Трампа, більшість учасників
теледебатів у Лас-Вегасі, схо-

власна передвиборча кампанія
виявилася «повною катастрофою».
Техаський сенатор Тед Круз,
чия популярність, судячи з результатів останніх опитувань,
зростає, не став різко критикувати Трампа, заявивши, що той
хоче «воювати не з релігією, а
з політичною та автократичною
ідеологією, котра хоче знищити нас». «У разі обрання ми
відстежуватимемо й знищуватимемо терористів,– сказав
Круз. – Ми повністю знищимо
ІДІЛ і зупинимо терористичні атаки ще до того, як їх буде
здійснено, тому що ми не будемо політично коректними».
Круз також відстоював свою
недавню обіцянку піддати «килимним
бомбардуванням»
угрупування «Ісламська держава». За його словами, невинні мирні мешканці не стануть цілями для таких ударів,
оскільки цей план спрямований тільки на знищення бойовиків «Ісламської держави».
«Він означає використання
військово-повітряної
могуті
США для повного й остаточного розгрому ІДІЛ»,– сказав
Круз. На його думку, Білий дім
веде нині зовнішньополітичну

як третього, незалежного кандидата. У відповідь на запитання ведучого, чи готовий Трамп
взяти зобов’язання не балотуватися як незалежний кандидат, він відповів: «Скажу чесно:
готовий».
У вересні Дональд Трамп
провів прес-конференцію, на
якій заявив, що не стане третім кандидатом на виборах,
але після цього неодноразово
казав, що може переглянути
свою позицію, якщо вирішить,
що інші республіканці ставляться до нього несправедливо.
Значну частину політичного видовища в Лас-Вегасі, за
яким спостерігали 18 мільйонів
американців, Тед Круз намагався затягнути сенатора Марко Рубіо в затяжну дискусію
з таких питань, як боротьба з
«Ісламською державою», програми таємного стеження за
громадянами всередині країни
та імміграція.
Прикметним моментом дебатів стало обговорення двома сенаторами недавно призупиненої програми Агентства
національної безпеки (АНБ)
США масового збирання даних про телефонні розмови

Бен Карсон, губернатор штату
Нью-Джерзі Кріс Кристі та сенатор від штату Кентакі Ренд
Пол.
Після дебатів Трамп назвав
їх «непрофесійними». Невдоволення мільярдера викликав
той факт, що ведучі дебатів
занадто часто, на його думку,
просили інших претендентів
прокоментувати ті чи інші його
висловлювання.
«Я вважаю непрофесійним і упередженим манеру
ведучих CNN вести Джеба
Буша, починаючи майже всі
запитання до нього зі слів
«містер Трамп сказав», – зазначив Трамп. Те ж саме, за
його оцінкою, відбувалося і в
першій частині дебатів, коли
перед аудиторією виступали
претенденти, що належать до
категорії аутсайдерів. Трамп
вважає «дуже нечесним», що
майже все обертається довкола нього й інші кандидати не оприлюднюють своє
бачення проблем, які стоять
перед Америкою, а з усіх сил
критикують засадничі пункти
його передвиборчої програми. «Я думаю, це, окрім всього, ще й дуже непрофесійно»,
– сказав він.

неодноразові глузування Джеба
Буша, неначе струшуючи пилинку з лацкана свого піджака», –
пише газета.
А в редакційній колонці впливової Washington Post стверджується, що Тед Круз «більш небезпечний» для Америки, ніж Трамп.
«Хоча жодного з них особливо не
стримують істини чи факти, Круз
є навіть більш жорстоким, цинічним і нещадним», – наголошує
видання.
У коментарі телеканалу Fox
News відзначається, що «Трамп
виграв дебати, хоча Тед Круз і
Марко Рубіо також виступили
надзвичайно сильно. Звідси випливає, що Круз і Рубіо зберегли
свої позиції кращих після Трампа
учасників дебатів Республіканської партії, а Трамп зберіг позицію лідера», – робить висновок
телеканал.
Теледебати в стані республіканців засвідчили, наскільки
більш жвавою, цікавою, котраверсійною й насиченою є передвиборча боротьба в стані цієї
партії в порівнянні з демократами, де переможець заздалегідь
відомий, а тому немає жодної
інтриги й жодного драйву. Демократичній партії явно бракує свого Трампа.
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В америці
ДЖОН КЕРРІ В МОСКВІ

В

ашингтон готовий співпрацювати з Москвою у
боротьбі проти угрупування
«Ісламська держава», заявив
держсекретар США Джон Керрі 15 грудня після зустрічі з
президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. При
цьому Керрі повторив позицію
США, що президент Сирії Башар аль-Асад не має політичного майбутнього.

За словами Джона Керрі,
з Володимиром Путіним досягнуто порозуміння щодо залучення груп сирійської опозиції до участі у переговорах з
мирного врегулювання у Сирії,
які мають відбутися 18 грудня в
Нью-Йорку.
Керрі наголосив, що ані бойовики угрупування «Ісламська держава», ані «Фронту
ан-Нусра», пов’язаного з «АльКаїдою», не будуть залучені до
цих переговорів.
За словами держсекретаря
США, він обговорив з Путіним
також питання щодо обміну
інформацією про місця проведення антитерористичної операції в Сирії.
На переговорах у Москві
йшлося й про конфлікт в Україні. Джон Керрі, зокрема, наголосив на необхідності цілковитого виконання Мінських
домовленостей і підкреслив,
що чим швидше це відбудеться, тим більша вірогідність, що
санкції проти Росії «можуть відіграти назад».

ЛІДЕРИ КОНГРЕСУ
ДОМОВИЛИСЯ
ПРО ЗНЯТТЯ ЗАБОРОНИ
НА ЕКСПОРТ НАФТИ

Л

ідери Конгресу досягли
компромісу щодо законопроекту, який зніме заборону
на експорт американської нафти. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Ухвалення цього закону дозволить продовжити фінансування уряду США. Палата
представників має намір проголосувати за комплексний
законопроект про бюджетні видатки вже 17 грудня. Після цього документ буде передано до
Сенату, повідомив спікер Палати представників Пол Раян.

Нагадаємо, останнім часом
помітно пожвавилося обговорення можливих наслідків зняття майже 40-літньої заборони
Конгресу США на експорт американської нафти за кордон.
Раніше представники фракцій
Республіканської та Демократичної партій у Конгресі впритул підійшли до того, щоб зняти заборону, накладену ще в
роки нафтової кризи середини
1970-х років.
16 грудня генеральний секретар ОПЕК Абдалла альБадрі заявив, що зняття заборони Конгресом США на
експорт американської нафти
не матиме значного впливу
на світові ціни. Однак з цим не
згодні деякі аналітики, які вважають, що початок експорту
американської нафти викличе
«структурні зміни» на ринку.

ФЕДЕРАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ
США ПІДНЯВ ОБЛІКОВУ
СТАВКУ

Ф

едеральна резервна система (ФРС) США, яка виконує функції центрального
банку, змінила облікову ставку,
підвищивши її на чверть позиції – до 0,5%.

«Митниця в Одесі – це діра,
смердючий абсцес у політичному організмі України. Саакашвілі
хотів перебрати контроль над
митницею, щоб започаткувати
некорумповані методи роботи,
а прем’єр Яценюк згорнув його
спробу під приводом, що, мовляв, діяльність митниці знахо-

диться у сфері контролю уряду,
і, мовляв, реформувати треба
всю митницю, а не лише однієї
області. Це бюрократична відповідь. І результатом цього став
надзвичайно серйозний удар по
реформах. І Яценюк заслуговує
на гостру критику за це», – сказав
Джон Гербст і додав, що на спробу Саакашвілі очистити Одеську
міліцію від корупції А.Аваков забрав у начальника поліції Одеси
необхідні інструменти.
«Два високопосадовці в Києві фактично уможливили корупцію в Одесі. Це ганьба», –
резюмував Джон Гербст..

ІДІЛ ДРУКУЄ ПІДРОБЛЕНІ
ПАСПОРТИ

«І
Рішення про підвищення облікової ставки в США ухвалили
вперше з 2006 року – це значно
впливатиме на світові ринки.
Ставка ФРС – це відсоток,
під який американські банки
беруть кредити у центрального
банку країни. З грудня 2008-го
року вона перебувала практично на нулі – 0-0,25%.
Нинішнє підвищення, як вважають аналітики, демонструє
впевненість
Федерального
резерву в тому, що економіка
США достатньо зміцніла після рецесії 2008 року. Експерти, опитані газетою Financial
Times, вважають, що в 2016
році ставку можуть збільшити
ще від двох до чотирьох разів.

