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Щоб зняти з України тавро най-
більш корумпованої держави, 

треба істотно скоротити чиновницький 
клас, передати максимум ресурсів на 
місця й забезпечити невідворотність 
покарання за злочини. 9 грудня світ 
відзначив Міжнародний день боротьби 
з корупцією. Україна «підготувалася» 
до цієї дати своєрідно. Маємо новий 
«касетний скандал», який дає розумін-
ня, що манера ведення справ у влад-
них коридорах нітрохи не змінилася за 
останні роки. 

Нещодавно відразу дві вагомі між-
народні інституції – Transparency 
International та Європейський суд ау-
диторів – назвали Україну найбільш 
корумпованою державою Європи. За 
цими даними моніторингу з’являться 
і висновки фінансових інституцій, які 
допомагали Україні. Вони втрачають 
останні крихти довіри до чиновництва, 
яке їхню допомогу «розподіляє» в на-
шій країні. Треба сказати, що наш «ме-
довий місяць» з Європою закінчився з 
впровадженням електронної системи 
декларування статків. Не лише євро-
пейські політики, а й прості європейці 
були під враженням, і західні ЗМІ при-
ділили цій темі не менше уваги, ніж ві-
тчизняні. Якщо не добитися бодай яко-
гось прогресу в питаннях боротьби з 
корупцією, матимемо «місяць дьогтю» 
з усім цивілізованим світом, який хотів 
мати з нами справу після Революції 
гідності. 

Хочу підкреслити важливу річ: укра-
їнському народові корупція не прита-
манна. Наші люди завжди були достат-
ньо підприємливими й амбітними, щоб 
заробляти своєю працею й поважати 
себе. Однак нинішня система, створе-
на чиновниками у власних інтересах, 
ставить штучні перепони клієнтам дер-
жустанов, будь-якому бізнесу. Ці пере-
пони й стимулюють корупцію, котра 
стає способом подолання рукотвор-
них бар’єрів. 

Згідно з дослідженням Transparency 
International, найкорумпованішими 
українці називають  державних служ-

бовців (65% опитаних підтримало це 
твердження), парламентарів (64%), 
податківців (62%), суддів (61%), прези-
дента і прем’єра (60%). Корупція буяє 
там, де панує чиновницький клас – по 
всій його вертикалі, а також у судових і 
правоохоронних структурах, які цей же 
клас переважно й обслуговують. Нам 
не потрібні більш ніж 300 тисяч чинов-
ників різного рангу, яких годує народ 
і які цей же народ і обкрадають. Тим 
фахівцям, що залишаться на посадах, 
слід забезпечити гідну оплату праці, 
бо бідний державний службовець – 
це джерело корупції. Тому починати 
справжню боротьбу з корупцією треба 
зі скорочення чиновницької армії – що-
найменше у 10 разів.

Для розуміння масштабів варто по-
дивитися на різницю кількості праців-
ників між Центробанком Швеції і НБУ. 
У структурах українського регулятора 
працює приблизно у 20 разів більше 
працівників, ніж у центральному ре-
гуляторі Швеції. Доходи на душу на-
селення в Україні і Швеції різняться 
приблизно у стільки ж разів, але не на 
нашу користь. Це реальна ціна коруп-
ції й роздутого чиновницького апара-
ту. 

Друге. Слід впровадити повноцін-
не декларування не лише доходів, а й 
видатків у разі прийому громадянина 
на державну службу. Можливо, навіть 
розглянути додаткове оподаткування 
тієї власності, яку чиновник не може 
пояснити. Якщо людина все життя про-
працювала на держслужбі зі скромною 
платнею, а мешкає, як падишах, у па-
лаці, висновки очевидні. 

Третє. Маємо усунути усі двознач-
ності в трактуванні українських законів, 
коли одну і ту саму норму закону мож-
на трактувати по-різному. З цього по-
чинав реформу у Сингапурі Лі Куан Ю. 
З цього починалася реформа в Грузії 
і практично у всіх країнах, де корупція 
знищувала економіку. 

Четверте. Забезпечити незалеж-
ність судової влади, котра повинна 
стати гарантією справедливості в 

Україні. Виборність суддів – це той 
механізм, який допоможе посилити 
їхню відповідальність перед народом і 
зробити невідворотним покарання за 
корупційні злочини. Безперечно, такий 
механізм повинен мати певні обме-
ження щодо кваліфікаційних вимог до 
суддів, включно з віковими обмежен-
нями та професійними знаннями. 

П’яте. Розширити права місцевих 
громад, які, як свідчить практика, кра-
ще контролюють кошти. Для цього 
необхідне утвердження справжнього 
самоврядування, при якому місцева 
громада сама розпоряджається фі-
нансами, доходами від своєї землі. 
І навіть більше – вона повинна мати 
право встановлювати податки й са-
мостійно формувати та контролювати 
свій бюджет. 

Місцевим громадам мають бути 
передані усі податки, пов’язані з вико-
ристанням інфраструктури, доріг, мос-
тів, будівель. Бо саме громада несе 
тягар їхнього утримання. Наприклад, 
акциз на пальне повинен повністю йти 
до місцевого бюджету. Або ж його тре-
ба було б замінити іншим податком, 
пов’язаним із використанням території 
громади. Повинен діяти принцип, коли 
компанія сплачує податки за місцем 
виконання замовлення, а не за місцем 
реєстрації, оскільки сьогодні левова 
частка великих компаній зареєстрова-
на у великих містах, хоча підряди вони 
отримують по всій Україні. 

А ключовою передумовою зни-
щення корупції є підняття рівня життя 
українців. Саме бідність створює по-
живне середовище для харабництва 
та подібних фінансових «спокус», 
включно з підкупом виборців. Тому 
Україні вкрай необхідне економічне 
пожвавлення, яке має стартувати з 
формування прозорих правил гри 
для підприємців і створення робочих 
місць із гідною платнею.  

Віталій Скоцик,
голова Аграрної партії України

 Карикатура із сайту www.
vgolos.com.ua

65 рядків від редактора
Доброго дня, шановні читачі!
Днями зателефонував один розгніваний читач і без 

представлення відразу ж почав відчитувати: «Це ви під-
тримували вашого Трампа! А тепер він призначає друга 
Путіна державним секретарем! Будете відповідати за 
це!» І не сказавши більше ані слова, кинув слухавку.

Це було б смішно, якби не було так гірко. Бо ми 
справді, на відміну від цілого леґіону наших дипломатів і 
політологів (див.випуски «НГ» за літо й осінь 2016 року), 
передбачили перемогу Дональда Трампа, але відповідаль-
ності за всі його призначення й рішення, до яких не маємо 
жодного відношення, ми не несемо. Більше того, ми так 
само розчаровані його висуненням на посаду державного 
секретаря США нафтового магната, друга Путіна, його 
орденоносця Рекса Тіллерсона й так само, як мільйони 
українців, обурюємося цим висуванням.

Але це рішення Трампа навіює й інші роздуми. Чому 
Українська держава великою мірою залежна від того, 
хто стане державним секретарем США? Чому вона із 
завмиранням стежить за перебігом виборчих кампаній, 
що почалися, у Франції й Німеччині? Відповідь проста: 
бо Україна цілком і повністю залежить від фінансової 
допомоги Заходу. Свої ж багатства вона за чверть 
століття незалежності розікрала руками своїх же вла-
доможців. Кожний з них, дірвавшись до влади, найперше 
починав грабувати власний народ.

Ось і нинішній президент Петро Порошенко, який 
прийшов до влади вже будучи мільярдером, не про державу 
насамперед думав, не про її могуть і майбутнє, а про влас-
ну кишеню, про свої офшори, про нові мільйони й мільярди. 
І при цьому розраховує на нові транші Міжнародного ва-
лютного фонду й Світового банку, на численні фінансові 
вливання з боку США, Німеччини, Франції...  Виходить май-
же як у тому анекдоті: гроші свого народу я сам вкраду, а 
ті, що дадуть чужинці, вкраду разом зі своїми спільниками.

Ось тому й боїться Петро Порошенко Трампа, Тіллер-
сона та інших західних політиків. Бо їм вже давно відомі 
його «подвиги» – його колишній лакуза-спільник Олек-
сандр Онищенко вже давно передав західним спецслуж-
бам записані з українським президентом розмови, під час 
яких вони вирішували, як грабувати нещасну Україну, як 
купувати голоси народних депутатів за те чи інше рі-
шення, за те чи інше призначення, як «топити» політич-
них конкурентів, використовуючи все ті ж награбовані у 
власного народу або позичені у вигляді «траншів» західні 
мільйони.

Сильній і заможній державі, якою Україна могла б ста-
ти за 25 років своєї незалежності, не треба було б боя-
тися нині якихось призначень у Вашингтоні, Берліні чи 
Парижі. Вона була б самодостатньою країною, яка сама 
розпоряджається своєю долею. А розкрадена до нитки 
й злиденна, як церковна миша, вона, немов у лихоманці, 
боїться будь-якого поруху, будь-яких змін, будь-якого 
призначення людей, які колись буцімто дружили з Путі-
ним, немов злодій, озирається по сторонам, побоюючись, 
що після прослуховування записів Онищенка Захід взагалі 
перекриє всі канали фінансування.

Без сумніву, неприємно, що Трамп зупинив свій вибір 
на посаду держсекретаря  на другові Путіна, кавале-
рові путінського ордена Дружби Рексі Тіллерсоні. Але 
ще більше неприємно й боляче від усвідомлення того, 
що Україна – недієздатна, нею як керували сильні світу 
цього, так і керуватимуть.

З пошаною до вас,
Валентин Лабунський —

головний редактор «Нової газети» 

наголоси Й акЦенТи

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО 
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
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міЖнародна Панорама

У Італії сформовано новий склад уряду на чолі з Паоло Джентілоні

Португальський футболіст, 
нападник мадридського «Реалу» 
та збірної Португалії Кріштіану 
Роналду вчетверте став 
володарем «Золотого м’яча»

У Польщі вшанували пам‘ять жертв військового стану, введеного 35 
років тому ґенералом В.Ярузельським

Колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Гутьєрреш склав у Нью-Йорку присягу нового генерального 
секретаря ООН

анТоніУ гУТьЄрреШ склаВ ПрисягУ генерального секреТаря оон

Колишній прем’єр-міністр 
Португалії Антоніу Гутьєр-

реш склав у Нью-Йорку при-
сягу нового генерального се-
кретаря ООН. Його п’ятирічний 
термін офіційно розпочнеться 
1 січня.

У своїй промові перед Ге-
насамблеєю ООН Гутьєрреш 
зазначив, що організація впро-
довж десятиліть сприяла збе-
реженню миру на Землі, проте, 

нині вона ледь-ледь упоруєть-
ся з цим завданням.

«ООН має бути готова до 
змін. Наш найсерйозніший не-

долік – і тут я маю на увазі все 
міжнародне співтовариство 
– це нездатність запобігати 
кризам. ООН народилася під 

час війни; сьогодні ми повинні 
бути тут для миру», – сказав Гу-
тьєрреш. У жовтні новий генсек 
заявив журналістам, що його 

пріоритетним напрямком на 
цій посаді стане завершення 
військового конфлікту в Сирії.

67-річний Гутьєрреш змі-
нює на посаді керівника ООН 
72-річного Пан Гі Муна, який 
очолював організацію із січня 
2007 року.

Антоніу Гутьєрреш був 
прем’єром Португалії з 1995 
по 2002 роки. У 2005 році його 
призначили на посаду верхо-
вного комісара ООН у справах 
біженців і він обіймав її до 2015 
року.

На посаді верховного ко-
місара А.Гутьєрреш переко-
нував уряди найбільш роз-
винених і багатих країн світу 
виділяти більше грошей по-
страждалим у конфліктах і від 
стихійних лих.

Поляки Владі:  
«ми Все Пам’яТаЄмо»

У Польщі 13 грудня вша-
нували пам‘ять жертв 

військового стану, запрова-
дженого 35 років тому. Вій-
ськовий стан у Польщі став 
періодом диктатури, яку 
оголосив генерал Войцех 
Ярузельський. Він тривав з 
13 грудня 1981 року по 22 
липня 1983-го. Під час запро-
вадження військового стану в 
результаті зіткнень з поліцією 
загинуло понад 30 осіб. Але 
в цілому масштаб репресій, 
так само як і реакція самої 
опозиції в цей період, носили 
поміркований і навіть дещо 
притлумлений характер. 
Ключову роль у запобіганні 
ескалації конфлікту з обох 
сторін зіграла Католицька 
церква Польщі. Тодішня ко-
муністична влада заарешту-
вала та обмежила свободу 
майже трьох тисяч опозиці-
онерів, зокрема, майже усіх 
керівників профспілки «Солі-
дарність» та її лідера Леха Ва-
ленси. Чинна урядова партія 

«Закон і справедливість» вва-
жає те рішення злочинним.

«Ця зустріч сьогодні – це 
спогади, це пам‘ять про ми-
нуле, але водночас і сучас-
ність. Це також боротьба за 
зміни на краще, за кращу й 
чеснішу Польщу. Цей шлях 
досі відкритий, і ми можемо 
досягти остаточної перемо-
ги. Частиною цієї перемоги 
стане моральне й криміналь-
не покарання тих, хто скою-
вав злочини проти поляків», 
– заявив на мітингу в центрі 
Варшави лідер партії «Закон і 
справедливість» Ярослав Ка-
чинський.

Свій мітинг у Варшаві вла-
штувала й польська опозиція. 
Зібрання, організоване Ко-
мітетом захисту демократії, 
відбулось під антиурядовими 
гаслами. Значна частина по-
ляків обурена спробами ни-
нішньої влади змінити закони 
про Конституційний суд, гро-
мадські ЗМІ, правоохоронні 
органи та масові зібрання.

ноВі Прем’Єр Та Уряд іТаліЇ
У Італії представили новий 

склад уряду Паоло Дженті-
лоні, який було приведено до 
присяги в понеділок, 12 груд-
ня. Колишній міністр закор-
донних справ Італії 62-річний 
Паоло Джентілоні, якому до-
велося в пришвидшеному ре-
жимі формувати новий кабінет, 
упорався із завданням за одну 
добу, повідомляє інформацій-
на аґенція Reuters. 

«Я зробив усе можливе, щоб 
сформувати цей уряд настільки 
швидко, наскільки це можли-
во», – заявив новий прем’єр-
міністр. Новим міністром за-
кордонних справ Італії став 
Анджеліно Альфано, колишній 
міністр внутрішніх справ. Джен-
тілоні залишив значну частину 
міністрів уряду Маттео Ренці, 
зокрема міністра економіки 
П’єра Карло Падоана, який за-
ймався порятунком третього за 
величиною банку Італії від бан-

крутства, а також міністрів про-
мисловості, охорони здоров’я 
та юстиції. Джентілоні пообіцяв 
також, що його уряд приділяти-
ме особливу увагу біднішій пів-
денній частині країни, яка під 
час референдуму 4 грудня ак-
тивно голосувала проти ініці-
ативи колишнього прем’єра 
Ренці зменшити вплив парла-
менту на уряд. Зокрема, в но-

вому уряді представлено міні-
стра південного регіону.

