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УКРАЇНСЬКИЙ КОЛУМБ

Тут я без іронії. А цілком серйозно. Бо саме такі асоціації в мене
викликають книжки Фіделя Сухоноса, коли я беру їх до рук. Цього разу
мені захотілося написати до його чергової книжки «І знову я в
Америці» ще й передмову.

Чесно кажучи, я передмов не люблю. І не тільки мною написаних.
Кожна передмова, так мені здається, нагадує одиноку жінку на
курорті, до якої залицяються такі ж одинокі чоловіки і в результаті
осуд один і той самий: йде на зближення з незнайомцем, він її після
досягнення мети, як правило, обізве словом, яке в «нормальних»
словниках не пишуть. Не піде на зближення — висновок той самий.

Тому з передмовами, як і з жінками, потрібно дуже обережно, аби
не було перельоту, як і недольоту, а в самий раз. У такому випадку
найкраще обійтися абстракціями: аби з цієї передмови нічого не зро-
зумів читач і покрутив пальцем біля скроні автор книжки. Тобто на-
писати передмову так, щоб не образити, ані одного, ані іншого. А
хай читач (а читач завжди найкращий критик) сам розбирається і ні-
хто йому нічого не розжовує і не клав до рота того, чого він не лю-
бить. Хай самостійно візьме продукт до рук, лизне, і, якщо смакує,
їсть наздоров’я. Бо ж відомо, не хлібом єдиним. А взагалі-то я б не
радив читати передмов жодному читачеві. Кожна передмова — це
нав’язування своїх смаків. Це майже те саме, що порадити вегета-
ріанцю поїсти м’яса, знаючи, що ти його в душі все одно вважаєш не-
андертальцем, або ж навпаки — вегетаріанець радить м’ясоїду
з’їсти пару кущів беладони, українською — болиголов; м’ясоїд веге-
таріанця диким варваром, на якого слід напускати партію зелених,
щоб уберегти на планеті рештки зелені, яку знижують бульдозери,
а вегетаріанці, як сарана, ще й об’їдають траву.

Тому читачеві, який дійшов до цього абзацу, раджу не читати
моєї передмови, аби мене не лаяти останніми словами, яких нема
навіть у літературних словниках. А просто залишити цю сторінку і
приступити до читання книжки Фіделя Сухоноса, спокійно і з пос-
мішкою помандрувати ще раз по Америці, навіть якщо ви колись
там і самі мандрували. Мені важко здогадатись хто у вас був тоді
за супутника чи екскурсовода, ба, я не Нострадамус і навіть не баба
Ванюша, але скажу, що коли ви в Америці були з супутницею, то це
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вас, безперечно, відволікало на супермаркети, міні-маркети чи спек-
рамниці, де продається аристократична спідня білизна, або парфу-
ми від фірми, яка на відміну від українських філіалів тих парфумів на
Дирибасівській чи в Шанхаї не випускає. Словом, ви відволікалися. Чи-
таючи Фіделя Сухоноса «І знову я в Америці», ви навпаки — занурює-
теся у воду, як в теплі води Атлантики. Вас захоплює, і ви не
хочете звідти вилазити, оскільки приємно, незважаючи, що в океані
плавають не тільки дельфіни.

Щоб у такі глибини не занурюватися, як це роблять читачі-во-
долази, я скажу, що книжка Фіделя про світи. Про світи окремих лю-
дей. Бо кожна людина — це цілий світ, і в цьому безмежному
людському Всесвіті Фідель Сухоніс — постійний відкривач. Він від-
криває все нові й нові зірки, які спалахують у його документально-
реальних книжках, як зірки на безмежному куполі неба. Чи на тій
частині півкулі, чи на цій, він однаково пише про нових своїх знайомих
з любов’ю, щирістю і не боїться їх наділяти епітетами, на які вони
заслуговують і які це підтверджують своїми діями, своїми вчинками,
своїми справами і, що дуже приємно, своєю вірністю і незмінною лю-
бов’ю до України, яка нам весь час здається не такою, яку ми б хоті-
ли бачити.

У Фіделя Сухоноса зірке око. Зірке око і великий талант на вмін-
ня відкривати для нас все нових і нових людей. Він, я чомусь у цьому
переконаний, один із найбагатших людей у цьому світі. Ну, якщо не
як Вандербілд, чи Гулд-молодший, то принаймні як Костя тімертей з
Канади — це точно. Він найбагатший тому, що в нього найбільше
друзів на нашій планеті. І саме його духовне багатство — це від-
криття людських душ, як інженера, котрий у цьому таки да розби-
рається, як кажуть в Одесі. Ось саме про це нове книжка Фіделя
Сухоноса. У деталі не вдаюся, щоб не розчарувати дорогого мені чи-
тача і самому не розповісти про ті несподіванки, котрі відкриває
перед нами автор не передмови.

Насамкінець, мені залишається тільки побажати автору нової
книжки «І знову я в Америці» щасливого польоту у світи і щасливого
приземлення в душах тих, кому сподобається ця книжка, як вона по-
любилася мені.

Олег ЧОРНОГУЗ

м. Київ
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***

Український Конгресовий Комітет Америки — це центральний
представницький орган українців в Америці. Він був заснований 24
травня 1940 року на 1-му Конгресі Українців Америки, який відбувся
у Вашингтоні. Його діяльність зосереджена на просвітництві,
шкільництві, репрезентації українців перед американським урядом
та допомозі Україні у всіх ділянках життя. УККА функціонує через
свої відділи, ради, комісіїта бюро в Нью Йорку та Вашинґтоні. УККА
є найбільш чисельною організацією української громади в Америці.
Сьогодні під своїм крилом має понад 20 українських організацій та
більше 75 відділів по Америці. Рада директорів, яка керує УККА в
співпраці з національною радою, складається з представників
організацій та найбільших відділів УККА, Іллинойський відділ (Illinois
Division) є одним з найактивніших відділів в США та найбільший
помічник УККА Ukrainian National Information Service («Українська
Національна Інформаційна Служба»).

У 1974 році було створено відділ в Іллиної. Найкращим
свідченням загально-українського характеру відділу є витяг із його
статуту:

«Забезпечити усі можливі засоби підтримки в боротьбі
українського народу за відбудову вільної, незалежної, демократичної
держави.»