ДЖОН ГЕРБСТ:
«ЯЦЕНЮК І АВАКОВ
ПОЗБАВИЛИ СААКАШВІЛІ
МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАТИ
КОРУПЦІЮ В ОДЕСІ»

Е

кс-президент Грузії Міхеіл
Саакашвілі на посаді голови
Одеської облдержадміністрації
сумлінно намагається побороти корупцію, але дії голови
уряду України Арсенія Яценюка
та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позбавили його
ключових інструментів для виконання цього завдання. Про
це в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки» розповів
Джон Гербст, колишній посол
США в Україні, нині директор
Євразійського центру в аналітичному центрі Atlantic Council.

сламська держава» має доступ до машин, які друкують
сирійські паспорти, паспортні
бланки та автентичні дані про
сирійських громадян. Про це
повідомило Агентство США з
імміграції та митної служби.
Звіт, частину якого оприлюднив телеканал CNN, призначено для службовців американських правоохоронних органів,
які дедалі більше занепокоєні
питанням безпеки на кордонах
після недавніх терористичних
атак, пов’язаних з «Ісламською
державою».

Ф

ДРОНИ ПРОЙДУТЬ
ОБОВ’ЯЗКОВУ
РЕЄСТРАЦІЮ

едеральна влада США
запровадила реєстрацію
безпілотних апаратів (дронів)
через дедалі більше їхнє застосування та пов’язані з цим
ризики. Влада навмисно ввела
реєстрацію перед різдвяними святами, бо в цей період в
країні буде продано ще щонайменше 700 тисяч дронів. Про
це повідомляє газета The New
York Times.
Тепер власники безпілотників зобов’язані повідомити
своє ім›я, адресу та електронну
пошту до Федеральної авіаційної адміністрації. Чиновники
вважають, що нововведення
зробить користувачів більш
відповідальними.

КОЛОНІЗУВАТИ МАРС
ЛЮДСТВУ МОЖЕ
ПЕРЕШКОДИТИ... ТРЕТЯ
СВІТОВА ВІЙНА

П
Нова вимога пошириться
на всі безпілотні апарати вагою від 0,55 фунта до 55 фунтів
(приблизно від 250 грамів до
25 кілограмів) – це майже всі
категорії дронів, якими користуються американці. Правила
набирають чинності 21 грудня.
Після реєстрації користувачам буде необхідно наклеїти
спеціальні позначки на всі свої
апарати, а під час польотів мати
при собі реєстраційну картку.
Співтовариства власників
дронів вже встигли заявити, що
реєстраційне мито в розмірі 5
доларів може нашкодити їхньому бізнесу.

США ДОПОМОЖУТЬ
У РОЗВИТКУ НАЦПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ

С
Згідно з повідомленням ABC
News, у звіті застерігається «від
можливості, що особи із Сирії з паспортами, виданими в
контрольованих «Ісламською
державою» районах, можуть
подорожувати до США».
Прес-секретар Державного
депаратаменту США Джон Кірбі заявив, що йому відомі такі
факти, додавши, що офіційні
особи серйозно ставляться до
цієї загрози та що консульські
службовці ознайомлені з методами виявляння підроблених
документів.
Чимало американських політиків занепокоєні, що екстремісти можуть проникнути до
США в групах біженців, які втікають від насильства в Сирії. Вони
мають застереження до планів
Білого дому прийняти протягом
наступного року до США 100 тисяч сирійських біженців.

виняткову підтримку в створенні в Україні нової патрульної поліції. Нині, за її словами,
постають не менш масштабні
завдання, і для цього потрібна
подальша серйозна підтримка
з боку партнерів.
Глава Нацполіції України підкреслила, що йдеться не тільки
про фінансову допомогу, а й
про технічну підтримку, а також
навчання українських поліцейських, зокрема інструкторів.
У рамках робочого візиту до
США глава Національної поліції
України зустрілася із представниками DEA, ІСІТАР, а також
із керівництвом Міжнародної
асоціації шефів поліції, до якої
найближчим часом планує
вступити й Україна.

получені Штати Америки нададуть допомогу в
розвитку Національної поліції
України. Про це після виступу
в експертному центрі «Атлантична рада» у Вашингтоні повідомила глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе.

Під час робочого візиту до
США вона презентувала вже
виконану роботу, також було
обговорено плани розвитку й
можливостей для зміцнення
співпраці України в цьому напрямку. «У першу чергу, ми розповіли про наші плани й наші потреби. Під час переговорів мій
сигнал був дуже чіткий: 2016 рік
стане ключовим для реформ у
національній поліції України», –
зазначила Х.Деканоідзе. Вона
підкреслила, що США надали

резидент відомих американських компаній Tesla і
SpaceX Ілон Маск розповів про
те, що, на його думку, колонізувати Марс людству може перешкодити Третя світова війна,
бо людство більше не зможе
розвивати технології й навіть
відтворювати попередні успіхи. Про це він заявив в інтерв’ю
журналу GQ.

За словами Маска, люди
впевнені в тому, що технології
й далі стрімко розвиватимуться. Але в історії людства були
періоди, коли цивілізації більше не могли відтворити те, що
було побудовано до цього. Як
приклад, він навів давній Єгипет після будівництва пірамід.
На думку глави SpaceX, було б
дуже самовпевнено стверджувати, що такого більше не повториться. «Вікно можливостей побудувати базу на Марсі
буде відкрито деякий час, а
потім може трапитися щось, і
рівень технологій на Землі різко впаде. Чи встигне база досягти самостійності до того, як
перестануть прилітати кораблі
із Землі? Я маю на увазі, що не
треба виключати можливість
Третьої світової війни. Гадаю,
що потрібно прийняти той
факт, що така війна все ж таки
можлива і, якщо вона розпочнеться, вона буде найгіршою
подією з усіх, які траплялися до
цього. Наприклад, може бути
використана ядерна зброя,
може виникнути потужний громадський рух проти технологій
і тоді людство надовго забуде
про Марс взагалі»-, зазначив
Маск.
За повідомленнями
світових та американських
інформаційних агенцій
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Америка в особах

С

то років тому, 12 грудня 2015 року,
в родині італійських іммігрантів у
Гобокені (штат Нью-Джерзі) народився легендарний Френк Сінатра. Він був
зіркою вже в 25, джазував на сцені, а
саме його життя було справжнім рокн-ролом ще до того, як з’явився цей
музичний стиль. Сінатра став першою
справжньою американською знаменитістю, зробив популярну музику безсмертною і, попри славу гульвіси й
ловеласа та дуже непростий характер,
був людиною щедрою й боровся за рівні права для всіх. Коли музикант пішов
із життя, деякі американські журналісти написали: «До біса календар! День
смерті Сінатри – це кінець ХХ століття».
Глибокий оксамитовий тембр, блакитні очі, притому що Сінатра був брюнетом, і харизма на кінчиках пальців.
Сінатра закохував у себе з першого
акорду. Більшість пісень Френкі виконував не першим, але вони одразу ж і
навічно ставали його знаковими.
«Пісні Сінатри поєднують у собі
класичну й популярну музику. Сінатра
показав, що популярна музика може
скласти конкуренцію високому мистецтву. Бо його популярна музика сягала
висот симфонічної», – сказав з нагоди
100-річчя від дня народження легендарного співака відомий музикант Ерік
Фелтон, ведучий програми Beyond
Category.

Френк Сінатра зі статуеткою премії «Оскар»
за кращу роль другого плану у фільмі From
Here to Eternity

Френсіс Альберт Сінатра, якого американці називали просто Френкі

Френк Сінатра зі своїм багаторічним
приятелем Джоном Кеннеді

СІНАТРА, ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ ВИЙДЕ З МОДИ
12 грудня виповнилося 100 років від дня народження Френка Сінатри

Лауреат девяти премій «Греммі»,
Сінатра мав ще й акторський талант,
знявшись в 60 фільмах. І навіть отримав «Оскара» за найкращу чоловічу
роль другого плану. Як з трофеями,
раз за разом з’являвся на публіці з головними красунями країни. Френк Сінатра став першою справжньою американською знаменитістю.
«Вже у 40-х почалась справжня «сінатроманія», це вже пізніше всі божеволіли від Елвіса Преслі та «Бітлз». Але
перший «зірковий культ» з’явився із
Сінатрою. Він виробив такий шаблон
поведінки для «зірок», якого дотримувались потім знаменитості ХХ і навіть
ХХІ століть», – каже Ерік Фелтон.
Шалена популярність і потужна харизма Сінатри знайшла своє застосування і в політиці. У 40-х Френк разом
з іншими «зірками» агітував американців скуповувати воєнні облігації. У 50-х
Сінатра потоваришував з молодим
сенатором Джоном Кеннеді і підтримував його аж допоки той не став президентом. А пізніше – приєднався до
табору активних прихильників Рональда Рейгана.
Журналісти подейкували: не піснями єдиними пожвавлював передвиборчу кампанію Сінатра. Американська преса почала писати про можливі
зв’язки співака з італійською мафією.
«Щоразу, як його розносила преса
(американська, британська, яка завгодно), щоразу як в Сенаті влаштовували спеціальні слухання, виливали