Нагадаємо, що прем’єр-
міністр Італії Маттео Ренці вве-
чері 7 грудня офіційно подав 
президентові країни Серджо 
Матареллі заяву про свою від-
ставку після того, як італійці 
проголосували на референду-
мі проти змін до Конституції, які 
пропонував прем’єр-міністр.

криШТіанУ роналдо ВЧеТВерТе 
нагородЖено «золоТим м’яЧем» 

Португальський футболіст, 
нападник мадридського 

«Реалу» та збірної Португалії 
Кріштіану Роналду вчетверте 
за свою кар’єру отримав «Зо-
лотий м’яч» – найвищу наго-
роду кращому футболістові 
Європи. 31-річний спортсмен 
не зміг прийти на врученні на-
городи, оскільки перебував 
у Японії. Раніше Роналду ви-
гравав «Золотий м’яч» у 2008, 
2013 і 2014 роках. Його вклю-
чали в число номінантів премії 
вісім разів.

Рекорд  же за кількістю «Зо-
лотих м’ячів» побив арґен-
тинський футболіст, нападник 
«Барселони» Ліонель Мессі. 
Він ставав володарем цієї наго-
роди п’ять разів: у 2009, 2010, 
2011, 2012 і 2015 роках.

Цю нагороду заснував голо-
вний редактор журналу France 

Football у 1956 році: раз на 
рік спортивні журналісти ви-
бирають кращого футболіста 
в Європі. У 2010 році «Золо-
тий м’яч» об’єднали з призом 
«Гравця року ФІФА», тоді на-
города отримала назву «Зо-
лотий м’яч ФІФА». У вересні 
2016 року журнал припинив 
співпрацю з ФІФА й оголосив 
про повернення старого фор-

мату вибору переможця.  У 
зв’язку з отриманням Роналду 
«Золотого м’яча» журналісти 
згадують приватне життя фут-
больної зірки. З травня 2010 
року Кріштіану зустрічався з 
російською моделлю Іриною 
Шейк. Весілля пари відбулося 
12 липня 2012 року на острові 
Порту Санту. У січні 2015 року, 
після того як Шейк не приїхала 
на церемонію вручення «Зо-
лотого м’яча», стало відомо, 
що пара розлучилася. Крішті-
ану Роналду має також сина, 
який народився 17 липня 2010 
року – як наслідок «знайомства 
однієї ночі» з неназваною аме-
риканською офіціанткою. 

За повідомленнями 
зарубіжних ЗМІ

підготував Хома Мусієнко
 Фото Reuters
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скандал

Грандіозний скандал, який 
розгорівся в зв’язку з роз-

криттям депутатом-втікачем 
Олександром Онищенком 
кухні нинішнього головного 
владоможця України, три-
ває. Банкова обрала тактику 
мовчанки, сподіваючись, що 
скандал сам по собі затухне. 
Єдине, що її насправді дуже 
хвилює, це записи розмов 
Онищенка з Порошенком, які 
нардеп-утікач нібито передав 
американським спецслуж-
бам. Стосовно ж телеканалу 
Савіка Шустера 3sTV, який 
оприлюднив всю правду про 
цей скандал, то тут рішення 
Порошенка не вирізняли-
ся оригінальністю – зачини-
ти, перекрити всі канали для 
мовлення, а самого Шустера 
видворити з країни. Щоправ-
да, й це особливо не афішу-
ється. Єдине, що підтверджує 
розправу влади з ненависним 
каналом, велика таблиця-ого-
лошення на його сайті, на якій 
повідомляється, що телека-
нал з 1 січня 2017 року припи-
няє своє мовлення.

Але Онищенкоґейт, як 
охрестили скандал журна-
лісти, розростається дедалі 
ширше й глибше, розкрива-
ючи нові імена. Днями Олек-
сандр Онищенко заявив, що 
за місце у парламенті давав 
гроші Давиду Жванії, який 
на парламентських виборах 
2014-го року входив до керів-
ництва виборчого штабу БПП. 
Про це йдеться в сюжеті про-
грами «Слідство.інфо».

Онищенко розповів журна-
лістам, як став народним де-
путатом на останніх виборах 
до Верховної Ради: спочатку 
його не хотіла реєструвати 
кандидатом Центральна ви-
борча комісія. Але потім, за 
його словами, в це питання 
особисто втрутився прези-
дент Петро Порошенко.

«Він мені особисто зателе-
фонував, десь за два-три дні 
до реєстрації (подивіться роз-
друківку), зі свого номера на-
брав мене. Сам президент зі 
свого мобільного. Сам Пєтя 
подзвонив зі свого мобіль-
ного і сказав: »Зустрінься зі 
Жванією», – каже Онищенко.

Згідно з його інформацією, 
відмову в реєстрації бізнес-
мену пояснили тим, що той 
забагато часу провів за меж-
ами України. Онищенко подав 
до суду на Центрвиборчком і 
програв. Він подав апеляцію і 
програв вдруге.

«Жванія тоді взяв у мене 6 
мільйонів доларів. Наступно-
го дня Пєтя мене викликав до 
себе й каже: «Щойно у мене був 
голова комісії Охендовський, 
він тебе чекає, йди до нього, 
він тобі все зробить, – оповідає 
далі Онищенко. – Я прийшов до 
нього, той потиснув мені руку й 
каже: «Здавайте документи, за-
втра буде все добре». В остан-
ній день перед реєстрацією 
мене зареєстрували, два рази 

відмовив мені суд. Тобто, осно-
вний і апеляційний. Потім, після 
того, як вони отримали «бабки», 
сам Охендовський мене зареє-
стрував».

«Слідство.інфо» також по-
казало інтерв’ю іншого члена 
виборчого штабу БПП Арте-
ма Біденка. Він підтвердив, 
що Давид Жванія на виборах 
2014-го року вирішував непу-
блічні фінансові питання пре-
зидентської політсили.

«Продавати місця у Раді міг 
тільки Жванія, просто, щоб ти 
розумів. Ніхто не міг продава-
ти, ніхто цим не займався. Ні 
Березенко, ні Ложкін…», – за-
явив Біденко.

Водночас у прес-службі 
глави держави заявили, що 
слова Онищенка «не відпові-
дають дійсності та є вигадкою 
підозрюваного». 

Як відомо, раніше НАБУ 
розпочало досудове роз-
слідування фактів, які були 
озвучені у заявах Олександра 
Онищенка, якого розшукують 
за підозрою в скоєнні еконо-
мічних злочинів.

Перебуваючи за кордоном, 
Онищенко заявив, що через 
нього АП здійснювала підкуп 
депутатів заради певних голо-
сувань. Він зазначив, що го-
товий передати ці матеріали 
НАБУ, але не хоче це робити у 
Варшаві, де, за його словами, 
представники НАБУ пропону-
вали йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив 
першу частину своїх записів, 
на яких він розмовляє з депу-
татом Олесем Довгим, який, 
за його твердженням, приїхав 
з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть 
розмови зводилася до зу-
стрічної пропозиції: «Довгий 
від імені влади пропонує, щоб 
всю відповідальність у кримі-
нальній справі взяла на себе 
моя мати (Інеса Кадирова – 
проходить у справі як глава га-
зової схеми в результаті якої, 
державі, за версією слідства, 
було завдано збитків на суму 
близько 3 млрд грн. – ред.)». 
Довгий підтвердив зустрічі з 
Онищенком.

Втім, для того, аби зрозу-
міти, чим займається, захо-
пивши в країні владу на крові 
героїв Небесної сотні, Петро 
Порошенко, варто лишень по-
слухати в прямому ефірі теле-
каналу Савіка Шустера роз-
повідь відомого українського 
політика, голову Координацій-
ної ради партії «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка. 
Це поки що легко зробити, 
набравши в інтернеті адресу 
3s TV. Ми ж пропонуємо увазі 
наших читачів думки Анатолія 
Гриценка, висловлені ним вже 
після того ефіру, під час якого 
було оприлюднено всі деталі 
скандальної історії, яка ввійде 
в новітню українську історію 
під назвою «Онищенкоґейт».

– У часи правління Януко-
вича, після зміни за одну ніч 
Конституції й запроваджен-
ня системи «смотрящіх», так 
само в студії Савіка Шустера 
я публічно заявив: «За скоєні 
злочини Партію реґіонів має 
бути розпущено і її буде роз-
пущено, а вище керівництво 
ПР (Янукович, Азаров та ін.) 
– піде під суд». Так врешті й 
сталося.

Але буду об’єктивним – піс-
ля тієї заяви зі звинувачення-
ми на адресу вищих посадо-
вих осіб мені ніхто не перекрив 
доступу на центральні телека-
нали, тим більше не запускав 
проти мене проплачених ботів 
у мережу, як це відбувається 
зараз, у часи правління Поро-
шенка.

Минулої п’ятниці публічне 
нагадування в студії того ж 
Савіка Шустера що корупція 
– це вбивство (кваліфікація не 
моя, а ООН), а корупціонери – 
вбивці, зірвало порошенкам 
дах. Ціла свора порохоботів 
(порожніх акаунтів) рванула 
за командою «фас!» захища-
ти голого короля. Логіка «ар-
гументації» – з хворої голови 
на здорову: «корупціонер», 
«знищив», «розпродав», «ро-
зікрав», «агент Кремля», «ша-
тун»! Заблокував уже 300+, а 
вони все лізуть і лізуть, лізуть 
у мережу, в ефіри...

До речі, коли в часи Яну-
ковича я публічно вимагав 
розпуску Партії реґіонів і при-
тягнення Януковича & Со до 
кримінальної відповідальнос-
ті, Петро Порошенко енергій-
но працював міністром в уряді 
Януковича, тихенько опікував 
там свій бізнес і як міністр 
економіки, за функціоналом, 
формував Державне обо-
ронне замовлення (ремонт і 
модернізація військової тех-
ніки), формував Перелік над-
лишкового військового майна 
(військової техніки й військо-
вих містечок на продаж), по-
годжував ціну продажу кон-
кретної військової техніки за 
конкретними контрактами 

Укроборонпрому – це до дис-
кусії про те, хто «розпродав» 
і «розікрав». А у вільний час, 
як з’ясувалося тепер, міністр 
уряду Януковича ще писав 
своєму патрону численні кло-
потання щодо надання деко-
му громадянства України.

Тож порівнювати Порошен-
ка з Януковичем, попри клеп-
томанію і «смотрящіх», не зо-
всім правильно. Порошенко 
набагато більш цинічно-тех-
нологічний і від того – небез-
печніший для України. 

А ось який резонанс має 
Онищенкоґейт у світі. Дирек-
тор Інститут світової політики 
Олена Гетьманчук пише в цьо-
му зв’язку:

– Навіть за Кучми та Яну-
ковича світові політики осо-
бливо не коментували і тим 
паче не критикували україн-
ську владу щодо внутрішніх 
реформ. І тим більше критика 
українських реформ не луна-
ла з вуст особливо дружніх 
президентів і прем’єрів. І тим 
більше під час візиту до Киє-
ва: мовляв, якось «невдобно» 
в гостях у друзів  критикувати, 
та й хто, мовляв, ми такі, щоб 
Україну критикувати.

Традицію було зламано 13 
грудня. Друг України, голо-
вний лобіст України у світі в 
критичному для нас 2014 році, 
президент Литви Даля Грі-
баускайте в Києві прямо на 
прес-конференції, прямо в 
присутності президента Укра-
їни заявила того дня, що ко-
рупція у вищих ешелонах влади 
шкодить Україні навіть більше, 
ніж війна. Що ж, досить зна-
ково. Це був дуже потужний 
сигнал, який означає дві речі. 
По-перше, якими б ефектив-
ними чи неефективними не 
були потуги України боротись 
з корупцією в останні два роки, 
постійний публічний фокус на 
цьому питанні ще більше по-
силив у міжнародної спільноти 
зв’язку «Україна – це корупція». 
Відповідно, яким би ти другом 
України не був, не сказати ні-
чого про корупцію в Україні – 
означає ризик дискредитувати 
себе як серйозного західного 
політика. По-друге, після май-
же трьох років з початку агре-
сії Росії позиціонувати себе 
як жертву агресії Україні стає 
дедалі важче й важче. У деяких 
випадках і на деяких напрям-
ках таке позиціонування себе 
вже взагалі вичерпало. Потріб-
не нове. І найстрашніше, що 
може трапитись, – це уявлен-
ня про Україну, як про країну з 
тотальною корупцією. Тільки 
якщо раніше позиціонували з 
корупцією загалом, то тепер 
позиціонуватимуть з корупцією 
на вищих щаблях української 
влади, про що й говорила Даля 
Грібаускайте. У Грузії це нази-
вали елітною корупцією. В цьо-
му плані візит Грібаускайте був 
страшенно показовим.

тарас Гнип
Спеціально  

для «Нової газети»

Карикатура  
олександра Дубовського

ОНИЩЕНКОҐЕЙТ
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У ЧОРНОМУ МОРІ 
ВИЯВИЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ 

ЗАПАСИ ГАЗУ

Єдине в Україні науково-до-
слідницьке судно «Искатель» 

виявило 40 млрд. кубометрів газу 
на Північно-західному шельфі 
Чорного моря в Одеській облас-
ті. Про це повідомив т.в.о. голо-
ви Державної служби геології та 
надр України Микола Бояркін. 

Зазначається, що наукова екс-
педиція закінчила перший етап 
морських робіт на Північно-за-
хідному шельфі Чорного моря. 
Наразі розвідані дані вивчають 
фахівці Причорноморського дер-
жавного геологічного підприєм-
ства. «Держгеонадра разом із 
реґіональним підприємством га-
лузі реалізували потужний проект 
щодо відновлення пошуку нафти 
та газу, який можна назвати текто-
нічним зсувом в геологічній галузі. 
Після трьох років сухого відстою, 
судно «Искатель» відремонтували, 
доукомплектували та запустили 
в рейс. Завершено перший етап 
морських робіт. Попереду ще ба-
гато роботи, але початок покладе-
но», – сказав М. Бояркін. Керівник 
Держгеонадр зазначив, що ділян-
ка роботи одна із найперспектив-
ніших, а коефіцієнт геологічного 
успіху – високий. «За оцінками на-
уковців, запаси газу становлять не 
менше 40 млрд. кубометрів газу 
на площі 7 тисяч кв.метрів. Це най-
мінімальніші цифри, на які можна 
розраховувати» – наголосив він. 

