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ПЕТРО ПОРОШЕНКО 
В НЬЮ-ЙОРКУ
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УКРАЇНСЬКИЙ КОНҐРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕ РИКИ  (УККА)
проведе  

23-25-го вересня  
в Українському  

Народному Домі  
у Гартфорді 

(штат Конектикут) 
за адресою: 

961 Wethersfield Avenue,
Hartford, CT, 06114  

свою чотирирічну 
конвенцію –

ХХІІ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ
під час якого буде вибрано нові  керівні органи  

та визначено план праці на наступні чотири роки

Детальніша 
інформація за 
телефонами:

(212) 228-6840  – УККА

(860) 296-5702 – 
Український Народний 

Дім у Гартфорді

ВЕб-САЙТИ: www.ucca.org; www.ukrainiannationalhome.org

Відбудуться також спеціальні семінари (круглі столи), де обговорювати-
муться важливі стратегічні, політичні та соціальні проблеми, які впливають 
на майбутнє нашої громади і наших відносин з Україною, зокрема проек-
ти «Підтримаймо Україну» і «Громада-2040». У суботу ввечері, 24 вересня, 
Український Народний Дім у Гартфорді й українсько-американські організа-
ції Великого Гартфорду проведуть святковий бенкет з нагоди 25-ї річниці Не-
залежності України, в якому  візьмуть участь почесні гості американського й 
українського політичного світу.  Під час бенкету буде вручено «Шевченків-
ські Грамоти Волі» особам, які доклали надзвичайно багато зусиль для роз-
будови українського громадського життя в США, поширення української іс-
торії та культури, відіграли важливу роль у державному будівництві України. 
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У цьому діапазоні бився пульс ми-
нулого телетижня. Від «синього 

полум’я» «Інтеру» до квартирного скан-
далу, як виявилося, великого любителя 
розкоші, завзятого вербального борця 
з корупцією С.Лещенка. Утім, приді-
ляли увагу й іншим темам. Зокрема, 
інколи на телеканалах згадували й ві-
йну. Хоча й у специфічному контек-
сті. Наприклад, нещодавно на каналі 
NewsOne, шеф якого Євгеній Мураєв 
раптом (після подій на «Інтері») почав 
бити себе в груди й клястися в любові 
до України, запросили до студії Матвія 
Ганапольського екзотичного одесита 
пана Співака. Він вирішив зробити гео-
політичну заяву. На його думку, вийти з 
нинішньої ситуації Україна може лише 

шляхом прямих переговорів з Путіним. 
Про що? Про нашу капітуляцію й про 
тріумфальне повернення «ДНР/ЛНР» 
до складу України з путінською місією?

Капітулянти переходять у рішучий 
наступ на український опір. Будь-який 
«договорняк» з Путіним можливий лише 
за рахунок здачі національних інтер-
есів України, а отже, рівнозначний дер-
жавній зраді. Говорити з кремлівським 
диктатором про щось можна лише піс-
ля звільнення всієї території України. 
Інакше обговорювати будемо виключно 
свою поразку.

Канал «112 Україна» розповів про 
дуже нездорову обстановку, що скла-
лася в педагогічному університеті ім. М.
Драгоманова. Був інцидент, пов’язаний 
з професором цього вишу пані Зайце-
вою. Вона в минулому відданий сорат-
ник міністра Д.Табачника. В університеті 
ім. М. Драгоманова засвітилася співп-
рацею з адміністрацією окупованих 
територій. Чого цей місіонер «русского 
мира» міг навчити українських студен-
тів? А тут іще з’явилися такі собі сестри-
викладачки, що демонструють в інтер-
неті завзяту підтримку політики Путіна. 
Ректорові, професорові, педагогічному 
академікові й членові-кореспондентові 
НАН України панові Андрущенку є сенс 
замислитися про процеси, що відбу-
ваються в підвідомчій установі. Звідки 
стільки погані взялося? Треба терміно-
во оздоровлювати університет. Зі свого 
майже сорокарічного досвіду викла-
дання у вищій школі можу впевнено за-
явити: у наших вишах, школах, керівних 
органах освіти – антиукраїнської нечисті 
тьма-тьмуща. Практично вся освітня 
сфера потребує очищення від п’ятої 
колони Кремля. Погано, що жоден ке-
рівник МОН навіть не спробував взяти-
ся за розв’язання цієї важкої проблеми, 
яку можна й далі відкладати, але вона 
рано чи пізно боляче вдарить. Власне, 
вже б’є. Багато бойовиків на Донбасі – 
це люди, виховані українською (?) шко-
лою й вишем уже в період незалежності 
України. Роками в наших школах уроки 
із суспільних наук незрідка перетво-
рювалися на банальну антиукраїнську 
пропаганду. І це нікого в державному 
апараті не хвилювало. Там були інші 
інтереси. Пам’ятаю, як років 15 тому 

я в своєму рідному місті Севастополі 
здійснив візит до начальника міського 
управління освіти пана Чербаджі з пре-
тензією: чому в Севастополі відкрили 
десяток філій вишів Російської Феде-
рації? Чербаджі слухав мене спокійно, 
а потім розлютився й сказав: «Спочатку 
вони в Києві за хабарі роздають ліцензії 
на відкриття російських вишів, а потім 
телефонують мені й влаштовують роз-
нос, чому так відбувається». Мені було 
нічого заперечити. Леонід Кучма під час 
чергового договорняка з РФ особисто 
дозволив відкрити у Севастополі філію 
Московського університету. А тепер 
робить заяви, що Крим нам вже не по-
вернути. Так, якщо при владі й далі за-
лишатимуться вихованці Кучми, то не 
лише не повернемо, а й ще багато чого 
втратимо.

На «UA: Перший» Ольга Герасим’юк 
спілкувалася з журналісткою й право-
захисницею Марією Томак. Марія про-
голосила: ми не повинні будувати Укра-
їну на радянських (?) принципах: чорне 
– біле, свій – чужий, перемога -поразка. 
Чому ці принципи радянські? На цих чіт-
ких позиціях стояли всі країни, що вою-
вали за свою свободу й незалежність. 
Західні демократії в 1939-1945 роках 
саме на цих принципах будували своє 
життя й боротьбу. Тому й перемогли. На 
правозахисних стогонах, плачах, про-
ханнях та істериках війну не виграти. Як 
в умовах збройної агресії Росії проти на-
шої Батьківщини відмовитися від понять 
«свій – чужий»? Але навіть якщо ми від-
мовимося, Росія не відмовиться. Якщо 
ми зазнаємо поразки, то де будуть усі 
наші балакучі правозахисники? Де те-
пер правозахисники в Придністров’ї, 
Південній Осетії, Абхазії, Криму, окупо-
ваному Донбасі?

Правозахисники, які часто роблять 
корисну справу, бояться подивитися 
правді у вічі, побачити жорстоку реаль-
ність і зрозуміти неспівпадіння з цією 
реальністю пропонованих ними мето-
дів.

Я не знаю держави, яка перемогла б 
у війні, керуючись рецептами правоза-
хисників. Сьогодні треба захистити кра-
їну й націю від найстрашнішого (і щоб 
ніхто у власних лавах не заважав цьому), 
а потім у нормальних умовах нехай пра-

цюють правозахисники. Путіну та його 
посіпакам жодні правозахисники не по-
трібні. Вони мають значення і якусь вагу 
лише в демократичних державах. Але 
окуповані країни демократичними не 
бувають. От і робіть висновки.

Євгеній Кисельов запросив до ефі-
ру NewsOne тепер вже одіозного Сер-
гія Лещенка, щасливого VIP-клієнта 
«Ощадбанку Росії». Лещенко виступив 
з пристрасною апологією телеканалу 
«Інтер». Звісно, апелював до «свободи 
слова». Ну, це проходить по іншому «де-
партаменту»: по свободі проросійської 
пропаганди. До речі, як висловився Ві-
талій Портников, якого важко звинува-
тити в «українському буржуазному наці-
оналізмі», «головна мета проросійських 
ЗМІ в Україні – демонтаж держави Укра-
їна». Згоден цілком.

Євгеній Кисельов висловив і свою 
думку, мовляв, інцидент з «Інтером» – 
це конфлікт між різними угрупуваннями 
у владі. Такого чинника як український 
народ Кисельов не бачить впритул. 
Це загальна біда всіх, хто мислить по-
московськи.

А далі пішов потік «антикорупційних» 
фантазій Лещенка, уривки зібраних ним 
десь пліток, конспірологічних гіпотез і 
легковагих звинувачень. Потім нардеп 
почав нести суцільну маячню, назвав-
ши обурення української громадськості 
проросійською діяльністю «Інтеру»... 
«нацизмом». Ну, в нацизмі Лещенко роз-
бирається ще гірше, ніж у корупції. На-
останок він дуже розсмішив, назвавши 
свого друга Мустафу Наєма «совістю 
нації». Думаю, що в нашої нації справи із 
совістю не настільки кепські...  

Лещенко, який з усіх сил намагається 
відмитися після купівлі за 310 тисяч до-
ларів елітного помешкання в центрі Киє-
ва, нині даремно зловживає формально-
юридичними категоріями. Українське 
суспільство його оцінюватиме тепер за 
моральними критеріями, а вони набага-
то жорсткіші. І в очах цього суспільства 
жодні рішення НАБУ, судів і прокурорів 
не допоможуть моральному банкруто-
ві. Для всіх стало очевидно: луснула ще 
одна мильна бульбашка... 

Ігор Лосєв, 
доцент Києво-Могилянської 

академії

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Колишній спікер Палати представників 

американського Конгресу Ньют Ґінґріч, якого 
Дональд Трамп у разі свого обрання на посаду 
американського президента, планує запропонува-
ти Конгресу призначити державним секретарем 
США, заявив, що в разі -приходу до Білого дому 
республіканський президент дасть наказ прода-
вати летальну зброю Україні. Це відповідь тим 
численним оракулам, які закликають не голосува-
ти за Трампа, бо він, мовляв, симпатизує Путіну 
й «здасть» Україну.

Барак Обама, політику якого продовжуватиме 
в разі обрання на посаду президента Гілларі Клін-
тон, як відомо, жодної зброї Україні не дав і не 
продав. Навіть тоді, коли вона спливала кров’ю 
під Дебальцевим та Ілловайськом. Чому? Через 
страх, що буквально сковує його, коли йдеться 
про відсіч Путіну, який зарвався й не зважає на 
будь-які правила й норми міжнародного співжит-
тя. Боягузливий і нерішучий Обама обмежується 
словами, коли ситуація вимагає протилежного – 
рішучих дій. «Ми глибоко стурбовані...» 

Так само діяла й Гілларі Клінтон у бутність 
державним секретарем США. Згадаймо хоча б її 
«виставу» під назвою «перезавантаження», коли 
вона з путінським міністром закордонних справ 
Лавровим натискала на бутафорну червону 
кнопку, демонструючи таким чином готовність 
адміністрації Обами жити з кремлівським дик-
татором у мирі й дружбі. Саме тоді, під час тієї 
«вистави», Путін та його камарилья зрозуміли, 
що Обама – це боягуз, і при ньому на міжнародній 
арені можна творити все, що завгодно: захоплю-
вати чужі землі, перекроювати кордони, нехту-
вати нормами міжнародного права й підписаними 
російськими ж репрезентантами міждержавними 
угодами. Якби в Кремлі відчували, що на планеті 
є сила, яка нічого такого не допустить, то Крим 
не був би сьогодні окупованим, а на Донбасі не 
лилася б українська кров. Диктатори нахабні-
ють тоді, коли немає сили, яка поставила б їх на 
місце. Думати, що такою силою стане Гілларі 
Клінтон, можуть тільки дуже наївні дюди. 

Безперечно, що Дональд Трамп – це не Вацлав 
Гавел. Продукт американської системи, він став 
мільярдером, не маючи за душею достатньої 
освіченості. Але так розпорядилася доля. І при 
виборі «Клінтон чи Трамп» нам, українцям Аме-
рики, які мають право голосу, треба тисячу разів 
подумати перед тим, як голосувати за Гілларі. 
Фізично хвора й одержима владолюбством, вона 
забуде про Україну на другий день після інавгу-
рації. І знову обмежуватиметься словами типу 
«Ми глибоко стурбовані» в той час, як путінські 
танки прямуватимуть бойовим маршем на Київ. 
Між «кепським» і «дуже кепським», як відомо, 
обирають перше. 

Нині Путін заграє перед Трампом, називаючи 
його «яскравою особистістю». Але такі люди, 
як Трамп, не «купуються» на такі компліменти. 
І Путіну після того, як Трамп стане президен-
том, доведеться під час своєї нової сверблячки 
щось загарбать, аби із собою взяти в домовину, 
зважати, що на планеті він не найсильніший. Є, 
окрім нього, сила, яка не дозволить творити в 
світі розбій. Адже надворі не середньовіччя, а ХХІ 
сторіччя нової ери.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський – 

головний редактор «Нової газети»

НАГОЛОСИ Й АКЦЕНТИ

МІЖ СКАНДАЛАМИ 
Й ПІДПАЛАМИ

Обурені промосковською пропагандою телеканалу «Інтер» українські патріоти 
підпалили його
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ТРИБУНА

Глава Української держави в 
рамках своєї участі в роботі 

71-ї сесії Генеральної Асамблеї 
(ГА) ООН протягом 19-21 ве-
ресня взяв участь у засіданні 
високого рівня, присвяченому 
проблемі біженців і мігран-
тів, на полях ГА зустрівся з лі-
дерами Туреччини, Хорватії, 
Латвії, Японії, Нової Зеландії, 
Аргентини, Катару (зустрітися 
з Бараком Обамою, як плану-
валося, не вдалося – натомість 
відбулася розмова з віце-пре-
зидентом США Джозефом 
Байденом, за підсумком якої 
було досягнуто домовленості 
про надання 1 млрд. доларів 
кредитних гарантій для Укра-
їни), мав бесіди з Біллом та 
Гілларі Клінтонами (Дональд 
Трамп на запрошення про зу-
стріч з українським президен-
том не відповів), а 21 вересня з 
головної трибуни Генасамблеї 
ООН виступив у рамках загаль-
них дебатів з яскравою й пере-
конливою промовою. У ній він, 
зокрема, сказав, що потрібно 
тимчасово позбавляти права 
вето в Радбезі ООН країни-
учасниці збройних конфліктів.

«Ми не можемо допустити, 
аби в Раді Безпеки блокува-
лися питання, що стосуються 
безпеки, щоб застосувалося 
право вето під час ухвалення 
питань щодо попередження 
конфліктів. Усунення такого 
права має стати пріоритетом 
реформування РБ ООН», – ска-
зав він.

Український президент та-
кож нагадав, що Україна до-
бровільно вивела з експлуата-
ції свій ядерний арсенал, який 
був третім за величиною в світі, 
однак це не убезпечило її від 
зовнішнього агресора.

«Україна добровільно від-
мовилася від власного ядер-
ного арсеналу, третього за 
розміром у світі на той час. 
Ми відмовилися від ядерних 
боєголовок в обмін на гарантії 
територіальної цілісності, згід-
но з Будапештським меморан-
думом. На жаль, усі ці гарантії 
залишилися на папері. Я буду 
чесним – світова спільнота не 
витримала іспит Будапешт-
ським меморандумом», – за-
явив Порошенко.

Як відомо, 1994 року Укра-
їна відмовилася від третього 
за величиною арсеналу ядер-
ної зброї в світі. Після цього 
Україна, США, Росія та Велика 
Британія уклали Меморандум 
про гарантії безпеки в зв’язку 
з приєднанням України до До-
говору про нерозповсюдження 
ядерної зброї (Будапештський 
меморандум). Він містить 
пункти, які надають Україні га-
рантії її суверенітету та безпе-
ки. Згідно з Меморандумом, 
США, РФ і Велика Британія 
зобов’язалися, зокрема, по-
важати незалежність, сувере-
нітет та існуючі кордони Укра-
їни; утримуватися від загрози 
силою, її застосування проти 
територіальної цілісності та 
політичної незалежності Украї-

ни. Росія ж зухвало наплювала 
на цей документ, окупувавши 
Крим і розв’язавши збройний 
конфлікт на Донбасі. Наш пре-
зидент також підтримав ініці-
ативу Великої Британії щодо 
проведення засідання Ради 
Безпеки ООН на рівні міністрів 
закордонних справ, яке буде 
присвячене питанню терорис-
тичної загрози в галузі авіацій-
ної безпеки.

Петро Порошенко зазначив, 
що Рада Безпеки ООН не змо-
гла зупинити конфлікт в Сирії 
так само, як російську агресію 
в Україні та анексію Криму, й 
наголосив, що Росія в Сирії за-
стосовує таку саму тактику, як і 
в Україні: підтримує посилення 
бойових дій, аби потім висту-
пити посередником у конфлікті 
та диктувати свої умови.

Крім того, за словами По-
рошенка, Росія перетворює 
Крим на потужну військову 
базу, звідки відряджає своїх 
військовиків до Сирії. Поро-
шенко закликав Організацію 
Об’єднаних Націй та держави-
члени ООН захистити права 
людини в окупованому Росією 
Криму та підтримати ініційова-
ну Україною резолюцію з цього 
питання.

Під час виступу на Генераль-
ній Асамблеї ООН Президент 
України повідомив, що «оку-
паційна влада не обмежується 
веденням бойових дій на Дон-
басі, але й продовжує свою ре-
пресивну політику в Криму».

«Колись квітучий вільний 
півострів перетворився на 

«сіру зону», де люди фактично 
позбавлені всіх видів захисту. 
Судова та пенітенціарна сис-
теми перетворилися в Криму 
на справжній інструмент ре-
пресій», – наголосив Петро 
Порошенко.  При цьому він за-
значив, що вже не раз було в 
історії так, що більшість жертв 
таких репресій – кримські тата-
ри й українці.

Президент України навів 
приклад порушення прав лю-
дини та утисків кримських та-
тар з боку окупаційної влади, 
а саме – заборону російською 
окупаційною владою діяльнос-
ті Меджлісу – органу самовря-
дування кримськотатарського 
народу та безпідставне три-
мання протягом 20 днів у психі-
атричній лікарні заступника го-
лови Меджлісу Ільмі Умерова.

«Ганебна практика караль-
ної психіатрії, що протягом 
багатьох років використову-
валась радянською репресив-
ною машиною, нині береться 
на озброєння Росією», – наго-
лосив Петро Порошенко.