Протягом багатьох років Френк Сінатра був ведучим власного телешоу

на нього весь той бруд і нісенітниці,
він щоразу виборсувався. Чим нижче
він падав, тим вище потім піднімався.
Його життя варте дослідження. Бо це
історія витримки й виживання», – пригадує донька співака Ненсі Сінатра.
Шанувальник міцних еспресо, слівця й алкогольних напоїв, він був справжнім коктейлем суперечностей. І разом з тим справжнім мачо, яких тепер
вже немає. Спалахував через дрібниці,
сварився й крутив романи, але водночас був надзвичайно простою й щедрою людиною. Власну хвилясту долю
Сінатра проживав у піснях і навчив
американців шукати в текстах відповіді
на запитання, які ставило саме життя.
«Він міг записати один альбом,
увесь такий танцювальний, запальний
свінг. А наступний – де всі пісні сумні й
депресивні. Він започаткував поняття
концептуального альбому, де композиції об’єднані одним почуттям. І ці почуття – основа людського існування»,
– каже Ерік Фелтон.
Вже не одне покоління американців закохується і розлучається, радіє
і страждає під акомпанемент пісень
Сінатри. Його голосом лунає неофіційний гімн Нью-Йорка, а його пісні
дають старт передріздвяному сезону.
Сінатра, кажуть американці, ніколи не
вийде з моди, бо як справжній італієць,
він умів жити так, неначе кожний день
його життя був святом.
Юлія Ярмоленко
«Голос Америки»
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У громаді
9 грудня посольство України
в США на IV Міжнародному
різдвяному фестивалі Winternational-2015 у Вашингтоні
представило українську експо
зицію.

Ф

естиваль відбувся в самому центрі американської столиці – в Будинку
імені Рональда Рейгана, одному з 330 центрів міжнародної торгівлі, розташованих
по всьому світу. Українську

УКРАЇНА НА Winternational-2015
експозицію відкрив та офіційно привітав усіх відвідувачів «Winternational-2015»
радник-посланник посольства України в США, керівник
економічного відділу Віталій
Тарасюк. Упродовж дня тисячі гостей мали змогу ознайомитися з найрізноманітнішими аспектами сучасного
життя України: поточною ситуацією в контексті протистояння російській агресії;
зусиллями щодо подолання
негативних економічних на-

Українська експозиція на Winternational-2015

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
1932-1933-Х РОКІВ В ООН

слідків зовнішнього збройного втручання та стабілізації економічної ситуації й
покращення інвестиційного
клімату. А також туристичну
привабливість нашої держави, всесвітньо відомі наукові
та технічні винаходи, авторами яких є українці, та її багату культурну спадщину, зокрема народне мистецтво та
традиції.
У різдвяному фестивалі
«Winternational-2015» взяли
участь 33 іноземні держави.

ВАСИЛЬ МАХНО
СТАВ ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМІЇ «КНИГА РОКУ
ВВС-2015»
11 грудня Українська служба Британської телерадіомовної
корпорації (ВВС– Україна) оголосила переможців своєї
щорічної літературної премії, представленої в партнерстві з
Культурною програмою Європейського банку реконструкції
та розвитку (ЄБРР). Книгою року ВВС-2015 стала збірка
оповідань «Дім у Бейтінґ Голлов» Василя Махна, який живе й
працює в Нью-Йорку.

Ц

Учасники дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933-х років у стінах ООН

9 грудня в стінах ньюйоркської штаб-квартири Ор
ганізації Об’єднаних Націй
вшанували жертв українського
Голодомору 1932-1933-х років.

З

головною промовою виступив голова Постійного
представництва України при
ООН Юрій Сергеєв, який нагадав, що 9 грудня 1948 року
Генеральна Асамблея ООН одностайно схвалила Конвенцію
про попередження злочину геноциду й покарання за нього,
яка набула чинності з 12 січня
1951 року. Посол відзначив велике значення того, що впро-

У

довж років у стінах Організації
Об’єднаних Націй вшановують
жертв цієї страхітливої трагедії й говорять про її наслідки, і
що колективний голос міжнародного співтовариства також
сприяє донесенню правди про
пережите українським народом лихоліття.
Про
Голодомор-геноцид
1932-1933-х років та його уроки
для всього людства говорили
також президент Українського
конгресового комітету Америки (УККА) Тамара Олексій
та член Головної управи УККА
та представник цієї організації
при ООН Андрій Добрянський.
Важливою частиною церемо-

нії стала присутність старшокласників та вчителів академії
Святого Юра в Нью-Йорку, які
нещодавно побували також
на відкритті меморіалу «Пшеничне поле» у Вашингтоні. На
завершення у виконанні учнівського хору під диригуванням
Анни Бачинської й музичним
супроводом директора школи Андрія Стасіва пролунав
реквієм пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років «Вічная
пам’ять».
В урочистостях взяли участь
також представники дипломатичних місій інших країн та
української громади США.
Фото Ірени Савіано

Незбориме плем’я

Києві відкрито документальну виставку про правозахисну діяльність української
діаспори. Представлені документи розкривають незборимість духу й складну долю
українських політв’язнів – Миколи Горбаля, Івана Кандиби,
Святослава
Караванського,
Левка Лук’яненка, Валентина Мороза, Василя Овсієнка,
Миколи Плахотнюка, Миколи
та Раїси Руденків, Івана й Надії
Світличних, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, В’ячеслава
Чорновола, Данила Шумука та
багатьох інших.
За словами одного з найактивніших учасників українського правозахисного руху,
багатолітнього в’язня сумлін-

Фрагмент виставки «Незбориме
плем’я»

ня Левка Лук’яненка, третина документів, підготовлених
політв’язнями, потрапляла за
кордон, решта ж перехоплюва-

лась репресивними органами
СРСР. Відвідувачі виставки мають можливість ознайомитися
з невідомими широкому загалу документами, які містять
інформацію про порушення
прав людини в підрадянській
Україні, а також заходи на їхній
захист – матеріальну допомогу
дисидентам, підготовку звернень, маніфестацій та акцій
на підтримку політв’язнів, які
організовувалися впливовими
українськими громадсько-політичними організаціями за
кордоном. Серед них – Світовий конгрес вільних українців,
Організація державного відродження України, Український
конгресовий комітет Америки,
Союз українок Америки та ін.

е перша книга оповідань відомого в нашій громаді поета Василя Махна. В
ній чотири оповідання з американського життя, чотири – з
українського. Події, описані
в книжці, пов’язано з добре
знаними авторові місцями
Нью-Йорка та Чорткова або
їхніми околицями, хоча час
розгортання подій не завжди
автобіографічний. За словами літературного критика
Ігоря Котика, ця книга «не про
дім, а про бездомність. Про
бездомність, яка має безліч
імен. Бейтінґ Голлов – одне з
них, інші можна вписати самому». І ще книга про те, «що
наше вигнання – всередині
нас», – вважає інша читачка й
рецензентка книги, поетеса
Оксана Луцишина.
До короткого списку в
номінації «Книга року BBC2015», що обирався з 15 книжок, крім «Дому у Бейтінґ Голлов» Василя Махна, ввійшли
твори «Аптекар» Юрія Винничука, «Карбід» Андрія Любки,
«Понаїхали» Артема Чапая,
«Порослий кульбабами дворик» Валерія Шевчука.
Рішення журі було одностайним. «Яскрава й глибока
проза Василя Махна заслуговує на те, щоб якомога більше людей познайомилися з
нею»,– підкреслив редактор
Європейського
відділення
всесвітньої служби ВВС Артем Лісс, підсумовуючи результати голосування.
Для самого автора його
лауреатство стало не лише
персональною перемогою,
а й приводом для серйозної
розмови в суто українсько-

Василь Махно – лауреат
цьогорічної літературної премії
ВВС-Україна

му й світовому контекті про
те, що таке проза сьогодні. «У
нас часто зміщено, а то й розмито орієнтири. Свідченням
тому є навіть цьогорічна Нобелівська премія в галузі літератури, – сказав у короткому
інтерв’ю нашому тижневику
Василь Махно. – Наприклад,
романи, які розглядаються як
серйозна література, часто
насправді є белетристикою.
Як на мене, повинна бути
встановлена певна ієрархія й
критерії, де чітко визначено,
що вважати прозою, що белетристикою, а що маслітературою...»
«Нова газета» вітає Василя
Махна з перемогою й зичить
нових творчих успіхів!
Сторінку підготувала
Катерина Боруш
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С