ЩЕ ОДНОГО ХАБАРНИКА 
ДОБИ ЯНУКОВИЧА 

СПІЙМАЛИ НА ГАЧОК
Голова Центральної виборчої 

комісії Михайло Охендовський, 
якому 13 грудня прямо на Бо-
риспільському летовищі вручили 
повідомлення про підозру,  обви-
нувчачується в тому, що отримав 
з «чорної каси» Партії регіонів 
десятки тисяч доларів.  Про це на 
своїй сторінці у Facebook написав 
голова Спеціальної антикорупцій-
ної прокуратури (САП) Назар Хо-
лодницький. 

Зокрема, під час досудового 
розслідування детективи НАБУ 
та прокурори САП встановили, 
що Охендовський як голова ЦВК 
у 2012 році здійснив шість закор-

донних відряджень, справжньою 
метою яких було виконання ним 
неофіційного доручення вищих 
службових осіб держави та Партії 
реґіонів стосовно донесення до 
іноземних урядовців, міжнародних 
і міжурядових організацій інфор-
мації про «демократичний» пере-
біг виборчого процесу в Україн, з 
метою недопущення можливого 
визнання виборів такими, що не 
відповідають міжнародним стан-
дартам. «Як винагороду за такі 
свої дії, підозрюваний отримав 
відшкодування понесених ним за 
кордоном витрат за рахунок ко-
штів Партії регіонів. Документа-
ми так званої «чорної бухгалтерії» 
підтверджуються чотири випадки 
отримання ним готівкових коштів 
в офісі Партії регіонів у Києві на 
загальну суму 16 734 долари», – 
написав Холодницький, зазначив-
ши, що Охендовський засвідчу-
вав власноручним підписом факт 
одержання грошей у відповідних 
облікових листах. Крім того, було 
виявлено ще два записи про отри-
мання ним грошових коштів у сумі 
100 000 та 45 000 доларів США.

ЧИ ПРАЦЮЄ НАДІЯ 
САВЧЕНКО НА ФСБ?

Народний депутат України На-
дія Савченко, яка заявила, що 

виходить з партії «Батьківщина», 
вносить сум’яття в переговорний 
процес зі звільнення полонених. 
Таку думку висловив адвокат 
Марк Фейгін, коментуючи таємну 
зустріч Савченко з лідерами бо-
йовиків в Мінську 7 грудня. 

«Захарченко й Плотницький не 
є суб’єктами ані політичних відно-
син, ані міжнародного права. На 
їхній участі в переговорах наполя-
гає Росія, оскільки це є визнанням 
їхньої суб’єктності. І це дуже важ-
ливо. Якщо б це був двосторонній 
конфлікт без участі в ньому Росії, 
тоді переговори з усіх питань по-
трібно було б вести якраз з Плот-
ницьким і Захарченком, представ-
никами так званих утворень. Але 
очевидно, що Москва повністю 
контролює ці утворення й ухвалює 
щодо них рішення», – зазначив 
Фейгін. 

На його думку, обмін полонени-
ми у форматі «всіх на всіх» не від-
будеться. «Не буде ніякого обміну 
«всіх на всіх», Савченко не контр-
олює ситуацію з полоненими. У 
Києві ніхто їй відповідні повнова-
ження не давав. Питання обміну 
полоненими контролює україн-
ська влада, але не Савченко. Київ 
не піде на переговори із Захар-
ченком і Плотницьким, оскільки 
наполягає на переговорах саме з 
Росією, яка реально є учасником 
конфлікту на Донбасі», – підкрес-
лив адвокат. Він не виключає, що 
переговори Савченко з ватажками 
пропутінських бойовиків на Дон-
басі контролювала Федеральна 
служба безпеки (ФСБ) Росії. «Я ду-
маю, що тут присутня ФСБ. Вони 
контролюють цю ситуацію»,– ска-
зав М.Фейгін.

ХТО ВІН, ПОЛКОВНИК 
БЕЗ’ЯЗИКОВ?

Підозрюваний у зраді кадровий 
офіцер Збройних сил України, 

керівник розвідки колишнього 
восьмого армійського корпусу 
ЗСУ, розформованого у березні 
2015 року, Іван Без’язиков зник 
з лікарні, куди він потрапив після 
того, як поскаржився у судовій 
залі на здоров’я. 

Коли до 9-ї київської лікарні, 
куди шпиталізували із зали суду 
Без’язикова, приїхала його дру-
жина Маргарита разом з адвока-
том, їм повідомили, що невідомі 
забрали підозрюваного. Потім 
з’ясувалося, що ці люди були 
вдягнені у форму СБУ. Дружина 
разом з адвокатом викликали по-
ліцію, щоб зафіксувати викраден-
ня людини з лікарні. Поки на місці 
події працювала слідчо-оператив-
на група, адвокатові Без’язикова 
стало відомо, що розвідника за-
брали з міркувань безпеки. Коли 
ж його шукала дружина, він давав 
інтерв’ю одному з українських те-
леканалів. Журналістам він роз-
повів, що в лікарні не підтвердили 
проблеми із жовчним міхуром, 
тому він і далі братиме участь у 
суді. 

Нагадаємо, Служба безпеки 
України затримала полковни-
ка Збройних сил України Івана 
Без’язикова за підозрою у співп-
раці зі спецслужбами Російської 
Федерації. Також йому вже було 
оголошено підозру в скоєнні зло-
чину. 13 грудня суд почав обирати 
підозрюваному запобіжний захід.

ПОЛЬСЬКІ ФАШИСТИ  
НА МАРШІ

Посол Польщі в Україні Ян Пє-
кло вважає марш орлят у Пе-

ремишлі 10 грудня, під час якого 
було чутно вигуки «Смерть укра-
їнцям!» провокацією, «в якій при-
сутня рука Кремля». 

Про це він сказав 13 грудня на 
засіданні прес-клубу «Дипломати 
без краваток» у Києві. «Сьогодні у 
нас ситуація така, що Перемишль 
стає містом провокацій. Меха-
нізм такий самий, як у російській 
гібридній війні. Є якась демон-
страція і хтось крикнув: «Смерть 
українцям!», 10 хвилин – і фільм є 
в соціальних мережах. А потім із 
соцмереж він потрапляє в медіа. 
Ефект такий, як хотіли провокато-
ри. Всі про це кажуть, і є проблема 
українсько-польських відносин», – 
заявив Ян Пєкло. 

Водночас, наголосив посол, 
проблем у відносинах поляків та 
українців немає. «У Польщі є міль-
йон українців, які працюють і навча-

ються, і взагалі проблем немає», 
– додав Пєкло. Він також вважає, 
що до провокацій під час маршу в 
Перемишлі, організаторами якого 
виступили «Всепольська молодь», 
«Національно-радикальний табір», 
група «Патріотичний Перемишль», 
а також Культурний центр у Пере-
мишлі, причетна Москва. «Рука 
Кремля є. Моя думка така, що для 
Кремля, для путінської Росії не так 
просто будувати прокремлівські 
лоббі в Польщі і Україні, особли-
во після анексії Криму та війни на 
Донбасі. Що можна зробити? Най-
краще – це посварити поляків та 
українців, і це можна просто зро-
бити через історію пам’яті», – ска-
зав Ян Пєкло.

 ОБВАЛ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ В ЧЕРНІГОВІ

25-річна жінка загинула, 
17-річний хлопець в лікар-

ні та майже 180 осіб залишились 
без даху над головою – такі на-
слідки обвалу житлового бу-
динку-гуртожитку на 98 кімнат в 
Чернігові, який стався 12 грудня. 
Мешканців гуртожитку тимчасово 
розселили в готелях міста. Влада 
обіцяє допомогти постраждалим 
матеріально та вирішити питання 
з подальшим забезпеченням їх 
постійним житлом.

У зв’язку з обвалом триває досу-
дове розслідування в кримінально-
му провадженні, яке відкрили після 
руйнування 4-поверхового будинку.

За фактом руйнування плит пе-
рекриття з першого по четвертий 
поверх та зовнішньої стіни будівлі, 
внаслідок якого загинула людина й 
потерпіли інші, внесено відомості 
до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань з попередньою правовою 
кваліфікацією за ч. 3 ст. 270-1 Кри-
мінального кодексу України (умис-
не пошкодження об’єктів житлово-
комунального господарства, що 
спричинило загибель людей) та ч. 2 
ст. 367 КК України (службова недба-
лість).

З метою швидкого, повного та 
неупередженого проведення до-
судового розслідування, виявлення 
й вилучення доказів, фіксації відо-
мостей про обставини вчинення 
кримінального правопорушення 
прокурор-процесуальний керівник 
вже забезпечив проведення невід-
кладних слідчих дій.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 
ЗАМІСТЬ ЧИНОВНИКІВ

Старости замість сільських 
голів, суттєве зменшення 

чиновницького апарату, форму-
вання бюджету та можливість на 
власний розсуд розпоряджатися 
коштами – такі вигоди дає процес 
створення об’єднаних територі-
альних громад, який активно роз-
почався в Україні.

У кількох областях уже відбу-
лися перші вибори до них. Виго-
ди об’єднання вже відчули на собі 
мешканці невеличкого села Пасі-
ки-Зубрицькі поблизу Львова. Там 
з’явилися якісні дороги, вуличне 
освітлення на сонячних батареях та 

камери спостереження, а ще новий 
стадіон та дитячий садок. Тепер 
селяни хочуть продовжити процес 
інтеграції, аби можливостей става-
ло ще більше. «Ми матимемо до-
датково кошти, ті, що нам держава 
обіцяє, плюс ті субвенції на розвиток 
інфраструктури – нам зараз дали 
акциз із заправок і з горілчаних та 
тютюнових виробів. Ми вже маємо 
збільшення надходжень суттєве», – 
наголосив керівник сільради Воло-
димир Керницький.

За 30 км від кордону з Польщею 
розташувалося містечко Судова 
Вишня. Там ситуація протилежна: 
злидні, занепад, жахливі дороги 
та перебої з електропостачанням. 
Мешканці скаржаться, що до їхнього 
містечка кошти просто не доходять, 
тому на децентралізацію чекають 
особливо. «Хочемо самі розпоря-
джатися своїми коштами, що заро-
бляємо. Самі керувати, де їх насам-
перед давати – чи на дороги, чи на 
освітлення, чи на розвиток освіти, чи 
на розвиток медицини», – каже ак-
тивіст містечка Судова Вишня Ста-
ніслав Барчак.

«ГУЦУЛЬСЬКЕ РІЗДВО»  
У ЛЬВОВІ

У Національному музеї імені Ан-
дрея Шептицького у Львові 

представили виставку «Гуцуль-
ське Різдво». Це понад п’ятсот 
експонатів з фондів музею та при-
ватних колекцій, які розповідають 
про традицію святкування Різдва 
Христового на Гуцульщині, що 
охоплює частково Івано-Франків-
ську, Чернівецьку й Закарпатську 
області. Представлено мистець-
кі твори ХІХ – першої третини ХХ 
століть.

«Різдво», «Ґазда», «Коляда», «Ґаз-
диня», «Йордан» – тематичні експо-
зиції унікальної виставки знайомлять 
із гончарством гуцулів, різьбленням, 
мосяжництвом, обробкою шкіри, іко-
ною на шклі. Показані народні строї 
гуцулів та гуцулок, музичні інстру-
менти. Можна ознайомитись із тра-
дицією коляди, ритуальним танцем 
гуцулів «Плєсом», у якому кожен чо-
ловік тримає ручний хрест, скарбон-
ку, дзвоники, має свою роль.

«На 70 відсотків виставка напо-
внена експонатами з фондів На-
ціонального музею. Ми всі твори 
об’єднали в Різдво, це святкова 
тематика. Представлено найкращі 
речі. Бо гуцули виставляли на Різдво 
найгарніший посуд, гідно прийма-
ли колядників, вбирали найкращий 
одяг. Тут і кахлі керамічні – це в осно-
вному ХІХ століття, є деякі зразки і 
середини ХХ століття. Є меблі, одяг, 
ткацтво», – розповіла укладач ви-
ставки, мистецтвознавець Любава 
Собуцька.

За повідомленнями 
українських видань 

та інформаційних аґенцій

В УкраЇні
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Досі процес формування 45-м 
президентом Сполучених 

Штатів Америки нової адміні-
страції тривав більш-менш нор-
мально. За винятком хіба що 
вибору на посаду міністра вну-
трішньої безпеки відставного ге-
нерала Джона Келлі та й то через 
те, що до цього Трамп вже взяв 
до своєї команди двох відставних 
чотиризіркових генералів – Май-
кла Фліна (на посаду радника з 
питань національної безпеки) й 
Джеймса Меттіса (на посаду мі-
ністра оборони), що дало злим 
язикам  підстави відразу ж заго-
ворити про «трампівську воєнну 
хунту».

Але вибір на посаду держав-
ного секретаря США голови 
Ради директорів  і генерального 
директора нафтової мегакомпа-
нії ExxonMobil Рекса Тіллерсона 
приголомшив не тільки численних 
противників Трампа, а й його не 
менш численних прихильників.  

«Мій вибір на посаду держ-
секретаря випав на одного зі 
справді великих бізнес-лідерів 
світу Рекса Тіллерсона, голо-
ву та генерального директора 
ExxonMobil», – написав Трамп 
на своїй сторінці у Twitter вранці 
13 листопада й додав, що йому 
подобається Тіллерсон за його 
великий досвід успішної роботи 
з усіма типами іноземних урядів.

Втім, слова Трампа цього разу 
не збігаються з дійсністю, бо Рекс 
Тіллерсон – це не «один зі справ-
ді великих бізнес-лідерів світу», а 
друг… Росії. Це офіційний факт: го-
лова Ради директорів енергетич-
ного концерну ExxonMobil отри-
мав у Росії орден Дружби в 2013 
році. Це сталося після того, як він 
уклав історичну угоду про спільну 
з концерном «Роснефть» розроб-
ку нафтових родовищ в російській 
частині Арктики. Тоді казали, що ця 
угода може принести сторонам до 
500 мільярдів доларів прибутку.

Рекс Тіллерсон є ще й особис-
тим другом російського прези-
дента, про що свідчать такі його 
слова на зустрічі зі студентами 
рідного Техаського університету 
в Остіні два роки тому: «Мої сто-
сунки з Володимиром Путіним 
почалися 15 років тому, я знаю 
його з 1999 року, і у нас дуже 
близькі взаємини».

Він спілкувався з Володими-
ром Путіним більше, ніж будь-
який інший громадянин США, 
за винятком хіба що Генрі Кіссін-
джера», – сказав про можливо-
го майбутнього держсекретаря 

один з високопосадовців в адмі-
ністрації Білла Клінтона, прези-
дент Центру стратегічних і між-
народних досліджень Джон Гамр.