Очолювали відділ відомі громадські діячі: др. Юліян Куляс
(1974—1976), світлої пам’яті Михайло Панасюк (1977), світлої
пам’яті др. Мирослав Харкевич (1978—1990), інж. Орест Баранник
(1990—2006) та Павло Бандрівський (2006—2009). Від 2009 і по
сьогоднішній день, моя скромна персона, довголітнім секретарем
президії УККА була активна діячка діаспори бл. пам’яті Іванна
Ґорчинська.

УККА плідно працює над об’єднанням громадських інституцій
та організацій, а добрі справи творять люди, які працюють задля
спільного добра української громади Чікаґо та Америки.

А тепер власне про історію народження книжечки, котру Ви,
шановний читачу, тримаєте в руках. З Фіделем Сухоносом
українська громада Чикаго познайомилася більш тісно в квітні
біжучого року, коли письменник відвідав наше місто як прилігент,
подорож якого до США була організована центральним проводом
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Українського Конгресового Комітету Америки. Щоправда, чимало
людей з нашої громади знало пана Сухоноса як редактора
щомісячника «Бористен», котрий дістається Чикаго та має
читачів на берегах Мічігану вже довший час. Наше знайомство з
паном Ф. Сухоносом мало плідне продовження. Бо вже у серпні 2011
року ми запросили письменника і видавця взяти участь в
найбільшій щорічній імпрезі нашої громади «Українські дні». І не
просто як журналіста та літератора, а як одного з ведучих
нашого заходу. Разом з однією з найактивніших членкинь УККА
Надією Ільків наш гість мило впорався з цим завданням. А головне
за результати двох відвідин Чикаго народилася нова його книга про
життя української діаспори США «І знову я в Америці». Вочевидь,
після прочитання нової праці редактора Ф. Сухоноса для
вдумливого читача ще залишиться чимало запитань щодо нашої
громади на теренах землі Вашингтону. Все ж таки збірничок «І
знову я в Америці» за жанром є художніми подорожніми нотатками.
А, значить, може хибувати і фактажем, і доказовою базою, і рівнем
узагальнень. Однак, незаперечним є те, що нова праця Фіделя
Сухоноса це ще один місточок єдності поміж материковою
Україною та нашою громадою в США. І за це добродію Фіделю
велика подяка. Зрештою, тісна співпраця з Україною — це одне із
засадничих положень діяльності УККА. Ось чому ми радо
підтримали Ф. Сухоноса у його трудах. І віримо, що це не остання
книга письменника на зазначену тему. Принаймні, ми завжди готові
прийти йому на поміч в творенні інших творів про нашу громаду, її
лідерів, досягнення та здобутки української спільноти на теренах
США.

Олесь Стрільчук,

голова УККА відділу Іллінойс (м. Чікаґо)
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ЧАСТИНА ПЕРША

Шлях для пересічних пасажирів до заповітної
для багатьох землі Вашингтона пролягає за ви-
сотами, котрі не підкоряються жодному божому
створінню, окрім людини. Та й, вочевидь, і та до-
лає таку неймовірність лише за допомогою мета-
левих крилатих машин. Ось і цього разу могутній
«Боїнг», обслуга якого та екіпаж належать до
«Австрійських авіаліній», не без важкості долає
силу земного тяжіння, відірвавшись від бетонки
аеропорту. Статистика знає все. Зокрема, те, що
лише близько 20 відсотків тих, хто сідає в салон
літака, не відчувають жодних негативних емоцій.
Більше половини має відчуття тривоги та хвилю-
вання, а близько 15% страждають гострою фор-
мою аерофобії. По правді, я, дякувати Богу, не
належу до останніх, але на уявній шкалі вказаної
вище вибірки так само аж ніяк не входжу до тієї
п’ятої частини відчайдух і сміливців. І хоч такі
симптоми добірної аерофобії як спітнілі долоні,
підвищене серцебиття та напружені м’язи під час
польоту так само мене не стосуються, однак, я не
без успіху все ж таки позичаю дещо з цього
«джентльменського набору». Зокрема, як зазна-
чається у спеціальній літературі, можу «аналізу-
вати звуки та пересування членів екіпажу під час
польоту». А тому, поки важкий і водночас швид-
кий «Боїнг» досить повільно, але невпинно наби-
рає висоту, я потай (соромно все ж таки
демонструвати свою слабкість) споглядаю за най-
ближчою юною австрійкою, котра згідно з
правилами безпеки так само застебнута ременем
безпеки сидить неподалік мого крісла. Симпатич-
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на стюардеса, зовсім юна, майже дитя, і аж ніяк
не нагадує західну англосаксонську леді. Навпаки,
подібне обличчя з успіхом можна зустріти чи то у
Вінниці, чи десь на вулицях Чернігова. Мила юнка
спокійно дивиться поперед себе. Хочеться вірити,
що її стан зараз не тривожніше від того, коли я сі-
даю за кермо свого автомобіля. Власне, так і
повинно бути. Адже стюардеса, котра страждає
аерофобією, такий же нонсенс, як дайвер, що бої-
ться глибини. Приваблива австріячка починає по-
сміхатися своїй колезі, що, так само защебнута,
сидить навпроти неї на другому боці проходу лі-
така. Згодом вони починають про щось зацікавле-
но щебетати, напевно, австрійським варіантом
німецької. Їхня поведінка заспокоює пасажира з
місця 36-А, себто мене, і я вже дозволяю собі ду-
мати про щось інше, аніж про такий неприємний
для більшості пасажирів злет літака. Від Відня до
Ню-Йорка — якихось 9 годин перельоту. Якщо
врахувати, що перед тим ще була двогодинна
повітряна подорож з Києва до столиці Австрії, а
попереду ще чекають авіапересування розлогою
Америкою і, зрозуміло, повернення в Україну,
знову ж таки перельотом через океан, то у мене є
шанс дещо загнуздати цю огидну пані з таким
оковирним ім’ям, як аерофобія. Адже, знову ж
таки, як зазначається у спеціальній літературі, лі-
кування симптомів боязні перельотів полягає у
«частих злетах і посадках разом з психологом».
Виглядає так, що сповна виконати подібні реко-
мендації можуть лише дуже заможні боягузи. Ме-
ні й уявити важко, як кожного разу в різний
спосіб, організовуючи кошти на недешевий для
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українця авіаквиток, ще знайти статки для польо-
ту персонального психолога. Його для мене, за-
мінили декілька келишків незлого шнапсу в
аеропорту Відня. І головне — ось ця юна стюарде-
са, що така спокійна і така задоволена життям,
котрій, вочевидь, є набагато більше втрачати,
аніж Вашому покірному слузі. І не лише тому, що
вона, мабуть, вдвічі молодша, й тому ще повинна
сповна пізнати радості та прикрості людського
життя. А ще й, напевно, через те, що у чепурній
та немов казковій Австрії, здається, подвійно
прикро гинути молодою. Бо як же гарно буде си-
діти цій нині юній леді, коли вона зістариться, в
альтанці побіля власного вишуканого будиночка, з
філіжанкою запашної віденської кави, спостеріга-
ючи за пустощами численних онуків і комфортно
ховати старечі, вже замерзаючі навіть у теплу по-
году плечі, в тепло якоїсь добірної шалі. Думаючи
про таке, я вже остаточно заспокоююсь. Тим
більш, що «Боїнг» вже набрав висоту і психічно
некомфортний малюнок «защебнути ремені без-
пеки» згас над моїм кріслом. Окрім того, поряд зі
мною, через прохід, хитаючись, як налагоджений
маятник механічного годинника, молиться орто-
доксальний іудей у капелюсі з класичними пейса-
ми. Він зосереджено про щось прохає свого Бога,
шепочучи губами молитву. Логічно було б поду-
мати, що у такі хвилини так само випрошує не про
перемогу над арабами у секторі Газа. Тим більш,
що дрібнішим і крупнішим горохом побіля нього
на кріслах розсипані юні семіти. Під час посадки у
літак я встиг зрозуміти, що їх щонайменше як
сімка. Від найстаршого, що до пейсів вже приєд-
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нав юнацького вуса, до найменшого дитяти, котре,
незважаючи на незвичну обстановку, спокійно
смоктало материнську грудь, правдивої, як і нале-
житься у перуці, іудейки. Добре відомо в світі, що
богообраний народ вміє домовлятися. І, вочевидь,
з вищими силами про безпеку польоту. Згодом у
контексті цих сентенцій я почую від добродія Пет-
ра Палюха один з типово американських жартів.
Виявляється, як свого часу в СРСР, так і у США
час від часу побутують анекдоти про певну етніч-
ну групу. Колись об’єктом жартів були ірландці.
Нині чомусь це почесне місце посіли поляки. Так
ось, має відлітати міжнародний авіарейс, а у кріс-
лі бізнес-класу примостився пасажир, котрий має
квиток лише на економ-переліт. Стюардеса
ввічливо просить його зайняти своє місце. Але той
аж ніяк не реагує на її прохання. У відчаї борт-
провідниця звертається до командира корабля.
Той на хвильку нахиляється над вухом неслух-
няного пасажира, який мовчки слухає капітана, а
потім спокійно встає та йде до свого місця.