вятий Миколай (Микола)
Чудотворець, архієпископ
Мірлікійський (IV ст.), котрий
уславився ще за життя даром чудотворіння та щедрою
допомогою знедоленим, користувався на Русі, а згодом
в Україні, винятковою популярністю й пошаною, набуваючи статусу національного
народного святого. Глибинні
джерела цього всенародного
шанування пов’язані з діяльністю князя Володимира –
хрестителя Русі-України й Десятинною церквою. Тому саме
в Києві формувався, уславлювався та звідси поширювався
культ святителя. В столиці Русі
було встановлено суто київське свято на честь перенесення його мощів у 1087 році
з міста Міри в Малій Азії до італійського міста Барі. На київському терені народжувались
місцеві легенди про чудеса
Св.Миколая як апокрифічні,
так і ті, що увійшли до канонічної житійної літератури. Особливою популярністю користувалось «Чудо про немовля
в Києві», що датується дослідниками не пізніше 1091 року.
Містилась ікона на хорах
Софійського собору в іконостасі Миколаївського вівтаря,
праворуч від царських врат,
займаючи місце храмового
образу. Відомий професор
Адріян Прахів, який досліджував ікону у 1882 році напередодні реставрації, датував її
X сторіччям і вважав, що вона
мала візантійське походження й була сучасною хрещенню Русі за князя Володимира.
У 1920-ті роки ікону Миколи
Мокрого було ще раз реставровано фахівцями реставраційних майстерень Всеукраїнського музейного містечка
і знову повернено до Софійського собору.
Останнє повідомлення про
ікону датовано 1943 роком.
До відходу німецьких окупантів з Києва вона містилась у невеличкому дубовому різьбленому кіоті на стіні
Миколаївської нави. Далі її
місцезнаходження невідоме,
й ця реліквія випала з поля
зору науки. В радянські часи
фотопублікацій самої ікони,
як і досліджень, присвячених
їй, практично не було. Та й у
дореволюційній
літературі,
незважаючи на видатне історико-культурне значення
пам’ятки, що мала статус національної святині, зустрічаємо досить скупі відомості про
неї, і, хоч ікону згадують численні видання, лише в двох з
них вдалося виявити її знімки,
що дало змогу встановити,
який вона мала вигляд.
За іконографічним типом
це – поясне фронтальне зображення святителя з відкритою головою без митри
й панагії. Правою рукою він
благословляє предстоячого,
а в лівій руці тримає Єван-
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геліє, яке Св. Миколай підтримує кінцем омофора.
Обабіч голови святого напис
«о агіос – отец Николае», під
яким зображені Спас і Богоматір, що вручають святителю Євангеліє і омофор. Це
ілюструє церковний переказ
про участь Св. Миколая в першому Вселенському соборі в
325 році. Ведучи полеміку з
єретиком Арієм, Миколай дав
йому ляпаса, за що був покараний: його позбавили єпископського сану й посадили до
в’язниці. В темниці до нього
з’явились Христос та Богоматір і повернули відзнаки
єпископського достоїнства:
Євангеліє і омофор.
Судячи з фотознімка, зображення Св. Миколая має
численні спільні ознаки з візантійськими іконами, фресковими і мозаїчними зображеннями святителя в Софії
Константинопольській і Київській, що ставить його в один
ряд з цими витворами мистецтва і підтверджує візантійське походження цього образу. Слов’янський напис обабіч
лика святителя вказує на пізніше поновлення пам’ятки. За
свідченням дореволюційного
дослідника Софії Київської

протоієрея П.Лебединцева,
на іконі Миколи Мокрого
святитель був зображений у
фелоні зеленого кольору із
золотими тонкими кантами.
Дошка ікони масивного дерева мала досить великі розміри: 1 аршин 8 3/4 вершка на 1
аршин 3 вершка. (110,06 см х
84,47 см).
Інші давньоруські міста теж
прагнули мати свої чудотворні образи Св. Миколая. Це підтверджує давня легенда про
чудо, яке сталося в Новгороді
за князювання Мстислава Володимировича (1108-1119), і
з яким пов’язані давні списки
чудотворної софійської ікони – Микола Дворищенський
і Микола Липний. За легендою, коли Мстислав тяжко захворів, у сні йому явився Св.
Миколай і пообіцяв вилікувати князя молитвами перед
його образом на хорах Софії
Київської. Мстислав спорядив посольство до Києва, але
ікона була чудесно знайдена
плаваючою в озері Ільмень
поблизу острова Липно. Цю
ікону князь встановив у збудованій ним церкві на честь
святителя на княжому дворі,
чому ікона й отримала назву
Миколи Дворищенського.

ТАЄМНИЦЯ ІКОНИ
Київська чудотворна ікона св. Миколая Мокрого. XI ст.

Славетна київська ікона Святого Миколая, відома під назвою образу Миколи Мокрого, протягом століть була
головною святинею Софійського собору й першою чудотворною іконою Київської Русі. У роки Другої світової війни
вона безслідно зникла з українського храму. За висновками деяких дослідників, її було вивезено спочатку до Канади,
а потім до США й сьогодні вона знаходиться в Нью-Йорку. Пропонуємо нашим читачам наукову розвідку на цю тему

ЧУДО ПРО НЕМОВЛЯ В КИЄВІ...

Наша довідка:
Ікона Миколи Мокрого
– найдавніша чудодійна
ікона
Київської
Русі.
Легенда розповідає про
подружжя, яке вирушило
на
паломництво
у
Вишгород
до
мощів
Бориса і Гліба в день їхньої
пам’яті.
Повертались
вони до Києва по Дніпру
в човні. В дорозі жінка
задрімала і випустила у
воду немовля. У відчаї
батьки дитини звернулись
до Св. Миколая, «велику
віру до нього маючи», з
проханням про допомогу.
І справді, наступного
ранку
дитину
було
знайдено неушкодженою
– на зачинених зовні
полатях Софії Київської
під іконою Св. Миколая:
«...дитя лежаще мокро
перед
образом
Св.
Николая». Відтоді ця ікона
одержала назву Миколи
Мокрого.

За свідченням сучасників,
найдавніша копія уславленої
ікони до революції зберігалася поруч із Софійським собором в Теплій (Трапезній)
церкві.
Софійським
славетним
образом особливо опікувались київські митрополити,
які дбали про його оздоблення. У1761 році на замовлення
Арсенія Могилянського для
образу були зроблені нові
шати – вишукана срібна риза.
В 1840 році «усердием московского купечества» на ікону
Миколи Мокрого був офіруваний новий срібний визолочений оклад. При цьому попередню ризу перенесли на
копію чудотворної ікони, що
прикрашала Теплу Софію.
Саме ж київське чудо було
чи не найпопулярнішим на
Русі з чудес Св. Миколая.
Поширеність його в народі
відбилась у численних фольклорних переказах і віршах.
Данину цій традиції віддав і
Іван Франко, склавши вірша
«Чудо з утопленим хлопцем».

Цікаво, що в Софійському соборі на хорах поруч з іконостасом, де містилась ікона
Миколи Мокрого, в минулому столітті було змальоване
саме чудо врятування немовляти. У монастирських вратах
під Софійською дзвіницею також було стародавнє зображення київського чуда на полотні, писане олією, під ним
– українські вірші, присвячені
цій події.
Популярності чуда Миколи
Мокрого на Русі сприяв і факт
наявності на території Москви
з XIV ст. поселення вихідців з
Києва, відомого під назвою
«Києвець», де існувала церква Св. Миколая з храмовою
іконою, привезеною з Києва.
Не випадково, що в Москві з
XV ст. існувала кам’яна церква
Миколи Мокрого, збудована,
мабуть, за традицією на місці більш давньої. Назву цього
храму пояснюють тим, що він
стояв на болоті. Але, враховуючи все вищезгадане, маємо всі підстави вважати, що
Московська церква одержала