Тіллерсон, якщо він стане 
держсекретарем, буде таким 
самим новачком у політиці, як 
і сам новообраний президент 
Дональд Трамп, – жодних дер-
жавних посад 64-річний рес-
публіканець ніколи не обіймав. 
Отримавши фах інженера-на-
фтовика, все своє життя він 
пропрацював на одному місці: 
кар’єру в Exxon він почав після 
завершення навчання в універ-
ситеті в 1975 році і зміг до 2006 
року від простого інженера до-
служитися до голови Ради ди-
ректорів. Нині техасець керує 

компанією з оборотом понад 
260 мільярдів і активами на суму 
не менше 350 мільярдів доларів, 
які розкидані по всій планеті.

Тіллерсон відомий тим, що 
він переконаний консерватор, 
але при цьому радикальними 
поглядами не відрізняється. Він 
визнає зміни глобального клі-
мату й готовий вдаватися до дій 
задля його захисту, виступає за 
вільну торгівлю і не є націоналіс-
том, як Джон Болтон, котрий теж 
претендував на посаду держсе-
кретаря. До речі, Болтону тепер 
пророкують посаду першого за-
ступника Тіллерсона.

На користь глави ExxonMobil 
як майбутнього держсекретаря 
свідчить те, що він добре знає 
міжнародну політику, жив і пра-
цював у багатьох точках світу, в 
тому числі на Близькому Сході і 
в Росії. Як шеф найбільшої в сві-
ті приватної нафтової компанії, 
він, можливо, має більше до-
свіду спілкування з провідними 
політиками по всьому світу, ніж 
чимало професійних дипломатів. 
Але про його погляди стосовно 
зовнішньополітичних проблем 

практично нічого не відомо. Що-
правда, кандидатуру Тіллерсона 
підтримали такі колишні  «зубри» 
американської зовнішньої полі-
тики як Кондоліза Райс, Роберт 
Ґейтс і Джеймс Бейкер, які в той 
чи інший спосіб прив’язані до біз-
несу Тіллерсона.

Наступного року Тіллерсон 
збирався піти з посади глави 
ExxonMobil, тож формально про-
блем з тим, щоб очолити Держ-
департамент, у нього не буде – 
йому тільки доведеться повністю 
продати всі акції своєї компанії, 
щоб уникнути конфлікту інтер-
есів. А людина він далеко не бід-
на –  за різними оцінками, його 
статки сягають від 149 до 218 
мільйонів доларів.

Коли між Росією і країнами 
Заходу в березні 2014 року різ-
ко зросла напруженість через 
анексію Криму, Рекс Тіллерсон 
виявив себе як вправний тактик, 
дійшла висновку газета New York 
Times. Компанія ExxonMobil під 
його керівництвом слухняно під-
корилася рішенню про запрова-
дження санкцій американською 
адміністрацією, хоча Рекс відкри-
то виступав проти обмежуваль-
них заходів.

Це зрозуміло: американський 
нафтовий концерн зазнав мі-
льярдних збитків через заморо-
ження низки проектів у Росії. Але 
водночас за лаштунками Тіллер-
сон зумів зберегти добрі зв›язки 
з російською владою й довести, 
що готовий продовжувати роби-
ти бізнес в Росії.

Як глава концерну, зацікав-
леного в знятті санкцій і розши-
ренні діяльності в Росії, на по-
саді держсекретаря США Рекс 
Тіллерсон продовжить виступа-
ти за їхнє скасування, вважають 
чимало оглядачів. «Шанси, що 
він дивитиметься на Росію крізь 
призму ExxonMobil, наближені 

до 100 відсотків», – перекона-
ний Роберт Вайсман, президент 
громадської організації Public 
Citizen, базованої у Вашингтоні.

«Тіллерсон буде надійним і 
ефективним посланцем для пе-
резавантаження відносин США 
і Росії», – сказав виданню New 
York Times Дейвид Голдвін, ко-
лишній провідний дипломат 
Держдепу з енергетичних питань 
в адміністрації Барака Обами. 
Голдвін вважає, що вибір Тіллер-
сона означає, що майбутній пре-
зидент Трамп «вирішив укласти 
пакт з Росією проти Китаю».

Близькість Рекса Тіллерсона 
до Росії Трамп вважає перевагою, 
але в американському Конгресі 
кандидатура нового держсекре-

таря великого захоплення не ви-
кликала. Скептично про нього вже 
висловилися деякі представники 
республіканців – такі, як сенатор 
від Флориди Марко Рубіо й сена-
тор від Арізони Джон Маккейн.

Кандидатуру Рекса Тіллерсо-
на має затвердити Сенат, і там 
«російська карта», безперечно, 
відіграватиме роль і спостері-
гачі не сумніваються, що цього 
вистачить, щоб зупинити при-
значення техасця. Демократи, 
швидше за все,  блокуватимуть 
його кандидатуру й до них при-
єднаються кілька республіканців, 
до яких зі 100-відсотковою впев-
неністю можна віднести М.Рубіо, 
Дж.Маккейна й Л. Грема.

Для України призначення Рек-
са Тіллерсона означатиме ката-
строфу. Оскільки техасець роби-
тиме все, аби Захід відмовився 
від санкцій проти путінської Росії, 
визнав анексію Криму законною 
й потурав подальшим спробам 
Путіна розшматувати Україну. 
Отож, з нашої, української, дзві-
ниці призначення Рекса Тіллер-
сона на посаду державного се-
кретаря є провальним. Однак, на 

перешкоді планам цього нафто-
вого магната можуть стати такі 
затяті антипутінці, як представ-
лений Трампом на посаду міні-
стра оборони відставний генерал 
Джеймс Меттіс, який ненавидить 
Путіна й може поставити Трампу 
ультиматум: або я, або Тіллерсон. 
І невідомо ще, на чий бік приста-
не Трамп.

Другою провідною темою 
в американському суспільстві 
останнього тижня були висновки 
Центрального розвідувального 
управління (ЦРУ)  про ймовірне 
втручання Росії в перебіг листо-
падових виборів у США. ЦРУ за-
явило, що Росія-таки втручалася 
в президентські вибори в США 
для того, щоб допомогти Трам-

пу здобути перемогу. Джерела 
Washington Post повідомили, що 
ЦРУ встановило особи, нібито 
пов’язані з російською владою, 
які передали сайту WikiLeaks 
листи зі зламаного сервера Де-
мократичної партії, в тому числі 
листи голови виборчого штабу 
Гілларі Клінтон Джона Подести.

Однак, новообраний прези-
дент США Дональд Трамп назвав 
безглуздими й смішними такі за-
яви ЦРУ. В інтерв’ю телеканалу 
Fox News Трамп заявив, що цю 
версію намагаються проштов-
хнути демократи, «принижені 
масштабом своєї поразки на ви-
борах».

Тим часом, офіс директо-
ра Національної розвідки США 
(ODNI) Джеймса Клеппера не 
підтримує позицію ЦРУ в тому, 
що Росія втручалася у вибори, 
щоб вплинути на їхній резуль-
тат. Про це повідомляє Reuters 
з посиланням на трьох неназва-
них американських чиновників. 
Співрозмовники інформаційної 
аґенції підкреслюють, що ODNI 
не ставить під сумнів результа-
ти розслідувань ЦРУ з приводу 
російських гакерських операцій, 
але й не підтримує оцінки відом-
ства через відсутність перекон-
ливих доказів, що Москва справ-
ді вплинула на перемогу Трампа 
на минулих виборах. 

«ODNI не стверджує, що ЦРУ 
помиляється, а тільки те, що вони 
не можуть довести свої висно-
вки», – уточнив один з інформа-
торів.  Співрозмовники Reuters 
також повідомили, що й Феде-
ральне бюро розслідувань (ФБР) 
США з тієї ж причини відмовило-
ся підтримати висновки ЦРУ. 

Національну розвідку США під 
керівництвом Джеймса Клеппе-
ра, про відставку якого нещодав-
но було оголошено, було ство-
рено після терактів 11 вересня 
2001 року. Відомство об’єднує 
17 окремих урядових установ 
США, що займаються збором 
інформації та веденням розвід-
увальної діяльності в інтересах 
Американської держави.

америка сьогодні

Катерина Кіндрась, 
власний кореспондент 
«Нової газети» в Америці

ПерШиЙ ВеликиЙ ПроВал 
дональда ТрамПа

Якщо Рекс Тіллерсон стане державним секретарем США, то Путін матиме в його особі лоббіста своїх 
глобальних інтересів
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америка В осоБаХ

Американський астронавт 
Джон Ґленн, який першим 

з американців здійснив орбі-
тальний космічний політ на-
вколо Землі, помер 8 грудня 
в 95-річному віці. Перед тим 
астронавта було шпиталізо-
вано в медичному центрі Ohio 
State University в Колумбусі, 
де його й застала безжальна 
смерть.  

«Його смерть засмутила нас. 
Ми схиляємо наші голови й роз-
діляємо горе з його дружиною 
Енні», – сказав губернатор штату 
Огайо Джон Кейсич. Президент 
США Барак Обама, який у 2012 
році нагородив першого аме-
риканського астронавта Прези-
дентською медаллю Свободи, 
у своїй заяві зазначив, що з від-
ходом Джона Ґленна американці 
втратили свого кумира. «Коли 
Джон Ґленн 20 лютого 1962 року 
стартував з мису Канаверал на 
космічному кораблі «Меркурій-
Атлас-6», він підніс надії нації. І 
коли його космічний корабель 
через кілька годин приводнив-
ся, перший американець, який 
побував на орбіті Землі, нага-
дав нам, що маючи мужність і 
бажання до досліджень, немає 
обмежень у висотах, яких ми ра-
зом можемо досягти», – сказав 
Обама. 

Новообраний президент США 
Дональд Трамп на своїй сто-
рінці в Twitter написав, що США 
втратили «видатного першовід-
кривача космосу в особі Джона 
Ґленна. Він був героєм і надихав 
цілі покоління на майбутні дослі-
дження».

Адміністратор NASA Чарльз 
Болден у зв’язку зі смертю 
Дж.Ґленна сказав: «Спадщина 
сенатора Ґленна сповнена ри-
зиків та досягнень. Він творив іс-
торію і виконував свій обов’язок 
перед країною, за чим спостері-
гав весь світ. Вся родина NASA 
буде вічно вдячна йому за його 
видатні заслуги, прихильність і 
дружбу».  

Ґленн був останнім з амери-
канських астронавтів, які літали 
на одномісних кораблях «Мерку-
рій». 36 років потому він здійснив 
політ на шатлі «Дискавері», став-
ши найстаршою людиною, що 
побувала коли-небудь у космосі. 
На той момент йому виповнило-
ся 77 (!) років. 

З 1974 по 1999 рік Джон Ґленн 
був сенатором від штату Огайо. 
Він чверть століття обирався до 
Сенату від Демократичної партії. 
Втім, це тільки маленькі штрихи 
до біографії великого першовід-
кривача космосу, які миготять у 
ці дні в повідомленнях інформа-
ційних аґенцій. Насправді ж за 
довгими роками його яскравого, 
немов комета, життя стоїть на-
багато більше  – як пов’язаного 
з космосом, так і зовсім з ним не 
пов’язаного.

Коли Джон Ґленн злетів у кос-
мос, це був знаковий та нерво-
вий момент. Космічні подорожі 
тільки зароджувались. Кожен 
запуск і космічна місія полонила 
уяву Америки.

Через кілька хвилин після за-
пуску капсула Гленна досягла ор-
біти. Люди слухали повідомлен-
ня про перший американський 
політ у космос із завмиранням 
серця й страхітливим хвилюван-
ням. І не тільки тому, що раділи й 
переживали, а й тому, що ще до 
Ґленна першу дорогу в космос 
проклали радянські космонав-
ти Юрій Гагарін та Герман Тітов. 
Почалося запекле змагання за 
першість у освоєнні космосу між 
двома супердержавами, двома 
системами, двома способами 
життя.

«Роджер, ми в невагомості, 
і я прекрасно себе почуваю», 
– передавав Ґленн з космосу. – 
«Капсула обертається навколо. 
О, цей краєвид просто неймо-
вірний!». Його політ, під час якого 
він  тричі обігнув Землю, тривав 
4 години, 55 хвилин і 23 секунди. 

В ті часи ще так багато було 
невідомо про космос. Вчені екс-
периментували, вивчаючи, чи 
можуть астронавти їсти або пити 
в космосі. Лікарі були стурбовані 
тим, що людські очі можуть змі-
нити форму, що ускладнило б по-
вторний запуск.

Після першого польоту він 
став національним героєм. Він 

надавав підтримку президенту 
Джону Кеннеді й узяв участь в 
урочистому проїзді на автомобі-
лі Нью-Йорком.

«Я думаю, що Джона Ґленна 
запам’ятають, як реального ге-
роя в той час, коли героїв часто 
називають героями, але вони 
ними не були», – сказав Френсіс 
Френч, автор багатьох книг про 
ранні космічні програми.

Френч нагадав, що Ґленн був 
в основному всеамериканським 
хлопчиком з фотогенічною по-
смішкою й винахідливістю. «Він 
точно був в потрібному місці в 

потрібний час, коли Америка 
потребувала когось, хто міг би 
стати не тільки першим амери-
канцем на орбіті Землі, але й по-
значити, що означає для Амери-
ки доставити людину в космос», 
– сказав Френч.

Ще до космічної одісеї Джон 
Ґленн служив у військово-мор-
ському флоті. Він провів 59 
бойових вильотів в південній 
частині Тихого океану під час 
Другої світової війни. Під час 
Корейської війни він брав участь 
у 90 бойових вильотах на різних 
моделях нових реактивних ви-
нищувачів.

Він залишався в армії до 1950-
х років, випробовуючи нові над-
звукові військові літаки. В цілому, 
він заробив п’ять Хрестів льот-
них заслуг (Distinguished Flying 
Cross). У липні 1957 року Джон 
Ґленн встановив швидкісний 
рекорд трансконтинентально-
го перельоту, здолавши на ви-
нищувачі F8U відстань від Лос-
Анджелеса до Нью-Йорка за 3 
години й 23 хвилини. 

У 1958 році він був одним з 508 
пілотів, які пройшли тестування на 
програму «Меркурій» – прискоре-
ну відповідь на успішний запуск 
Радянським Союзом першого 

штучного супутника Землі в 1957 
році. В квітні 1959 року Джона 
Ґленна було зараховано до пер-
шої групи американських астро-
навтів («американської сімки») й 
він почав підготовку до космічних 
польотів за програмою «Мерку-
рій». 

Після тріумфального польоту 
на «Меркурій-Атлас-6» він за-
лишив NASA. Минав 1964 рік. І 
тільки пізніше дізнався, що в той 
час аґенція й особисто Джон 
Кеннеді вважали його занадто 
цінним, щоб знову відправляти 
в космос.