Україна вимагає забез-
печення безперешкодного 
доступу міжнародних право-
захисних організацій як до 
Криму, так і до Донбасу, а 
також неухильного виконан-
ня рішення Виконавчої Ради 
ЮНЕСКО щодо запроваджен-
ня моніторингу ситуації в АРК 
на інституційному рівні.

«Жителі півострова мають 
бути захищені від дискримі-
нації та утисків. Геноцид крим-
ськотатарського народу, що 

вже пережив трагедію депор-
тації 70 років тому, не повинен 
повторитися», – наголосив 
Президент.

Глава Української держави 
високого оцінив внесок Вер-
ховного комісара ООН з прав 
людини та Ради ООН з прав 
людини у розв’язанні поточних 
проблем з правами людини в 
Україні, у тому числі в окупо-
ваному Криму. Він повідомив, 
що Україна планує приверну-
ти увагу Генеральної Асамблеї 
ООН до цієї проблеми, пред-
ставивши відповідну резолю-
цію щодо ситуації з правами 
людини на окупованій тери-
торії Автономної Республіки 
Крим та в Севастополі.

«Ця резолюція має ста-
ти об’єктивною оцінкою всі-
єї спільнотою ООН ситуації з 
правами людини на окупова-
них територіях. Люди на цих 
територіях мають право на 
захист. Їхні діти мають пра-
во на захист. І це наша від-
повідальність як Організації 
Об’єднаних Націй захистити 
їх. Я звертаюсь до всіх дер-
жав-членів ООН підтримати 
українську ініціативу», – ска-
зав Петро Порошенко й ще 
раз наголосив на критичній 
потребі реформування Ради 
Безпеки ООН. Насамперед 
стосовно права вето. «Будь-
яке вето не має блокувати дії 
Ради Безпеки ООН, якщо вона 
хоче займатися подіями ма-
сових вбивств. Ми маємо усу-
нути цю перешкоду», – сказав 
Порошенко.

Він також заявив, що на-
ступний генеральний секре-
тар Організації Об’єднаних 
Націй має без компромісів 
виконувати Статут ООН та ви-
користовувати всі інструменти 
та засоби в разі виникнення 
загрози миру й безпеці. «Цьо-
го року ми призначатимемо 
наступного генерального се-
кретаря ООН. Я вважаю, що 
кандидат на цю важливу поса-
ду, в доповненні до його або її 
високих професійних якостей, 
має в першу чергу без комп-
ромісів ставитись до Статуту 
ООН, по-друге, має бути го-
товим рішуче використовува-
ти всі інструменти та засоби, 
які є в його розпорядженні, в 
тому числі ті, які передбаче-
но статею 99 Статуту ООН, в 
разі виникнення загрози миру 
і безпеці», – заявив він. «Ми 
очікуємо, що як Рада Безпе-
ки, так і Генеральна Асамблея 
зроблять правильний вибір», 
– додав він, зауваживши, що 
Україна як чинний непостійний 
член Ради Безпеки невпинно 
працюватиме над цією метою.  
Президент Петро Порошенко 
закликав ЮНІСЕФ втрутитися 
й запобігти катуванню дітей на 
окупованих територіях Донба-
су. Під час виступу на засідан-
ні Генеральної Асамблеї ООН 
глава Української держави на-
вів приклад, коли терористи на 
окупованих територіях на Схо-
ді України взяли в заручники 
підлітків.

«Ми були шоковані, коли ді-
зналися, що нещодавно на оку-
пованих територіях Донбасу 
проросійські незаконні збройні 
формування взяли в заручники 
дітей. Вони продемонстрували 
відео допиту підлітків, яким ви-
сувають абсурдні звинувачен-
ня в підготовці та здійсненні 
диверсій. Ця ситуація є абсо-
лютно неприпустимою у ХХІ 
сторіччі. Ми закликаємо ЮНІ-
СЕФ втрутитися та запобігти 
катуванню цих дітей», – заявив 
Петро Порошенко.

Президент також зазначив, 
що агресія проти України три-
ває вже третій рік і продовжує 
нести біль та страждання гро-
мадянам України.

«Загинуло 2430 осіб. Значна 
частина – цього року. Загальна 
кількість жертв цієї нав’язаної 
нам війни в серці Європи сяг-
нула цифри 10 тисяч – 2 з по-
ловиною тисячі військовиків та 
7 з половиною тисяч мирних 
мешканців. У полоні бойовиків 
на Донбасі, а також на тери-
торії Росії продовжують не-
законно утримуватися сотні 
заручників», – сказав Петро 
Порошенко й закликав світо-
ве співтовариство вплинути на 
країну-агресора.

Виступ Петра Порошенка на 
71-й сесії Генеральної Асамб-
леї ООН справив на присутніх 
сильне враження. Глави дер-
жав та урядів залишали ввече-
рі, 21 вересня, залу засідань, 
де виступав український пре-
зидент, з відчуттям, що з Росі-
єю нарешті треба щось роби-
ти.

Інф. «НГ»

ПРАВО ВЕТО В РАДІ БЕЗПЕКИ 
НЕОБХІДНО СКАСУВАТИ 

Президент України Петро Порошенко виступив  
на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
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З ПЕРШИХ УСТ

Прибувши на зустріч з укра-
їнцями Великого Нью-

Йорку до Українського інститу-
ту Америки, Петро Порошенко 
привітав усіх присутніх з 25-ю 
річницею відновлення дер-
жавної незалежності України, 
зазначивши, що вже третій 
рік поспіль свято нашої Неза-
лежності затьмарене «чорною 
хмарою війни». Глава Україн-
ської держави назвав симво-
лічним, що вдруге розпочинає 
свою поїздку на сесію Гене-
ральної Асамблеї ООН зі спіл-
кування з українцями Америки, 
підкресливши, що спільними 
зусиллями нам вдалося відно-
вити українські Збройні сили, 
зупинити агресора, перекрес-
лити його плани зупинити по-
ступ незалежної України. 

«Пишаюся бути на чолі такої 
великої нації, як українці. Вчер-
гове переконався в цьому 24 
серпня. Ми пройшли Хреща-
тиком відразу після параду, і я 
бачив сльози щастя й радості 
об’єднаної України, гордості за 
свою країну, – розповів прези-

дент. – Дякую, що ви, небайду-
жі й об’єднані, також безмежно 
любите Україну й готові за неї 
боротися», – сказав Петро По-
рошенко.

Він також відзначив присут-
ність на цій зустрічі представ-
ників кримськотатарського на-
роду. До речі, голова Меджлісу 
кримськотатарського народу 
Рефат Чубаров повідомив, що 
жоден з кримських татар не 
брав у Криму участі у виборах до 
Державної Думи Росії, які відбу-
лися 18 вересня.

П.Порошенко підкреслив, 
що сьогодні дуже важливо, щоб 
санкції проти Росії продовжува-
лися й посилювалися. «Пору-
шення Росією прав людини на 
окупованих територіях, у тому 
числі й щодо кримських татар, 
вимагає запровадження до-
даткових секторальних санкцій. 
Світ має обов’язково реагува-
ти на це. Як приклад, добрий 
для нас результат міг би дати 
осучаснений аналог поправки 
Джексона-Веніка», – сказав По-
рошенко, закликавши разом 
розробити план дій і працювати 
в цьому напрямку.

Не менш важливим за зна-
ченням питанням глава Укра-
їнської держави назвав отри-
мання летальної зброї та іншої 
військової допомоги від США. 
«Ми за ці 2 з половиною роки до-
вели, що на нас можна поклас-
тися і нам можна довіряти. Ми 
продемонстрували, що Україна 

ніколи не вела й не вестиме за-
гарбницьких воєн. З України 
ніколи не надходило загрози. 
І абсолютно безпечно нам пе-
редати летальну зброю. Хоч за 
свою землю ми боротимемося 
до останньої краплі крові», – на-
голосив він.

Петро Порошенко також по-
інформував присутніх про хід 
реформ в Україні та процес ви-
корінення корупції. 

Окремо він подякував за ак-
тивну позицію й конкретні спра-
ви президенту Українського 
конгресового комітету Америки 
(УККА) Тамарі Галло-Олексій, 
яка, в свою чергу, запевнила, 
що українська громада Амери-
ки продовжуватиме робити все 
можливе для зміцнення дво-
стороннього та стратегічного 
партнерства між нашими дер-
жавами. Вона наголосила, що 
Україна змогла довести світові 
своїми словами, вчинками та 
найбільше – пролитою кров’ю 
свого народу, що готова до кін-
ця відстоювати демократію, єв-
ропейські цінності й боротися за 
своє незалежне майбутнє.

Петро Порошенко вручив на 
зустрічі за допомогу Україні, ва-

гомий внесок у зміцнення між-
народного авторитету Україн-
ської держави, популяризацію її 
історичної спадщини й сучасних 
надбань відзнаку Президента 
України – ювілейну медаль «25 
років незалежності України» – 
президенту Злученого україн-
сько-американського допомо-
гового комітету (ЗУАДК) Ларисі 
Кий та директору Українського 
музею в Нью-Йорку Марії Шуст.

У Нью-Йорку Петро Поро-
шенко зустрівся також з пред-
ставниками бізнесових кіл 
США. Глава держави подякував 
Американсько-українській ді-
ловій раді за її підтримку роз-
витку сильних і плідних ділових 
зв’язків між Україною та США за 
останні 20 років. 

«Бажаю, щоб в один прекрас-
ний день заголовки в газетах 
про Україну були не про обстрі-
ли на Донбасі, а про можливос-
ті для міжнародного бізнесу на 
Сході Україні й в українському 
Криму», – зазначив Президент. 
Він наголосив, що незважаючи 
на триваючу агресію з боку РФ, 
Україна продовжує працювати 
над зміцненням своєї економі-
ки, посиленням обороноздат-
ності, боротьбою з корупцією.

«Мій головний пріоритет – 
допомогти Україні позбутися 
корупційних схем, практик і 
культури», – зазначив Петро По-
рошенко й нагадав, що в Украї-
ні створено нові антикорупційні 
інституції, започатковано сис-

тему електронних закупівель 
ProZorro, яка дозволила вже 
заощадити сотні мільйонів бю-
джетних коштів та запобігти 
корупційним злочинам, про-
водиться реформа енергетич-
ної системи. Глава Української 
держави наголосив, що також 
стабілізовано макрофінансову 
ситуацію, очищено банківську 
систему. Окремо звернув ува-
гу на початок реформи судової 
гілки влади задля викорінення 
корупції із судів, яка перешко-
джає роботі бізнесу. Він зазна-
чив, що нещодавно створено 
Національну інвестиційну раду 
України, робота якої спрямо-
вана на напрацювання пропо-
зицій задля подолання ключо-
вих перешкод для інвестицій в 
українську економіку, предста-
вивши нового секретаря ради 
Бориса Ложкіна (колишнього 
голову президентської адміні-
страції). 

П.Порошенко зазначив та-
кож, що інвестори відкривають 
для себе український ринок і 
користуються наявними мож-
ливостями для розвитку своїх 
виробництв в Україні. Зокрема, 
він нагадав про запуск промис-

лового вантажного комплексу 
американської компанії Bunge.

Петро Порошенко провів та-
кож зустріч з представниками 
єврейських організацій США, 
під час якої відзначив важли-
вість міжнародної солідарності й 
запросив взяти участь у ювілей-
них урочистостях з нагоди 75-х 
роковин трагедії Бабиного Яру, 
які заплановано на 29 вересня 
за участі багатьох іноземних де-
легацій.

І все ж, попри багато ска-
заних слів й багато оптимізму, 
враження від спілкування з 
Петром Порошенком залиши-
лося подвійне. З одного боку, 
він наводив багато конкретики 
в справі боротьбі з корупцією, 
подальшої розбудови України, 
а з іншого, оминав згадувати 
пекучі проблеми, які заважа-
ють Україні розправити наре-
шті крила, жодним словом не 
обмовився про те, чому його 
власна фабрика й досі діє в Ро-
сії, приносячи їй у вигляді по-
датків від корпорації «Рошен» 
неабиякі прибутки, чому олі-
гархи й далі правлять Україною, 
чому в рамках так званого нор-
мандського формату знову за-
говорили про особливий ста-
тус Донбасу, чому, чому, чому... 
Отож, запитань після цієї зу-
стрічі залишилося більше, ніж 
було дано відповідей.  

Вл.інф.
Фото із сайту  

Президента України

ЗУСТРІЧ П.ПОРОШЕНКА З ГРОМАДОЮ: 
 РОЗМОВА НАЧИСТОТУ ЧИ ПАРАДНИЙ СПІЧ?

18 ВеРеСНя ПРезИДеНТ УКРАїНИ ПеТРО ПОРОшеНКО зУСТРІВСя В УКРАїНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АМеРИКИ В НЬю-ЙОРКУ  
з ПРеДСТАВНИКАМИ УКРАїНСЬКОї ГРОМАДИ СшА 

Петро Порошенко під час виступу в Українському інституті Америки

Хліб-сіль Президенту

Під час зустрічі з громадою
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МІЖНАРОДНА ПАНОРАМА

АНґЕЛА МЕРКЕЛЬ ПОЖИНАЄ ПЛОДИ  
СВОЄЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Канцлер Німеччини Анґела 
Меркель визнала поразку 

своєї партії на виборах у Бер-
ліні й узяла відповідальність за 
неї на себе. Вона усвідомлює 
причини цього фіаско, однак 
не має наміру міняти урядову 
політику в галузі міграції й за-
лишатиметься відданою своїм 
принципам.

Щоправда, Меркель висло-
вила жаль з приводу своїх дій у 
минулому, які спричинили хви-
лю міграції й невдоволення з 
боку німців. «Фраза «Ми може-
мо це!» – частина моєї політики. 
Це гасло охоплює мою позицію 
й мету. Однак іноді її інтерпре-
тують не так, як хотілося б, як 
треба інтерпретувати. Тому, ма-
буть, для мене краще більше не 
використовувати її», – заявила 
Меркель.

Правопопулістська партія 
«Альтернатива для Німеччини» 
вперше отримала місця в ре-
гіональному парламенті Бер-
ліна. Загалом вона буде пред-
ставлена в 10 із 16 земельних 

парламентів (ландтагів)  Німеч-
чини. Лідер партії «Альтернати-
ва для Німеччини» Фрауке Пе-
трі так відреагувала на прорив 
своє політичної сили: «Факт 
існування нашої партії є симп-
томом поразки традиційних 
політичних сил, які втратили 
здатність знаходити розв’язку 
проблем».

17,6% голосів – історично 
найгірший результат Христи-
янського-демократичного со-
юзу (ХДС) А.Меркель. Він та-
кож означає кінець правління 
ХДС у Берліні в складі коаліції 

із соціал-демократами, які пе-
ремогли на цих виборах (понад 
22%).

Аналітики прогнозують, що 
рішення А.Меркель впустити 
до країни мільйони мігрантів з 
країн Азії та Африки відлунить-
ся їй і на загальнонімецьких 
виборах до бундестагу, які від-
будуться восени наступного 
року. Згідно з опитуваннями, 
більшість громадян Німеччини 
більше не хочуть бачити Анґелу 
Меркель, яка ось вже 10 років 
поспіль править країною, на по-
саді федерального канцлера.

ПІВНІЧНА КОРЕЯ ХОЧЕ ЗАПУСТИТИ  
НА ОРБІТУ ЗЕМЛІ СУПУТНИК

Влада Північної Кореї оголо-
сила про успішне випро-

бування потужного ракетного 
двигуна, призначеного для за-
пуску супутників. За запуском 
двигуна спостерігав північно-
корейський лідер Кім Чен Ин. 
Він закликав учених та інжене-
рів провести запуск супутника 
в найкоротші терміни.

Двигун здатний вивести на 
орбіту космічний апарат, який 
зможе вести спостереження 
за Землею «на світовому рівні». 
Пхеньян наполягає на тому, що 
ці випробування ставлять на 
меті виключно наукові цілі, про-
те в Сеулі й Вашингтоні вважа-
ють, що йдеться про спробу 
створити міжконтинентальні 
балістичні ракети. Тим часом, 
після того, як Північна Корея 
провела чергові ядерні випро-

бовування, Рада Безпеки ООН 
почала працювати над санкці-
ями для КНДР. Під час зустрічі, 
яка відбулася минулого тижня  
за зачиненими дверима, Рада 
Безпеки рішуче засудила ви-
пробування й погодилася при-
ступити до розробки проекту 
нової резолюції згідно зі ст.41 
Статуту ООН, яка передбачає 
введення санкцій.

Рада Безпеки провела за-
сідання на прохання Японії, 
Південної Кореї та Сполуче-
них Штатів, щоб домовитися 
про реакцію на випробування 
КНДР, попри опір з боку Китаю, 
який є союзником Пхеньяна.

За матеріалами  
зарубіжної преси

підготував Хома Мусієнко

ГЕНАСАМБЛЕЯ ООН В НЬЮ-ЙОРКУ

У вівторок, 13 серпня, в штаб-
квартирі ООН розпочалася 

71-ша сесія Генеральної Асамб-
леї ООН. У  порядку денному  
сесії визначено 170 питань, які 
розподіляються на шість тема-
тичних напрямів. Засідання ви-
сокого рівня з питань біженців і 
мігрантів відбулося 19 вересня, 
а у вівторок, 20 вересня, відбу-
лися загальні дебати на тему 
«Цілі у сфері стійкого розвитку: 

спільні зусилля з перетворення 
нашого світу».

Того ж дня  з останньою про-
мовою на Генеральній Асамблеї 
ООН у статусі Президента Спо-
лучених Штатів виступив Барак 
Обама. Свій майже годинний 
виступ він присвятив перевагам 
демократії та глобалізації. Оба-
ма критикував тих, хто будує 
свою ідентичність на принижен-
ні інших, зокрема, сказав, що 
Москва намагається повернути 
«втрачену славу» силою.

«Якщо Росія надалі втруча-
тиметься у справи своїх сусідів, 
це може мати підтримку всере-
дині країни. Протягом певного 
часу це може сприяти націона-
лістичному запалу. Але це шко-
дить її репутації у світі та змен-

шує безпеку на її кордонах», 
– сказав Барак Обама.

Президент США зазначив, 
що українці в 2013 році вийшли 
на Майдан не тому, що ними 
керував хтось з-за кордону, а 
тому, що керівництво країни ви-
явилося продажним, а народ 
прагнув змін: кращого рівня 
життя та демократії, як у сусід-
ніх Прибалтиці та Польщі.