свою назву в зв’язку з Київською святинею. Таким чином,
київське чудо наклало свій відбиток і на храмобудівництво.
В самому Києві, на Подолі, навпроти того місця Дніпра, де
колись потонула дитина і де
вона була чудово врятована
Св. Миколаєм, вже в давні часи
з’явилась дерев’яна церква на
честь святителя. Сьогодні на її
місці стоїть кам’яний храм XVIII
ст., що має назву Миколи Набережного.
За давньою київською традицією, кожного четверга перед чудотворною Софійською
іконою після ранньої літургії
відправлявся молебень з акафистом Св. Миколаю. Протягом століть чудотворний образ Миколи Мокрого посідав
чільне місце серед київських
святинь, які приваблювали до
себе численних паломників,
що йшли в «Єрусалим землі
Руської» з усього православного світу.
Надія Верещагіна,
мистецтвознавець,
кандидат історичних наук
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ригадую, в свій перший
приїзд на батьківщину, в
Україну, 20 жовтня 1990 року
Патріарх Мстислав оголосив
на Софійському майдані, що
привіз із собою ікону Миколи
Мокрого. Деякі київські фахівці відразу ж зауважили, що «це
дуже пізня ікона, яка за своєю
іконографією ніякого відношення до образа Миколи Мокрого
не має».
Еміґраційну історіографію
зниклої чудодійної ікони розпочали в 1954 році українські вчені – мистецтвознавець Олекса
Повстенко і мовознавець та
історик культури, митрополит
Іларіон (Огієнко). Першим, природньо, тут годилося б назвати
колишнього директора Софійського заповідника Олексу
Івановича Повстенка, автора
капітального видання Св.Софії
з паралельними українським
текстом та його англійським
перекладом. Книжка вийшла
в потужній колись серії «Анали Української Вільної Академії
Наук у США» – у вигляді тому,
позначеному
літом-осінню
1954 року. У цьому виданні, що
набагато років випередило дослідників, яким довелося жити
й працювати за умов УРСР, він
писав: «З ікон давнішого міс-

причетних до справи людей
цілком достатньо: «Особа ця
живе тепер в Нью Йорку, і зовсім не ясно, чому вона ховає
великі й святі пам’ятки всеукраїнського значення… Це ж
пам’ятки всього українського
народу, а не окремої особи...»
Після цих публікацій остаточно розворушила людей, що вивезли цю ікону, стаття журналіста Петра Волиняка. Він назвав у
ній і конкретне ім’я: «Не певен,
але ходять чутки, що це зробив
владика Палладій». І додав про
сам образ: «Як бачать читачі з
фота, образ уже ушкоджений в
кількох місцях: є шрами на обличчі Св. Миколи, майже стерта
борода, цілком знищено обличчя Богоматері. З цього й починаю: як може наша еміґрація,
якщо вона сміє називати себе
часткою свого народу, допустити, щоб, може, найстарша наша
святиня – образ Св. Миколи
Мокрого, якого почитали наші
предки протягом дев’ятьох
століть, який простояв у Святій
Софії понад 900 років, пережив
руйнування Києва Андрієм Боголюбським, татарську навалу,
литовське й польське панування, врешті, добу варварського
нищення наших святинь червоними російськими розбійни-

Одержавши благословіння
свого владики, о. Віталій оголосив у газеті, що виходила у
Вінніпезі: «Маю особливу радість повідомити всіх побожних
українців у Канаді, що Чудотворний образ святителя Миколая, зв. Мокрого, часів князя
Ярослава Мудрого, знаходиться тепер в м. Торонті, Онтаріо.
Зазначую, що з благословення
Високопреосвященнішого Архиєпископа владики Палладія
згаданий св. образ, як всенаціональна українська пам’ятка
XI ст., яка до 1943 року перебувала в Київському Соборі св.
Софії, буде виставлена в найближчих місяцях по закінченні
будови ківоту».
За моїми давніми відомостями, найдокладніше про цю ікону був поінформований
о. Віталій Сагайдаківський.
Але разом з тим до мене потрапив лист о. Тимофія Міненка
до пізнішого редактора «Нових
днів» Дмитра Кислиці, де було
зазначено, що «спочатку вона
зберігалася в його (владики
Палладія) помешканні, а в 1958
році він примістив її в катедрі
Пресвятої Трійці в Нью-Йорку,
коли для неї було збудовано
відповідний ківот. Перед цим
ікону обмила фахова фірма в

мала б вернутись до Києва, та
поки що в літі 1954 р. був доставлений цей скарб літаком з НьюЙорку до Торонта. Тут для св. ікони був виготовлений коштовний
ківот і декоративне електричне
освітлення. Ориґінал св. ікони
сховано, а в ківот вставлено копію, зроблену мистцем Антоном
Романюком з Нью-Йорку».
Як повідомив о. Тимофій Міненко, «у травні 1958 р. в адвокатській канцелярії зроблено умову-припоручення, яким
зобов’язано, що після смерти
Архієпископа Палладія іконою
св. Миколи Мокрого мають заопікуватися автор цього листа
(себто сам о. Тимофій) і о. Юрій
Сікорський. Але так сталося, що
о. Юрій Сікорський передчасно
упокоївся (1 грудня 1969 р.) і тепер я є одиноким опікуном цієї
української святині... У 1963 р.
ця ікона була перевезена до новопридбаного храму Пресвятої
Трійці – катедри Архієпископа
Палладія в Брукліні, Н.Й., де
вона знаходиться і нині. Для
вселюдного почитання ця ікона
на певний час була привезена
до Торонто та Клівленда».
Моїм поїздкам до Північної Америки сприяли зовнішні
обставини. 1991 року протягом двох місяців я мешкав у

порозмовляти з ним. Мушу сказати, він не прийняв мене, мовляв, я запізнився на 15 хвилин.
Ми говорили через домофон.
Ще не встиг ні про що його запитати, але йому було чомусь
незручно вести розмову. Так у
моїх пошуках обірвалась перша
ниточка. Свого часу, як голова
братства, я одержав від її предстоятеля єпископа Всеволода (Майданського) листа, що
датується 5 квітня 1993 року,
зі зворотньою адресою: 9034 139th Street, Jamaica, New
York. Протягом багатьох років
це була адреса редакції «Українського православного вісника». Помер владика Всеволод
у Чикаґо. Розповідали, що він
мав коштовну збірку давніх
українських ікон. Її зміст і доля
достеменно відомі передусім
його келійникові, китайцеві за
національністю. Так обірвалася
ниточка друга.
Цікавість до старої київської
ікони не минала, і 2000 року щирий українець, збирач і дослідник української філателії Борис
Фесак привіз мене до Брукліна,
показав нібито ту саму ікону, яку
я шукаю, й навіть сфотографував біля неї у Свято-Троїцькому
соборі, де вона зберігається й
нині – ікона Св.Миколи Мокро-

МИКОЛИ МОКРОГО
... І АМЕРИКАНСЬКІ ЧУДАСІЇ

цевого письма в катедрі зберігалась до 1943 р. (до відходу
німецьких окупантів з Києва)
ікона Св.Миколи (Мокрого),
що датується не пізніш від XIV
ст.  Вона знаходилась у невеличкому дубовому різьбленому
кіоті на стіні Миколаївської нави
(на хорах)...»
Реаґуючи на вихід книжки,
а можливо, відгукуючись на
листовну інформацію чи на
людські чутки, журнал «Віра й
культура» у Вінніпеґу (Канада)
відразу ж вийшов із заголовком на титульній сторінці «Де
останки Великого князя Київського Ярослава Мудрого?»
і статею митрополита Іларіона (Огієнко). Крім останків
Ярослава Мудрого, владика
поставив питання і про ікону
Миколи Мокрого. Зазначив,
що до відходу німців з Києва
ікона зберігалась на хорах Софійського собору. Німці дозволили її вивезти. Людину, в якої
опинились ці святощі, але яку
він однак не назвав, 1952 року
владика Іларіон запитав про
останки Ярослава Мудрого і
про ікону, на що «особа» відповіла: «Сховані на еміграції в добрих руках». Не наважуючись із
якихось причин називати імена і взагалі говорити відверто,
митрополит сказав як для всіх

ками, – опинилася в Торонто,
в будинку, який може згоріти
протягом десяти хвилин?! Чому
цей образ, який є безсумнівною
власністю цілої нації, став приватною власністю одної особи?
І хто буде відповідати, якщо завтра він загине назавжди?..»
У 1954 році настав, як тепер
кажуть, момент істини. Полемізуючи з П.Волиняком, протоієрей Віталій Сагайдаківський, вихованець Клеванської духовної
школи й Крем’янецької духовної
семінарії, підкреслив: «Твердження п. Волиняка, що св. образ став приватною власністю
одної особи, безпідставний. Св.
образ доручено мені Високопреосвященнішим Архиєпископом
Палладієм не як особі приватній,
а як завідуючому українською
православною парафією в Торонті і доручено не на те, щоб св.
образ зробити мистецьким експонатом якогось музею, а на те,
щоб урочисто виставити його в
храмі Божому для всенароднього почитання, як найдорожчу й
найлюбішу святиню цілої нації та
щоб, по звільненні нашої Батьківщини від богоборного комуно-большевизму завезти його
до українського Сіону – Києва
й поставити на тому місці в Софійському Соборі, де він стояв
віками».