— Геніально! — сплескує у долоні стюарде-
са.   — Що ж Ви йому сказали?!

— Я спитав його, куди він летить: на Варшаву
чи до Кракова. А потім пояснив, що на Краків па-
сажири летять у економ-класі, а на Варшаву в
бізнес-класі.

Отож, і тепер думається мені, що, якщо розра-
ховувати на протекцію юдейського Бога, то вона б,
вочевидь, стосувалася безпечного польоту не ли-
ше для синів і дочок Сіону.

Великий «Боїнг» навіть під час турбулентності
не так хитає у повітрі, як маленький літак. Я вже з
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цікавістю виглядаю за віконце ілюмінатора, котре
поряд з моїм кріслом. Погода ясна та сонячна і,
незважаючи на поважну висоту, можна розгледіти
рівно нарізані клаптики полів, обриси якихось во-
дойм та вузенькі стрічечки доріг чепурної та ситої
бабусі Європи. Ще, мабуть, добрих три години ми
будемо пропливати у повітрі над країнами все-
світньої історії. А там океан, хоч не раз помічав на
електронній мапі, котра встановлена перед кріс-
лом кожного пасажира, маленька цяточка нашого
літака все одно пересувається поближче до бере-
гової смуги: британські острови, Ісландія, Грен-
ландія, а там вже канадські острови, материкова
частина цієї країни і, зрештою, Сполучені Штати
Америки. Та перспектива — бути чималий шмат
часу поміж двома стихіями: безкраїм холодним
небом і таким же нескінченим Атлантичним
океаном, так само мене не тішить. Але, як з під-
водного човна, так і з міжнародного авіалайнера
подітися немає куди. Починаю розмірковувати
над деталями своєї майбутньої поїздки.

На цей раз зустрітися зі старими і новими дру-
зями, прихильниками «Бористену», в США спону-
кає гарний привід. Цього року нашому
щомісячнику виповнюється двадцять літ. Такий
ювілей — привід влаштувати відповідну імпрезу в
Січеславі. Хочеться вірити, що вона попри наше
непросте сьогодення таки відбудеться наприкінці
осені цього року. А поки що чекаю на зустріч, як і
зі знаними місцями, так і новим для мене — Чика-
го, штатом Іллінойс. Про ці зустрічі розповідь по-
переду. А поки що, відома річ, хочу з вдячністю
згадати тих, хто влаштував мені цю подорож. З
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українського боку про мою поїздку подбала моло-
да генерація вітчизняного бізнесу. Найперше —
це брати Олег та Ігор Василенки, котрі ось вже не
один рік успішно працюють на виробничому ринку
лікувальної косметики та харчових добавок. Влас-
не, дніпропетровські бізнесмени стали одними з
тих, хто формував в Україні поки що доволі моло-
дий ринок подібної продукції. Старший з братів —
Олег тішився черговому поповненню своєї родини
і залишився в Україні. А молодший тридцятиодно-
річний Ігор, разом з двоюрідним братом, одночас-
но бізнес-партнером Василенків — Олександром
Половим, полетіли зі мною до США. Незважаючи
на молоді роки, Ігор, так само, як і не набагато
старший брат, має трійко дітей. Зворушливо було
спостерігати, як під час далеко не довгого побуту
в США, він при першій же нагоді спілкувався по
«Skype» зі своєю родиною, нагадуючи про те, що
для кожного з нас найсвятіше та наймиліше у сві-
ті  — власна родина. Поправді, рушаючи в подорож
з молодими, як любив жартувати в Америці, ук-
раїнськими олігархами, я мав застереження: чи
не наморить нас двотижневе спілкування та чи не
хворіють ці молоді забезпечені люди на певний
різновид зоряної хвороби. І доволі було приємно
переконатися, що, як Ігор, так і Олександр, ви-
явилися приязними і добрими супутниками. А
найголовніше — обоє залишилися задоволені по-
їздкою. Та ще й можу додати, що з такими хлоп-
цями міг би подорожувати не лише комфортною
Америкою, а, як кажуть, і у розвідку піти. Наші
люди.