Обама також закликав світо-
вих лідерів «відкрити свої серця» 
біженцям. «Ми повинні уявити, 
що було б з нашими родинами та 
нашими дітьми, якби несказанне 
сталося з нами. І варто зрозумі-
ти, що світ буде безпечнішим, 
коли ми будемо готовими до-
помогти знедоленим», – сказав 
американський президент.

ДЕМОКРАТІЯ ПО-ПУТІНСЬКИ

У Росії 18 вересня відбулися 
вибори до Держдуми. При 

цьому вперше вони відбулися 
і в окупованому Росією Кри-
му, яка вважає його своєю 
складовою частиною. З 450 
депутатів 225 обиралися за 
пропорційною системою, при 
цьому Крим також врахова-
ний при підрахунку резуль-
татів і розподілі мандатів. У 
свою чергу, решта 225 парла-
ментарів обиралися в одно-
мандатних округах, 4 з яких 
знаходяться на окупованій 
території – 3 охоплюють так 
звану «Республіку Крим», ще 
1 – «місто федерального зна-
чення Севастополь». Таким 
чином, більшість (229) депу-
татів Держдуми РФ обрано 
нелегітимно, внаслідок чого 
всю Держдуму та її рішення 
слід вважати нелегітимними. 

Згідно із заявленими ре-
зультатами цих виборів, за 
пропорційною системою 
«Єдина Росія» Путіна отри-
мала 54,19% голосів, КПРФ 
– 13,35%, ЛДПР – 13,16%, 
«Справедлива Росія» – 6,21%. 
Інші 10 партій не подолали 
5-відсотковий бар’єр. З ура-
хуванням мандатів, отрима-
них у мажоритарних окру-
гах, «Єдина Росія» матиме 

343 мандата (конституційну 
більшість), або 76,2% місць в 
Держдумі, КПРФ – 42, ЛДПР 
– 39, СР – 23, представники 
інших партій – 2, безпартій-
ний – 1.

Явка на російських дум-
ських виборах становила 
47,78%. Ще ніколи в історії 
сучасного російського пар-
ламентаризму вона не була 
настільки низькою. Ще ніколи 
країна не отримувала Держ-
думу, яку вибирали менше по-
ловини виборців.

58,3 мільйона росіян – 
саме стільки громадян РФ з 
правом голосу голосу вирі-
шили проігнорувати вибори. 
Це 52% від 111,6 мільйона ро-
сійських виборців.

Тим часом, Європейський 
Союз заявив, що не вважає 
вибори до Держдуми РФ, що 
відбулися в анексованому Ро-
сією Криму, легітимними. «ЄС 
не визнає незаконну анексію 
Російською Федерацією Кри-
му й Севастополя, через це 
не визнає вибори на Крим-
ському півострові. Підтримка 
територіальної цілісності й 
суверенітету України з боку 
Євросоюзу залишається без 
змін», – наголошується в заяві 
Євросоюзу.

Барак Обама: «Українці вийшли на Майдан не з волі якихось західних 
диригентів, а тому, що хотіли жити краще»

Вибори до Держдуми Росії засвідчили, що В.Путін сидітиме в кріслі 
диктатора стільки, скільки захоче

Нерозсудлива міграційна політика Анґели Меркель може поховати її 
політичну кар’єру

Під виглядом супутника для наукових цілей північнокорейський 
диктатор Кім Чен Ин вимагає від своїх учених та військвиків 
якнайшвидше створити балістичну ракету
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ЗНАК БІДИ

Минулими вихідними Аме-
рика знову, вже вкотре, 

пережила шок. У суботу, 17 
вересня, в нью-йоркському мі-
крорайоні Челсі пролунав ви-
бух. Зловмисник-терорист ско-
ристався «технологією» братів 
Царнаєвих (терористів з Чечні, 
які атакували бігунів і мирних 
глядачів на Бостонському ма-
рафоні), начинив скороварку 
болтами й гайками, поклав її у 
сміттєву урну й привів пекельну 
машину в дію. Детонаторами 
були мобільний телефон і все 
ті ж гірлянди. Внаслідок вибуху 
такої саморобної бомби в Челсі 
було поранено 29 осіб, один з 
яких перебуває у вкрай тяжко-
му стані. Пізніше поліція зна-
йде ще шість таких скороварок 
(одну в Мангетені й п’ять – у 
нью-джерзійському Елізабеті, 
де мешкав терорист), щоправ-
да, їх вдасться знешкодити з 
допомогою мінерів і роботів ще 
до того, як вони вибухнули.

Після вибуху район Челсі 
охопила паніка. Про це повідо-
мляє CNN з посиланням на оче-
видців. «Я прибіг на 23-тю вули-
цю. Там панував хаос. Майже 
нічого не можна було побачити, 
сковував жах», – цитує телека-
нал CNN слова місцевого меш-
канця Айдена Леслі. 

Про це ж у своєму Твітері на-
писав і Деніел Габріеллі. «Я був 
між 22-ю вулицею і 7-ю авеню, 
сидів вечеряв. Раптом відчув, 
наче блискавка вдарила в буди-
нок. Землю почало трясти. Всі 
вибігли з ресторанів на вулицю. 
Мешканці міста висипали на 
вулиці», – повідомляє житель 
Нью-Йорка Бен Брукс. 

Водночас за словами турис-
та з Пакистану Алі Файзана, 
люди почали панікувати, вони 
вибігали з метро, із сусідніх 
ресторанів. З будівлі валив дим. 
Пахло газом і порохом. Деякі 
помітили навколо уламки мета-
лу й шкла. Файзан пояснив, що 
в той момент він зрозумів, що 
стався вибух.

«Це дуже лякає. Я був тут під 
час теракту 11 вересня 2001 
року. Живучи в цій державі, ми 
маємо продовжувати жити зви-
чайним життям і робити для 
цього все, що можемо», – за-
значив Айден Леслі. 

«Одна маленька дитина за-
питала мене, чи повинні ми 
боятися. Я був дуже схвильо-
ваний», – згадує перші хвилини 

після вибуху інший мешканець 
Нью-Йорка Вон Клемперер.  

З 11 вересня 2001 року в 
Нью-Йорку нічого подібного 
не відбувалося. Найбільш сер-
йозний інцидент за останні 15 
років – це спроба вибуху на 
Таймс-сквер у 2010 році, яку 
влаштував пакистанець з аме-
риканським громадянством 
Файсал Шахзад. 1 травня 2010 
року він залишив на одній з го-
ловних площ міста автомобіль 
з вибуховими речовинами, але 
бомба не спрацювала. Шахзад 
проходив підготовку в таборах 
Талібану. Згодом його засу-
дили до довічного ув’язнення. 
Підривником, який прагнув 
вбити якомога більше ні в чому 
не винних людей цього разу, 
виявився вихідець з Афганіста-
ну, 28-річний Ахмад Хан Рахамі, 
який отримав американське 
громадянство. Поліції знадо-

билося лише 36 годин, аби не 
тільки вирахувати злочинця, а 
й затримати його. Причому при 
затриманні він учинив збройний 
опір у одному з дворів в містеч-
ку Лінден (штат Нью-Джерзі). 
Власник бару, де переховував-
ся Рахамі, побачив його й ви-
кликав поліцію, яка й схопила 
злочинця, що відстрілювався. 
Нині пораненого під час затри-
мання підривника в шпиталі до-
питує поліція й агенти ФБР.

Ахмада Рахамі звинувачу-
ють за чотирма пунктами, се-
ред яких застосування зброї 
масового знищення, бомбо-
вий напад, знищення майна 
й використання руйнівного 
пристрою. Крім того, оскільки 
Рахамі заарештували після пе-
рестрілки з поліцією, йому та-
кож пред‘явлено звинувачення 
в замаху на вбивство поліцей-
ського. Сам підозрюваний під 
час арешту зазнав численних 
вогнепальних поранень.

Раніше батько підозрювано-
го розповів, що два роки тому 
він звертався до ФБР через 
підозри про зв‘язки його сина 
з бойовиками Талібану. Більше 
того, Ахмад погрожував своїм 
рідним і близьким ножем і за 
це відсидів у в’язниці. Однак 
речник ФБР повідомив, що тоді 
слідство не виявило жодних 

зв‘язків Рахамі з терористами. 
Хоч тепер з’ясувалося, що він 
неодноразово відвідував Аф-
ганістан і Пакистан і не поміти-
ти його зв’язків з тамтешніми 
бойовиками міг тільки глухий і 
сліпий.

Тим часом, мер Нью-Йорка 
Білл де Блазіо назвав вибухи 
в Челсі та Нью-Джерзі теро-
ристичними актами. «Згідно з 
інформацією, яку ми маємо на 
даний момент, у нас є всі під-
стави вважати, що це були акти 
терору», – заявив мер і додав, 
що поліція більше не розшукує 
підозрюваних в організації серії 
цих вибухів. 

«Актом тероризму» назвав 
вибух в Челсі й спробу здійснити 
серію інших вибухів в Мангете-
ні та Нью-Джерзі й губернатор 
штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. 
Він відзначив, що розслідування 
розглядатиме всі можливі версії 
щодо мотивів людей, відпові-
дальних за вибух. 

У містечку Елізабет, де меш-
кав заарештований за підо-
зрою у нью-йоркському теракті 
Ахмад Хан Рахамі, друзі й сусіди 
розповідають, що його родина 
тримала ресторан швидкого 
харчування, а він сам теж пра-
цював у родинному бізнесі.

«Він часто давав людям їжу 
безкоштовно. Добрий хлопець. 

Спокійний. Ніколи не вислов-
лював свого ставлення до яки-
хось проблем. Для мене просто 
шок бачити все, що відбуваєть-
ся. Так, він ставав дедалі більш 
релігійним. Це єдина зміна, 
яку я помітив», – розповів Флі 
Джонс, друг дитинства зааре-
штованого терориста.

Дехто каже, що Ахмад Рахамі 
міг радикалізуватися через не-
дружнє ставлення сусідів, які 
скаржилися до поліції на шум і 
галас від цілодобового ресто-
рану. Родина навіть програла 
судову справу стосовно цього.

Рахамі підозрюють також у 
спробі привести свої скоро-
варки в дію на маршруті благо-
дійного забігу у Сі-Сайд-Парку 
в Нью-Джерзі. Тоді обійшлося 
без потерпілих, але забіг дове-
лося з міркувань безпеки ска-
сувати.

Американські слідчі 
з‘ясовують нині наявність спіль-
ників у Ахмада Хана Рахамі. На-
разі спецслужби відстежують, 
де він радикалізувався – Афга-
ністані чи Пакистані, які Рахамі 
часто відвідував. До речі, його 
дружина, яку він привіз з Па-
кистану, напередодні теракту 
виїхала із США і її знайшли аж 
у Об’єднаних Арабських Еміра-
тах.

Мер Нью-Йорка Білл де Бла-
зіо після того, що сталося, обі-
цяє посилити заходи безпеки. 
«Ви й далі спостерігатимете 
високу активність поліції на 
вулицях міста, особливо сил 
спеціального призначення. Ви 
побачите добре тренованих 
і озброєних поліцейських на 
станціях метро. Протягом цьо-
го тижня ви побачите перевірки 
сумок та службових собак, які 
шукатимуть вибухівку», – за-
явив він.

Після вибуху в Челсі й зна-
йдених саморобних бомб у 
Мангетені та Нью-Джерзі у 
США знову спалахнула супер-

ечка стосовно міграційної по-
літики, яка дозволяє отаким ти-
пам не тільки безперешкодно 
проникати до США, а й ставати 
американськими громадяна-
ми. 

Ці події підтвердили правоту 
Дональда Трампа, який висту-
пає за заборону мусульманам з 
інших країн в’їжджати до США. 
Болтологія ж Гілларі Клінтон, 
яка в своїй риториці прикри-
вається наскрізь фальшивими 
тезами про права людини, за-
свідчила, що демократи пере-
творюють Америку на прохід-
ний двір з метою бути завжди 
при владі за рахунок голосів 
іммігрантів, яких вони сотнями 
тисяч впускають до країни. Але, 
як показали події 17 вересня, 
така політика може вилізти бо-
ком. 

Нині триває операція адмі-
ністрації Обами з переселення 
до США тисяч біженців із Си-
рії. Серед них, напевно ж, зна-
йдеться не один і не два отаких 
«рахамі», які за все добре «від-
дячать» Америці підкладеними 
під ноги ні в чому не винних лю-
дей скороварками, нашпиго-
ваними вибухівкою, болтами й 
гайками. 

Таких, як Рахамі, впускають 
до Америки тисячами. І не тіль-
ки впускають, а й виділяють з 
держбюджету мільярди дола-
рів, аби нагодувати, вдягнути, 
дати дах над головою й освіту. 
А потім вони за все це підкла-
дають бомби. З такою політи-
кою пора кінчати, і це розуміють 
дедалі більше американців. Їхня 
відповідь безумній міграційній 
політиці виявиться на виборах 
8 листопада. Сказавши «ні» Гіл-
ларі Клінтон, вони скажуть «ні» й 
такій імміграційній політиці, яка 
загрожує знищити Америку як 
велику світову потугу. До слова, 
колись мігранти-варвари так 
знищили Рим.  

Фото CNN

ЗА ЩО ХОЧЕ ВБИВАТИ АМЕРИКАНЦІВ 
АХМАД ХАН РАХАМІ?

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 
«Нової газети» в Америці

Місце вибуху саморобної бомби в нью-йоркському мікрорайоні Челсі

Ахмад Рахамі. Люди з такими переконаннями, як у нього, безперервно 
легально прибувають до США
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ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ США 
ПРОКОМЕНТУВАВ ВИБОРИ 

ДО ДЕРЖДУМИ РОСІЇ
Сполучені Штати вітають звіт 

спостерігачів ОБСЄ про 
вибори до російської Держду-
ми й відзначають висновок про 
те, що «на виборах негативно 
позначилися обмеження осно-
вних свобод і політичних прав, 
жорсткий контроль ЗМІ та тиск 
на громадянське суспільство». 
Про це йдеться в заяві Держ-
депу.

Також Держдеп «поділяє 
стурбованість спостерігачів» 
про те, що процес реєстрації 
кандидатів було ускладнено 
обмеженнями й надмірними 
вимогами, зокрема для неза-
лежних кандидатів. Крім того, в 
США висловили стурбованість 
з приводу утисків представни-
ків російської опозиції.

«Як і люди в усьому світі, 
росіяни заслуговують вільних, 
чесних і прозорих виборів і лі-
дерів, які несуть відповідаль-
ність перед тими, кого вони 
представляють», – підкреслили 
в Держдепі.

Раніше США заявили, що не 
визнають вибори до Держдуми 
РФ, які проводилися в окупова-
ному Криму.

КРИВАВИЙ НАПАД  
У МІННЕСОТІ

Спеціальний агент ФБР Рік 
Торнтон повідомив, що на-

пад в містечку Сент-Клауд в 
Міннесоті, який стався 18 ве-
ресня, розслідується як теро-
ристичний акт. Агенти вивча-
ють минуле й можливі мотиви 
зловмисника, який прибув до 
США із Сомалі. 

Він поранив ножем вісьмох 
осіб в торгівельному центрі 
в центрі Сент-Клауда, один з 
них перебуває в тяжкому стані. 
Підозрюваного в скоєнні напа-
ду було вбито поліцейським. 
Нападник був одягнений в уні-
форму охоронця приватного 
охоронного агентства. Перед 
нападами він запитав щонай-
менше у одного потерпілого, 
чи він є мусульманином. Також 
він згадував ім’я аллаха під час 
нападів. 

Терористичне угрупування 
«Ісламська держава» взяла на 
себе відповідальність за різа-
нину в Міннесоті. 

ОБСТРІЛ ГУМАНІТАРНОГО 
КОНВОЮ В СИРІЇ Й 

РЕАКЦІЯ ВАШИНГТОНА

Уряд США висловив обурен-
ня через за напад на гума-

нітарний конвой ООН у районі 
сирійського міста Алеппо, в 
результаті якого, за попередні-
ми даними, загинуло 12 осіб.

«Пункт призначення цього 
конвою був відомий сирійсько-
му режиму й Російській Феде-
рації», – заявив представник 
Державного департаменту 
США Джон Кірбі.

Після авіаударів по автоко-
лоні з гуманітарною допомо-
гою ООН біля Алеппо Сполучені 
Штати заявили, що переглянуть 
перспективу співпраці з Росією 
щодо розв‘язання конфлікту в 
Сирії. Вашингтон покладає від-
повідальність за бомбардуван-
ня на сирійський режим Баша-
ра Асада та російську авіацію. 

ООН підтвердила, що атака з 
повітря знищила її гуманітарну 
колону. Жертвами бомбарду-
вання стали щонайменше 12 
осіб – водії та працівники Чер-
воного Півмісяця. Бомби влу-
чили у 18 вантажівок, а також 
пошкодили склад Червоного 
Півмісяця.

 ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА 
ТРАМПА США 

НАДАВАТИМУТЬ УКРАЇНІ 
ЗБРОЮ?

В разі обрання Дональда 
Трампа президентом США, 

питання надання летальної 
зброї на користь України може 
бути розблоковане та, ймовір-
но, буде запропоновано варіант 
продажу зброї з відстрочкою 
платежів. Про це 19 вересня 
повідомив екс-спікер Палати 
представників американського 
Конгресу Ньют Гінгріч.

Під час 13-ї щорічної зустрі-
чі Ялтинської європейської 
стратегії (YES), відповідаючи 
на запитання стосовно того, як 
зміниться політика США щодо 
України в разі перемоги До-
нальда Трампа, Гінгріч зазна-

чив, що Трамп, швидше за все, 
розблокує питання надання 
зброї Україні.

«Ми можемо стверджувати 
напевно, що президент Трамп 
розблокує питання надання 
зброї на користь України. Трамп 
може говорити приємні речі 
про Путіна, але тим часом він 
продаватиме Україні зброю», 
– сказав Гінгріч. «Це буде саме 
продаж. Гадаю, що Україні буде 
запропоновано відстрочку пла-
тежів», – додав він. 

За його словами, Гілларі 
Клінтон в разі обрання її пре-
зидентом США, ймовірно, ді-
ятиме так само як Обама, тоб-
то не дозволить надати Україні 
летальну зброю.

«Певен, що український на-
род має право захищати себе 
та свою країну. 