Нью-Йорку. Всіма цими справами займався автор цього
листа на доручення Архієпископа Палладія».
У листі о.Тимофія знаходимо все-таки певну хронологічну
недокладність, адже о. Віталій, як ми бачили, оголошував,
що її мало бути виставлено у
Торонто ще 1954 року. Але в
1977 році в книжці, яку видав о.
В.Сагайдаківський, він зробив
таку заяву: «Ця ікона лишалася в
нашій церкві (йдеться про храм
при вул. Квін у Торонто) майже
два роки. Історія цієї всенаціональної ікони така: вона старовинної й чудової мистецької
роботи з ХІ століття, обрамлена срібною ризою, яку виготовили майстри Києво-Печерської
Лаври у ХV столітті, і стояла в
ківоті на хорах Софійського Собору в Києві. В час відступу німецьких військ єпископ УАПЦ
Мстислав вивіз святу ікону з
Києва і довіз її до Варшави. Тут
опіку над іконою та реліквіями
князя Ярослава Мудрого перебрав Архиєп. Палладій. Св. ікона
в дорозі з Києва та з еміґрації в
Німеччині через Атлантику до
Бостону була нерозпакована. У
1954 р. Архиєп. Палладій волів
дати св. ікону під мою і моїх синів
опіку з тим, що після звільнення
України від большевиків вона

Великоднє Богослуження в Свято-Троїцькому соборі УПЦ США (Бруклін,
Нью-Йорк). У правому куті видніється та сама ікона. Фото із сайту церкви

Наша довідка: Палладій (Петро Видибіда-Руденко) Народився
29 червня 1891 року в селі Стрільчинці Брацлавського повіту на
Поділлі. Помер 1 вересня 1971 на Стейтен Айленді в Нью-Йорку,
Архиєпископ Краківський і Лемківський, згодом і Львівський. З 1951
року предстоятель УАПЦ в екзилі.

Торонто, працюючи у виданні
«Encyclopedia of Ukraine» Данила Струка. 12 грудня 1992 року я
очолив Всеукраїнське братство
Апостола Андрія Первозваного,
1 грудня 1994-го став радником
Святішого Патріарха Володимира (Романюка). 30 березня
2006 року мене було обрано
дійсним членом Української
Вільної Академії Наук (УВАН)
у США. Відтоді я працюю над
словником «Православні українці поза територією: їхня церковна спадщина – матеріальна
й культурна».
Природньо, мені хотілось
познайомитися з о. Віталієм,

го без оклада. Думаю, настав
час глибших досліджень, в тому
числі й ікони, що зберігається в
українському Свято-Троїцькому храмі в Брукліні. Думаю, що
її варто проаналізувати і фаховим мистецтвознавцям, і реставраторам, щоб ми, нарешті,
припинили спекуляції й змогли
відповісти на запитання, де
зберігається ориґінал цієї унікальної ікони, а де – її копія.
Сергій Білокінь,
науковий співробітник
Інституту історії
Національнаї Академії
наук України,
доктор історичних наук
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аближається найулюбніше
свято українських дітей –
Святого Миколая. Доказів про
його життя збереглося не так
уже й багато. Одним із джерел
є перекази Святого Андрія
Критійського (VII ст.) та ченця-студита Івана з Константинополя (V ст.). Відповідно
до різних переказів, Миколай
народився десь між 270-286
роками в грецькому місті-колонії Патара, що в провінції
Лікія (Мала Азія). На той час
це був елліністичний регіон.
Його батьки були багатими та
глибоко віруючими християнами, які охрестили сина відразу після його народження,
що було рідкістю на той час.
Змалку Миколай був дуже релігійним та вирішив присвяти-

48(356) Грудень 17, 2015
привезла візантійська княжна Теофана, дружина цісаря
Оттона ІІ (973-983). Латинська
церква також святкує Св. Миколая. У Франції й Німеччині
є понад дві тисячі, а в Англії
майже 400 церков Святого
Миколая.
На українські землі культ
Святого Миколая приходить
разом із християнством. В
уставі київського митрополита Георгія (1072 р.), в 9-му
правилі згадується, що в день
пам’яті святого відбувалося
причащання.
Найстарішою
спорудою, присвяченою Св.
Миколаєві на наших землях
(колишніх і теперішніх) вважається ротонда в Перемишлі,
що датується Х сторіччям. У
другій половині ХІ століття в
Києві на Аскольдовій могилі
боярином Ольмою було збудовано церкву Св. Миколая.
На галицьких землях однією з
найстаріших є церква Св. Ми-

Святий Миколай, на відміну від Санта Клауса та Пер Ноеля, є прототипом святого, який народився
між 270-286 роками в грецькому місті-колонії Патара, що в провінції Лікія (Мала Азія)

САНТА – СПРАВЖНІЙ І ВИГАДАНИЙ

ти своє життя богослужінню.
Достеменно відомо, що будучи вченим юнаком, Миколай
переселяється до Мири, де
продовжує навчання, а його
вуйко-єпископ висвячує ще
молодого Миколая на священика. Пізніше, як сам удостоївся бути єпископом, був ним
багато років саме у Мирі.
Оскільки Святий Миколай
вважається
покровителем
моряків, існує версія, що він
також був мореплавцем або
рибалкою, але ймовірніше,
що його родина мала певне
відношення до рибальства.
По смерті батьків сину залишається великий спадок, він
вирішує роздарувати майно
потребуючим і здійснює цей
задум.
Св. Миколая змальовують
таким, що опікується воїнами,
водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті; вважають його теж покровителем
дітей та студентів, моряків і
торгівців. Визнають патроном
таких міст як Амстердам (Нідерланди), Барі (Італія), Барранкілья (Колумбія).
Культ Святого Миколая починає поширюватися від того
часу, коли цісар Юстиніан І
(527-565) збудував на його
честь храм у Царгороді. А цісар
Мануїл Комнен (1143-1181)
державним законом приписав
святкувати день Св. Миколая 6
грудня (за новим стилем – 19).
З Візантії його культ поширюється по цілому світі. Найстаріший життєпис цього святого
походить з ІХ століття.
На Заході Папа Миколай
(858-867) – перший Папа із
цим іменем – 860-го року збудував у Римі церкву Св. Миколая. До Німеччини його культ

Санта Клауса в сучасному його вигляді намалював у 1860 році
американський художник– карикатурист Томас Наст

колая у Львові, що походить з
ХІІІ століття. Пісні про Св. Миколая належать до найдавніших зразків української поезії,
найпопулярнішою з яких є відома чи не всім «Ой хто, хто
Миколая любить».
Свято Св. Миколая в Україні
є особливо бажаним дитячим
святом. За традицією, в ніч з
18 на 19 грудня Святий Миколай приносить дітям подарунки й кладе їх під подушку.
Серед дітей на Західній Україні поширена традиція писати
Чудотворцеві листа, де дитина вказує що доброго та поганого вона вчинила протягом
року, і просить про подарунки.
Такі листи, як правило, адресуються до «Канцелярії Св.
Миколая». Завдяки місцевим
ентузіастам, у Львові функціонує така собі віртуальна канцелярія.

Санта Клаус – різдвяний
персонаж багатьох європейців та американців. Ймення
походить від Миколая (Сейнт
Ніколас). До Америки його занесли переселенці-голландці,
котрі на батьківщині відзначають свято Сінтер Клааса. З
часом нідерландська назва
Святого Миколая видозмінилася на Санта Клаус, а його
часове відзначення затерлося
та злилося з різдвяними святами. Мабуть, звідси й американська традиція дарувати
подарунки саме на Різдво.
Теперішній Санта Клаус – це
веселий дідусь з білою бородою та червоним капелюхом.
Він літає в повітрі на казкових
оленях і влазить через комини
до будинків, щоб дарувати дітям і дорослим подарунки…
Сучасного Санту вигадав у
1823 році Климент Кларк Мур.