Щодо зустрічей та відвідин наших громад у
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США, перебування в країні, то тут я мушу завдя-
чувати Українському Конгресовому Комітету
Америки, найперше в особі пана Івана Буртика та
вже згаданого Петра Палюха. У останнього наша
трійка мешкала вдома протягом тижня, завдаючи
клопоту не лише господарю, але його дружині —
гостинній пані Лесі. Нижче окремо згадаю про
тих, хто опікувався нами у Детройті та Чикаго.
Але нині хочеться бодай декількома рядками роз-
повісти про Український Конгресовий Комітет
Америки. На сайті цієї добре знаної серед україн-
ців США громадської організації, зокрема, можна
знайти таку інформацію:

УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ
АМЕРИКИ, IНК. (УККА) — служить на благо
американців українського походження як
передової головної української організації в
Сполучених Штатах від часу свого заснування у
1940 році. Дякуючи роботі тисяч добровольців по
всій території Сполучених Штатів, УККА продов-
жує представляти інтереси української громади,
стабільно просуваючись вперед із новими ідеями
та ініціативами. Зі своїми офісами в м. Ню-Йорк та
у Вашингтоні, Федеральний округ Колумбія, зараз
УККА об’єднує близько 20 українських організацій
та понад 70 відділів по всій території держави.
Членами УККА є широке коло людей, включаючи
голів корпорацій, науковців, професіоналів і
відставників. Кожна українська особа чи організа-
ція/асоціація, комітет чи клуб, відділ чи головний
офіс має право стати членом УККА, якщо їх ха-
рактеристика відповідає базовим вимогам членст-
ва і якщо вони надішлють свої річні членські
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внески, які є такими, що не оподатковуються.
Приєднайтеся до УККА сьогодні! Ваші ідеї, по-
жертвування, а головне — ваша участь дозволять
нам продовжувати служити потребам нашої гро-
мади на майбутні роки! Український Конгресовий
Комітет Америки Інк. (УККА) є безпартійною, не-
прибутковою організаціією, як це визначено згід-
но з Параграфом 501 (с)(3) Кодексу внутрішніх
прибутків (Internal Revenue Code), яка представ-
ляє етнічних українців Америки ще з 1940 року.

На жаль, мені не випала нагода зустрітися з
головою УККА пані Тамарою Гало-Олексій. Ці-
кавою особою хоча б тому, що наполовину етнічна
італійка присвятила, можна сказати, своє життя
українській справі. Разом з другом Петром ми на-
віть завітали до централі УККА в Ню-Йорку. Але
пані Тамара була за межами міста. Вже перед са-
мим відльотом я мав нагоду поговорити з нею по
телефону. І хочу сподіватися, що наша бесіда
стане предтечею більш тісної співпраці поміж
«Бористеном» та УККА. Мої ж особисті враження
від спілкування з лідерами найстарішої українсь-
кої організації в США найперше пов’язані з тим,
що серед них я зустрів чимало людей середнього і
навіть молодшого віку, що особливо втішає, ос-
кільки на загал асиміляційні процеси не оминають
і нашу громаду в США. Та коли за громадську
справу беруться люди, котрі вже побачили світ в
еміграції, надія на те, що наш слід у цій країні
таки залишиться незнищенним, набуває конк-
ретних обрисів. Я довгі роки намагаюся зрозуміти
цей феномен — наша діаспора у США і, здається,
знаходжу та не знаходжу відповіді на непрості
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питання щодо її існування. Доволі зрозуміло з ти-
ми, хто таки побачив світ в Україні. Свого часу ду-
же влучно пояснив мені суть цього явища, на
жаль, вже покійний нині Володимир Лизогуб, ро-
дом з Павлоградщини, котрий полишив світ у
американському Детройті.

— Як океанських черепах, котрі відпливли да-
леко у світи від острова, де побачили світ, завжди
тягне до рідних берегів, так і розкиданих по
різних державах українців завжди вабить до себе
земля предків, — коротко і, як на мене, влучно
пояснив цікавість історичною Вітчизною емігран-
тів першого покоління.

Однак люди, роджені за межами України, зокре-
ма, в Америці, здавалося, вже не мають такого по-
тягу. Придивитися до таких: справжні американці.
Позаяк, що більшість з них уже краще володіє ан-
глійською, аніж українською, чудово інтегровані в
тамтешню спільноту, мають добру освіту та респект
серед американських чинників. Однак часом, навіть
«ламаючи» мову, буде такий пан чи пані з не мен-
шою, аніж ми, зацікавленістю оповідати про україн-
ські проблеми, дискутувати, чому Україна й
посьогодні залишається не такою, як ми б хотіли її
бачити по обидва боки океану. А ще й на додачу
оповість, що відвідує чи то український хор, або на-
лежить до танцювального колективу, де хвацько мо-
же виконати у шароварах сольну партію запального
гопака. Що спонукає таких жити Україною? Пошана
до батьків, котрі, як правило, виховували своїх дітей
у національному духові. Правдива, а не декларована
релігійність. Високий моральний обов’язок перед
землею своїх предків. Чи, може, відповідь криється
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у фразі, котру я почув у Чикаго від заступника
голови відділу УККА, банкіра Павла Бандарівського:

— Не уявляю, як можна жити так, як звичайні
американці, без громадського потягу. Мені то не
цікаво, — пояснив тоді свій інтерес національними
справами, здається, п’ятдесятишестирічний пан
Павло.