У 1974 році його було обрано 
сенатором від рідного штату Ога-
йо. Два роки потому ім’я Ґленна 
було в числі згаданих напарни-
ків для кандидата в президенти 
Джиммі Картера, але Картер об-
рав віце-президентом сенатора 
Волтера Мондейла з Міннесоти. У 
1984 році Джон повторив  спробу, 
замахнувшись цього разу на пре-
зидентську посаду. Але знову не-
вдало – програв праймериз. Втім, 
поразка не вибила його із сідла. 
Він був твердо переконаний, що 
служити своїй Батьківщині можна 
на будь-якій посаді.

Джон Ґленн провів у Сенаті 
чотири шестирічних терміна й 
пішов з політики в 1999 році. І 
як тільки його політична кар’єра 
закінчилась, він захотів повер-
нутися в… космос. У 1998 році 
попросив у NASA повторного по-
льоту. Ґленн провів дев’ять днів 
на борту шаттла Discovery – для 
науки й для майбутнього всьо-
го людства. В 77-річному віці він 
став найстарішою людиною, яка 
полетіла в космосі. Метою цього 
експерименту було вивчення дії 
космосу на старіючий людський 
організм. 

Його політ відродив інтер-
ес громадськості до NASA. Коли 
аґенція скасувала програму «шат-
лів» і скоротила свої амбітні зу-
силля з освоєння космічного про-
стору, Джон Ґленн поскаржився 
на втрату сенсу життя. В 2011 
році він сказав під час форуму в 
Smithsonian National Air and Space 
Museum: «У недалекому минуло-
му середньостатистична людина 
була освіченішою, ніж більшість 
сучасних людей у світі. І тоді ми 
більше займались фундаменталь-
ними дослідженнями і першими 
дізналися про нові речі, – сказав 
він. – Цей напрямрок правильний 
і сьогодні. Якщо ми залишимо цю 
нішу в галузі наукових досліджень 
і нової техніки, ми перестанемо 
бути провідною країною в світі».

Легендарного астронавта по-
ховали на Арлінгтонському На-
ціональному цвинтарі поблизу 
Вашингтона.

Андрій Гурин
Спеціально  

для «Нової газети»

ЖиТТя – як ПоліТ комеТи
8 грудня помер перший американський астронавт Джон Ґленн

Джон Ґленн двічі літав у космос. Уперше, коли йому було 30 років, а 
вдруге – коли 77

Джон Ґленн і Президент США Джон Кеннеді  під час тріумфального проїзду вулицями Нью-Йорка. 1962 рік
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ГОЛОВНІ ЗАГРОЗИ  
2017 РОКУ

У доповіді Ради з міжнарод-
них відносин США «Голо-

вні загрози, за якими потрібно 
стежити в 2017 році», опублі-
кованій 13 грудня, загострення 
відносин Росії та країн НАТО 
названо головною загрозою 
наступного року. 

Йдеться про «навмисну або 
ненавмисну військову конф-
ронтацію між Росією і країнами-
членами НАТО», яка може бути 
викликана «агресивною пове-
дінкою Росії в Східній Європі». 
На другому місці стоїть «сер-
йозна криза в КНДР, викликана 
випробуванням ядерної зброї і 
міжконтинентальних балістич-
них ракет, а також військовими 
провокаціями й внутрішньою 
політичною нестабільністю». У 
трійці «лідерів» також ймовір-
ність проведення «надзвичай-
но руйнівної кібератаки на кри-
тично важливу американську 
інфраструктуру». На четверте 
місце автори доповіді постави-
ли можливість теракту на тери-
торії США або їхніх союзників, 
влаштованого як іноземними, 
так і місцевими терористами. 
Ймовірний спалах насильства 
та нестабільності в Афганістані 
очолив категорію загроз, вплив 
яких автори доповіді вважають 
«помірними», а перспективу 
виникнення – «високою». У цій 
же категорії названо шанси 
«спалаху насильства між Туреч-
чиною і різними курдськими 
озброєними групами», а також 
ескалація громадянської ві-
йни в Сирії, яка підтримується 
ззовні.

ДЖОН КЕРРІ ПРИВІТАВ 
РЕКСА ТІЛЛЕРСОНА  
З ВИСУНЕННЯМ НА 

ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ США

Державний секретар США 
Джон Керрі привітав свого 

ймовірного наступника Рекса 
Тіллерсона з висуненням на 
посаду глави Державного де-
партаменту.

«Я вітаю Рекса Тіллерсона з 
висуненням на посаду держав-
ного секретаря. Державний 
департамент продовжуватиме 
надавати повну підтримку для 

гладкого переходу влади, щоб 
наступна адміністрація могла 
продовжувати важливу працю 
в сфері закордонної політики», 
– йдеться в заяві Джона Керрі, 
опублікованій 13 грудня на сай-
ті Державного департаменту 
США.

У вівторок, 13 грудня, ново-
обраний президент США До-
нальд Трамп висунув кандида-
туру виконавчого директора 
компанії ExxonMobil Рекса Тіл-
лерсона на посаду державного 
секретаря. Однак цю канди-
датуру має затвердити Сенат, 
де в республіканців є лише не-
величка перевага. При цьому 
кілька сенаторів-республікан-
ців виступають рішуче проти 
кандидатури «друга Путіна». 

ПІДТВЕРДЖЕНО ПЕРЕМОГУ 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА У 

ШТАТІ ВІСКОНСИН   

Дональда Трампа підтвер-
джено переможцем пре-

зидентських виборів в аме-
риканському штаті Вісконсин. 
Перерахунок голосів, що його 
зажадала і за який заплати-
ла кандидат від Партії зеле-
них Джилл Стайн, засвідчив 
перемогу Трампа над Гілларі 
Клінтон з різницею у понад 22 
тисячі голосів. Було перерахо-
вано майже 3 мільйони голо-
сів, і Трамп у підсумку навіть 
збільшив свою перевагу ще на 
162 голоси.

Марк Томсен, член виборчої 
комісії штату Вісконсин: «Част-
ку голосів Джилл Стайн спочат-
ку навіть не порахували через 
помилку. Той факт, що ми пере-
рахували, дав нам як комісії по-
вну картину системи підрахун-
ку у штаті, допоміг ототожнити, 
де саме її слабкість».

Тим часом, у Нью-Йорку від-
бувся протест із закликом до 
членів Колегії виборників не 
голосувати за Трампа. Раніше 
кілька членів цієї Колегії звер-
нулися до розвідки з прохан-
ням надати дані про російські 
кібератаки під час виборчої 
кампанії в намаганні сприяти 
перемозі Трампа. Як відомо, 
остаточне голосування вибор-
ників відбудеться 19 грудня.

СУД ВІДХИЛИВ ЗАПИТ  
ПРО ПЕРЕРАХУНОК 

ГОЛОСІВ У ПЕНСИЛЬВАНІЇ

Федеральний суддя США 
відхилив запит кандидата 

в президенти від Партії зеле-
них Джилл Стайн, яка дома-
галася перерахунку голосів за 
підсумками президентських 
виборів у Пенсильванії 8 лис-

топада. Суд також відкинув її 
запит про перевірку машин 
для голосування на предмет 
їхнього можливого зламу гаке-
рами. «Немає явних свідчень 
того, що мав місце який-не-
будь злам, і є переконливі до-
кази того, що система голосу-
вання в Пенсильванії не була 
як-небудь порушена», – сказав 
суддя Пол Даймонд.  Згідно 
з офіційними результатами 
голосування, Дональд Трамп 
став переможцем у Пенсиль-
ванії, випередивши Гілла-
рі Клінтон приблизно на 1%. 
Джилл Стайн також вимагала 
перерахунку голосів у штатах 
Мічиган і Вісконсін, де пере-
могу також здобув Дональд 
Трамп. Раніше повідомлялося, 
що колишній кандидат у прези-
денти США від партії зелених 
Джилл Стайн відмовилася від 
ідеї перерахунку голосів пре-
зидентських виборів країни в 
штаті Мічиган через дорожнечу 
процедури.

НОВИМ МІНІСТРОМ 
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ 

США МОЖЕ СТАТИ 
ВІДСТАВНИЙ ГЕНЕРАЛ 

ДЖОН КЕЛЛІ 
Новообраний президент 

США Дональд Трамп за-
твердив кандидатуру генера-
ла у відставці Джона Келлі  як 
майбутнього глави Міністер-
ства внутрішньої безпеки. Про 
це повідомляє перехідний 
штаб Трампа. 

Як наголошується в повідо-
мленні, Келлі на новій посаді 
має «виконати важливу місію 
щодо стримування нелегальної 
міграції та захисту наших кор-
донів». Сам Келлі раніше за-
явив в інтерв’ю телеканалу Fox 
News, що для нього пропозиція 
Трампа стала великою честю. 
«Американський народ на ви-
борах президента США про-
голосував за те, щоб зупинити 
тероризм, повернути сувере-
нітет над нашими кордонами 
й покінчити з політкоректністю, 
яка занадто довго диктувала 
нам підхід до питань національ-
ної безпеки», – сказав Келлі. 

Раніше американські ЗМІ 
повідомляли, що 66-річний 
Келлі розглядався як один з го-
ловних претендентів на посади 
держсекретаря США й глави 
Пентагону. З 2012 року Келлі 
очолював Південне команду-
вання США, а в січні 2016 року 

пішов у відставку, завершивши 
45-річну військову службу.

АМЕРИКАНСЬКІ ВЧЕНІ 
ЗАФІКСУВАЛИ РЕКОРДНЕ 

ПОТЕПЛІННЯ В АРКТИЦІ

Потепління в Арктиці відбу-
вається вдвічі швидше, ніж 

на решті планети. Це призво-
дить до того, що температура в 
цьому регіоні неприродно під-
вищується не лише влітку, але 
й восени та взимку.  Зазвичай у 
холодні сезони льодові покри-
ви в Арктиці відновлювалися, 
однак нині це може змінитися.  
Про це йдеться в щорічному 
звіті Національного управління 
океанічних і атмосферних до-
сліджень США, опубліковано-
му у вівторок, 13 грудня. 

Звіт фіксує рекордне зрос-
тання температури в Арктиці і 
тоншання льодових покривів. 
У період із жовтня 2015 року по 
вересень 2016 року в серед-
ньому температура в Арктиці 
була на 2 градуси за шкалою 
Цельсія вищою за середню 
температуру в 1981-2010 ро-
ках і на 3,5 градуси вищою за 
показники 1900 року. «Цей рік 
був найбільш екстремальним 
роком для Арктики з усіх, які я 
пам’ятаю», – заявив Марк Сер-
резе, директор американсько-
го Національного центру даних 
щодо снігу і льоду, який не брав 
участі в підготовці звіту, але 
також займається проблема-
тикою глобального потепління. 
Раніше повідомлялося, що по-
лярні льоди Північної півкулі та-
нуть з безпрецедентною швид-
кістю, попереджають учені, які 
провели найретельніший за 
останні роки аналіз метеоро-
логічних даних по реґіону. 

НОМІНАНТИ «ЗОЛОТОГО 
ГЛОБУСА»-2017

Восьмого січня наступно-
го року відбудеться 74-та 

церемонія вручення другої за 
престижністю премії в галу-
зі кінематографії – «Золотого 
глобуса». 

Цього разу найбільше номіна-
цій отримав фільм-мюзикл «Ла-
Ла Ленд». Він претендує відразу 
на чотири нагороди  – «Найкра-
щий мюзикл або комедія», «Кра-
щий режисер» Деміен Шазелл, 
«Кращий актор» Раян Гослінґ і 
«Краща актриса» Емма Стоун. 
Також у категорії «Кращий мю-
зикл або комедія» за нагороду 
змагатимуться фільми «Дедпул», 
«Жінки ХХ століття», «Сінг Стріт» 
і «Флоренс Фостер Дженкінс». 
У категорії «Кращий фільм» до 
номінації потрапили картини «З 
міркувань совісті», «Місячне світ-
ло», «Будь-якою ціною», «Лев» та 
«Манчестер біля моря». У 2017 

році в різних категоріях на «Зо-
лотий глобус» серед інших пре-
тендуватимуть такі імениті акто-
ри як Дон Чідл, Лора Дерн, Анна 
Кендрік, Дензел Вашингтон, Ві-
ґґо Мортенсен, Наталі Портман, 
Джессіка Честейн, Ізабель Юп-
пер, Раян Рейнольдс, Г’ю Грант, 
Колін Фаррелл, Аннетт Бенінґ, 
Ніколь Кідман та інші. При цьому 
почесна премія імені Сесіля Б. 
Де Мілля за внесок у розвиток 
світового кінематографу буде 
вручено восьмиразовій воло-
дарці «Золотого глобуса» актрисі 
Меріл Стріп. Крім того, вона пре-
тендує на нагороду в категорії 
«Краща актриса в комедії або 
мюзиклі» за роль у фільмі «Фло-
ренс Фостер Дженкінс». Серед 
телевізійних серіалів на нагороду 
в категорії «Кращий драматич-
ний серіал» претендують «Гра 
престолів», «Корона», «Світ Ди-
кого заходу», «Дивні речі» й «Це 
– ми». 

СМЕРТЬ У САНТА-КЛАУСА 
НА РУКАХ

Літній американець, який 
переодягається на Різдвяні 

свята Санта-Клаусом, виконав 
бажання смертельно хворого 
хлопчика на Різдво. Він відві-
дав його, перш, ніж той помер 
у нього на руках.

Ерік Шмітт-Матцен поспі-
шив до місцевого шпиталю в 
штаті Теннессі, коли отримав 
дзвінок від невиліковно хворо-
го п’ятирічного хлопчика, який 
хотів побачити Санта-Клауса.

60-річний чоловік, який грає 
казкового персонажа, зі сльо-
зами на очах розповів, що по-
дарував хлопчику подарунок 
і тримав його в обіймах, поки 
малий не помер. Перед смертю 
хлопчик запитав Санту, куди він 
потрапить після того, як помре. 
Шмітт-Матцен сказав йому, 
що хлочик буде ельфом номер 
один у команді Санти. Потім 
хлопчик сів, аби обійняти Сан-
ту і востаннє запитав: «Санта, 
ви можете мені допомогти?». 
Так він помер на руках у Санти. 
Сім’я хлопчика спостерігала за 
цим та сильно плакала.

Ерік Шмітт-Матцен за фахом 
інженер-механік і президент 
компанії з виготовлення дро-
тових деталей. Він народився 
у День Святого Миколая й про-
фесійно грає цю роль вже про-
тягом шести років.