Взагалі, така політика – під-
тримка української незалеж-
ності лише на словах, без на-
дання належної сучасної зброї 
для захисту – є поразкою для 
США. За Трампа все має бути 
інакше», – сказав близький до 
нинішнього кандидата в прези-
денти США від республіканців 
Дональда Трампа Ньют Гінгріч.

ДОНАЛЬД ТРАМП:  
«ЗА ПЕРЕМОГУ ГІЛЛАРІ 
КЛІНТОН МОЛЯТЬСЯ 

ВСІ ТЕРОРИСТИ»

Терористи моляться за пе-
ремогу на виборах пре-

зидента США кандидата від 
Демократичної партії США Гіл-
ларі Клінтон. Про це кандидат у 
президенти США від Республі-
канської партії Дональд Трамп 
заявив 19 вересня на своїй 
сторінці у Facebook. «Слабкість 
Гілларі Клінтон на посаді держ-
секретаря США наповнила те-
рористів в цілому світі нахаб-
ством нападати на США, навіть 
на нашій власній землі. Вони 
сподіваються та моляться, 
щоб вона стала президентом і 
вони змогли продовжити свої 
дикунства та вбивства», – на-
писав Трамп.

За даними опитувань гро-
мадської думки, шанси Клінтон 
та Трампа перемогти на ви-
борах практично зрівнялись. 
Зокрема, Трамп має шанс на 
перемогу в ключових штатах та 
отримання необхідної кількос-
ті виборників, які й вирішують 
долю виборів.

За кілька хвилин після пу-
блікації повідомлення Трампа, 
у Twitter Гілларі Клінтон було 
оприлюднено повідомлення: 
«Якщо ми працюватимемо 
разом, ми переможемо нена-
висть».

БІЛЬШ ЯК 800 
ІММІГРАНТІВ ПОМИЛКОВО 
ДІСТАЛИ АМЕРИКАНСЬКЕ 

ГРОМАДЯНСТВО
Американська влада помил-

ково надала громадянство 
більш як 800 іммігрантам, яких 
необхідно було депортувати. 
Внутрішній аудит Міністерства 
національної безпеки США ви-
явив, що 858 іммігрантів при-
були з країн, які представляють 
ризик для національної безпе-
ки США, або з країн з високим 
ризиком шахрайства під час 
оформлення імміграційних до-
кументів.

За словами генерального 
інспектора Міністерства наці-
ональної безпеки США Джона 
Рота, під час подання докумен-
тів на громадянство іммігран-
ти використовували вигадані 
імена й дати народження. Він 
додав, що помилки пов’язані з 
тим, що в урядовій базі даних 
не було відбитків пальців заяв-
ників.

Щонайменше троє іммігран-
тів, які помилково отримали 
громадянство, зуміли вико-
ристати це для влаштування на 
працю в сферах, які вимагають 
особливих правил безпеки, в 
тому числі на комерційних ле-
товищах і морських об’єктах.

Повідомляється також, що 
перевіркою встановлено, що 
велика кількість іммігрантів, 
які пізніше стали громадянами 
США, хоч і здавали відбитки 
пальців, але в’їхали до США за 
підробленими документами. 
Ведеться розслідування.

ПЕНТАГОН УЗЯВСЯ ЗА 
РОЗРОБКУ ГІПЕРЗВУКОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

Міністерство оборони США 
оголосило про укладення 

контракту з американською 
компанією Lockheed Martin на 
проведення досліджень у рам-
ках прототипу гіперзвукового 
носія.

Згідно з повідомленням ві-
домства, вартість замовле-
них робіт за проектом Mach 5 
Tactical Boost Glide оцінено в 
147,3 мільйона доларів. Про-
ектом опікується Агентство з 
перспективних оборонних нау-
ково-дослідних розробок США 
(DARPA). Терміни та специфі-
кація робіт не уточнюються. 
Наразі розробки гіперзвукових 
носіїв у військових цілях, швид-
кість яких щонайменше в п’ять 
разів перевищує швидкість 
звуку, ведуться в декількох кра-
їнах, в тому числі в США, Росії 
та Китаї. Зокрема, ще два роки 
тому надходили повідомлення 
про розробку у США проек-
тів гіперзвукових міжсередніх 
апаратів за програмами Falcon 

і X-37, останній з яких перед-
бачає створення орбітальних 
бойових апаратів.

Тим часом, ВПС США забо-
ронили підніматись у повітря 
через технічні проблеми новіт-
нім винищувачам F-35, які було 
прийнято на бойове чергуван-
ня усього півтора місяці тому.

ПРЕМІЯ «ЕММІ»:  
«ГРА ПРЕСТОЛІВ»  

ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ

У Лос-Анджелесі в ніч проти 
19 вересня відбулася цере-

монія вручення премії «Еммі», 
що присуджується Академією 
телевізійного мистецтва США. 

Телевізійна сага «Гра пре-
столів» встановила рекорд за 
кількістю нагород серед теле-
серіалів, зібравши в цілому 38 
премій «Еммі». Зокрема, сагу 
відзначили у номінації «Кращий 
драматичний серіал», крім того 
нагороду отримав і режисер 
«Гри престолів» Мігель Сапоч-
ник.

Цього року в головній номі-
нації також було представле-
но такі телевізійні шедеври, як 
«Абатство Даунтон», «Батьків-
щина» й «Картковий будино-
чок».

Кращим комедійним серіа-
лом визнано телефільм «Віце-
президент» – політичну сатиру 
про жінку-сенатора, яка стає ві-
це-президентом країни. Черго-
вий епізод популярного теле-
серіалу «Шерлок» – «Потворна 
наречена» – отримав приз за 
кращий телевізійний фільм.

Премія «Еммі» вручається 
щорічно з 1949 року і вважаєть-
ся телевізійним еквівалентом 
«Оскара».

 За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних агенцій

В АМЕРИЦІ
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ВЛАДА Й ГРОШІ

Украдені в народу кошти ко-
лишніх українських держчи-

новників не поспішають повер-
тати в Україну. Нинішня, дуже 
ласа до грошей українська 
влада заявляє, що їхніми по-
передниками було виведено з 
країни щонайменше 30-40 мі-
льярдів доларів. Однак знайти 
і, головне, повернути ці гроші 
поки що нікому не вдалося.

Є кошти, заморожені в зару-
біжних країнах, але їх теж не по-
спішають повертати в Україну. 
Дедалі частіше можна знайти 
підтвердження того, як держа-
ви, в яких розміщувалися кошти 
українських чиновників, конфіс-
кують їх на свою користь, а Укра-
їна знову опиняється ні з чим.

Суд Латвії, наприклад, кон-
фіскував на користь Латвійської 
держави 50 мільйонів євро, ви-
ведених з України в латвійські 
банки. Восени 2014 року тодіш-
ній генпрокурор України Віталій 
Ярема оголосив, що в колиш-
нього віце-прем’єра України 
Сергія Арбузова в банках Латвії 
заарештовано $ 49,3 млн. Крім 
того, на рахунках компанії Юрія 
Іванющенка в латвійських бан-
ках «застряли» $ 32 млн. доларів 
і 72 млн. швейцарських франків.

Минулого літа майже 50 
мільйонів євро, вкрадених 
в українського народу, було 
вилучено з латвійських бан-
ків ABLV і Regionala investiciju 
banka. Левова частка цих ко-
штів надійшла з українського 
Приват банку (в банку підтвер-
дили факт переказу до Латвії гі-
гантських сум). Але латвійці так 
і не отримали від України дока-
зи того, що ці гроші було вкра-
дено в українського народу і їх 
слід повернути Україні.

Латвійські закони дозволяють 
ще до завершення розслідуван-
ня визнати капітали нелегально 
отриманими й конфіскувати. 
Цією можливістю, власне, й ско-
ристалася держполіція Латвії.

Заступник генпрокурора 
України Євген Єнін вже обго-
ворив з керівниками силових 
відомств Латвії шлях повернен-
ня в Україну конфіскованих лат-
військими органами злочинних 
активів колишніх українських 
чиновників. Генпрокурор Латвії 
Еріксен Калнмеєрс підтвердив 
готовність до подальшої тісної 
співпраці з Генеральною про-
куратурою України, але гроші 
так і не повернули. Для цього 
з української сторони потрібні 
докази, що гроші були неза-
конно викрадено в Україні, а 
докази з якоїсь утаємниченої 
причини Київ надавати не по-
спішає.

Планується, що президент 
Петро Порошенко та його лат-
війський колега Раймондс Ве-
йоніс проведуть переговори, 
однією з тем яких буде повер-
нення в Україну конфіскованих 
в Латвії злочинних активів ко-
лишніх українських чиновників.

Тим часом, стало відомо, що 
кошти, пов’язані з режимом ко-
лишнього президента України 
Віктора Януковича, заблокова-
но і в Швейцарії. Швейцарські 
банки заморозили 137 мільйо-
нів євро українських грошей, 
які зберігаються на рахунках 
Януковича та його колишньої 
команди. Йдеться про суми, 
заблоковані за розпоряджен-
ням швейцарської влади.

Так, за розпорядженням уря-
ду Швейцарії було заблоковано 
55 млн. євро. Згодом проку-
ратура додала до цієї суми ще  

82 млн. євро. Що нині відбува-
ється з цими грошима, невідомо.

«Українському уряду слід під-
готувати єдиний документ із за-
значенням усіх вкрадених Яну-
ковичем активів і передати його 
Європейському Союзу, який по-
ширить цю інформацію серед 28 
країн-членів ЄС. А також пере-
дати цей документ США. Тільки 
тоді Україні зможуть допомогти 
повернути вкрадені гроші. Але 
досі  такого документа немає», 
– сказав Майкл Емерсон, екс-
перт Європейського центру по-
літичних досліджень.

Стало відомо також, що май-
же 70 млн. доларів, які було 
виведено з України колишнім 
прем’єр-міністром Павлом Ла-
заренком, залишаться в Антигуа 
й Барбуда.

За рішенням місцевого суду, 
гроші Лазаренка, які було за-
морожено в його банку, надій-
дуть до державної скарбниці 
цієї країни. А банк Лазаренка в 
цій країні на даний момент лік-
відовано.

Конфіскацію уряд держави 
пояснив тим, що гроші Лаза-
ренка було отримано корупцій-
ним шляхом. На що витратять 
конфісковані гроші – також 
буде вирішувати не Україна, а 
уряд цієї карибської держави.

Лазаренка було засуджено в 
США за організацію корупцій-
них схем. На свободу він вий-
шов ще в 2012 році, однак, не-
зважаючи на свої обіцянки, так і 
не повернувся в Україну, а про-
довжує мешкати в Сполучених 
Штатах.

Статки Лазаренка, отримані 
незаконним шляхом і виведені 
за кордон, оцінюють в 250 міль-
йонів доларів. Ці гроші, на які 
претендує ціла череда креди-
торів, є предметом 15-річного 
судового розгляду.

Як бачимо, повернути гроші 
з-за кордону не так і просто. 
Так, частина коштів Саддама 
Хусейна (майже 1 мільярд до-
ларів), які було заморожено в 
США, американський уряд пус-
тив на компенсації американ-

цям, «постраждалим від режи-
му Хусейна» в Іраку.

А Велика Британія заморо-
зила свого часу активи Аугусто 
Піночета, і, за даними чилій-
ської поліції, незаконно при-
своїла ці кошти, ввівши їх до 
статутних фондів різних компа-
ній по всьому світу.

Вкрадені в народу гроші ко-
лишнього диктатора Лівії Муа-
мара Каддафі, що знаходилися 
на рахунках США (29,7 млрд. 
доларів), було виявлено й за-
морожено за 72 години. Протя-
гом двох тижнів відбулося за-
морожування рахунків Каддафі 
в банках країн ЄС – європейські 
активи лівійського диктатора 
становлять майже 60 млрд. 
доларів. Але в підсумку США 
розморозили й повернули Лівії 
лише 1,5 млрд. доларів, Італія 
– 350 млн. євро, крім того, Ав-
стрія, Швейцарія, Франція, Ні-
дерланди теж заявили про свій 
намір розблокувати державні 
рахунки, що належать оточен-
ню Каддафі. В цілому було роз-

морожено тільки 3 млрд. дола-
рів з 90 заморожених. Решту і 
США, і ЄС віддавати не поспі-
шають.

Статки екс-президента 
Єгипту Госні Мубарака оціню-
ють в 70 мільярдів доларів.

Ці кошти, як вважається, зна-
ходяться в основному на рахун-
ках в банках Великої Британії та 
Швейцарії, а також вкладено 
в нерухомість в Лондоні, Нью-
Йорку й Лос-Анджелесі.

Значна частина його активів 
також знаходиться в Єгипті. 
Британія і США не заморожу-
вали рахунків колишнього лі-
дера Єгипту, що дозволяє його 
рідним і далі користуватися 
коштами диктатора. Активи сі-
мейства Мубарака заморозила 
Швейцарія – 788 млн. доларів. 
Але віддавати цю суму Єгипту 
Швейцарія не поспішає – «за-
морозку» продовжили до 2017 
року.

У 2011 році Швейцарія 
заблокувала рахунки екс-
президента Тунісу Зін аль-
Абідін Бен Алі – 67,5 млн. дола-
рів. У 2013 році було ухвалено 
рішення продовжити блоку-
вання ще на три роки. Незва-
жаючи на активні протести 
нової влади Тунісу, яка сфор-
мувалася в результаті рево-
люції, Швейцарія не поспішає 
повертати активи Бен Алі, по-
яснюючи це тим, що ситуація 
в Тунісі все ще нестабільна, а 
також необхідністю ретельно 
перевірити походження замо-
рожених коштів.

Отож, як бачимо, гроші, ви-
ведені за кордон, рідко по-
вертаються туди, де їх було 
вкрадено. Навіть демократичні 
країни вигадують тисячу й одну 
причину, аби вкрадені в народів 
гроші, осіли в їхніх країнах. 

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»

БУЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ
Куди течуть потоки вкрадених грошей?

Нинішня  українська влада з якоїсь утаємниченої причини не зацікавлена в поверненні вкрадених у народу грошей
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ВЕРХОВНА РАДА 
ВИЗНАЛА НЕЛЕГІТИМНОЮ 

ДЕРЖДУМУ РОСІЇ  
ТА ВСІ ЇЇ РІШЕННЯ

Верховна Рада ухвалила 20 ве-
ресня постанову про невизна-

ння Україною легітимності вибо-
рів до Державної Думи Російської 
Федерації сьомого скликання, 
їхніх результатів та правових на-
слідків, та відповідно, складу, по-
вноважень, актів та рішень Держ-
думи. 

За відповідну постанову прого-
лосувало 264 народних депутатів.  
Український парламент визнав, 
що з огляду на незаконне прове-
дення виборів Держдуми на тим-
часово окупованій території Авто-
номної Республіки Крим та міста 
Севастополь, проведення виборів 
до Держдуми сьомого скликання 
є порушенням Конституції та за-
конодавства України, основних 
принципів та норм міжнародного 
права, Статуту ООН, Гельсінського 
заключного акту, Будапештського 
меморандуму 1994 року, резолю-
ції Генеральної асамблеї ООН про 
територіальну цілісність України 
№68/262 від 27 березня 2014 року 
та інших міжнародно-правових 
актів. Україна також звертається 
до Ради Безпеки й Генеральної 
Асамблеї ООН, парламентів іно-
земних держав, парламентських 
асамблей та міжнародних орга-
нізацій із закликом не визнавати 
легітимність виборів до Держду-
ми Росії сьомого скликання. До-
кументом також доручено голові 
ВР Андрію Парубію невідкладно 
направити текст заяви до Ради 
Безпеки та Генеральної Асамблеї 
ООН, парламентів іноземних дер-
жав, парламентських асамблей 
та міжнародних організацій. По-
станова набирає чинності з дня її 
ухвалення.

ЯКИМ БУДЕ 
ДЕРЖБЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

НА 2017 РІК?  

Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман презентував 

фракції «Блок Петра Порошенка» 
проект держбюджету на 2017 рік. 
Про це повідомив лідер фрак-
ції Ігор Гринів на своїй сторінці 
у Facebook. «Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман презенту-
вав на засіданні фракції проект 

держбюджету на 2017 рік. Ми ма-
ємо перші результати стабілізації 
в економіці держави й можемо 
розраховувати, що наступний рік 
буде роком економічного зрос-
тання», – написав депутат. 

«Ми маємо нарешті почати від-
давати ті борги, які завинили пе-
ред вчителями, медиками. Якщо 
держбюджет ухвалять, то вчителі, 
наприклад, отримуватимуть утри-
чі більшу платню. Необхідно також 
відновити дороги. Адже ця пробле-
ма – на другому місці після війни на 
Сході України», – наголосив Гринів. 
За його словами, кошти на фінан-
сування цих напрямків уряд заклав 
у держбюджет наступного року. 
Крім того, додав депутат, у кошто-
рисі 2017 року передбачено й ви-
датки на зміцнення обороноздат-
ності України. Бюджет Міноборони 
в 2017 році планують збільшити на 
15% – до 64 мільярдів гривень.

МАРШ ДО РІЧНИЦІ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЛОКАДИ 

КРИМУ

Українські активісти й кримські 
татари мають намір відзна-

чити річницю громадської блока-
ди Криму 24 вересня акцією на 
адміністративному кордоні. Про 
це повідомив координатор акції 
«Громадська блокада Криму» Ле-
нур Іслямов.

«Я запрошую всю Україну 24 
вересня бути з нами в цей день, 
маршем пройдемо до росіян і зму-
симо їх зібрати всю міць на кордо-
ні. Нехай збирають всі свої берети 
й чекають, тому що вони не знають, 
що ми робитимемо», – сказав він 
на брифінгу 20 вересня в Києві й 
додав, що на сьогодні блокада три-
ває, і «90% аскерів, які стоять зараз 
і блокують – це кримські татари». 
«І нам це не просто небайдуже, ми 
без цього жити не можемо», – під-
креслив він.

У свою чергу, глава Меджлісу 
кримськотатарського народу Ре-
фат Чубаров назвав громадянську 
блокаду півострова, яка триває вже 
рік, дуже дієвою акцією й «першим 
кроком до деокупації Криму». «Нам 
вдалося допомогти собі та Україні 
повернути кримську тему на перші 
позиції світової політики. Тоді всі го-
ворили, що ця тема пішла, але Крим 
повернувся. Блокада актуалізувала 
кримське питання, зробила так, що 
він повернувся до порядку денно-
го всіх міжнародних організацій», 
– сказав він і нагадав, що за остан-
ній рік Європарламент прийняв дві 
резолюції по Криму, а уряд України 
припинив торгівлю з Кримом.