Щоправда, справедливості ради слід зазначи-
ти, що серед молодшого покоління українців,
народжених в Америці, таких, як Бандарівський,
все-таки меншість. Однак подібних по всій країні,
напевно, набереться не один десяток тисяч, а
більш пасивних, однак таких, що визнають себе
нашими, набагато більше. Що там й казати, подіб-
ні факти не можуть не хвилювати. І тут не можу
не пригадати зустріч, яка відбулася у мене якраз
в офісі УККА в Ню-Йорку. Разом з Петром Палю-
хом ми намагалися зустрітися з пані Тамарою
Гало-Олексій, що, як вже зазначав раніше, вияв-
ляється була відсутня того дня у місті. В канцеля-
рії було порожньо — тривав ремонт. Але все одно
ми змогли потрапити всередину. Двері нам від-
чинив інтелігентного вигляду, чорнявий, більше
схожий чи то на іспанця, чи на італійця, молодий
чоловік.

— Григорій Швець, — простягнув він міцну
смагляву долоню. — О, ти говориш українською,
хоча і з Дніпропетровського! — не приховував
емоційно свого здивування Григорій.

Звертаючись через, напевно, універсальне ан-
глійське YOU до мене то на Ти, то на Ви, пан
Швець трохи оповів про себе. Виростав у франко-
мовному Квебеку в Канаді. З дитинства, окрім ук-
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раїнської, добре володіє не лише англійською та
французькою, але й італійською та іспанською. А
ось російської мови не знає. На Заході для того
просто немає потреби. За фахом Григорій
Швець  — фінансовий консультант. Принаймні так
можна назватиити його професію, пов’язану з
банківською справою.

— Нині моя українська дещо підупала, — з ла-
гідною посмішкою зізнається Григорій, — довгі
часи я жив у Канаді поза нашою громадою. Але
нині, співпрацюючи з УККА, надолужую прогаяне.

Так, Григорій говорить з відчутним акцентом.
Та не з таким, що заважає його розуміти. Однак
найбільше мене вражає все ж таки — чому цей
канадо-американець українського походження так
завзято тягнеться до свого, так переймається
вкраїнськими проблемами. Вийди він нині на го-
мінкі вулиці Мангетену і буде абсолютно органіч-
ною їх частинкою. Живи насолоджуйся цим
могутнім і вигідним світом під назвою Америка!
Однак, ні! Григорій, немов материковий украї-
нець, обізнано розмірковує про наше непросте
сьогодення. Він, здається, навіть обмовився про
невиправдано високі ціни в Україні на гречку! Єд-
ність з формально чужою країною просто фан-
тастична! Але яка хвилююча та потрібна для усіх
свідомих українців…

Щоразу, буваючи в США, мені цікаво було ді-
знатися, власне, коли так можна сказати, про
американську Америку. Цього разу це було
особливо важливо. Оскільки, як від приятелів, так
і з мас-медіа довідувався, що Обама розчарував
своїх виборців, що життя в країні гіршає, люди
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втрачають роботу, чимало бізнесу та фірм банкро-
тує. Відома річ, що ще перебуваючи в Україні, я
розумів, що, напевно, для стороннього ока всі ці
негаразди аж ніяк не будуть помітні. Так воно й
трапилося. З перших до останніх хвилин
перебування в США важко було помітити якісь
вражаючі речі, котрі б ілюстрували, що американ-
цям гірше живеться. Хоча в розмовах з нашими
людьми доводилося чути про певні проблеми.
Справді подорожчали продукти харчування, висо-
кими стали ціни на пальне, все важче знайти ро-
боту, коли хтось її втратить. Але загально
Америка, попри пророкування заздрісників та, я б
сказав, невдячних, як і раніше вражає приїжджих
могутністю, волею, впорядкованістю і достатком.
Між іншим, разом з наріканнями доводилося мені
чути, що чимало людей аж ніяк не відчули нега-
тиви кризи, що їх життя аж ніяк не змінилося
через економічні негаразди. Зрозуміло, у країни є
свої проблеми. На когось вони впливають більш
відчутно, а на когось — непомітно. Очевидно, що
це найбільш гостро відчувається справді під час
економічної кризи. Вже по дорозі з гостинного
дому панства Палюх до аеропорту в Ню-Йорку на-
ша міні-делегація розговорилася з таксистом
Шенаром. Чорнявий і швидкий на язик турок жи-
ве в Америці вже шістнадцять років. Має таку жа-
дану для багатьох іноземців «зелену картку»,
котра дає легальний дозвіл на перебування в краї-
ні. Та півроку тому Шенар відправив дружину і
двох дітей назад до Туреччини. Причина чисто
економічна. Адже тепер він рентує лише одну
кімнату за 600 доларів на місяць, а коли родина
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була в повному складі, доводилося сплачувати
півтори тисячі за окрему квартиру. За словами
Шенара подорожчало все: харчі, одяг, предмети
першої необхідності й що найбільш вразливе для
його бізнесу — бензин.

— Мені нині дуже важко щось заощаджувати
для своїх у Туреччині, — зізнався наш говіркий
таксист.

А коли я, вибачившись за некоректне для
Америки запитання — скільки він в останні часи
має прибутку після усіх відрахувань, Шерон без
вагань сказав, що коли — тисячу, а коли трохи
більше тисячі долярів. Гроші для Туреччини непо-
гані. Але, на думку Шерона, про Америку розпові-
дають багато позитива, хоч насправді вона такою
не є. Познайомитися з такими міркуваннями було
не лише цікаво, а й у значній мірі повчально. Хоч,
коли я запитав у Шенара, чому ж він не збираєть-
ся повертатися у такому разі до Туреччини, він зі-
знався, що буде працювати тут до останнього.
Вдома йому таких грошей все одно не заробити.
Між іншим, за основним фахом Шенар, морський
інженер. Так що виходить заробітчанство — не су-
то українське явище. Тверезий погляд на будь-що
ніколи не буває шкідливим. Отож, я не виключаю,
що такі, як Шенар, справді відчули холодний по-
дих нестатків через економічні негаразди в
Америці. Та водночас зрозуміло одне: попри нові
проблеми земля Вашингтона все одно залишаєть-
ся бажаною для вихідців з багатьох і багатьох
країн світу. Зрозуміло, що чи не найперше це сто-
сується українців. Але про це так само згодом.