За повідомленнями 
світових та американських 

інформаційних аґенцій

В америЦі
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мисТеЦТВо і громада

Минулої суботи, 12 груд-
ня, Український музей за 

своїм велелюддям нагадував 
нью-йоркський  SantaCon, який 
вирував у ту саму пору відразу 
за його порогом. Але із зовсім 
іншою стилістикою і призначен-
ням. 

Відкриття нової виставки під 
назвою «Сім» зібрало широ-
ку аудиторію – як професійних 
митців, мистецтвознавців, ко-
лекціонерів, так і любителів мис-
тецтва, заінтриґованих самим 
втіленням ідеї такої колективної 
експозиції – «однієї з найбільш 
інноваційних і концептуально 
складних, які коли-небуть від-
бувались в Українському музеї». 
Експозиції, яка ввібрала в себе 
широкий діапазон творів – від 
абстрактних і фігуративних до 
концептуальних, від графіки до 
інсталяцій, які поєднують жи-
вопис, скульптуру, відео, звук. 
«Групові виставки часто про-
блемні, бо знайти нитку, яка 
пов’язує мистців і їхню творчість, 
не завжди вдається, –  призна-
ється директор музею Марія 
Шуст. – Але ми намагалися...»

Як і будь-яке модерне мис-
тецтво кожна праця спонукає 
не лише до споглядання, а й до 
думання. Задум автора без під-
казки часто розгадати нелегко. 
Наприклад, інсталяція Люби 
Дрозд «Соліпсизм», якій відве-
дено місце в самому кутку ви-
ставкової зали, якщо рухатися 
за годинниковою стрілкою (або 
в самому початку, якщо почати 
з протилежного кінця), здалеку 
видається проектом, який не 
встигли завершити. Дехто з від-
відувачів виставки так і думав, 
не доходячи до нього взагалі – з 
чемності й розуміння невтомної 
праці музейників. Насправді ж 
ця інсталяція – просторово-зву-
кова. В неї треба вдивитися й 
вслухатися. Натягнута туга, не-
мов спіраль, струна фортеп’яно, 
білий тонкий, неначе волин-
ський льняний серпанок, папір-
калька, грайливі пучки світла, 
які легко перетворюються на 
сонячних зайчиків, тривимірний 
простір, або простір у форматі 
3D... Як це все поєднати? На-
певне, варто спробувати зіграти 
на перепоні-струні, натягнутій 

між підлогою і стіною. Але вона 
не звучить. Не звучить мелоді-
єю струни. Так і хочеться, щоб 
у цей момент сумнівів простір 
наповнила жива музика, яку й 
покликані творити фортеп’янні 
струни. Як гармонія або, бодай, 
як дисонанс. 

Але авторка цієї композиції 
творить специфічні звукові ін-
сталяції, прагнучи показати «як 
системи контролю проявля-
ються й відгукуються в обмеж-
увальних архітектурних і геопо-
літичних середовищах. Не без 
впливу сучасних форм позбав-
лення волі – тюрем і кордонів, 
які не дозволяють індивідуаль-
ним особам чи групам встано-
вити свій власний простір – її 

мистецтво вказує, як невловимі 
простори всередині нас самих, 
такі як пам’ять, знання і сприй-
няття часу, контролюються і ре-
гламентуються…», – написано в 
анотації до цієї інсталяції Люби 
Дрозд.

Тема простору – напевне, 
одна з дотичних «нитки», яка 
об’єднує учасників композиції. 
Марко Шуган присвятив йому 
також окрему інсталяцію. Вона 
так і називається «Потрібен про-
стір». Насправді – це одна філі-
гранно впорядкована творча 
стіна його робітні. З десятками 
посудин з фарбами, сотнями 
пензлів, тисячами ідей, які жи-
вуть у ескізах і начерках. «Це 
реальна стіна з моєї майстерні 

в Кетсткільських горах, – усмі-
хається Марко, знайомлячи зі 
своєю інсталяцією. – У мене є 
ще три таких. І я справді потре-
бую життєвого простору. Але 
відповіді на це запитання шукаю 
не зовні, а всередині себе, де 
вміщується цілий Всесвіт...»

Несподівано для себе, не ви-
ходячи з виставкової зали, по-
чинаєш розуміти, що ця філо-
софська тема виходить за межі 
творчої уяви й перетворюється 
на політичну мапу світу. Напри-
клад, коли дивишся на полотна 
Юрія Масного, який творить на 
урбаністичні, містобудівні теми. 
Одне з його полотен називаєть-
ся «Як будувати стіну» й відразу 
напрошуються геополітичні па-
ралелі.

Або, коли переступаєш по-
ріг «китайської оселі» Христини 
Шміґель. Інсталяція «Сон у чер-
воному теремі» художниці, яка 
народилася в Нью-Йорку, меш-
кала в Сент-Луїсі (штат Міссурі), 
а з 2004 року живе в китайсько-
му Шанхаї, дає можливість че-
рез символи й деталі, вжиткове 
й сакральне пережити відчуття 
«інакшості» світу. Але навіть у 
цій іншості  Христина Шміґель, 
донька українських емігрантів, 
шукає схожість. «Погляньте, 
ось ці китайські яскраві шпа-
лери нагадують наші різдвяні 
хустки, правда?» – каже вона, 
проводячи спеціально для мене 
екскурсію своїм «червоним те-
ремом», який я вже мала наго-
ду бачити навесні цього в од-
ній із вашингтонських галерей 
модерного мистецтва, де вона 
експонувалася. І оцей пошук 
схожості в інакшості – ще одна 
тема «нитки», яка також єднає 
сімох митців, різні творчі світи 
яких зійшлися під одним дахом 
в Українському музеї, на Шостій 
вулиці в Нью-Йорку.

Ця унікальна виставка стала 
можливою завдяки злагодженій 
кураторській роботі митця Ро-
мана Граба й директора музею 
Марії Шуст та підтримці добро-
діїв-меценатів.

Триватиме вона до 3 вересня 
2017 року. Детальніше на сайті: 
www.ukrainianmuseum.org

Катерина Боруш
Фото Вальдемарта Клюзка
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10 грудня в Українському музеї в Нью-Йорку відкрито виставку семи українських митців – Маї Гаюк,  
Романа Граба, Люби Дрозд, Юрія Масного, Адріяни Фарміґи, Христини Шміґель і Марка Шугана

Роман Граб, куратор виставки, і його «Карлючки дороги»

Учасники колективної виставки «Сім» з директором Українського музею Марією Шуст (друга праворуч) та головою його управи Ренатою Голод (перша ліворуч)

Біля «шафи чужинця з китайськими курйозами» в «червоному теремі» 
Христини Шміґель 
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ШляХ. ісТина. ЖиТТя

Офіційна біографія кардинала 
Любачівського при всій своїй 

стабільній фатальності показує 
великий драматизм долі україн-
ських католиків східного обряду 
ХХ століття. Народився майбут-
ній владика 24 червня 1914 року 
в містечку Долина на Станіславів-
щині. Закінчивши з відзнакою гім-
назію в Стрию, вступив у 1934 році 
до Львівської греко-католицької 
богословської академії. Навчав-
ся на факультеті філософії, а далі 
– теології, згодом продовжив на-
вчання в Інсбруку (Австрія).

У вересні 1938 року прийняв 
ієрейські свячення з рук митро-
полита Андрея Шептицького в 
каплиці митрополичих палат кате-
дрального собору Св.Юра у Льво-
ві. Захистив маґістерську працю 
з біблійних студій і докторат у 
Римі. Далі навчався в Григоріан-
ському університеті, студіював 
медицину й філософію, здобув 
ступінь маґістра філософії. Після 
насильницької ліквідації у травні 
1947 року Української греко-като-
лицької церкви о. Мирослав Лю-
бачівський виїхав до США, спо-
чатку до Філадельфії, а потім – до 
Стенфорду. Служив в українських 
греко-католицьких парафіях двох 
штатів – Пенсильванії та Віскон-
сину, згодом став парохом церкви 
св. Петра і Павла у Клівленді (штат 
Огайо).  

Отець Мирослав Іван Любачів-
ський у 54 роки стає духівником 
Української католицької семінарії 
Св.Йосафата у Вашингтоні. Че-
рез два роки – професор акаде-
мії Св.Василія у Філадельфії. У 
1973 році в Стемфорді його при-
значають духівником семінарії  
Св.Василія Великого. Через п’ять 
років Папа Павло VI надав о. Лю-
бачівському ступінь почесного 
прелата, а 13 вересня 1979 року 
Папа Іван Павло II призначив його 
митрополитом Філадельфійської 
архиєпархії. Тоді ж, у листопаді, він 
приїздить до Рима. За участі Йо-
сифа Сліпого та Папи Івана Павла 
II у Сикстинській капелі відбулась 
його хіротонія на єпископа. Ми-
трополит Любачівський стає ар-
хиєпископом УГКЦ у  Філадельфії.

Після смерті Йосифа Сліпого 
7 вересня 1984 року Мирослав 
Іван Любачівський перебрав ке-
рівництво УГКЦ і став наслідни-
ком патріарха та опікуном семи 
мільйонів вірних своєї Церкви. Ще 
в березні 1980 року, після скли-
каного в Римі Синоду єпископів 
Української католицької церкви, 
Папа Іван Павло ІІ обрав з-поміж 
трьох запропонованих Синодом 

кандидатів коад’ютором (з пра-
вом спадкоємності) для Верхо-
вного архиєпископа Йосифа 
Сліпого саме митрополита Люба-
чівського, відзначаючи, що «для 
цього високого завдання чинять 
достойним його непересічна по-
божність, пастирська ревність, 
наукова підготовка і гарні прикме-
ти лагідності й покори, що скра-
щують його вдачу...»

 25 травня 1985 року Папа Іван 
Павло II іменував Любачівського 
найвищим відзначенням у Все-
ленській Церкві – кардиналом. 
Президент УКУ Борис Ґудзяк, 
згадуючи про свої зустрічі з патрі-
архом Мирославом Іваном Лю-
бачівським, зауважив, що «після 
титанічних постатей митрополита 
Андрея Шептицького та патріарха 
Йосипа Сліпого для багатьох Ми-
рослав Іван «загубився» в історії»,  
був «неочікуваним главою Церк-
ви», але Господь благословив 
його бути главою нашої Церкви в 
переломний момент її історії». 

Мирослав Іван Любачівський 
43 роки провів в еміграції. Але як 
тільки стало можливо, повернув-
ся на рідну землю. Це сталося 31 
березня 1991 року. Перше, що 
зробив очільник УГКЦ, навідався 
до батьківського дому в Долині. 
Опісля береться до невтомної  
праці відбудовника гнаної, але не 
скореної Церкви. Засновує Архи-
єпископську курію, створює нові 
єпархії, реорганізує структури 
кліру, висвячує нових священиків, 
налагоджує взаємини з право-
славними, велику увагу звертає 
на освіту та молодь. Фактично в 
час незалежності України Бла-
женніший Мирослав Іван Люба-

чівський закладає першу цеглину 
на визнання УГКЦ як Патріархату. 
Адже 1992 року він відкрив пер-
ший Синод єпископів УГКЦ. 

Протягом 1992-1994-х років 
докладає чимало зусиль, щоб від-
новити Львівську богословську 
академію (тепер – Український 
католицький університет). Також 
завдяки йому було відкрито Дро-
гобицький єпархіально-катехитич-
ний інститут Пресвятої Трійці, при 
якому створено 1996 року Дрого-
бицьку духовну семінарію блажен-
них священномучеників Северина, 
Віталія та Якима. Соціальна праця 
Церкви отримала поштовх для 
свого подальшого розвитку як з 
відновленням лічниці Митрополи-
та Шептицького, так і із заснуван-
ням в Україні міжнародної благо-
чинної організації «Карітас».

На 81-му році життя Блажен-
ніший Мирослав Іван захворів на 
запалення легенів, що серйозно 
вплинуло на його здоров’я. Тому 
1996 року, з огляду на його важ-
кий стан, Синод єпископів вибрав 
владику Любомира Гузара єписко-
пом-помічником УГКЦ.14 грудня 
2000 року Верховний Архиєпис-
коп Мирослав Іван Любачівський 
після тяжкої й підступної хвороби 
відійшов до Господа. Похований у 
крипті архикатедри собору Свято-
го Юра у Львові. Але відлуння його 
мудрості й сьогодні звучить як до-
роговказ: «Богоугодне життя не 
полягає лише в оминанні гріха, але 
передусім – у творенні добра».

олеся Барчук
Фото з архіву бібліотеки 
Стемфордської єпархії, 

надані о. мітратом  
Іваном терлецьким

ВороТТя кардинала
Цього року минає 25 літ повернення Блаженнішого Мирослава Івана Любачівського в Україну 

– події, яка стала точкою відліку воскресіння катакомбної в радянські часи Української 
греко-католицької церкви 

Віряни вітають владику Мирослава Івана Любачівського на майдані перед Оперним театром у Львові. 30 березня 1991 р.

Зустріч на Львівському летовищі, на якому приземлився літак 
митрополита, що прибув з Риму. У першому ряду: В’ячеслав Чорновіл і 
митрополит Володимир Стернюк

Привітання Блаженнішого біля Львівської міської ради
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УкраЇнська америка

Минулої суботи, 10 грудня, 
українці Великого Нью-Йорка 

розривалися навпіл – з одного 
боку, хотілося відвідати унікаль-
ну виставку Сім» в Українському 
музеї, а з іншого – побувати на 
конференції «Новий етап розви-
тку української громади в Амери-
ці й Україні», яку її організатори 
об’єднали з презентацією нової 
українсько-американської гро-
мадської організації «Держава». 
Той, хто вибрав другу імпрезу, не 
пошкодував, позаяк на ній її учас-
ники послухали цікаві доповіді на-
уковців і водночас стали творцями 
нової організації, метою постання 
якої її засновник і перший голова 
Сергій Бондін вважає  об’єднання 
українців Америки різних хвиль 
еміграції, які приїхали з різних ку-
точків України в різні періоди, а 
також з пострадянських республік 
та інших держав світу. 

Семе через цю організацію 
Сергій Бондін та його однодумці 
хочуть створити центр підтримки 
новоприбулих емігрантів, поши-
рення серед них, а також серед 
осіб інших національностей, які 
цікавляться житям і діяльністю 
української громади в Америці, 
інформації про Україну й українців 
в усьому світі задля збереження й 
плекання української мови, історії, 
наших традицій і наших цінностей. 

Виступаючи на презентації но-
вої організації, Сергій Бондін по-
інформував, що головний осідок 
«Держави» буде в Нью-Йорку, а 
філії буде створено по всій Амери-
ці, в Канаді, а також в Україні, аби 
«Держава» могла плідно співпра-
цювати з українськими територі-
альними громадами.