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН 
ВИСТУПИВ ПРОТИ  

«ЗАКОНУ САВЧЕНКО»

Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман виступив за 

скасування чи зміну «закону Сав-

ченко». Про це він заявив в ефірі 
програми «Свобода слова» на 
ICTV.

«Я вважаю, що закон, який було 
подано до українського парламен-
ту, який спростив відповідальність 
злочинців, дав можливість десят-
кам тисяч злочинців вийти сьогод-
ні на свободу, в своїй більшості ці 
люди звільнені за «законом Сав-
ченко». Цих людей випускають, і 
вони знову починають вбивати, 
грабувати й ґвалтувати», – заявив 
Гройсман.

За його словами, уряд най-
ближчим часом ініціює скасування 
«закону Савченко» або його зміну. 
Також Кабмін має намір ініціювати 
виділення 330 млн. гривень на під-
вищення зарплат співробітникам 
карного розшуку.

Як відомо, перший заступник 
голови Нацполіції Вадим Троян 
нещодавно заявив, що 34 тисячі 
ув’язнених підлягають звільненню в 
2016 році, згідно із законом «Про 
вдосконалення порядку зарахуван-
ня судом попереднього ув’язнення 
в строк покарання», більше відомо-
го як «закон Савченко».

«Закон Савченко» президент 
Порошенко затвердив 23 грудня 
2015 року. Він, зокрема, перед-
бачає зарахування одного дня по-
переднього ув’язнення за два дні 
позбавлення волі.

МУСТАФА НАЄМ:  
«ЛЮДИ ПОРОШЕНКА 
СТЕЖАТЬ ЗА МНОЮ»

Народний депутат України, ві-
домий журналіст-розсліду-

вач Мустафа Наєм заявив, що 
за ним ведеться стеження й на 
нього збирається компромат. «Ви 
можете зайти в інтернет і поди-
витися, що є нібито блогери або 
користувачі Facebook, які  розмі-
щують фотографії моєї сім’ї, за-
являють, наприклад, про те, що 
моя мама, яка померла, коли мені 
було три роки, насправді жива, 
вони її начебто десь знайшли», – 
сказав він журналістам у вівторок, 
20 вересня, за лаштунками Вер-
ховної Ради.

Наєм розповів, що йому показу-
вали фотографії стеження за ним 
протягом трьох останніх місяців. За 
словами нардепа, вся розгорнута 
проти нього кампанія має свої ко-
рені в кабінеті президента України 
Петра Порошенка.

«Люди Порошенка, конкретно 
народний депутат від БПП Олек-
сандр Грановський і народний 
депутат з фракції БПП Ігор Коно-

ненко, наймають адвокатів, які 
розробляють стратегію знищення 
будь-яких антикорупційних дій. До 
них приєдналися колишній нардеп 
від «Народного фронту» Микола 
Мартиненко і нардеп від «Народ-
ного фронту» Сергій Пашинський», 
– стверджує депутат. Він вважає, 
що в «Блоці Петра Порошенка» й 
«Народному фронті» мають усвідо-
мити, до чого може призвести така 
ситуація, оскільки, за його слова-
ми, ці дії є фактично повторенням 
того, що робили свого часу, в роки 
президентства Віктора Януковича, 
екс-перший віце-прем’єр Сергій 
Арбузов за допомогою проекту 
«Українська кривда» й колишній 
перший заступник генерального 
прокурора Ренат Кузьмін, коли ор-
ганізовували стеження за народни-
ми депутатами.

Наєм наголосив, що йому нічого 
приховувати, він повністю відкри-
тий і робитиме те, що вважає пра-
вильним, «а час усе розставить на 
свої місця».

У ПІДМОСКОВ’Ї ВБИТО 
ВАТАЖКА «ОПЛОТУ» 

ЄВГЕНА ЖИЛІНА

У ресторані «Вітерець» у селищі 
Горки-2 під Москвою вбито 19 

вересня ватажка харківської про-
російської організації «Оплот» 
Євгена Жиліна. Про це повідоми-
ло російське пропагандистське 
видання Life. Зазначається, що 
вбивця розстріляв двох відвід-
увачів ресторану. Особа другої 
жертви – знайомого Жиліна, який 
отримав важкі поранення, але за-
лишився живий, – встановлюєть-
ся. Підозрювані зникли на двох 
автомобілях. 

«Однією з версій розстрілу лідера 
харківського «Оплоту» Євгена Жи-
ліна названо бандитський переділ», 
– повідомило ЗМІ поінформоване 
джерело. За характером поранень 
можна зробити висновок, що діяв 
професійний убивця: він цілив сво-
їм жертвам в голову й груди. Жиліна 
було вбито відразу, а його знайомий, 
судячи з усього, стояв боком, тому 
кулі влучили йому в плече й щелепу.  
Народний депутат України Антон 
Геращенко вважає, що вбивство 
терориста-сепаратиста Євгена 
Жиліна могло бути операцією при-
криття. Він нагадав, що Жиліна під-
озрювали в організації невдалого 
замаху на мера Харкова Г.Кернеса. 
Про це він написав на своїй сторінці 
в Facebook. «Це чи правда, яку по-
трібно перевірити, чи операція при-
криття для цінного агента російських 
спецслужб», – написав депутат. 

КАТАСТРОФІЧНІ ЗЛИВИ 
НА ОДЕЩИНІ

Сильні зливи спричинили зато-
плення деяких вулиць Одеси. 

На затоплених вулицях працюють 
працівники рятувально-водолазної 
служби міськради на квадроци-

клах. Відповідне рішення прийняв 
віце-мер Одеси Андрій Котляр.

Сильний дощ, який розпочався 
ввечері у понеділок, 19 вересня, і 
триває досі, призвів до транспортно-
го колапсу у місті. На багатьох доро-
гах міста стоїть вода, в деяких місцях 
її рівень сягає півметра, що усклад-
нює рух транспорту. Через погодні 
умови мер міста Геннадій Труханов 
попросив підприємства перейти на 
скорочений робочий день.

За добу в Одесі й області випала 
рекордна кількість опадів. Як по-
відомляє сайт міськради, останній 
раз такі зливи було зафіксовано 
аж у 1887 році. За інформацією 
Гід рометцентру, станом на ранок 
вівторка, 21 вересня, в місті тіль-
ки за добу випало 85,3 мм опадів 
при місячній нормі вересня 36 мм. 
Синоптики характеризують опади 
вище 50 мм як стихійне лихо.

Через негоду на Одещині зне-
струмлено 24 населені пункти. 

ПОМЕР РОМАН ІВАНИЧУК

У неділю, 19 вересня, на Лича-
ківському цвинтарі у Львові 

поховали видатного українського 
письменника-романіста Романа 
Іваничука.

Впродовж майже півстоліття 
його творчої діяльності вийшло 
майже шістдесят книг, читаючи які 
можна мандрувати часом і про-
стором, відкриваючи для себе не-
звідані сторінки української історії.

Він прожив довго – 87 років і 
написав багато – новел, повістей: 
«Місто», «Сьоме небо», «На пере-
валі», «Зупинись, подорожній!»… 
Але найбільшу популярність Ро-
ман Іваничук здобув, як історичний 
романіст. Його романи «Мальви», 
«Черлене вино», «Манускрипт з 
вулиці Руської», «Вода з каменю», 
«Четвертий вимір», «Шрами на ска-
лі», «Журавлиний крик», «Бо війна 
війною», «Орда» – це різні часи, різ-
ні географічні терени, різні жанрові 
підвиди історичного роману, але 
найголовніше, що там – це любов 
до рідної землі й народу як смис-
лу існування людини. Відтак, якщо 
об’єднати усі романи Романа Іва-
ничука в один цикл, то вийде один 
великий роман про історію Украї-
ни, в який автор вклав свою душу.

Роман Іваничук був одним з ор-
ганізаторів Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка, Народного 
Руху України, мав звання заслуже-
ного працівника культури України. 
Лауреат Державної премії УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, літературної премії 
ім. А. Головка, премії ім. І. Мазепи. 
У 2009 році йому було присвоєно 
звання Героя України.

За повідомленнями 
українських видань  

та інформаційних агенцій

В УКРАЇНІ
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МИ – УКРАЇНЦІ

Після двох поспіль четвертих 
місць, у Пекіні-2008 і Лондо-

ні-2012, збірна паралімпійська 
України вперше фінішувала на 
третьому місці командного залі-
ку. За 5 попередніх Паралімпіад, 
починаючи з дебютної в Атланті в 
1996-му році, Україна загалом ви-
борола 257 нагород. В Бразилії – 
одразу 117: 41 золоту, 37 срібних і 
39 бронзових!

Обійти нашу команду зуміли 
тільки Китай (239 медалей) та 
Велика Британія (147). Позаду 
опинилися потужні збірні Італії, 
Бразилії, Нідерландів, Німеччини, 
Австралії і США. Саме з американ-
цями ми до останнього боролися 
за третє місце і в підсумку випере-
дили конкурентів на одне-єдине, 
але надзвичайно вагоме, золото.

Окрім нагород, на рахунку укра-
їнських спортсменів ще й маса ре-
кордів: 22 світових, 32 паралімпій-
ських і 55 європейських. Їхні медалі 
не менш вартісні, якщо не більше, 
ніж олімпійські.

Якщо успіхи українців у плаванні 
та легкій атлетиці – історія тради-
ційна, то у фехтуванні на візках ми 
вибороли свою першу золоту ме-
даль за 12 років – паралімпійським 
чемпіоном у фехтуванні на шаблях 
став львів’янин Андрій Демчук.

Нині йому 28. Фехтуванням на 
візках він почав займатися у 19. 
Тоді хлопцю, який не міг уявити 
життя без спорту, активно за-
ймався футболом і волейболом, 
довелося ампутувати ногу нижче 
коліна. Каже, разом з нею – і про-
блему.

У львівському відділенні «Інвас-
порту» Андрієві, з його нозологією, 
запропонували 2 види спорту на 
вибір: стрільбу з лука та фехтуван-
ня. Зваживши на власну емоцій-
ність, азартність і навіть певну ви-
буховість характеру, Андрій обрав 
шаблю.

Окрім спорту, фехтувальник по-
стійно вдосконалюється в плані 
освіти. Має два дипломи: тренера 
з фехтування з інфізу та «айтішни-
ка» з Львівської політехніки, де нині 
сам викладає комп’ютерні науки.

Андрій Демчук після своєї пе-
ремоги став знаменитим на всю 
Україну – коли, коментуючи фінал, 
перед очима всього світу присвя-
тив перемогу воїнам АТО. Патрі-
отичне відео-звернення облетіло 
усі провідні українські ЗМІ й стало 
справжнім трендом соцмереж.

«Ці хлопці, – каже Андрій, – по-
справжньому надихають. Осо-
бисто я дуже шкодую, що не можу 
допомогти армії, навіть соромно, 

що не можу підтримати хлопців по-
іншому. А без них було б набагато 
важче, взагалі невідомо, що було 
б з Україною. Я дякую усім нашим 
воїнам, які боронять країну від ро-
сійського окупанта. Дуже важливо, 
щоб була відповідальність влади й 
військового начальства за тих лю-
дей, які там є. Сподіваюся, вони 
повертатимуться додому здорови-
ми і в щасливі сім’ї».

На самого Андрія вдома чекає 
велика група підтримки – батьки, 
бабуся з дідусем, брат із сестрою та 
дружина Ореста.

«Завжди дивуюся, – зізнається 
Андрій, – як вона відпускає мене 
на міжнародні змагання. Адже біль-
шість часу я не буваю вдома. Втім, 
саме завдяки підтримці своєї роди-
ни мені вдається досягати резуль-
тату, перемагати».

Перемагали, каже чемпіон Ріо на 
100-метрівці брасом серед спортс-
менів з вадами зору Олексій Феди-
на, заради воїнів АТО, заради всьо-
го українського народу: «Наші люди 
дуже втомилися, адже навколо них 
– дуже багато негативу, нестабіль-

ності. І такий позитив, гарні емоції 
їм вкрай необхідні, бо піднімають 
бойовий дух».

Для 28-річного Олексія Федини 
бразильське золото стало п’ятим у 
кар’єрі (він був також триразовим 
чемпіоном Пекіну й чемпіоном Лон-
дону).

Загалом же в олімпійському ба-
сейні українці вибороли аж 37 на-
город.

Одразу 8 з них – на рахунку 
22-річного Євгена Богодайка. Пе-
ред поїздкою до Ріо полтавський 
спортсмен ставив собі амбітну 
мету: щонайменше повторити успіх 
Лондона, коли дебютуючи на Па-
ралімпіаді, він узяв два золота і два 
срібла.

Насправді ж планку вдалося під-
няти: вийшло «вісім з восьми» – 8 
медалей у 8 дисциплінах, в яких Єв-
ген брав участь: 3 золоті, 3 срібні й 
2 бронзові.

«Це межа мрій, я й близько не 
розраховував на такий результат. 
Адже рівень суперників на Іграх – 
надзвичайно високий», – розпові-
дає Євген.

Богодайкові – 22 роки. Рівно по-
ловину свого життя він займається 
плаванням. Прийшов до басейну й 
присвятив себе спорту, попри те, 
що народився без руки. Вже після 
першого тренування Женя заявив: 
«Тільки плавання, і нічого, крім пла-
вання!»

Сьогодні, усвідомлюючи, що 
спортивне життя – швидкоплинне, 
здобуває й «громадянську» про-
фесію: навчається в Полтавській 
аграрній академії на технолога з пе-
реробки продуктів.

Вдома на нього чекає ціла група 
підтримки: батьки, кохана дівчина, 
друзі. Євген знає, що без них не 
було б успіхів і медалей: «Заради 
моїх перемог працювала велика 
команда. Дякую всім за допомогу. 
І окремо – низький уклін нашим ге-
роям, воїнам АТО».

Ще один представник секції 
плавання Полтавського обласного 
центру «Інваспорт», який вразив 
Бразилію і весь світ, – Дмитро Вино-
градець. На XV літній Паралімпіаді 
в його активі 1 золота, 3 срібні та 1 
бронзова нагороди.

Хоч і був уже чемпіоном Пекіна 
і медалістом Лондона, цього разу 
на такий успіх, каже, не сподівався: 
«Жодна медаль не дається легко. 
За нею стоїть праця багатьох лю-
дей – і самого спортсмена, і його 
родини, і тренера, який буквально 
«носиться» з підопічним від початку 
й до кінця».

У спорт Дмитро Виноградець 
потрапив через нещасний випадок. 
У 2002-му році він зазнав важкої 
травми – зламав шийний хребець. 
Через рік почав плавати.

«Починалося все, – пригадує, – з 
призначення лікаря, як реабілітація. 
Вже потім «затягнуло». Взагалі ж 
плавання – чудова реабілітація для 
всіх людей: і з травмою, і без трав-
ми. В мене плавання переросло в 
роботу і професію, яка ще й прино-
сить задоволення».

До свого тридцятиріччя Дмитро 
встиг опанувати два фахи – інже-
нер-механік і фахівець з обліку та 
аудиту. Про що мріє паралімпій-
ський чемпіон? «Про відпустку, – 
сміється Виноградець. – Звісно, як 
і всі сьогодні, про мир в Україні, про 
здоров’я для рідних, про усмішки 
свого сина. Йому зараз 3 роки, але 
він все розуміє, стежить за виступа-
ми тата. Знає, що батько поїхав до 
Ріо на змагання, а не до папуг».

В ніч проти четверга, 22-го ве-
ресня, більшість наших чемпіонів і 
призерів Паралімпіади повернула-
ся до України у складі першої групи. 
Для зустрічі їх на летовищі «Борис-
піль» було виділено цілий окремий 
термінал F.

А до того часу, повідомили в Мі-
ністерстві молоді та спорту, їм на 
картки вже було перераховано по-
вну суму державної винагороди: 18 
тисяч доларів з бронзу, 26 тисяч – за 
срібло, 40 тисяч – за золото. Зага-
лом – 3 мільйони 304 тисячі доларів 
в національній валюті за курсом НБУ 
на день зарахування коштів.

Вони могли б отримати втричі 
більше, як отримують за свої медалі 
здорові спортсмени. Зрівняти при-
зові фонди обіцяють до наступної 
Паралімпіади в Токіо  2020 року.

роксана Касумова
«Українська правда»  

ПЕРЕМОГИ – ВОЇНАМ АТО
XV літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро стали найбільш успішними в історії збірної України

Паралімпійська збірна України з тріумфом повернулася додому, завоювавши в командному заліку в Ріо третє місце

Євгена Богодайка не даремно називають ук-
раїнським Фелпсом – в олімпійському басейні 
в Ріо він виборов 8 медалей, 3 з яких золоті

Чемпіоном у фехтуванні на шаблях на Паралімпіаді в Ріо-де-
Жанейро став львів’янин Андрій Демчук
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ДІЄ-СЛОВО

На відкритті 23-го Форуму ви-
давців, який відбувся минулого 

тижня у Львові, Оксана Забужко 
сказала, що за історією цієї щоріч-
ної книжкової події можна писати 
історію українського книжкового 
ринку. Письменниця пригадала, як 
у перші роки цей ринок поміщався 
у невелику кількість коробок, які ту-
ди-сюди носили люди у футболках 
із логотипом Форуму.

Справді, усі ці 23 роки (Форум 
майже ровесник української не-
залежності) він давав можливість 
українським видавцям реалізувати 
чи принаймні показати українсько-
му книголюбові свою продукцію. В 
умовах відсутності місць для роз-
повсюдження це справді було єди-
не місце, де читачі могли придбати 
українські книжки. Чи змінилася 
місія Форуму сьогодні? Якщо так, 
то наскільки змінилися методи ді-
яльності?

Тема цьогорічного Форуму 
дещо тавтологічно, але концеп-
туально сформульована як «Межі 
кордонів». Багато заходів зосе-
реджувались на тому, щоб пока-
зати можливості виходу за межі 
самих себе, потреби дивитися 
ширше – були цикли розмов про 
досвід писань про інші країни й 
культури, про мандри, про неупе-
реджене, без стереотипів, сприй-
няття Іншого – чи в національному, 
чи релігійному, чи расовому, чи у 
значенні неповносправності, чи у 
будь-якому іншому значенні. Утім, 
на відкритті пролунало також, що 
за межі виходити варто, але кордо-
ни – це те, що варто поважати. Для 
українців питання поваги до кор-
донів ось уже два роки як не можна 
більш актуальне й болісне.