Нині ж хочу ще згадати один сюжет зустрічей
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з «американською Америкою». Цього разу він
відбувся на вулицях модерного і величного Чика-
го. Гомінкий день мегаполісу добігав кінця. До су-
тінків було ще далеко, але ніч вже нагадувала про
себе стриманими фарбами на вулиці, стихлим віт-
ром та менш велелюдними вулицями. Я неспішно,
сповна вдихаючи повітря одного з найбільших і
знаних міст США, брів вздовж фешенебельних
крамниць та ресторанів. На одному з перехресть
до мене підійшов гарно вбраний, з борідкою
салонного художника мужчина середніх літ. Він
поцікавився, котра година.

— За тридцять хвилин шоста, — відповів я
перехожому, та для певності ще й показав
циферблат свого годинника.

Перехожий чемно подякував і, напевно, від-
чувши у мене сильний акцент, запитав:

— Ти не з Чикаго?
— Ні.
— А звідки? З якого штату? — Я дуже здалека.

З України, це у Європі.
Почувши це, богемної зовнішності чолов’яга

вже більш неспішно і чітко звернувся до мене:
— I and my wife homeless. Give me, please, few

dollars.
Ось такої! Це було вперше за часи моїх відві-

дин США. Правдивий американець жебрав у мене,
посилаючись на те, що він і його дружина безхат-
ченки. Перша реакція була — поцікавитися, що
знає цей чолов’яга про Україну. Однак не важко
було здогадатися, що фактично нічого. Принаймні
про те, що громадяни України пересічно аж ніяк
не відносяться до тих, у кого у США слід прохати
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милостиню, він, очевидно, не знав. Я вирішив по-
дбати про імідж власної держави і, не без теат-
ральності, збрехав.

— Пробач, я подорожую, і у мене гроші на бан-
ківській картці. Бодай, тримай хоч ось це.

І я зсипав у простягнуту долоню незнайомця
дрібноту. Здається, там було щось трохи більше
доляра.

— Дякую, сер! — ввічливо вклонився бородань.
Відійшовши пару метрів від незнайомця, я при-

кинув, що у гривнях подав не менше десятки. Як
для працівника обласної державної телерадіоком-
панії — дешеве піжонство. А втім, заспокоїв себе,
у даному випадку це були, так би мовити, між-
народні контакти на побутовому рівні, котрі, без-
перечно, позитивно вплинуть на формування
позитивного іміджу Батьківщини, принаймні
серед безпритульних та жебраків Чикаго. А чого
не зробиш заради добра неньки-України! І я, роз-
правивши плечі, не без гордості, попрямував далі.
В кишені у мене ще було трохи дрібноти.



Ф. СУХОНІС

22

ЧАСТИНА ДРУГА

Зустрічаючись з нашими людьми в Америці і з
тими, хто тут живе більше як півстоліття, і хто
прибув сюди порівняно нещодавно, або навіть з
такими, що побачили світ на землі Вашингтона, я
знову та знову намагаюся знайти відповідь на
головне запитання. А чому ж таки у більшості
своїй ці люди тягнуться до свого, не цураються
рідного кореня та принаймні раз у тиждень праг-
нуть зібратися хоч би у церкві, щоб знову почути
материнське слово, погомоніти про те, се. А то й
навіть послухати гарний анекдот з України. Тим
більш, що приводів для розчарувань материнсь-
ким краєм у тутешньої громади доволі.

Якщо подумки окреслити ставлення і цікавість
Україною західної діаспори, то можна окреслити
два основних етапи. Це до доленосного для усіх
нас 1991 року і власне двадцять останніх літ, коли
на мапі світу з’явилася держава — Україна.

Доволі однозначно сприймалася і трактува-
лася, у не завжди однорідному політично і навіть
релігійному середовищі української діаспори
США, доба Радянської України. В більшості, за ви-
нятком окремих зовсім невпливових груп, котрі чи
то за гроші Москви, чи не з великого розуму, ві-
рили у «світле майбутнє» для своєї історичної Ба-
тьківщини, решта мала чітку позицію щодо
тодішнього свого народу. Україна під гнітом іно-
земної окупації, її народ зазнає різних форм
дискримінації й головне завдання кожного свідо-
мого українця — робити все для того, аби Вітчиз-
на стала вільною і позбулася комуністичної влади.
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Про це молилися як у католицьких, так і
православних українських церквах, про це проха-
ли Дажбога сповідники Рідної Української Віри,
послідовники якої, між іншим, на чолі з своїм
зверхником Учителем Левом Силенко зародилися
(а вони самі, вочевидь, вважають що відродилися)
саме на вільній землі Вашингтона та Канади. Не
знаю, кому вже там молилися атеїсти та агности-
ки, котрі, хоч у малій кількості, напевно, є таки
серед нашої громади Північної Америки. Але ук-
раїнці США були єдині в своєму прагненні щодо
долі України. Щоправда, дещо по-різному бачили
вони шляхи здобуття бажаного.

Власне, розгляд цієї теми потребує опрацюван-
ня цілих наукових інституцій, систематизації та
осмислення цих явищ, як значної складової ук-
раїнського еміграційного життя, зрештою як
впливовий чинник формування національної ідеї
та її втілення в період бездержавності нашого
народу в двадцятому сторіччі. Як позитив цього
процесу я б відзначив доволі широкий спектр по-
літичних угруповань та навіть партій, котрі наша
діаспора творила на чужині, ставлячи здавалось
би нездоланне завдання — утворення незалежної
та демократичної України. Як мені скидається,
таке, вочевидь, стало можливо завдяки широким
демократичним свободам, котрими завжди відріз-
нялись і відрізняються Сполучені Штати Америки.
Країну, котру проклинають шовіністи усіх відтін-
ків, яку ненавидять люди з тоталітарним мислен-
ням і прихильники поневолення за будь-якою
ознакою: національною, релігійною, соціальною
тощо. В людській спільноті не може бути чогось
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безгрішного і досконалого. Зрозуміло, що має свої
хиби й Америка. Для ока подорожуючого це мало-
помітно, не так відчутно. Однак, зрозуміло, і ця
держава має свої проблеми, можливо, навіть не
безпідставні нарікання про те, що, чимало з того
позитивного, що вона мала у соціальному та полі-
тичному житті нині, частково втрачається та ніве-
люється. Однак особисто я відчув, що «нігдє так
вольно нє дишит чєловєк», як саме в Америці.
Права людини, свободи особистості зведені тут, як
на мене, до культу. Нам, сформованим в умовах
одного великого колгоспу з неоковирною назвою
СРСР, це часами важко до кінця усвідомити. Інко-
ли нам здається, що це щось штучне, породжене
«загниваючим капіталізмом» і аж ніяк не
притаманне українській душі. Але такі тези одно-
значно помилкові, навіть шкідливі для майбуття
власне України. Ми повинні чітко розуміти, що на
цій планеті Земля є, коли не об’єктом для насліду-
вання, то принаймні орієнтиром для нашого по-
дальшого руху. А на закиди опонентів, котрі у
стилі кремлівського утриманця Задорнова, який
заробляє гроші, паплюжачи Захід у своїх доволі
примітивних інтермедіях, а, між тим, мешкає в
«буржуазній Ризі», зазначу лише одне. Порівняй-
те кількість тих, хто їде на прожиття в США з
країн колишнього Радянського Союзу, з числом
таких, хто повертається. Рух відбувається фактич-
но в одному напрямку. Чи можна знайти такий
факт, бодай, якийсь один переконливий аргумент
на користь того, як добре було в СРСР та як пога-
но жилося в Америці…