Засновники «Держави» бачать 
її вже в найближчому майбутньо-
му велелюдною й спроможною 
на великі справи й звершення. 
Кількісно, за задумом Сергія 
Бондіна та його однодумців, ор-
ганізація збільшуватиметься за 
рахунок новоприбулих емігран-
тів, тих, хто вже народжений тут, 
а також за рахунок тих, хто бажає 
і відчуває потребу в допомозі 
зміцнення і розширення україн-
ської громади  в Америці, неза-
лежно від віровизнання, націо-
нальності, політичних поглядів, 
статусу в суспільстві тощо...

Організація відкрита для всіх, 
чиї погляди спрямовані на зміц-
нення, розширення й відновлен-
ня громади, як єдиної й непо-
дільної спільноти людей і єдиної 
держави – України.

Підтримати цю ідею Сер-
гія Бондіна та його соратників і 
взяти участь у відкритій конфе-
ренції приїхали народний депу-
тат України, знаменитий козак, 
якого садисти-беркутівці під час 
Революції гідності роздягали до-
гола на морозі, Михайло Гаври-
люк, доктор філологічних наук, 
науковий співробітник Інституту 
літератури ім.Т.Шевченка Олесь 
Федорук, заступник директо-

ра Інституту українських студій 
при Гарвардському університеті, 
доктор Любомир Гайда, почесна 
голова Союзу українок Амери-
ки Ірина Куровицька, директор 
Українського Народного дому, 
заступник Української Амери-
канської Координаційної Ради 
Андрій Ластовецький, головний 
редактор «Нової газети» Вален-
тин Лабунський та численні гості.

Любомир Гайда, виступаю-
чи на конференції й презентації 
нової українсько-американської 
громадської організації,  тор-
кнувся теми інтеграції кримсько-
татарського народу в українське 
суспільство, навівши приклад 
й продемонструвавши його на 
відео, як голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу Рефат 

Чубаров розмовляє в наскрізь 
зросійщеному кримському пар-
ламенті не тільки кримськота-
тарською, а й українською мо-
вою.

Доктор філологічних наук, 
гість з Києва Олесь Федорук 
присвятив свою доповідь  при-
сутності на Майдані Великого 
Кобзаря. Він показав фотографії 
з Майдану, на яких Тарас пред-
ставав то у вигляді майданівця, 
який несе шини, то у вигляді 
бійця загонів самооборони, то 
грізно споглядав протести з 
дерев’яних щитів захисників на-
шої свободи.

Змістовною й цікавою була 
доповідь на конференції почес-
ної голови Союзу українок Аме-
рики Ірини Куровицької. Вона 
розповіла про звитяжний і часто 

тернистий шлях цієї жіночої ор-
ганізації, яка за довгі роки сво-
го існування стала невід’ємною 
частиною української громади 
як тут, в Америці, так і в Україні.

Директор Українського На-
родного дому в Нью-Йорку, за-
ступник голови Української Аме-
риканської Координаційної Ради 
Андрій Ластовецький звернув 
увагу присутніх на те, що в Бру-
кліні нині мешкають тисячі ви-
хідців з України, які не задіяні в 
жодне організоване українське 
життя. Прилучити їх до наших 
справ і починань – такою бачить 
пан Ластовецький одну з ділянок 
роботи майбутньої організації.

Народний депутат України 
Михайло Гаврилюк закликав усіх 
допомогти вдовам і сиротам за-
гиблих воїнів АТО, а також тим 
з них, які часто повертаються 
додому каліками. Він побажав 
новій українсько-американській 
організації «Держава» успіхів у 
розбудові українсьої громади в 
США й допомозі Україні.

Головний редактор «Нової 
газети» Валентин Лабунський у 
своєму виступі наголосив, що 
чим більше буде в нашій громаді 
організацій, тим краще. Так само 
як і церков, шкіл, кредитівок, му-
зеїв, мистецьких колективів, га-
зет… І побажав доброї дороги й 
Божої опіки організації «Держа-
віа», яка тільки-но починає свою 
громадську  ходу.

Після виступів доповідачів 
почалася дискусія, в якій взяли 
участь і російськомовні учасни-
ки конференції та акредитації 
«Держави». Один з них перей-
шов на російську мову і заявив, 
що він, не зважаючи на свою ро-
сійськомовність, також любить 
Україну. В цьому ніхто й не сум-
нівався. Але деякі його опоненти 
порадили вивчити рідну мову, 
адже це зовсім не складно, осо-
бливо тим, хто народився й виріс 
в Україні.

Дискусія продовжилася за 
горнятком кави. І до пізнього 
вечора тривала суперечка, чи 
варто залучати в українські орга-
нізації російськомовних людей. І 
чи не буде серед них відвертих 
путінських провокаторів.

Вл.інф.

ЖиВи, «дерЖаВо»!
10 грудня в Українському Народному домі відбулася презентація  нової українсько-американської громадської організації «Держава»

Робоча президія  конференції

Сергій Бондін – засновник і голова громадської організації «Держава»

Фото на згадку з народним депутатом України Михайлом Гаврилюком 

Після зустрічі з українською й литовською громадами в  Гартфорді 
(штат Конектикут)
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У громаді

Важко підібрати слова, щоб 
передати емоційний стан 

дітей 5-16 років, які затамував-
ши подих, зачаровано диви-
лися, як перед ними на сцену 
виходять понад 40 статних чо-
ловіків. Та ще й з бандурами 
в руках – інструментом, який 
більшість з дітей бачили впер-
ше в житті. Коли пролунали 
перші звуки пісні «Ясени», кож-
не дитяче обличчя завмерло в 

повній увазі, з розплющеними 
очима, вбираючи кожен звук. 
Для них це й було передрізд-
вяне диво. А для їхніх вчителів і 
батьків – справжнє мистецько-
виховне свято.

Музичний керівник та дири-
гент капели бандуристів Олег 
Махлай підготував чудову про-
граму. Спочатку розповів про 
історію утворення та нелегкий 
столітній шлях колективу в часи 
історичних буревіїв: репресій, 
Голодомору, війни. Після вико-
нання кількох пісень музиканти 
та співаки розійшлися поміж 
школярів, аби дати кожному 
можливість потримати інстру-
мент і спробувати пограти, а 
пізніше всі разом вивчили й за-
співали пісню: «Я люблю бан-
дуру, граю кожен день. Скоро 

буду знати тисячу пісень...» Ді-
тям настільки запали ці слова в 
душу, що до кінця навчального 
дня кожен наспівував цей мо-
тив. 

На прощання Олег Махлай 
передав у дарунок диск з до-
кументальним фільмом про іс-
торію капели Music of Survival 
(«Хоробра сімнадцятка») режи-
сера Ореста Сушка.

Від імені усіх учнів, учителів, 
батьків висловлюємо щиру 
вдячність Українській капері 
бандуристів ім.Тараса Шев-
ченка за проведену унікальну 
зустріч з дітьми й велику само-
посвяту. 

Світлана Хмурковська
директор школи 
українознавства  

в Йонкерсі

Минулої неділі, 11 грудня, 
в катедральному соборі 
Святого Патрика в Нью-Йорку 
відбувся різдвяний концерт 
уславленого нью-йоркського 
хору «Думка» під дириґуванням 
Василя Гречинського.

різдВяна «дУмка» В Храмі сВяТого ПаТрика

Ця традиція супроводжує 
колектив, який постав у 

1949 році, майже із самих по-
чатків від його народження. 

Відтак багато років поспіль на-
передодні Різдва Христового 
під склепінням головного като-
лицького катедрального храму 
Нью-Йорка лунають традиційні 
українські колядки, щедрівки, 
віншування – воістину на весь 
світ. Тому що Saint Patrick’s 
Cathedral, поряд з яким сяє 
головна ялинка Нью-Йорка, 
це не лише величний храм, де 
щоденно відбувається 7 Служб 
Божих, а й знаменита культова 

споруда, яку відвідують турис-
ти з усієї планети. Особливо 
тепер, в різдвяно-новорічну 
пору.

Святкові концерти знаме-
нитого хору «Думка» відбу-
дуться також 17 грудня (субо-
та) – в  церкві Святого Марка 
в Брукліні та 8 січня 2017 року 
(неділя) – в церкві Святого 
Юра в Мангетені.

Інф.«НГ»
Фото Романа Осташа

Фраґмент різдвяного концерту хору «Думка» в соборі Св.Патрика

7 грудня в Міжнародному центрі торгівлі, який знаходиться в 
будинку імені Рональда Рейґана, в самому центрі американської 
столиці, відбулася щорічна міжнародна виставка Winternational, у якій 
взяла участь й Україна.

WINTERNATIONAL

«Вінтернешнл» – одна з най-
більших міжнародних імпрез 
у сфері публічної дипломатії. 
Цього року вона об’єднала 
представників 39-ти диплома-
тичних місій. Щорічна участь 
у цій всепланетарній виставці 
стала доброю традицією для 
Посольства України в США. 
Тисячі гостей заходу дізнали-
ся більше про історію нашої 
держави, доторкнулися до її 
багатої культурної спадщини 

та глибше зрозуміли виклики, 
що постали перед Україною 
через спробу Російської Феде-
рації анексувати Крим і зухвалу 
російську агресію на Донбасі.  
Крім того, було презентовано 
інвестиційний та експортний 
потенціал української економі-
ки, показано туристичні мож-
ливості країни, її привабливість 
на рівні людських контактів.

Прес-служба 
Посольства України в США

На виставці Winternational, біля українського стенду

я лЮБлЮ БандУрУ...

Минулої суботи в школі 
українознавства при парафії 
Святого Михаїла в Йонкерсі 
відбулася зустріч з учасниками 
Української капели бандуристів 
імені Тараса Шевченка, яка 3-4 
грудня виступила з концертами 
в Нью-Йорку та Йонкерсі.

Фото на згадку з учасниками легендарної Капели бандуристів імені Т.Шевченка

Я люблю бандуру…
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надсилайте пожертви до фонду

Revived SoldieRS UkRaine!

ДОПОМОЖІМО ВОЇНАМ АТО,  
ЯКІ ВТРАТИЛИ ЗДОРОВ’Я,  
ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ!

Фонд допомагає пораненим воїнам АТО прилетіти 
до Америки для обстеження, лікування, проведення 

операцій, протезування та реабілітації

What We do:

99 Revived9Soldiers9Ukraine9programs9
are9mostly9focused9on9medical9
rehabilitation9as9the9reflection99
of9the9most9urgent9needs.9Current9
initiatives9include:

99 Assisting9severely9injured9soldiers9
to9receive9medical9help9and9
rehabilitation9in9other9countries

99 Promoting9cooperation9between9
USA9and9Ukraine9as9to9mutually9
beneficial9social9and9economic9
programs9in9both9countries

99 Helping9hospitals9treat99
those9wounded9in9ATO99
conflict9by9supplying9emergency9
medical9aid9and9supplies

99 Supporting9children99
and9women9in9their9right99
to9a9healthy9living.

99 Satisfying9housing9needs9to9
soldiers9of9Ukraine9and9their9families.

Телефон9фонду: (213) 926-6627
Детальніша9інформація9на9сайті:9www.rsukraine.org
Електронна9адреса:99revivedsoldiersukraine@gmail.com

З питань допомоги родині Дарки Козак-Тимець,  
у якої мешкає полковник Віталій Галіцин, який втратив  

на Східному фронті зір, звертайтеся за телефоном:
(917)9968-3753

ЗРОБІМО РІЗДВЯНИЙ ДАРУНОК



– Keep the Pot Boiling! Keep 
the Pot Boiling! Keep the Pot 
Boiling! – наростаючим ре-
читативом-басом вигукував 
огрядний чоловік на перети-
ні Сьомої авеню й 32-ї вулиці 
в Нью-Йорку. Й, напевне, від 
своєї червоної різдвяної шап-
ки й сивої розкуйовдженої бо-
роди ще більше був схожий 
на Санта Клауса, який чимдуж 
поганяє оленів через засніжені 
ліси, долини та гори, побоюю-
чись не встигнути до світанку 
рознести дарунки.

– Keep the Pot Boiling! Keep 
the Pot Boiling! Keep the Pot 
Boiling! – так само стурбова-
но відлунювало йому добре 
поставлене жіноче сопрано в 
червонястому фартуху під ко-
лір шапки.

– Keep the Pot Boiling! Keep 
the Pot Boiling! Keep the Pot 
Boiling! – додавав піднесе-
но-святкового тону голосис-
тий дзвінок, який дуже вчасно 
вклинювався в цей дует, не-
мов втішаючи: «Не турбуйтеся 
так, ми не запізнимося, до всіх 
встигнемо...»

Так само колись стискалося 
від болю серце капітана Джо-
зефа Макфі, коли він йшов 
вулицями Сан-Франциско й 
щомиті зашпортувався то об 
забинтовані в ганчір’я ноги же-
брака, то об безмежно зневі-
рені очі дитини з простягнутою 
рукою. Надходило Різдво. Най-
більше, про що він мріяв, – на-
годувати усіх цих нужденних. 
Але як? І старий моряк згадав, 
як  колись у порту Ліверпуля, 
на причалі стояв великий ка-
зан, куди перехожі кидали мо-
нети для бідних. Його назива-
ли «Simpson’s Pot» – казаном 
Сімпсона. 

Одного грудневого дня 
1891 року за погодженням з 
муніципальною владою ка-
пітан Макфі поставив у пор-
ту Окленда на триногу казан 
червоного кольору, в якому 
рибалки варили крабів. «Keep 
the Pot Boiling!» – вигукував 
він, привертаючи увагу пере-
хожих й запрошуючи кожного 
жертвувати стільки, скільки 
може, аби допомогти бодай 
одній людині, якій у цю пору 
важче, ніж йому.

Завдяки тому «киплячому 
казанку» вдалося зібрати гро-
ші, яких вистачило нагодувати 
на Різдво тисячу жебраків і без-
домних Сан-Франциско. На-
ступного року ідея «Різдвяного 
казанка» (Christmas Kettle або 

Red Kettle) помандрувала із 
Західного узбережжя Амери-
ки на Східне, в район Бостона, 
й напередодні Різдва було зі-
брано пожертви, завдяки яким 
влаштували 150 тисяч масових 
обідів для голодних і нужден-
них. А в 1901 році із пожертв 
«казанка» було виділено кошти 
для першого великого обіду в 
Медісон Сквер Гардені в Нью-
Йорку

З роками Christmas Kettle пе-
ретворилися з пастки на крабів 
в «казанки добра», які грають 
радісні мелодії, співають коляд-
ки, приймають кредитні картки 
й бажають усім благословен-
них свят. Кампанія «Різдвяний 
казанок» традиційно стартує 
щороку під час перерви у грі 
«Даллас Ковбойс» з нагоди 
Дня подяки. Відтоді для одних 
стилізовані червоні «різдвяні 
казанки» на велелюдних вули-

цях планети стали прикметою 
наближення Різдва, для інших 
– можливістю проявити добро-
ту й співпереживання, для тре-
тіх – наїстися, зігрітися й знову 
відчути себе людиною.