Мені ж цікаво, як український 
книжковий ринок потроху вихо-
дить за межі, в яких він поміщався 
раніше, і як йому перестає відпові-
дати пропозиція Форуму видавців.

Фестивальна частина Форуму 
видавців на сьогодні вельми роз-
галужена, і в її межах можна знайти 
заходи – презентації, автограф-
сесії, дискусії, лекції, читання, пер-
форманси тощо-тощо – на будь-
які смаки й інтереси. Цьогоріч 
розмови на надзвичайно важливі 
актуальні теми пропонували кіль-
ка тематичних майданчиків, як-от 
«Історія», «Мандри», «Література 
проти агресії», «Наука й техноло-
гії», «Художній репортаж», «Крим» 
та інші. У 2016-му на Форум варто 
було приїхати принаймні заради 
того, щоб послухати видатного 
литовського письменника й пра-
возахисника Томаса Венцлову, од-
ного з чільних австрійських авто-
рів Карла-Маркуса Ґауса, одного 
з майстрів знаного у всьому світі 
польського репортажу Вітольда 
Шабловського, російську журна-
лістку, активну популяризаторку 
науки Асю Казанцеву, відомого 
французького письменника Фре-
деріка Беґбедера, письменників 
із країн Африки – Зукісву Уоннер  
із ПАР, Аля Аґамі родом з Уганди, 

який живе в Данії, – тут названо 
лише крихітний відсоток закор-
донних інтелектуалів, не кажучи 
про українських авторів, перекла-
дачів, літературознавців, які брали 
участь у Форумі і яких вартувало 
почути, – багато з них у масштабах 
мислення й професійності не по-
ступаються видатним закордон-
ним колегам.

І при цьому всьому, чесно ка-
жучи, гігантоманія Форуму не-
приємно вражала. Годі зрозуміти, 
чому досі не введено обмежень 
на кількість заходів, як ці обмежен-
ня вводить, наприклад, київський 
Книжковий Арсенал, обираючи 
із запропонованого видавцями й 
іншими культурними інституціями 
тільки найбільш якісне. На один 
і той самий час у різних місцях 
Львова може відбуватись тридцять 
заходів – спробуй обери, на що 
піти! (як показує досвід, у такому 
разі не йдеш на жоден). Щороку 
літературний фестиваль Форуму 
з’їдає сам себе: логіка видавців 
полягає в тому, що, оскільки захо-
дів дуже багато, то саме їхній по-
трібно провести кілька разів у різ-
ний час у різних місцях – мовляв, 
охочі матимуть так більше шансів 
потрапити на імпрезу. Але таким 
чином ефір стає наповнений куди 
далі щільніше! Не кажучи вже про 
те, що з погляду логістики зорга-
нізувати все це якісно – завдання з 
нереальних, недаремно на Форумі 
щороку (й цього – так само) безліч 
накладок, малопристосованих для 
літературних заходів місць тощо. 
Якщо раніше Форум погоджувався 

на все запропоноване будь-ким, 
керуючись тезою, що український 
ринок – і книжки, і заходи – такий 
дрібний, що відкидати не можна ні-
чого, то нині вже варто перебирати 
й сміливо відмовлятись від неякіс-
ного.

Зазвичай у країнах із розви-
неним книжковим ринком такого 
роду імпрези слугують також для 
проведення бізнес-переговорів на 
кшталт домовленостей про умови 
реалізації книжок або про купівлю 
прав на переклад чи, скажімо, на-
віть пропозицій праці – адже в один 
і той самий час в одному місці зби-
раються чи не всі учасники книжко-
вого ринку певної країни. В умовах 
же Форуму все це дуже незручно, 
оскільки більшість видавців, пись-
менників, перекладачів, літерату-
рознавців – забігані на заходах і, 
попри те, що цей час для більшості 
минає дуже цікаво й зазвичай ве-
село, всі тільки й мріють що про 
понеділок після Форуму й важливі 
розмови відкладають на наступні 
тижні, але після Форуму якісні до-
мовленості вже навряд чи вдадуть-
ся, оскільки автори, видавці, літа-
генти – як закордонні, так і з різних 
українських міст – роз’їдуться, а у 
Львові вони могли навіть не мати 
часу перетнутись і обмінятись кон-
тактами й побажаннями.

Щодо ярмаркової частини і кни-
жок як таких, то організатори від-
значають, що покупців було менше 
– оцінюють за меншими, ніж торік, 
виручками. Дехто припускає, що 
в українських книголюбів потон-
шали гаманці, тому продажів мен-

ше. Певні видавці визнають: якщо 
цьогоріч вони не мають у своєму 
арсеналі новинок або присутності 
відомих авторів коло їхніх стендів 
(наприклад, з автограф-сесіями), 
то годі сподіватись на ажіотаж 
саме коло книжок цих видавців. 
Щодо зменшення кількості покуп-
ців на цьогорічному ярмарку, то, 
думаю, можна орієнтуватись на 
приблизну цифру 10 % – настільки 
менше їх було в Палаці мистецтв 
цього року, ніж минулого (цифра 
озвучена керівником одного з ви-
давництв, чия кількість новинок у 
вересні 2016-го відповідала кіль-
кості новинок у цьому ж місяці то-
рік, а отже, можна порівнювати). 

Утім, я майже впевнена, що 
менша кількість відвідувачів Пала-
цу мистецтв – не через інфляцію і 
не через зменшення інтересу до 
книжок чи до культури загалом. А 
через те, що потенційні читачі рік 
у рік дедалі краще розуміють, що 
Форум є далеко не єдиним місцем, 
де можна купити книжки. Дехто зі-
знається у Facebook, що поїхав зі 
Львова без жодної книжки, бо пла-
нує купити їх у книгарні «Є» свого 
міста. Раніше на Форум справді 
приїжджали покупці з різних міст 
України, знаючи, що поза львів-
ським ярмарком не зможуть від-
шукати цікавих їм видань, а тепер, 
порахувавши витрати на дорогу, 
розуміють, що їхати на Форум – це 
собі дорожче, дешевше – замови-
ти книжки через інтернет чи піти 
до книгарні, де без штовханини, у 
спокої й тиші можна буде погорта-
ти новинки. Крім того, багато хто 
розуміє, що видавці на Форумі не 
ставлять найнижчих можливих цін 
– вони тут цілком ринкові, майже 
як у книгарнях, у декого навіть до-
рожче.

Вже неодноразово йшлося про 
те, що Палац мистецтв – це дуже 
кепсько пристосоване до про-
ведення виставок місце – Львову 
вкрай бракує виставкового центру, 
і якщо мерія міста дбає про його 
імідж, то виставкова зала – це один 
із його чільних складників – для імі-
джу, який із часом має тенденцію 
переходити у прибуток, вигідніше 
збудувати виставковий центр, ніж 
готель, хоч останній дає прибуток 
значно швидше. В умовах Палацу 
мистецтв усе виглядає не як ри-
нок, а як базар у часи дев’яностих, 
а якщо ще взяти до уваги, що до 
Палацу мистецтв у час Форуму 
пускають через боковий вхід, по 

якому йдеш наче крізь катакомби, 
не маючи змоги зайти на перший 
поверх інакше, ніж через третій 
(я не жартую – хто був на Форумі, 
зрозуміє, про що йдеться), то стає 
зрозуміло, чому потенційні закор-
донні контрагенти не поспішають 
тут дивитись на українські видан-
ня.

Від першого Форуму минуло 
23 роки, й мало хто з українських 
видавців чи письменників наважу-
ється якогось року його оминути. 
Правилом доброго тону щодо ве-
ресневої книжкової події у Львові 
є дві парадоксальні речі: з одного 
боку, Форум прийнято критикува-
ти за організацію, з іншого – попри 
все, готувати новинки саме до ньо-
го, бажати презентувати їх саме 
на ньому, говорити всім, який він 
прекрасний і як багато чудових лю-
дей вдалося побачити за той час. 
Форум справді дуже цінний, дуже 
цікавий, навіть попри недоліки в 
організації. На ньому справді дуже 
висока концентрація тих, від кого 
залежить ментальне – а від цього 
й фізичне – майбутнє України та 
Європи. Форум, напевно, не має 
загаснути, навіть хоча б завдяки 
тому (слід віддати належне), що всі 
ці 23 роки він таки розвивається, 
на ньому з’являється щось нове, 
актуальне саме в цей час.

Але книжковий ринок уже – 
слава Богу! – не поміщається на 
Форумі видавців, це вже не кілька-
надцять коробок книжок, як двад-
цять років тому, він уже не може 
задовільнитись місцем у Палаці 
мистецтв, технічною якістю нада-
них для заходів приміщень… Пев-
на частина українських видавців 
за останнє двадцятиліття у забез-
печенні якості – і самих книжок, і їх 
популяризації – дуже виросла, інші 
ж лишились у кращому разі на рів-
ні, скажімо, початку 2000-х. Форум 
у плані технічної організації орі-
єнтується на середняка, приймає 
всіх, тоді як слід було б орієнтува-
тись  на найкращих, таким чином 
встановлюючи планку, виховуючи 
професійність. Ярмарок варто пе-
реносити і/або робити акцент на 
дуже якісно організованій фести-
вальній частині. Львівський Форум 
видавців намагається крокувати в 
ногу зі змінами в країні і його май-
бутнє залежить від того, чи кроку-
ватиме він у ногу з розростанням 
(і кількісно, і якісно) українського 
книжкового ринку.

Анастасія Левкова

ВИХОДЯЧИ ЗА МЕЖІ
У Львові відбувся 23-й Форум видавців

ТОП-10 НАЙКРАЩИХ КНИГ ФОРУМУ
1. «Франко від А до Я». Абетка-енциклопедія про Івана Франка 

для дітей (Видавництво Старого Лева, Романа Романишин, Андрій 
Лесів, Богдан та Наталі Тихолози).

2. Павло Ґранкін, Христина Харчук. Комплект з 2-х книг з картами 
«Каналізація міста Львова від початку XV ст. до 1939 р.» та «Водогін 
міста Львова від початку XV ст. до 1939 р.». 

3. Ярина Винницька. «Скриня. Речі сили». Видавництво Старого 
Лева. Арт-бук «Скриня».

4.  Ренс Бод. «Забуті науки». Видавництво Жупанського.
5.  Луцій Анней Сенека. «Діалоги» в перекладі Андрія Содомори. 

Апріорі.
6. Франсуаза Барб-Ґалль. «Як розмовляти з дітьми про мистецтво 

ХХ століття» Видавництво Старого Лева.
7. Ukraine. The best. Атлант ЮЕмСI, організатор Сultprostir.ua.
8. Грицько Чубай. «Марія» Коло.
9. Олександра та Даніель Мізелінські. «Під землею. Під водою». 

Видавництво Старого Лева.
10. Оксана Гудзяк (автор ідеї). «Переслідувані за правду». 

Видавництво УКУ.

 Форум видавців у Львові потребує нового місця й кращої організації
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СВОбОДА СЛОВА ТА СОВІСТІ, СВОбОДА ВІД СТРАХУ ТА ЗЛИДНІВ
15 жовтня  в Українському Культурному Центрі у Виппані (штат Нью-Джерзі) відбудуться урочистості з нагоди 70– ліття заснування Організації 

оборони чотирьох свобад України (ООЧСУ), 75– ліття проголошення Акту 30-го червня1941-го року та 25-ї річниці Незалежності України

Назва й ідеологія Організації 
Оборони Чотирьох Свобід 

України (ООЧСУ) –  базовані на 
основі Декларації Президента 
США Ф. Д. Рузвельта, яка лягла в 
основу 

Атлантійської Хартії як чотири 
свободи, що відзеркалюють голо-
вні принципи американської де-
мократії: свобода слова, свобода 
совісті, свобода від страху та  сво-
бода від злиднів. Ці чотири великі 
принципи дають можливість кож-
ній нації вести боротьбу за своє 
визволення, як в політичному, так і 
в культурному та  соціальному від-
ношенні.

ООЧСУ розпочала своє існуван-
ня 27 жовтня 1946 року. Тоді то на 
нараді  представників різних укра-
їнських установ у Нью Йорку, гурт 
ідейних  американських українців, 
під проводом інж. Евгена Ляховича, 
дав почин для  активізації організо-
ваної дії американських українців 
в аспекті наближення засад  ви-
звольного руху в Україні, пропаґу-
вання правд визвольної боротьби 
українського  народу та несення їй 
усестороннньої допомоги. Сьогод-
ні діяльність організації не обмеж-
ується виключно політичною, а й 
включає в себе культурну, просвіт-

ницьку,  спортивну та багато інших 
сфер діяльності. 

Ранок 15 жовтня розпочнеть-
ся брифінгом для засобів масової 
інформації, який організовують 
Центр національного відродження, 
громадська мережа «Вільні  люди», 
обєднання «Українська справа», 
Науково-дослідний інститут  укра-
їнознавства, недержавний ана-
літичний центр «Українські сту-
дії стратегічних  досліджень», за 
сприяння Інституту національної 
пам’яті. 

Центральне місце в урочистос-
тях відведено конференції «Від 
деколонізації до деокупації», в ході 
якої основні дискусії розгорнуть-
ся довколо тем «Деколонізація:  
аспекти і напрямки» та «Деокупа-
ція: політика, економіка, культу-
ра». Планується, що в ній взьмуть 
участь експерти з депутатської 
групи «Наступ» – Олег Медуниця,  
Андрій Левус, Сергій Висоцький, 
Микола Княжицький та члени  орга-
нізації  «Вільні люди» Сергій Кузан, 
Одеської самооборони – Дмитро 
Гуменюк і один із перших кіборгів 
Андрій Шараскін. 

Відбудеться також святковий 
бенкет, який включає мистецьку 
програму, де  виступатимуть  опер-

ний співак Стефан Шкафаров-
ський, який неодноразово  висту-
пав на сцені  Метрополітен-опера, 
художній керівник і соліст групи 
«Мандри» Сергій Фоменко «Фома», 
молоді сумівці й відомі в нашій гро-
маді талановиті  виконавці Максим 
Лозинський і Ксеня Качурак. 

Завершальним розважальним 
акордом святкувань стане забава 
під звуки оркестру  «Anna-Maria 
Entertainment».

 Вступ на бенкет та забаву – 
$ 75. Замовити квитки й отри-
мати детальнішу   інформацію 
можна в  Наталки Качурак  за 
телефоном: (212) 505-0767 та 
Юрія  Симчика – (908) 377-
7797.

Головні організатори уро-
чистостей: Організація Оборони 
Чотирьох Свобід України  (ООЧСУ), 
Об’єднання жінок Оборони Чо-
троьх Свобід України (ОЖОЧСУ), 
Спілка української молоді (СУМ), 
Фундація «Воля», газета «Націо-
нальна трибуна», 

Товариство української 
студіюючої молоді імені М. 
Міхновського, Український  

Конгресовий Комітет 
Америки
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У ГРОМАДІ

Перша група зі 100 дітей 
прибула з Новоайдарсько-

го району Луганської області 
із населених пунктів, які по-
стійно обстрілюються: Щастя, 
Трьохізбенка, Кримське та ін. У 
розмові з дітьми й керівниками 
груп виявилося, що їх заляку-
вали: «Куди везете дітей?  На-
зад привезете їх у домовинах 
і це в кращому разі, а, може, 
бандерівці їх вкрадуть на орга-
ни і ви дітей ніколи не побачи-
те?»

Але в Карпатах перед луган-
цями відкрився зовсім інший 
світ – світ добра, турботи й лю-
бові. Діти їздили на екскурсії 
до Львова, Івано-Франківська, 
мандрували горами, ходили 
молитись до греко-католицької 
церкви, слухали розповіді про 
українську історію з уст ветера-
нів визвольних змагань. А Київ 
зустрічав їх цікавими туристич-
ними турами до Михайлівсько-
го та Володимирського собо-
рів, Києво-Печерської лаври, 
Андріївського узвозу, зоопарку. 
Школярі не тільки зміцніли фі-
зично, вони стали ще більш пе-

реконані, що Україна – це їхня 
земля і її потрібно захищати, 
любити, боронити. 

Друга група – 100 дітей з 
Ясинуватського району й Ав-
діївки Донецької області – ви-
кликали велике співчуття, сум і 
розпач своїми розповідями про 
життя в зоні бойових дій. Одна з 
керівників групи з Авдіївки роз-
повіла, як її родина жила на 5-му 
поверсі 5-поверхового будинку 

й снаряд пробив стелю. Сім’я 
вижила, але її  8-річний син 
після того не може спати й по-
стійно вночі голосно плаче. Ще 
один хлопчик з Авдіївки поховав 
маму. Ввечері почався обстріл, 
він вийшов з кімнати на кухню, 
щоб принести мамі води, в цей 
час снаряд влучив в будинок 
і мама загинула рід руїнами. 
Перед його очима й досі сто-
їть та страшна картина. Але, як 

пишуть у своїх листах вдячності 
керівники тих груп, які відпочи-
вали в Карпатах, «чудова при-
рода Прикарпатського краю, 
якісне харчування, різноманітні 
виховні заходи, турбота добрих 
і милосердних людей створили 
для дітей з Маріуполя, Авдіївки, 
Ясинуватої можливість бодай 
на деякий час забути про війну 
й знову повірити в те, що треба 
жити далі. 

Ще один оздоровчо-відпо-
чинковий табір з допомогою 
ЗУАДКу було організовано для 
дітей воїнів АТО з Херсонщи-
ни. «Задоволені відпочинком у 
таборі ім.Ю.Гагаріна в Скадов-
ську херсонські діти поверну-
лись додому з новими друзями 
та враженнями. Висловлюємо 
велику подяку ЗУАДКу за ор-
ганізацію й матеріальну під-
тримк», – написала від імені 
батьків Олена Назарчук з Хер-
сону. Діти, в свою чергу, подя-
кували благодійникам – вони 
передали представнику ЗУАДК 
Богдану Радилецькому прапор 
України, на якому обмалюва-
ли свої долоньки та залишили 
свої підписи. Цей прапор Укра-
їни отримає українська діаспо-
ра у США. 