Власне, Мур у поемі A Visit
From Saint Nicholasmore, більше відомій як The Night Before
Christmas, першим зобразив
Санта Клауса як життєрадісного немолодого ельфа й
поселив його в Лапландії. У
1860 році карикатурист Томас Наст уперше намалював
його товстим, старим, бородатим, в окулярах, в блазенському червоному ковпаку
й з люлькою в роті. Він, до
речі, також створив політичний символ Республіканської
партії – слона. Існуючий нині
зовнішній вигляд Санта Клауса належить пензлю Х. Сандблома – американського
художника, що намалював в
1931 році серію малюнків для
реклами «Кока-коли». Взагалі
подальша історія Санти мала
яскраво виражений комерційний характер, а його образ
дедалі більше віддалявся від
прототипу. До теперішнього
часу справа дійшла до того,
що в Центральній та Східній
Європі розгорнулася кампанія, що закликає відвернутися
від Санта-Клауса, як втілення
дешевої комерціалізації славного релігійного свята.
У грудні 2002 року газета
Daily Telegraph писала, що в
Словаччині та Чехії Католицька церква видала офіційні
рескрипти із закликом до віруючих приєднатися до Німеччини, Австрії та Швейцарії
й «заборонити» Санта Клауса. У німецькомовних країнах
друкувалися наклейки «Зона,
вільна від Санта Клауса», а
на вулицях роздавали брошури, які по-протестантськи
нагадували, що традиційний
рознощик подарунків – це
Christkind, немовля-Христос,

а зовсім не білобородий, в
червоному жупані іммігрант з
Америки.
У Франції та інших франкомовних країнах в ці дні
малеча й дорослі чекають
приходу Пер Ноеля. Це новорічно-різдвяний фольклорний
персонаж, який приїхавши до
хати на віслюку в дерев’яних
черевиках, з кошиком подарунків пролазить через комин
в домівку, розкладує їх в залишене перед каміном взуття.
Якщо ж хлопчик чи дівчинка
протягом року були нечемними й робили збитки, до них
натомість може приїхати Пер
Шаланд – дід з різками, який
карає дітей за провини.
Святий Миколай, на відміну
від Санта Клауса, Пер Ноеля й
радянського Діда Мороза, не
є вигадкою. Він справді жив,
щиро вірив у Бога й творив
людям добро. Він мав дуже
добре серце і був благодійником. Усе, чим володів, та все,
що приносили йому люди,
він роздавав бідним та дітям.
Святий Миколай був найвідомішим Святим у Європі. Його
поважали однаково й католики, й протестанти, навіть попри те, що Мартін Лютер свого часу хотів узагалі скасувати
всіх Святих.
Він утілює певні ідеали,
які відіграють важливу роль
у житті людей. Тобто, ті речі,
котрі мало хто може пов’язати
з радянським Дідом Морозом. Дід Мороз є ідеологічним продуктом, а Миколай,
як християнський ідеал, має,
звісно, зовсім інше змістове
наповнення.
Леся Клокун
Спеціально
для «Нової газети»
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Дзеркало

святому миколаю

Святий отче, Миколай!
Нашу хату не минай!
Подаруй ти нам потіху,
І торбину повну сміху,
І здоров’я всій родині,
Й кращу долю Україні!

20
Від штату до штату

У

парку на великій галявині
торгували яблучним сидром, солодкою картоплею,
гарбузами й домашніми пирогами. Ми любимо фермерські
ярмарки й, якщо трапляється
нагода, ніколи не оминаємо їх.
Але цього разу, виглядало, що
припізнилися, базарний день
закінчувався й ящики з яблуками та мішки з картоплею за-
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На стінах – портрети найзнаменитіших
американців,
які пов’язали своє життя з класичним балетом і сучасним та
бальним танцем. Щороку спеціальне авторитетне журі вводить у цю галерею лише по одній «зірці».
– Це Зала слави саме американського танцю, – наголошує його кураторка. – Тут лише
американці, хоча вони могли
бути вихідцями з Європи чи,
навпаки, народившись у США,
здійснитися деінде...
На підтвердження її слів,
звертаємо увагу, що галерея
вінценосців розпочинається з
уславленого Джорджа Баланчина (George Balanchine), одного з найкращих хореографів
в історії світового балету. Саме
він поставив Америку на пу-

АМЕРИКА НА ПУАНТАХ

носили до сусіднього будинку
з великими арочними вікнами
й високими античними колонами, будинку, який менш за все
був схожим на погріб чи склад.
Будинок-не-погріб, будинокне-склад займав чималу площу й, облаштувавшись літерою «п», тягнувся й тягнувся
вздовж гідеонівсько-путнемського парку. Обійшовши його
по периметру, з протилежного
крила помітили несподівану
вивіску «Національний музей
танцю». Стенули плечима, бо
картопля й кукурудза якось не
стикувалися в нашому розумінні з танго, вальсом і па-деде. Але більше з інтриги, ніж
цікавості, переступили поріг
цього дому й не пожалкували.
З’ясувалося, що цей розкішний будинок з візуальними
яскраво вираженими ознаками антикварності – також із
колишніх. З колишньої розкоші
саратозької знаті. Колись тут
містилися знамениті Вашингтонські ванни, які разом з Лінкольнськими та Рузвельтівськими аж до середини минулого
столітя приймали за рік більш
як двісті тисяч осіб, переважно
заможних людей, бажаючих живильною водою сцілитися чи помолодіти. Коли ж «мінеральноводна лихоманка» спала, вони
довго не могли знайти нового
господаря, аж доки в одне його
крило не напросився Saratoga
Farmer’s Market, щоб в осінньозимову пору тут ярмаркувати, а
друге зайняв National Museum of
Dance and Hall of Fame.
Переступивши поріг, ми відразу ж потрапили до театрального голу, імпровізованого,
зрозуміло, але з високою стелею, мармуровими колонами, кришталевими люстрами
й «зоряними» іменами, які, за
концепцією творців цього музею, й уособлююють таке поняття як «американська танцювальна слава».

Краса і таїна балету

Наша довідка: The National Museum of Dance – Національний музей танцю й Hall of Fame – Зала слави, які знаходяться в місті
Сарато´а-Спрін´с (штат Нью-Йорк). Засновані в 1986 році. The National Museum of Dance – єдиний у США тематичний музей, присвячений виключно історії та мистецтву танцю. Включає такі експозиції як «Танці й кінематограф», «Мистецтво танцю», «125 років танго»,
«Рудольф Нурієв», «Марк Морріс», «Зала слави Вандербілтів» та ін. Тут відбуваються майстер-класи провідних зірок хореографічного
мистецтва Америки та світу. Протягом липня-серпня при музеї працює літня школа мистецтв штату Нью-Йорк. Місія музею – прищеплювати, пропагувати, берегти та примножувати розуміння, смак і любов до історії та краси танцю.
29 червня в США проголошено національним Днем танцю.

The National Museum of Dance – єдиний у США музей, присвячений виключно мистецтву танцю

анти, започаткувавши американський театр балету, й саме
тому сучасний American Ballet
Theatre щоліта приїздить до
Сарато´и й впродовж двох місяців проводить тут, при музеї,
майстер-класи.
Справжнє його ім’я – Георгій Баланчивадзе. Грузин за
національністю, він народився
в родині відомого композитора Мелітона Баланчивадзе. В
1924 році під час поїздки на
гастролі до Німеччини Георгій разом з кількома іншими
радянськими
танцівниками
вирішив залишитися в Європі
й незабаром опинився в Парижі, де отримав запрошення
від Сергія Дягілева на місце хореографа в його французькій
балетній школі. Й саме за його
порадою переробив своє ім’я
на західний манер – Джордж
Баланчин. Співпрацюючи з та-

кими знаменитими композиторами як Сергій Прокоф’єв,
Ігор Стравинський, Клод Дебюссі, Ерік Саті, він поставив у
Парижі дев’ять великих балетів і низку невеликих окремих
танцювальних номерів. Але
серйозна травма коліна не дозволила йому продовжувати
кар’єру танцівника і він цілком
переключився на хореографію.
Працював у Лондоні, Копенгагені, пробував організувати
власну трупу «Балет 1933» (Les
Ballets 1933), одну з постановок якої побачив відомий американський меценат Лінкольн
Кірнстайн і запропонував Баланчину перебратися до Америки й створити власну балетну
школу. Хореограф погодився і
в жовтні 1933 року переїхав до
Нью-Йорка.
На ту пору в американських
театрах балетні сцени можна

було почбачити лише в контексті вистав «екстраваганса», для
виконання яких запрошували
провідних балерин та балерунів з Європи. Власної ж балетної школи в Америці на ту пору
не існувало.
За фінансової підтримки
Лінкольна Кірстайна і Едварда Ворберга 2 січня 1934 року
Школа американського балету
під керівництвом Джорджа Баланчина прийняла
перших учнів. Саме Баланчин і саме в цій школі особисто відібрав та запросив низку
яскравих танцюристів, таких
як Мюріел Стюарт, Антоніна
Тумковська й Гелен Дудіна (дві
останні народилися в Києві, а
потім емігрували до США й виховали там кілька поколінь артистів американського балету).
Через рік Джордж Баланчин
заснував нову професійну тру-

пу «Американський балет», яка
виступала спочатку в Метрополітен-опера, потім гастролювала як самостійний колектив,
а в середині 1940-хроків розпалася. За щедрої підтримки
Кірстайна Джордж Баланчин
створив ще один колектив –
«Балетне товариство» у складі
Нью-Йоркського центру музики та драми. Саме «Балетне товариство» й стало прообразом
знаменитого Нью-Йоркського
міського балету. До створення
національної балетної школи
тим часом підспрягнулися й
інші меценати. Так, у 1963 році
фонд Форда виділив 7,7 мільйона доларів вісьмом балетним трупам Америки.
Відвідуючи час від часу постановки Нью-йоркського театру
балету, ніяк не могли зрозуміти,
чому цей театр настільки аскетичний і майже зовсім уникає