Однак щодо політичного життя нашої громади



І ЗНОВУ Я В АМЕРИЦІ

25

в Америці за часів Радянської України. Попри,
знову ж таки, певну «багатовекторність» політич-
ної думки в середовищі західної української діа-
спори, вона була послідовна в конечній
необхідності повстання незалежної Української
держави. Ось лише шляхи вирішення цього іс-
торичного завдання різні політичні групи та партії
бачили по-різному. Багато цікавого мені на цю те-
му розповідав під час нинішніх моїх відвідин США
добродій Петро Палюх. Про нього та його родину
можна було б багато оповідати, як про приклад
того, що «Україна справді там, де я». І не лише
тому, що три доні, а зараз вже чотири маленьких
онуки, подружжя Лесі та Петра Палюх плинно
говорять по-нашому, а старша Уляна, здається,
коли б не переїхала жити в Україну. Просто, як на
мене, родина Палюха — свідчення того, що наці-
ональна, культурологічна, ментальна приналеж-
ність людини може визначатися не завжди місцем
проживання. Зрозуміло, що Петро Палюх разом зі
своїми рідними — американці. Інакше, це було б,
очевидно, в певній мірі трагедією. Еміграція —
завжди певний стрес, завжди певні випробування.
І перебувати в такому стані цілими генераціями —
це своєрідна форма геноциду. Але у випадку роди-
ни Палюх можна спостерігати яскраве свідчення
такого явища, котре часами може лише деклару-
ватися, не набуваючи реального змісту. А саме,
що ці люди (якщо врахувати батьків пані Лесі та
пана Петра) вже започаткували четверту генера-
цію американців українського походження не ли-
ше за самовизначенням, а й за суттю. До того
треба докласти чимало зусиль і душі. Однак будь-
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яке моральне та ментальне удосконалення люди-
ни потребує праці.

Цінуючи гумор, Петро Палюх у розмові зі мною
нерідко супроводжував свої сентенції добрим
жартом. Але така добра приправа не заважала, а
лише допомагала часами зрозуміти чимало з того,
що було незрозумілим чи погано уявним.

— Ну, а на що Ви, бандерівці, тут, в Америці,
сподівалися, наприклад, у 70-х чи 80-х роках ми-
нулого століття. Хоч то і подиву гідно, але ос-
танній постріл повстанців на Західній Україні
пролунав в 1960 році. Військовий опір припинено,
русифікація набуває жахливих розмірів, вирос-
тають вже цілі генерації українців, котрі абсолют-
но відірвані від національних традицій та ідей,
релігії, інших джерел самоусвідомлення людини.
Москва не без успіху творить етномонстра під
назвою «совєтській народ». Я пригадую, що у ті
роки, наприклад, у Дніпропетровську мені просто
поговорити з кимось доброю українською «не хат-
ньою» мовою — вже було подія. В яку незалежну
Україну за таких умов Ви тоді могли вірити за ти-
сячі миль від неї?! — цікавлюся у Петра, заважаю-
чи йому керувати авто по дорозі на Філадельфію.

— Ти ж знаєш, що бандерівці ніколи не здають-
ся!   — з доброю посмішкою промовляє Петро. А
потім вже серйозно додає. — Ми тут на Заході
добре знали, що Радянський Союз — абсолютно не
життєздатна система. Ми розуміли, що рано чи
пізно, він щезне. Навіть висловлювалися припу-
щення, коли це може статися. Дехто дуже поми-
лявся в своїх прогнозах, декому вдалося майже
точно передбачити розпад. Отож, навіть тодішня
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ситуація не була абсолютно безвихідною.. .
Подорожуючи цього разу багато Америкою з

Петром Палюхом, котрий належить до тих, хто
«народжений по дорозі» (так часто жартома нази-
вають представників третьої хвилі еміграції, котрі
потрапили разом з батьками на Захід зовсім мали-
ми дітьми або народилися в Європі, у таборах для
переміщених осіб чи ще в якійсь країні, допоки
родина остаточно облаштовувалася на стале жит-
тя в західній півкулі), я чимало дізнався нового
власне про юнацький період життя таких, як мій
опікун. Багатьом українським організаціям, котрі
мали чітку політичну програму, вдалося створити
абсолютно життєздатні, дієві структури. Напри-
кінці 50-х, початку 60-х років минулого століття,
як я зрозумів, в Америці не мало проблем було зі-
брати для якихось протестних акцій десятки, а то
й сотні тисяч наших співвітчизників. Власне, яки-
хось інших дієвих акцій, як засвідчити світові, що
є українській нарід, який не хоче жити у «соціа-
лістичному раю», наша діаспора не мала. Особли-
во організованими і дисциплінованими були,
очевидно, бандерівці.