Дорогі жертводавці! Завдя-
ки вашим пожертвам кілька 
сотень дітей з Луганщини, До-
неччини та Херсонщини відчу-
ли турботу, побачили красу й 
велич Карпат, повезли із собою 
неповторні враження з Києва, 
переконались у любові й до-
брозичливості до них жителів 
Західної України. І найголовні-
ше – вони переконалися, що 
нема нічого прекраснішого, як 
життя в мирній Україні. При-
йміть щирі слова глибокої вдяч-
ності й низький уклін від імені 
управи ЗУАДКу й батьків цих 
дітей в Україні.

Прес-служба  
ЗУАДКу

Філадельфія

КОЛІР НАДІЇ – СІРИЙ

УКРАЇНА БУЛА, Є Й БУДЕ!

 17 вересня в Прінстон-
ському клубі Нью-Йорка від-
бувся міжнародний симпо-
зіум, присвячений 25-й річниці 
Незалежності України.

Ювілейна дата зібрала ра-
зом  науковців, політиків, 

громадських діячів, серед яких 
колишній держсекретар США 
Маделин Олбрайт, колишній 
міністр національної безпеки 

США Том Рідж, колишній мі-
ністр закордонних справ Укра-
їни, а сьогодні народний депу-
тат України Борис Тарасюк, 
відомі історики Юрій Шаповал 
та Володимир В’ятрович, го-
лова Українського інституту 
національної пам’яті, почес-
ний голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу Мус-
тафа Джемілєв та ін.

Учасники симпозіуму обго-
ворили низку актуальних укра-
їнських проблем в історичній 

проекції на минуле й у контек-
сті сучасної геополітичної си-
туації на планеті та обмінялися 
думками. З яскравою аналі-
тичною промовою виступила 
на симпозіумі Маделин Олб-
райт, завершивши її оптиміс-
тичним: «Україна була, Україна 
є, Україна буде!» 

Учасники та гості також пе-
реглянули уривок з докумен-
тального фільму «Breaking 
Point: The War for Democracy 
in Ukraine» (режисер – тричі 

лауреат премії «Оскар»  Марк 
Гарріс,  продюсер – Петро 
Борисів, який тривалий час 
очолював асоціацію україн-
ців, які працюють в Голівуді, 
«Тризуб»). По закінченні від-
бувся святковий бенкет з 
мистецькою програмою,  яку 
представив хор «Думка» під 
диригуванням Василя Гре-
чинського.

До успішного проведення 
симпозіуму, головним ініціа-
тором і організатором якого 

виступив Центр американ-
сько-українських відносин 
у Нью-Йорку, очолюваний 
проф.Володимиром Зариць-
ким, прилучилися низка укра-
їнських наукових, освітніх, 
культурницьких громадських 
організацій. Таке авторитет-
не зібрання стало можливим 
завдяки фінансовій підтримці 
кредитівок «Самопоміч» (Нью-
Йорк), СУМА (Йонкерс), NOVA 
(Нью-Джерзі).

Вл. інф.

Учасники симпозіуму вітають почесну гостю Маделин Олбрайт У президії симпозіуму

Завдяки старанням Злу-
ченого українсько-амери кан-
ського допомогового комітету 
(ЗУАДК) в таборі «Опілля», 
що неподалік міста Рогатина 
на Івано-Франківщині, відпо-
чивало 200 дітей із «сірої зони» 
– зони бойових дій АТО. 

Діти  із «сірої зони» АТО провели літні канікули, організовані з допомогою милосердних українців США, в 
Києві, Скадовську та Карпатах
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АМЕРИКА: ІСТОРІЯ В ОСОБАХ

тетяна Маккой,
позаштатний кореспондент 

«Нової газети»

Ось і вступила в свої права 
осінь, розвішала яблука на 

гіллі, обсипала росою ще сма-
рагдові трави... Опоетизована 
ліриками й художниками, ця 
пора ще й радує нас щедрими 
(і дешевими!) дарами матінки-
природи. На осінньому базарі 
мого дитинства в Україні яблу-
ка самі котилися під ноги... 

Хто ж стоїть біля витоків ле-
генди, ім‘я якій «американське 
яблуко«? Кому повинні ми за-
вдячувати, ласуючи ним від 
осені до осені? Чиє ім‘я стоїть 
за напівзабутими рецептами 
хмільного яблучного сидру 
(hard cider), який став конкуру-
вати з пивом у Штатах зовсім 
недавно?  

Був такий чоловік в Амери-
ці, що сходив її землю боси-
ми ногами – від Масачусетса, 
де народився в 1774 році, до 
могутньої ріки Місісіпі. Одні 
вважали його диваком, інші – 
праведником. Звали чоловіка 
Джоном (Джонатаном) Чапме-
ном і носив він за душею лю-
бов до всього живого – комах, 
пташок, звірів, дерев і тих сіро-
мах-переселенців, яким на зорі 
ХІХ століття жилось серед без-
країх прерій Мідвесту ой як не-
солодко. Щось було закладено 
в ту душу батьком-матір‘ю, а 
щось – Сведенборзькою течі-
єю в християнстві, яка пропо-
відувала особливу покору Бо-
жим заповідям і якій він віддано 
служив до кінця своїх днів. А ще 
цей чоловік з дитинства всотав 
нехитру індіанську науку любо-
ві до дикої природи. Босий, в 
кобеняку з мішковини і часто з 
олов‘яним казанком на голо-
ві, за плечима – шкіряна торба 
з яблучним насінням, на вус-
тах замість вітання «добрі вісті 
прямо з небес» – таким його 
пам‘ятали, таким він кочував 
від покоління до покоління в 
сімейних переказах. Доки пу-
блікація Вільяма Д‘арсі Гейлі в 
Harper’s Magazine (1871 р.) не 
винесла напівправду-напівле-
генду на гребінь національного 
інтересу. 

Відтоді стільки було на-
писано про Джонні Яблуне-
ве Насіння (інакше, як Johnny 
Appleseed, його не називали), 
що важко тепер відрізнити 
правду від вигадки. Казанка, 
може, й не носив на голові, але, 

готуючи в ньому вечерю, ви-
молював у неба прощення за 
обпалених над вогнищем ко-
марів. Скуповував у поселенців 
хворих та занедбаних  коней і 
лікував їх, підгодовував, щоб 
потім випустити на волю. Коли 
щастило під заморозки роз-
житися в когось на пару зачов-
ганих чобіт, то недовго й носив 
їх – віддавав нужденнішим; сам 
же продовжував свої мандри 
босоніж (у деяких джерелах 
йдеться про звичку взуватися 
інколи тільки в один черевик 
або чобіт) лісами та  преріями, 
що аж кишіли зміями. Багатьох 
рятував від нальотів індіанів, 
які прислужувались британцям 
під час війни 1812-1815 років. 
Яким саме чином? Приносив 
недобрі вісті людям і сам же до-
бровільно напрошувався у гін-
ці, щоб дістатися до найближ-
чого армійського форту по 
допомогу. Поблизу Менсфілда 
в Огайо під час такої сутички 
загинули й мирно настроєні до 
«білої людини» індіани – зали-
шається тільки уявити, що від-
чував тієї миті чоловік, який «і 
мухи не зобидить». Допомагав 
людям, з якими зводила доля, і 

грішми… Здавалося б, де було 
взятися тим грошам у нього? В 
морози ходив босоніж, ночував 
як не під шатром дерева, так у 
чужій стодолі, харчувався чим 
Бог пошле (в основному куку-
рудзяною мамалигою, горіха-
ми та дикими ягодами з лісу)...

Однак, перш за все, Джон 
Чапмен був бізнесменом. Під-
приємливим, заглядаючим 
наперед ділком своєї епохи, а 
не романтично-рожевим ди-
ваком з діснеєвських мульти-
ків, що роздавав направо й 
наліво яблуневі сіянці. Згідно 
з найдавнішим документом, 
що зберігся (а це лист з Англії, 
датований 14 червня 1817 р.), 
він згадується сведенборжця-
ми як їхній місіонер в Америці 

й садівник. Садівництво, зо-
крема яблуневе, він вивчив ще 
в юності – у добре знаному тоді 
господарстві Нової Англії Mr. 
Crawford Farm. 

Ні, яблук він не «придумав» 
для Америки – їх завезли на 
узбережжя Атлантики ще в 
1623-му. На той час, коли ма-
лого Джона колихали в колис-
ці, фрукт, що призвів колись 
до античної Троянської війни, 
настільки мирно вжився в аме-
риканську дійсність, що apple 
butter (уварене яблучне пюре 
зі спеціями) та apple pie (яблуч-
ний пиріг) були на кожному сто-
лі, а hard cider (хмільний сидр) 
служив за колоніального режи-
му своєрідною валютою. Коли 
ж майбутній садівник підріс і 

став цікавитись довкіллям, сус-
пільство вже було готове до по-
ширення цивілізації з обжитого 
узбережжя Атлантики і далі, за 
Апалачі. Отож, глибоко релігій-
ному Джону Чапмену здалося, 
що було б і зовсім гуманно, 
щоб яблуко з біблійного раю 
переселилося в те «пекло», 
яким був тоді некультивова-
ний, ворожий «білій людині» 
Мідвест (тоді, в 1800-х, це була 
Northwest Territory). Щоб яблу-
ко не просто родило на гіллі, а 
було скуштоване (надкушене!) 
людиною, яка відкрила ці бла-
гословенні землі не тільки для 
себе та своєї сім‘ї, а, по суті, 
для всього світу. А для цього 
потрібно, щоб садок чи хоча б 
пара яблунь росли на кожному 

клаптику землі, відвойованому 
в дикої природи. 

Ось як ця ідея набувала зем-
ного тяжіння – не за Ньютоном, 
а за ним, мрійником і практи-
ком Джонні Яблуневе Насіння. 
Коли він ще саджав сади на за-
ході Пенсильванії (на території 
нинішніх графств Venango та 
Warren,1797-1804), Америка 
Томаса Джеферсона виношу-
вала й реалізовувала ідею екс-
пансії за рахунок Луїзіанської 
території, викупленої в 1803 
році в наполеонівської Франції. 
Вже з 1792 року Огайо-терито-
рія стала виманювати людей з 
обжитого узбережжя Атланти-
ки, наділяючи по сто акрів (40,5 
га) на родину. Але ставилася 
одна умова: протягом трьох 

JOHNNY APPLESEED
Популярний імідж із Saturday Evening Post, що демонструється в музеї «Джонні Яблуневе Насіння» в м. 
Урбани (штат Огайо). Фото AP 

Меморіальна дошка в м. Фран-
кліні (штат Пенсильванія), яка за-
свідчує, що саме тут Дж. Чапмен 
почав саджати свої перші яблуні

Родина Річарда і Філліс Алжео з міста Саванна (штат Огайо) під шатром яблуні, яку було посаджено руками 
Дж. Чапмена в 1837 році
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років сім‘я повинна посадити 
не менше півсотні яблунь і два 
десятки персикових дерев. 
Отож, метикуватий Джонні 
швидко збагнув, що він може 
поєднати в своїх мандрах поза 
Апалачією дві важливі для ньо-
го речі – садівництво й утілення 
в конкретні справи Божих запо-
відей.

Почав з того, що спустив 
вниз по течії ріки Огайо кіль-
кадесят бушлів насіння з-під 
сидрових пресів Пенсильванії. 
Щоб виростити сіянці, вибирав 
місця, на яких, більш усього, 
поселяться потенційні ферме-
ри: вздовж річок та струмків, 
на лісових галявинах, узбіччях 
утоптаних індіанами та по-
одинокими переселенцями 
шляхів. Перша жменя насіння 
з його шкіряної торби ляже в 
землю графства Licking та те-
риторії неподалік нинішнього 
міста Steubenville (графство 
Jefferson), де народиться че-
рез століття зірка американ-
ської поп-культури Дін Мартін. 
А поки що тут гуляли сокира й 
лопата, вирубувалися й викор-
човувалися хащі, в посуху тяга-
лося дерев‘яне цебро від річки 
чи струмка … Яблука Джонні не 
були плодом, що висів низько 
– простягни тільки руку, і вже, 
як мовиться, в пазусі. Це була 
важка праця, але окуповува-
лась вона сторицею. Прибу-
лим потрібні були саджанці, і 
їх можна було купити в Джона 
Чапмена по 6-7 центів за штуку, 
а інколи купувався й увесь роз-
садник разом із землею. Най-
більш ранні переселенці охоче 
давали йому в оренду або по-
зику частину землі, і він платив 
їм деякий час саджанцями, 
доки не розбагатів настільки, 
щоб купувати власні гектари. 
Найбільший сад в Огайо (160 
акрів) він виростив у графстві 
Ashland, але, не зареєстрував-
ши вчасно, втратив його в тій 
лихоманці, що охопила згодом 
Мідвест. 

Дедалі більше й більше кри-
тих возів, запряжених волами й 
мулами, торохтілов ту пору би-
тими дорогами… Дедалі біль-
ше човнів та плотів з домашнім 
начинням, коровами й свиньми 
пливло водними артеріями зі 
сходу на захід. Із кінцем так зва-
ної Другої війни з Британією за 
незалежність (1812-1815 роки) 
почався один бум, а після не-
врожаю 1816 року (так званого 
«року без літа«) – інший, ще по-
тужніший. Американці кидали 
обжиті місця на сході Америки, 
європейці та азійці купувались 
на солодку рекламу «амери-
канського раю», а доводилось 
пірнати в напівдике, повне дра-
матизму існування. Ось тут-то і 
виринав Джонні Яблуневе На-
сіння, допомагаючи порадою й 
ділом, невтомно снуючи туди й 
сюди, щоб устигнути щось по-
садити, а щось і пересадити, як 
у холодному 1816-му, комусь 
продати, а комусь і просто по-
дарувати. Це завдяки його мо-
лодим садам люди приростали 
до землі, і не тільки в Огайо, а 
й у Індіані, Іллінойсі, Мічиґані та 
сусідніх з ними штатах.

Було б простакувато ствер-
джувати, що тільки він, Джон 
Чапмен, займався садівни-
цтвом. Були й інші, не менш 
метикуваті. Щоб виростити 
смачний і прибутковий плід, 
вони прищеплювали на сіянцях 
гілку з бруньками від дерева 
престижного сорту. Уславився 
цим Джеймс Гарт Старк з Кен-
таккі, який, помандрувавши 
трохи Мідвестом, заснував у 
1816 ррці невеличкий розсад-
ник на схилах Місісіпі, відомий 
нині всьому світу як Stark Bro’s 
Nurseries & Orchards Co. (м. Лу-
їзіана, штат Міссурі). Але жоден 
не насаджував стільки яблунь 
на дикій землі, як Джонні Яблу-

неве Насіння, і ніхто не виро-
щував їх прямо із сім‘я (сповід-
уючи Сведенборзьку релігію, 
він просто не міг змагатися з 

природою-матінкою). Яблука 
від його сіянців родили терпкі 
і часом такі кислі, що інакше, 
як «spitters» (від слова to spit – 

плювати), їх не називали. На-
уковці пояснюють це ще й впли-
вом того жорсткого довкілля, 
в якому росли його «злі» сади. 
Але фермери охоче сушили рі-
зані яблука на зиму, варили со-
уси, переганяли сік з «кисляти-
ни» на оцет, яким консервували 
овочі, фрукти та м‘ясо. Багаті 
танінами й кислотами плоди 
годилися також на хмільний 
сидр (hard cider), який в умовах 
тотальної антисанітарії був єди-
ним безпечним напоєм у побуті 
тієї доби. В історико-побутово-
му дослідженні Говарда Мінса, 
наприклад, наголошується, що 
сидр «був таким же важливим 
на обідньому столі, як і м‘ясо та 
хліб». 

На осінніх фестивалях, що 
влаштовуються на честь Джон-
ні Яблуневе Насіння сьогодні, 
можна поласувати не тільки 
солодким сидром, яблучними 
галушками та пирогами, а й пе-
ченими яблуками, глазурова-
ною карамеллю, морозивом з 
яблучними пелюстками – цеб-
то ласощами, які сучасникам 
Джона Чапмена, як мовиться, 
й не снились. Однак, такі фес-
тивалі приваблюють смаком 
не так яблук, як епохи, в якій 
жив цей чоловік. Найбільш ви-
довищним вважається той, що 
проводиться з 1974 року в місті 

Форт Вейн, на півночі Індіани. 
Сфотографуватися біля моги-
ли Джонатана Чапмена, на якій 
палахкотять не квіти, а червоні 
яблука, вважається честю. 

Саме тут померла ця люди-
на-легенда, прибувши з Огайо 
наприкінці, як стверджують де-
які джерела, 1829 року. Саме 
тут, на околицях Форт Вейна, 
відгомоніли зеленим шумом 
його останні сіянці, відцвіли 
його останні яблуні. А трапило-
ся це так. У середині березня 
1845 року різко похолодало, 
налетів буревій з мокрим сні-
гом. Джон, не на жарт стурбо-
ваний, навідався до ближнього 
розсадника і побачив, що й без 
того хистка огорожа була по-
ламана, деревця просили за-
хисту. І він – напівроздягнутий, 
без міфічного казанка й без 
реального капелюха на голові 
– заходився біля них, мов біля 
малих дітей. На ранок розігра-
лася пневмонія – фатальний 
для тих часів діагноз. Цього 
разу його ласкаві сади обер-
нулися злими пасинками. Де-
сятиліттями могила садівника 
заростала бур‘янами, з часом 

її важко було ідентифікувати, а 
пам‘ятники йому почали стави-
тись тільки від початку 1900-х. 
Правда, довелось якось чита-
ти, що біля однієї школи поста-
вили були пам‘ятник, але ім‘я 
на ньому швиденько заліпили: 
мовляв, занадто ексцентрич-
на персоналія… Але діти все 
одно звуть фігуру на постаменті 
Johnny Appleseed. 

Хвалити Бога, Америка-
глибинка Джонатана Чапмена 
не забула. Проїжджаєш авто-
трасою чи манівцями Мідвес-
ту, милуючись первозданни-
ми краєвидами, і бачиш як не 
Apple Creek Village ліворуч, так 
Orchard View Apartments право-
руч, а спереду чекає Appleseed 
Farms… То тут, то там закличні 
«Johnny Appleseed Festival» гас-
ла. Улюблений Джонів сорт – 
Winter Rambo – ще й досі обер-
тається на фруктовому маркеті 
Штатів. На подвір‘ї його музею 
в Урбані (штат Огайо) – Johnny 
Appleseed Educational Center & 
Museum – із сіянців від остан-
ньої яблуні, посадженої його 
руками, ростуть від 1999-го 
яблуні – живий, так би мовити, 
монумент.