21

48(356) Грудень 17, 2015

Неповторний і незабутній Рудольф Нурієв танцював так, немов у його
жилах текла не кров, а вогонь

Магія балету. Фрагмент фотовиставки Річарда Калміса (Атланта, штат
Джорджія)

Колекція пуантів з автографами знаменитостей

Сарато´а на пуантах

яскравих декорацій, аж поки не
побували в саратозькому музеї
й нам не розповіли, що такою
була філософія його засновника. Джордж Баланчин вважав,
що в балеті абсолютно не важливий сюжет, головне – музика,
рухи й пластика, декораціями ж
повинна служити «гра світла».
«Треба відкинути сюжет, обійтися без декорацій і пишних костюмів. Тіло танцівника – ось його
головний інструмент, його має
бути максимально видно...»,–
писав він. Школа класичного американського балету до
сьогодні базується на естетиці
Джорджа Баланчина.
Великий хореограф помер
30 квітня 1983 року, але його
ім’я завжди з особливою вдячністю згадують напередодні
Різдва – у 1950-ті й 1960-ті
роки він здійснив низку блискучих постановок, серед яких
і «Лускунчик» Петра Чайковського, виконання якого стало
всеамериканською різдвяною
традицією.
У Залі слави є ще один «ізмєннік Родіни» – Рудольф Нурієв. До того ж, у Національному
музеї танцю йому присвячено
окрему галерею, яка розповідає про його бурхливе життя
та видатну творчість – від зворушливих світлин чорнявого
хлопчика, що сидить на руках
своєї мами в татарському національному вбранні, до його
особистого балетного костюма. Для більшої виразності Рудольф Нурієв виходив на сцену
в одному трико й танцювальному бандажі, бо хотів показати
не просто танець, а красу людського тіла в русі.
Свою втечу з СРСР 16 червня
1961 року під час гастролей радянського театру в Парижі Рудольф Нурієв назвав «стрибком
у свободу».Тому що, коли представникам КГБ, які повсюдно
супроводжували артистів у закордонному турне, стало відомо, що Нурієв може втекти на
Захід і на летовищі під час посадки в літак його спробували
заблокувати,
танцювальник
зробив свій знаменитий стрибок і в буквальному розумінні
приземлився на руках у французького поліцейського зі словами: «Я хочу свободи!»
За «зраду Батьківщини» Рудольфа Нурієва заочно засудили до 7 років виправно-трудових робіт у колонії суворого
режиму, й радянські органи
постійно тримали «під ковпаком» усю його родину, яка залишилася по той бік «залізної
завіси», примушуючи матір
телефонувати й телефонувати
синові, слізно благаючи повернутися додому.
«Стрибок у свободу» дав
можливість Рудольфу Нурієву
працювати на кращих театральних сценах світу: Метрополітенопера, Королівському театрі
Великої Британії, Гранд-опера
Франції... За своє творче життя
йому вдалося виконати всі провідні чоловічі партії класичного
балету. Про нього казали, що в
його жилах тече не кров, а вогонь. Але головною заслугою

Нурієва в історії світового балету стало те, що завдяки його
пристрасті в балеті роль партнера-чоловіка стала значущою
і зрівнялася з роллю балерини.
Серед увінчених лаврами
й портрет Айседори Дункан
– творця вільного імпровізованого танку, Фреда Астера
– знаменитого кіноактора, танцівника, хореографа, Марти
Грем – легендарної танцівниці,
якій світ завдячує американським танцювальним стилем
«модерн», Майкла Джексона,
якого журі удостоїло такої честі
за його танцювальний шедевр
«Той, що гуляє Місяцем».
Національний музей танцю
створено в 1986 році і це єдиний в США музей, присвячений
виключно мистецтву танцю в
найрізноманітніших його іпостасях.
В експозиціях та запасниках
зберігаються багаті колекції
костюмів із знаменитих вистав,
персональні речі знакових у
мистецтві фігур, афіші, фото– й
відеоматеріали та унікальні документи.
Особливо помітне місце відведено експозиції Cornelius
Vanderbilt Whitney Hall. По суті,
це зала в залі, оскільки присвячена родині Вандербілтів, яка
мала свої маєтності в Саратозі,
часто тут бувала, любила кінські перегони й передала музею свою раритетну «балетну
колекцію».
Фотовиставка «Магія танцю», де представлено 20 найвиразніших й глибоко психологічних образів, допомагає
зрозуміти персональну пристрасть та індивідуальне розуміння
характеру танцю.
Всесвітньо відомий фотограф
Річард Калміс з Атланти (штат
Джорджія) – автор двох популярних альбомів «Магія танцю»
й «Танець води». За останнє
десятиліття він став визнаним
фотохудожником у жанрі танцювального хореографічного
мистецтва, чиї світлини було
опубліковано на обкладинках
22 відомих журналів.
Одна з найцікавіших експозицій – «Хвіст і Терпсихора»
– розповідає про уособлення
в танці тварин, а також танцювальні особливості самих тварин, птахів, риб у тому середовищі, в якому вони живуть.
Окрему залу присвячено
танцювальному взуттю, зокрема пуантам. Пуантами від
французького «les pointes des
pieds» називають «кінчики
пальців» танцюристів та жіноче балетне взуття. Виникнувши як засіб виразності в
період романтизму, вони спочатку застосовувалися в ролях
фей, богинь та різних чарівних
створінь, щоб підкреслити їхнє
неземне походження, тоді як
простим смертним відводився
танок на напівпальцях або в характерних танцювальних черевиках на підборах.
Пуанти ХІХ століття дуже схожі за формою з бальними й вуличними жіночими черевичками
кінця XVIII – початку XIX століття,
коли після Великої французької

революції француженки фактично відмовилися від модельних підборів, які стали символом
небезпечної приналежності до
аристократії. «Грецьку моду»
підхопили танцівниці, виходячи
на сцену в гітонах і сандаліях й
проповідуючи свободу.
Цікаво, що танець на пуантах – виключно жіночий. Пуанти
дозволяють танцівниці вибрати положення з точкою опори
на кінчики пальців витягнутої
стопи однієї чи обох ніг, що робить позу менш побутовою й
більш піднесеною. Пуанти виготовляють з атласу. Носок виходить жорстким за рахунок
використання
спеціального
крохмального клею, яким його
просочують. Існують спеціальні
театральні майстерні, які виготовляють взуття індивідуально
для кожної балерини. Наприклад, Нью-Йорк-сіті-балет замовляє пуанти в англійської
фірми Freed, витрачаючи на них
півмільйона доларів щороку.
Чому так багато? З’ясовується,
балерина, яка виконує головну
роль, може змінити за вечір
кілька пар пуантів. Крім того,
для різних спектаклів готують
різні пуанти, оскільки різні акти
вимагають різних рухів.
Але вже в ХІХ столітті балетмейстери почали використовувати пуанти й для
чоловічого танцю – заради досягнення особливого ефекту.
Чоловічий танець на пуантах
активно практикувала американська труппа «Балет Трокадеро», заснована в 1974 році,
в якому чоловіки-танцівники
виконують пародії на популярні
класичні спектаклі.
У 2013 році Національний
музей танцю розпочав проект
Saratoga En Pointe («Сарато´а
на пуантах»). Художники з усієї країни розписали 25 великих, заввишки 5 футів, скульптур пуантів, які так само, як і
скульптурні коні, розставлені
по всьому місту. Національний музей танцю – не Смітсонівський центр і, на жаль, не
може похвалитися щедрою
фінансовою підтримкою. Проект «Сарато´а на пуантах» було
зорганізовано саме для фінансової підтримки музею й туристичної привабливості краю.
На окремому стенді пуанти,
розписані дітьми. Це також
ідея музею – конкурс на краще
декорування балетних капців.
При музеї є балетна студія, де
юні танцівниці беруть класи в
солістів Американського театру балету.
Особливу увагу привертає
колекція пуантів з автографами знаменитостей, які в них
танцювали. На них поки що немає автографів цих юних студійців, але, помічаючи блиск у
очах дітей і відчуваючи, з якою
любов’ю вони сюди приходять,
віриться, що за якихось років
десять-п’ятнадцять неодмінно
будуть. І в Залі слави засяють
нові «зірки»...
Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський
Нью-Йорк – Сарато´аСпрін´с – Нью-Йорк
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РОЗШУКУЮ РОДИНУ

Богдан БРУХАЛЬ,
який мешкає в селі
В’язова
Жовківського району
Львівської області,
шукає в США свою
родину –
ПЕНКАЛЯ Михайла та
його сестру Юлію.
Контактний
телефон у США:
(929) 340-5476 –
Володимир
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