Джозеф Макфі був не про-
сто капітаном, а капітаном «Ар-
мії порятунку». На  погонах його 
темно-синього кителя видні-
лася літера S. Людей з такими 

самими нашивками й сьогодні 
можна зустріти на вокзалах, 
летовищах, вуличних пере-
хрестях. Іноді їх сприймають 
за службовців готелю Sheraton, 
навіть просять донести валізи. 
Вони допомагають. А потім, 
коли ті пробують розрахувати-
ся, пояснюють, що вони ніякі 
не носильники, а солдати Армії 
спасіння.

Щоб стати солдатом, достат-
ньо закінчити 12-тижневий курс 
молодого бійця й скласти при-
сягу. Щоб сягнути офіцерського 
статусу, треба вчитися два роки 
в коледжі. Хоча за військовою 
лексикою й аскетичною формою 
стоїть шанована християнська 
організація, де офіцери – це пас-
тори, коледжі – семінарії, військо-
ва підготовка –  вивчення Сло-

ва Божого, молитви та вчинки. 
Вступити до Армії спасіння – вчи-
нок, який потребує від віруючого 
великої мужності. Є цілі  династії, 
які служать в Армії спасіння п’ять-
шість поколінь. Дитина в такій 
родині вже в сім років може ста-
ти «молодшим солдатом». Для 
цього вона повинна  присягнути 
вести чисте життя – не курити, 
не вживати алкоголю й нарко-
тиків, не грати в азартні ігри. 
В 14 років «молодші солдати» 
стають старшими й працюють  
в армії добровольцями, без-
платно. Для того, щоб вступити 
до семінарії, треба віддати всі 
борги, заплатити за навчання, 
відмовитися від мирських за-
робітків. 

Офіційне привітання в армії 
– піднятий вказівний палець. 
Воно нагадує всім про небо. 
Офіцери проводять недільні 
богослужіння. Мають право 
служити весільні церемонії й 
панахиди,  організовувати до-
брочинні служби для своїх па-
рафіян і потребуючих. Якщо 
офіцер має таланти, напри-
клад, пише картини, грає на  
скрипці, то всі прибутки від 
творчості йдуть на потреби 
Армії. Єдиний привілей – жит-
ло й авто, яке для своїх сол-
датів винаймає й оплачує Ар-
мія. Але кожні три роки вони 
обов’язково повинні змінюва-
ти місце служби. Щоб зроби-
ти велику покупку,  армійці ко-
плять набутки на спеціальному 
резервному рахунку, оскільки 
боргів і кредитів Армія спасін-
ня не визнає. Верхоний голов-
нокомандувач Армії спасіння 
– генерал. Першим генералом 
був Вільям Бут, який народився 
в 1829 році в Ноттінгемі (Ан-
глія) в скромній за матеріаль-
ними статками родині христи-
ян-методистів. 
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Від ШТаТУ до ШТаТУ

Армія спасіння й Велика депресія

Наша довідка: Армія Спасіння (англ. Salvation Army), до 1878 року Християнська місія – між-
народна благодійна християнська організація, заснована в 1865 році в Лондоні проповідником Ві-
льямом Бутом та його дружиною Кетрін для соціальної та духовної підтримки нужденних. Пізніше 
поширила свою діяльність у США, Канаді, Німеччині. Сьогодні її відділення та центри діють в 127 
країнах світу. В Україні Армія спасіння розпочала свою діяльність в 1916 році, але була заборо-
нена радянською владою в 1925-му, відновила місію в 1993-му. Опікується безпритульними, хво-
рими, немічними, сиротами, інвалідами. Армія спасіння має свою пресу, їдальні, шпиталі, біржі 
праці, нічліжки тощо. Штаб-квартира (головний офіс) розташований в Лондоні, американського 
відділення – в Александрії (штат Вірджинія). 

У США Армія спасіння має більш як 9 тисяч центрів і допомагає більш як 42 мільйонам потре-
буючих. Основне гасло: Soup, Soap and Salvation («Суп, мило й спасіння»).

ДОПОМАГАЄМО  
СУПОМ, МИЛОМ І СПАСІННЯМ ДУШІ...

Солдат Армії спасіння на посту
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Вільям Бут і Кетрін Мемфорд 
познайомилися навесні 1852 
року. Того вечора Вільяма Бута, 
який вдень працював помічни-
ком у ломбарді, а ввечері  ме-
тодистським проповідником і 
мав чудовий голос, попросили 
заспівати. Він виконав баладу 
«Мрія продавця гроґу». Юна 
Кетрін, щоб підтримати роз-
мову, запитала жартома, а як 
він сам щодо того, аби випити 
гроґу чи віскі. Вільям почерво-
нів і признався, що буває, але 
дуже рідко. Він ненавидів гру на 
гроші, був вегетаріанцем і спо-
відував аскетизм. Кетрін через 
хворобу хребта й суворе вихо-
вання провела майже всю свою 
юність вдома, за читанням 
Біблії та інших духовних книг. 
Бутів вважали однією з найко-
лоритніших пар вікторіанської 
Англії. Через три роки вони 
одружилися й подарували сві-
тові восьмеро дітей. Високий, 
худорляво-аскетичний, боро-
датий, з громоподібним голо-
сом, Вільям Бут був схожим на 
пророка. Слухаючи його про-
повіді, люди ридали й щиро 
розкаювались у своїх гріхах. 

У 1865 році Бути відкрили 
християнську місію, яка працю-
вала з бідними й голодними – 
годувала, обмивала, давала їм 
дах над головою. 

До сьогодні гасло Армії по-
рятунку: «Суп, мило і спасіння». 
Вільям Бут переймався трьома 
речами. Якщо людина голодна, 
її, перш за все, треба нагодува-
ти, – звідси й суп. Потому лю-
дина потребує  чистого одягу й 
чистого тіла – звідси й мило. Й 
лише після цього з нею можна 
заводити розмови про спасін-
ня – спасіння душі й Спасителя. 
«Ми рятуємо насамперед тіло, 
головним чином в ім’я спасіння 
душі, – казав він, коли його за-
питували, чим займається їхня 
місія. – Важко проповідувати 
людям, всю увагу яких зосе-
реджено на боротьбі за вижи-
вання...»  Злодії, п’яниці, повії, 
блукачі й волоцюги всіх мастей, 
на яких інші місіонери махнули 
рукою, не лише повірили, а й 
залишилися працювати в хрис-
тиянській організації, став-
ши першими її «солдатами». 
Одного ранку 1878 року Ві-
льям Бут покликав свого сина 
Бремвеля, щоб порадитися 
з приводу щорічного звіту. 
«Християнська місія – це ар-
мія волонтерів…», – почав він. 
Син категорично заперечив 
таке формулювання, бо вважав 
себе людиною, яку покликав 
Господь. Батько перекреслив 
слово volunteer і згори над ним 
написав salvation. Так з’явилася 
Армія спасіння. У 1890 році 
він опублікував свою книгу In 
Darkest England and The Way 
Out. У перший місяць було про-
дано понад 100 тисяч її примір-
ників, а порушені в ній соціальні 
проблеми змусили суспільство 
звернути увагу на місію, й з усі-
єї країни до фонду почали над-
ходити пожертви. 

У нової церкви були й воро-
ги. З нею воювали власники па-
бів, гральних домів, сутенери, 
яким ідеї Армії спасіння при-

носили прямі збитки. На проти-
вагу Армії спасіння з’явилася 
Армія скелетів, яка в темних за-
кутках нападала на місіонерів. 
намагаючись залякати їх і від-
мовитися від своєї віри. У пре-
сі послідовників Бута називали 
тоталітарною сектою.

Багато хто був упевнений, 
що Армія спасіння – це справді 
армія. «Ми справді воюємо, – 
не заперечували вони, – але зі 
злом, вкоріненим на планеті». 
Хоча  від мілітаристики цей рух 
нескінченно далекий – в осно-
ві його філософії лежить Слово 
Боже, а його місія – проповід-
увати Євангеліє вчинками, від-
повідаючи на потреби людей.

Бюджет організації тільки 
на її різдвяну діяльність вимі-
рюється десятками мільйонів 
доларів. Більшість засобів над-
ходить від індивідуальних по-
жертв, а також корпоративних 
спонсорів. Щоразу провідуючи 
своїх родичів в Орегоні, не  пе-
рестаємо захоплюватися спор-
тивно-оздоровчим центром 
Kros у столиці штату Сейлемі 
– з олімпійським басейном, ди-
тячим водяним парком, різно-
манітними спа... У Нью-Йорку 
такого й немає. Його побуду-
вала Армія спасіння – на кошти  
Джоанни Крос, третьої дружи-
ни президента McDonald’s, яка 
пожертвувала місії 1,6 мільйо-
на доларів.

Однієї передріздвяної пори 
1982 року в місті Крістал-лейк 
(штат Іллінойс) хтось поклав у 
«казанок» золоті монети. Армія 
спасіння оповістила про це всю 
планету. З тих пір багато хто 
жертвує не тільки золоті моне-
ти, а й золоті медалі, ювелірні 
вироби (наприклад п’ять золо-
тих перстнів – як данину пісні 
The Twelve Days of Christmas), 
золоті зуби...  Торік невідомий 
віддав добровольцям Армії 
спасіння свій золотий годин-
ник Rolex. Чоловік, убраний 
у сині джинси й смугасту со-
рочку, сказав, що зле чується, 
маючи на руці такий годинник, 
тоді як багато людей в Амери-
ці голодують. З’ясувалося, що 
роком раніше він подарував цій 
же місії перстень з діамантом. 
Але люди бувають різні. Одно-
го разу в Огайо хтось вкрав із 
доброчинного центру «різдвя-
ний казанок». Але скористати-
ся ним так і не зміг. Через день 
злодій приніс червоний казанок 
із 130 доларами і почепив його 
на дверях офісу в Янгставні ра-
зом із запискою: «Тут гроші, які 
я взяв. І ще –  кілька доларів на 
новий  казанок і новий  дзво-
ник, які я назбирав...»

Вільям Бут помер у 1912 
році, й благодійну діяльність 
Армії спасіння продовжили 
його діти. На посту генера-
ла його замінив син Бремвел, 
другий син Баллінгтон «коман-
дував» Армією в Австралії та 
США, перш ніж заснував свою 
організацію «Волонтери Аме-
рики». Найбільший успіх випав 
на долю доньки Євангеліни 
– вона десять років керувала 
Армію спасіння в Канаді, а по-
тім ще тридцять – у США. Аме-
риканців найбільше зворушила 

турбота Армії спасіння в роки 
Великої депресії. Похідна кух-
ня, в якій кожен бажаючий міг 
отримати миску супу, створила 
назавжди в їхній пам’яті образ 
організації, готової прийти на 
допомогу кожному в найваж-
чий момент життя. Незалежно 
від віку, походження. кольору 
шкіри, розрізу очей, статків...

З того часу неймовірно 
збільшилося добродіїв в усьо-
му світі, але сам світ, на жаль, 
так і не став добрішим. Коли 
наш син був маленьким, ми, 
склавши над ним руки чов-
ником, намагалися з усіх сил 
захистити від усіх «вірусів» до-
вколишньої реальності. Обе-
рігали навіть від поїздок у гро-
мадському транспорті. Але син 
підріс і настав час, коли до се-
редньої школи потрібно було 
їздити підземкою. Щодня ми 
видавали йому по десять до-
ларів на обіди й щодня він, по-
вертаючись додому, голодним, 
обідав удома так, немов тиж-
день нічого не їв. З’ясувалося, 
що він і справді нічого не їв, бо 
всі гроші дорогою до школи 
роздавав жебракам. Для нього 
було величезним відкриттям і 
ще більшим потрясінням, що в 
Америці так багато бездомних і 
голодних. 

Жити в Нью-Йорку і зали-
шатися щомиті милосердним 
християнином нелегко. Але 
треба. Різдвяні дзвоники-мо-
литви Армії спасіння закли-
кають до цього й нагадують, 
що жити в світі за останні 150 
років стало важче – на вули-
цях Нью-Йорка та інших пере-
хрестях планети не зменшило-
ся жебраків, гнаних, біженців, 
бездомних, голодних, нуж-
денних... Зовсім недавно, на 
початку грудня, Організація 
Об’єднаних Націй оголосила, 
що на гуманітарні потреби на-
ступного року потребується 
22,2 мільярда доларів для на-
дання допомоги 93 мільйонам 
осіб у  33 країнах світу, серед 
яких і Гаїті, й Лівія, й Сомалі, й 
Україна. Це найбільша сума за 
всю історію ООН. Цифра, ана-
логу якій досі в історії людства 
не було. І якщо хтось думає, що 
Сполучені Штати Америки до 
цього списку не входять, він по-
миляється. За дуже приблиз-
ними даними, майже 3,5 міль-
йона осіб (приблизно кожен 
сотий мешканець країни) хоча 
б одну ніч провів у прихистку 
для бездомних. Лише в нічліж-
ках Нью-Йорка щоночі ночує 
понад 37 тисяч осіб.

 – Keep the Pot Boiling! – де-
далі голосніше, немов молит-
ва, лунає в ці дні на вулицях 
планети. Тривогу й біль, які 
вчуваються в цих словах, не 
можуть притлумити навіть різд-
вяні дзвони й святкові духові 
оркестри Армії спасіння. То сам 
Христос через своїх солдатів з 
Армії Спасіння закликає не від-
вертатися від тих, хто просить, 
кому важко, кому хочеться їсти 
й ніде переночувати. Прийдіть 
до Мене всі обтяжені й потре-
буючі, і Я заспокою вас…

Катерина Кіндрась,
Валентин Лабунський

Легендарний «різдвяний казанок»

Фото на згадку з нью-йоркським безхатьком у масці Дональда Трампа

Angel Tree – одна з найпоширеніших різдвяних акцій Армії спасіння
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Кетрін і Вільям Бути – засновники Армії спасіння
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дзеркало СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
Краєм  світу,  уночі,  
При  Господній  при  свічі  
хтось бреде собі самотньо  
Із  янголом  на  плечі.  
Йде  в  ніде,  в  невороття,  
Йде  лелійно,  як  дитя,  
І  жене  його  у  спину  
Сірий  маятник  життя,  –  
Віє  вітер  вировий,  
Виє  Ірод  моровий,  
Маятник  все  дужче  буха,  
Стогне  янгол  ледь  живий...  
А  він  йде  і  йде,  хоча  
Вже  й  не  дихає  свіча,  
Лиш  вуста  дрижать  гарячі:  
«Янголе,  не  впадь  з  плеча.»

Іван Малкович
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