Ця остання яблуня, що 
пам‘ятає руки й душу Джонні 
Яблуневе Насіння, не на жарт 
інтригувала мене кілька років 
поспіль. І ось, нарешті, я її зна-
йшла. У тому самому графстві 
Ashland в Огайо, що згадується 
вище... На околицях невелич-
кого містечка Саванна є ферма, 
удостоєна статусу «історичної» 
– The Century Farm. Дата на 
табличці ферми – 1837 – без-
мовно свідчить, що до Індіани 
Джонні остаточно перебрався-
таки в 1838 році, що засвідчує 
й Вільям Д‘арсі Гейлі, автор зга-
даної вище публікації в Harper’s 
Magazine. Належить вона родині 
Роберта й Філліс Алжео, фер-
мерам шотландського коріння. 
Тут і досі бережуть дерев‘яну ха-
тину, в якій, згідно із сімейними 
переказами, ночував легендар-
ний садівник. Донька подружжя 
Барбара Морґан стверджує, що 
ця хатина служила також схо-
ванкою для чорношкірих рабів, 
які тікали до Канади, тобто була 
частиною історичного руху в 
Америці, так званої Underground 
Railroad (підпільна «залізниця«). 
Сама ж яблуня, в яку вцілила ко-
лись блискавка, майже втратила 
за 179 років свій головний стов-
бур, зате пустила вруна ліворуч 
і праворуч, радуючи врожаєм 
родину з дев‘яти поколінь. Сім‘я 
саме зібралась на чийсь день 
народження, але терпляче зми-
рилась з нашим «вторгненням», 
позуючи і сяк, і так перед моїм 
Nikon. Один з онуків Філліс, яка 
вже без «ходунка» не пересува-
ється, Браян, наздогнав мене 
біля авто з двома яблучками в 
долоні: ось, мовляв, персональ-
но від Джонні… Це була серед-
ина літа, і плоди буди ще зеле-
ні. Але… О, диво!.. Недозріла, 
червива «кислятина» гріла мою 
долоню. Величність чоловіка, 
який вкорінив яблуко не тільки в 
ґрунт, а й у душу Америки, стала 
частинкою Сонця.

Фото авторки 

Хатинка на обійсті сім’ї Алжео, в якій ночував колись Джонні Яблуневе 
Насіння

Яблука на моїй долоні з дерева, якому виповнилося 179 (!) років

Ф-6. Сценка з фестивалю в м. Форт Вейні (штат Індіана), присвяченому 
Дж. Чапмену  
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Проїжджаючи повз це місто, 
яке лежить на автомагі-

стралі Нью-Йорк-Вашингтон 
й не стільки приваблює, скіль-
ки відлякує, завжди промина-
ли його без особливого заці-
кавлення. Навіть з острахом. 
І не лише через «чорно-білі» 
протести. Відлякує воно вже 
своїми надто індустріальними 
викликами: танкерами, де-
монічними кранами-підйом-
никами й еверестоподібними 
білосніжними кучугурами, які 
височіють у морському пор-
ту просто неба, немов зух-
вало промовляючи, що, ви, 
люди, зі своїми екологією, 
здоров’ям, глобальним поте-
плінням і похолоданням між-
людських взаємин у сучасну 
постіндустріальну еру в по-
рівнянні з цим усім не значите 
нічого.

Аж доки зовсім недавно 
нас не привели сюди приват-
ні справи й щоб чимось запо-
внити вільний час, вирішили 
все-таки «переступити поріг» 
цього міста. Міста, яке колись 
називали «чарівним».

Напевне, щоб побачити 
його таким, яким воно є, й 
зрозуміти, дивитися на нього 
треба не збоку, а з висоти. З 
висоти Джорджа Вашингтона, 
який споглядає Балтімор, під-
нявшись на 54-метрову біло-
сніжну колону в самому його 
«історичному серці».

Це найзнаменитіший пам’-
ят ник не лише Мериленду, а й 
всієї країни, тому що був пер-
шим монументом Джорджу 
Вашингтону, який до сьогодні 
залишається найстарішим з 
усіх, які збереглися. Балтімор 
гордиться, що 4 липня 1776 
року чотири делегати від Ме-
риленду разом з іншими учас-
никами Континентального 
конгресу підписали Деклара-
цію незалежності США. 

Історія ж міста розпочина-
ється з кількох поселень, які в 
XVII столітті хаотично виникли 
на березі Атлантики. У 1729 році 
вони об’єдналися в одне село 
Балтімор (у перекладі з ірланд-
ської дослівно означає «місто 
великого дому»), назване так 

на честь своєї батьківщини ір-
ландським бароном Джорджем 
Калвертом, якому король Англії 
Карл І подарував ці землі в ко-
лонії Мериленд  для розбудови 
нової католицької єпархії.

Історичне місто на ріці Па-
тапско поблизу її впадіння в за-

току Чесапік було розділене на 
нижнє й верхнє, але не рікою, 
а кордоном між Атлантичною 
рівниною і Підмонтським пла-
то. Усе це зробило Балтімор 
містом мінливим – із перепа-
дами висот, температур і на-
строїв.

До ніг Джорджа Вашинг-
тона, що височіє над містом, 
можна піднятися 228 сходин-
ками лише пішки й спробу-
вати подиватися його ж очи-
ма на довколишній сучасний 
світ. І насамперед – на Маунт 
Вернон, квартал, який прогля-
дається довкола монументу,  
найкультурніший, у найшир-
шому розумінні цього слова, 
мікрорайон Балтімору.

Із самого заснування по-
селення тут обживалися ша-
новані й заможні родини. 
Таким же респектабельним 
залишається Маунт Вернон й 
сьогодні – університет Джо-
на Гопкінса, консерваторія, 
музей сучасного мистецтва, 
оперний театр,  методистська 
церква 1872 року... 

Погляд відразу ж вихоплює 
величний храм, що займає 
цілий квартал. Це Балтімор-
ська базиліка Пресвятої Діви 
Марії – головна історична 
цінність міста. Її спорудже-
но в 1806-1821 роках. Вона 
стала першим католицьким 
катедральним собором США. 
Майже сто років до амери-
канської революції католиць-
ка церква мало що значила в 
американському суспільстві, 
але з ухваленням Конституції 
церковні лідери захотіли по-
будувати собор, який симво-
лізував би дух нової Америки. 
Напевне, тому її архітектурне 
обличчя, створене Бенджамі-
ном Летробом, зовсім не схо-
же на середньовічні церкви. 
Очевидно, тому цей світлий 
класичний собор, величний 
і симетричний, в ту пору міг 
конкурувати з вашингтон-
ським Капітолієм.  У 1789 році 
Балтімор став ценром першої 
католицької єпархії, в 1791-му 
тут було відкрито католицьку 
семінарію й університет Свя-
тої Марії.

ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ

Балтімор. Внутрішня гавань

Історичний мікрорайон міста – Маунт Вернон

Наша довідка: Балтімор – найбільше місто штату Мериленд. Розташоване в північній частині 
штату на ріці Патапско, де вона впадає в затоку Чісапік. Засноване в 1729 році. У 1776-1777-
ті роки, під час окупації Філадельфії британськими військами, був тимчасовою столицею США. 
Загальна площа – 239 кв.кілометрів, з яких 210 кв. кілометрів суходолу і 29 кв.кілометрів – води. 
Населення – 622 тисячі осіб, разом з метрополією – 2,7 мільйона осіб, з яких 63,7 відсотка ста-
новлять афроамериканці, 29,6% – вихідці з Європи, 4,2% – Латинської Америки.

 Другий найбільший морський порт в Середньо-Атлантичному регіоні. Економіка міста базується 
на індустрії транспортних перевезень, торгівельно-фінансовому секторі та сфері обслуговування.

Тут народилися, жили й творили такі визначні особистості як Едгар По, Едіт Гамільтон, Фреде-
рік Дуглас, Френсіс Кі, Бейб Рут та ін.

Балтімор має 65 тисяч історичних пам’ятників та місць, занесених до Національного реєстру, – 
більше, у співвідношенні до своєї площі, ніж будь-яке інше місто США, тому одна з його образних 
назв – Монументальне місто. Інші образні назви –Чарівне місто, B’more.

B’MORE: ДВА КОЛЬОРИ 
ОДНОГО МІСТА
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... Десь озвався дзвін, який 
кликав на вечірню молитву. 
Була шоста година вечора, 
понеділок. Спустившись на 
землю, ми вирушили прямо 
на його голос, але за кілька  
кварталів, дійшовши до того 
самого величного й симе-
тричного храму, зупинилися 
перед зачиненою брамою, 
з-за якої й доносився той пе-
редзвін, розсіюючись у повітрі 
так, ніби був з самого початку 
призначений не для землі, а 
для неба. Можливо, тут є ін-
ший вхід, вирішили про себе, 
й рушили довкола монумен-
тальної споруди, неймовірно 
схожої на будівлю Верховно-
го суду у Вашингтоні. Однак 
висока металева різьблена 
огорожа не закінчувалася й 
не мала жодного бажання 
впускати нас у свої володіння. 
Звідкись з-за рогу будинку, 
напевне, з внутрішнього дво-
рика, вигулькнув золотистий 
лабрадор і побіг прямо на нас. 
Услід за ним визирнув і літній 
чоловік, убраний у чорні ко-
роткі шорти й таку ж темну в 
тон священицьку сорочку з 
«колораткою» й доброзичливо 
помахав нам рукою, мовляв, 
не бійтеся, собака не кусаєть-
ся, він дружелюбний.

Обійшовши базиліку по пе-
риметру, на її протилежному 
від центральної брами боці  
натрапили на «сад, у якому 
молився Папа Іван-Павло 
ІІ» і який назвав цю базиліку 
«всесвітнім символом релігій-
ної свободи». Однак помоли-
тися в ньому нам не вдалося 
також, бо на хвіртці так само 
висів замок. 

«Ви щось шукаєте?» – по-
чувся голос за спиною й, 
озирнувшись, помітили не-
знайомця з сивою розкуйов-
дженою шевелюрою на го-
лові, неймовірно схожого на 
Марка Твена, хіба що мирша-
вішого й нижчого на зріст. «Не 
ображайтеся, що тут зачине-
но.., – ніби перепрошуючи за 
таку негостинність, сказав, 
довідавшись про наші по-
шуки, балтіморський двійник 
автора «Пригод Тома Соєра й 
Гекльберрі Фінна» голосом, не 
притаманним мешканцям ве-
ликих галасливих міст, випус-
тивши змійку диму з трубки, 
надто театральної як на його 
зовнішність голосом. – Роз-
тягнуть усе... Розтрощать, об-
гидять, обпишуть... Вкрадуть 
навіть Папу...»  Чоловік, оче-
видно, говорив про бронзову 
скульптуру Папи Івана-Павла 
ІІ, який, поклавши руку на чоло 
хлопчика-підлітка, благослов-
ляє його. Вона стоїть у моли-
товному саду... «Чому розтяг-
нуть? Чому розтрощать? Це ж 
благополучний район!» – так і 
хотілося заперечити. Й добре, 
що змовчали. Бо буквально 
за два квартали від базиліки, 
шукаючи дорогу до гавані, 
світлофор зупинив нас біля 
розкішного ще недавно бу-
динку з високими порослими 
грибком стінами, просторими 
арочними, але повибиваними 
вікнами й заіржавілою виві-

скою «Мерилендський  уні-
верситет». Попри неробочий 
вигляд, будівлю було обнесе-
но високою огорожею з кіль-
кома рядами  колючого дроту, 
немов зону суворого режиму. 
І чим більше ми віддалялися 
від базиліки, тим частіше зу-
стрічалися нам на дорозі зграї 
брудних і агресивних бомжів, 
наркоманів, п’яниць.

Inner Harbor або Внутрішня 
гавань, – також один з най-
благополучніших і найзатиш-
ніших мікрорайонів Балтімо-
ра, але сховатися в цій гавані 
від всепроникаючих і всюди-
сущих проблем цього міста 
нелегко. Звідси відкривається 
прекрасний краєвид на зато-
ку, який дописує вечірнє сон-
це, граючись промінням на 
дзеркальних свічках хмаро-
дерів, але перекреслює вітер, 
який здіймає в тихій, здавало-
ся б, гавані хвилі із залишками 
газет, пляшок з-під кока-коли, 
обгорток з-під морозива... 
Треба, напевне, абстрагува-
тися, вдивлятися в далечінь і 
думати про минуле, тим паче, 
що декорації цьому сприяють. 
Тому що Внутрішня гавань 
– це своєрідний музей під 
відкритим небом. Чи музей 
музеїв під відкритим небом: 
вітрильник USS Constellation, 
підводний човен часів Дру-
гої світової війни USS Torsk, 
судно-маяк і судно берегової 
охорони Taney... Національ-
ний акваріум, Дитячий музей і 
навіть власний Всесвітній тор-
гівельний центр... 

Inner Harbor – це місце, де 
можна найкраще відчути смак 
Балтімора. Принаймні, так 
нам сказали в головному ту-
ристичному центрі міста, який 
розташований тут же. Для 
цього треба бодай спробу-
вати крабовий торт, бо м’ясо 
соковитого блакитного кра-
ба – кулінарна візитівка Бал-
тімора. Ми вибрали найвищу 
точку над затокою й, вмос-
тившись на відкритій веранді 
ірландського ресторанчика, 
замовили собі найзнамени-
тіший делікатес – краб-кейк 
по-балтіморськи. Дарма, що 
офіціант, невпинно привітно 
усміхаючись й не менш га-
лантно розшаркуючись, про-
понуючи дедалі нові й нові 
фірмові страви, «яких немає 
ніде на світі», й сорти пива, 
«які є тільки тут», насамкінець 
без попередження, немов це 
норма місцевої індустрії гро-
мадського харування, додав  
самовільно до рахунку двад-
цять відсотків «чайових». Ми 
не захотіли псувати собі таки-
ми дрібницями «справжнього 
смаку Балтімора». 

Поблизу гавані знайшла 
прихисток «Маленька Італія» 
– мальовничий закуток «аме-
риканської Італії». Нас пере-
конували, що там подають 
найкращі в Мериленді стром-
болі й добірне тосканське 
вино, що це найтемперамент-
ніший, але найбезпечніший у 
кримінальному сенсі мікро-
район міста. Варто побувати. 
Але ми відмовилися. Щоб не 

перебивати крабового сма-
ку Балтімору стромболевим 
присмаком Тоскани.

Власне, захмеліти від щас-
тя можна не лише в «Малень-
кій Італії», а й на Феллс Пойнті 
– мікрорайоні на схід від давн-
тавну, в  якому колись любили 
відпочивати й розважатися 
моряки. Тут до сьогодні тра-
диційно багато, більше со-
тні барів, ресторанів та інших 
«злачних» розвагових  місць. 

Серед 5 кроків, які турис-
тичні агенції в один голос 
радять зробити в Балтіморі, 
щоб зрозуміти це місто, про-
їхатись Чесапікським мостом, 
більш відомим як Бей-брідж. 
Він поєднує східний і західний 
береги затоки. Насправді – 
це два мости, кожен із рухом 
у своєму напрямку, так що, 
якщо ви передумаєте, можна 
відразу ж з півдороги повер-
нутися назад. 

Балтімор має чітке розмеж-
ування на мікрорайони – без-
печні й небезпечні. Північні 
райони – квартали білих бага-
тіїв. Південь – зосередження  
робочого люду, який трудить-
ся на промисллвих підприєм-
ствах, розташованих тут же. 
Захід і Схід – не найкращі ра-
йони. Не найкращі настільки, 
що туристам не радять туди 
їхати, особливо в Елвуд-парк, 
Сендтаувн-Вінчестер, Берею, 
де правлять бал наркоділки, 
гендлярі зброєю, сутенери. 

Розвиток місцевої важкої 
індустрії й кораблебудування 
призвів до домінування  робіт-
ничого класу в суспільстві, од-
нак економічні кризи, які йшли 
хвилями одна за одною, на-
кликали безробіття й масове 
переселення, переважно ви-
хідців з Європи, в інші регіони 
країни, де можна було знайти 
працю й заробити на шматок 
хліба. Попри те, що в сучасні 
часи Балтімор з метрополією 
залишається великим міль-
йонним містом і важливим 
морським портом, населення 
його невпинно зменшується, 
бідніє й деградує. Відтак, сьо-
годні добра четвертина його 
мешканців живе за межею 
бідності з усіма відповідними 
наслідками. Навіть місце дії 
популярного телесеріалу про 
поліцейських перенесли саме 
сюди, до Балтімору.

А після кількох годин пере-
бування в місті вас не поли-
шатиме відчуття, що ви взага-
лі знаходитеся не в Америці, 
принаймні не в Північній.

... «Анабель Лі» прочитали 
вивіску й відразу ж згадав-
ся Едгар По. Таверну справді 
названо так на честь одного 
з останніх віршів поета, який 
тут жив, творив, одружився зі 
своєю 13-літньою кузиною й 
тут же помер. На наше про-
хання принести пива, офіціант 
подав два кухлі з не менш зна-
ковим написом «Ворон»... Але 
про це – в наступному випуску 
газети. 

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

 Нью-Йорк – Балтімор – 
Нью-Йорк

Знаменита Королівська миля

Фото на згадку біля саду, в якому молився Папа Римський Іван-Павло ІІ 
під час відвідин цього міста 

Балтімор знаменитий своїми мюралами «Open Walls»
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Відпочинкова оселя «Ксеня» в Гантері (штат Нью-Йорк) 
запрошує на постійну працю сімейну пару  
для роботи  в гірському будинку відпочинку. 
забезпечимо житлом та харчуванням.

ОГОЛОШЕННЯ

Для детальної 
інформації 

телефонуйте:  
(518) 263-4391
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Дзеркало КАМІНЬ
Я – камінь! Від старих часів і досі 
Мене частенько згадує народ: 
Буває, що за пазухою носять, 
Буває, кинуть у чужий город! 
Шукав мене філософ дні і ночі,  
Та марно все – зусиль його шкода! 
Хоч я твердий, краплина камінь точить, 
А під лежачий – не тече вода! 
Коштовний камінь – в дар коханій жінці –  
Приємніший буває, ніж вірші! 
Велика прикрість – камінь у печінці, 
Ще більша прикрість – камінь на душі. 
Про камінь спотикання піде мова, 
Коли не дружить з римою перо. 
Наріжний камінь– то всього основа! 
Все – камінь!.. Навіть сам святий Петро! 

 Тетяна Лавинюкова
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