— Я вже нині й не пригадаю, з якої причини
ми тоді демонстрували під радянською амба-
садою, — ділиться своїми спогадами Петро Палюх.
— Причин, очевидно, вистачало. Це були утиски
прав люди в Україні, нищення мови, пересліду-
вання дисидентів і таке інше. Щоб ти знав, де-
мократія в Америці має зуби. Пригадую, коли
наша молодь кинулася штурмувати ворота совєт-
ського посольства, поліцейські кийки щедро поси-
палися по наших спинах і головах. А потім
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частину найбільш активних і завзятих відрізали
від основного натовпу і почали забирати до полі-
цейських машин. Я опинився якраз посередині
цього збуреного гурту, дістав пару разів добряче
по корку, а тоді двійко подібних до тебе здоро-
ванів — полісменів, потягли мене до своїх блима-
ючих світлами, з включеними сиренами автівок.
Бути заарештованим мені аж ніяк не хотілося. Але
що робити?! І раптом у ці хвилі, невідомо звідки,
до мене підбігає якась маленька старенька ук-
раїнка. Вона щосили починає мене лупцювати по
голові та плечах, відштовхуючи від поліцейських, і
поганою англійською кричить:

— Дайте мені цього дурня! Я дам йому перцю
вдома! Скільки разів говорили: не ходи на демонс-
трації! не ходи на демонстрації!

Незнайома бабця безупинно гателить мене по
чому доведеться. Поліцейські зупинилися і оте-
теріли, дивляться один на одного. Потім один ка-
же до незнайомки:

— Забирай його таки додому. І щоб ми його тут
більше не бачили!

Ми швидко починаємо проштовхуватися з
старенькою через збурений натовп. Опинившись
уже на вільному місці, одночасно зупиняємося. Чи
то по інерції, чи з великої любові, чи для перекон-
ливості старенька ще раз гателить мене по голові
своєю маленькою, але міцною рукою. А тоді пере-
хрещує і каже:

— Біжи, синку, біжи!
Я не встигаю їй подякувати і чимдуж кидаюся

в найближчі провулки. Ти розумієш, той випадок
сповна розкриває сенс нашого тутешнього гро-
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мадського життя. На жаль, нині вже набагато
менш активного, аніж колись. Якщо справа захо-
дила про засадничі речі українського політикуму,
всі були єдині, незалежно від відтінків партійних
прапорів….

На загал пересічно суспільство в Україні дуже
мало знає про те, як намагалися боронити права
нашого народу діяспоряни в роки «залізної заві-
си». І, як на мене, вина у тому навіть не держави,
хоча й вона, відома річ, повинна була б долучи-
тися до такої просвітницької роботи. Упущення
тут усіх тих, хто може бути зарахований до наці-
онал-демократичного сучасного політичного віт-
чизняного табору. Ми, як у «совєтські часи»,
звикли до команди згори, до якихось директив,
до якоїсь компанійщини. Наша ж еміграція, дя-
кувати Богу, діяла інакше, найперше думається
через наочні приклади західного суспільства,
серед якого жила і, поможливості, боролася за
українську Україну. А у суспільстві тому будь-яка
громадська ініціатива часто йде не згори, а зни-
зу.

Чому ми повинні більше знати про той період
життя нашої еміграції? Про те, як намагалися
наблизити незалежну добу нашої держави ці лю-
ди. Зрозуміло, що найперше, коли керуватися
принципами цивілізованого соціуму, такими
простими і людяними засадами, як вдячність і
пам’ять про жертовну працю багатьох і багатьох
свідомих українців на чужині заради національних
ідеалів. І це важливо не лише для тих людей. Це
потрібно для майбуття України, це потрібно для
виховання покоління, котре, хочеться вірити, ос-
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таточно набуде рис представників самодостатньої
і свідомої нації.

Пригадаймо, як навіть з негідників кому-
ністична система робила героїв. Син, котрий зра-
див батька, в усі часи і в усіх народів викликає
лише огиду і зневагу. А стараннями Москви Пав-
лик Морозов, який фактично знищив власного та-
та заради утопічної марксистсько-ленінської ідеї,
був ідеалом для наслідування мільйонів маленьких
українців у часи СРСР. Зрозуміло, коли за чесноти
для наслідування подається зрада і ошуканство,
суспільство морально не може бути здоровим і
життєдайним. Ми нині дивуємося розхристаності
духовних вартостей в українському житті. Але все
закономірно! Більшість з тих, хто нині живе і пра-
цює в Україні, мав за ідейний приклад павликів
морозових…

Однак у нашого народу є справжні герої, є
правдиві ідеали. І не лише постаті світової історії.
А мільйони-мільйони вірних синів і дочок, котрі
залишилися українцями, сповідували віру в Бога і
в людину, в найскрутніші для нашого народу часи.

Завдяки Петрові під час цієї подорожі до
США у мене відбулася не одна цікава зустріч. І
найперше з паном Дмитром. Сьогодні — це вже
літня, можна сказати немічна людина, котра ок-
рім родини Палюх ані від кого не має опіки. А
скільки ж пан Дмитро віддав на алтар українсь-
кої справи! Окремої книжки заслуговує його
життєпис, його багаторічна боротьба і праця за-
ради того, що нині є в Україні реальністю: неза-
лежність, жовто-блакитний прапор, право мати
нашому народу власну державу. Якби подібну
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долю мав хтось з тих, хто долучився, наприклад,
до творення Ізраїлю, то певен — його сьогодення
було б зовсім інакшим. До Дмитра ж раз на день
заїздить чи то Петро, чи його дружина — пані
Леся, чи навіть їхній зять. Привезуть старенько-
му поїсти, перекинуться словом, аби, бодай,
якось прикрасити його самітність. І знову для
одинокого старика години на самоті тягнуться,
як вічність. Не хочу ідеалізувати все, що нині
відбувається в нашій громаді у США, навіть
серед найбільш свідомої та організованої її
частини. А тому дозволю собі ствердити: не по-
християнськи це, не по-людськи, навіть якщо хо-
чете, не по-бандерівські. Справжні бандерівці
своїх ніколи не полишали у біді. А пан Дмитро
нині бідує під вантажем прожитих літ, від що-
денності самотнього вдівця без дітей та рідні. Й
тому так важлива навіть дрібка уваги до нього з
боку будь-кого. Я вже прилетів в Україну, а Пет-
ро по Інтернету писав мені, як ще довго згадував
пан Дмитро нашу зустріч. Та, мовляв, дивувався,
що не перевелися козаки на Україні.

— А я все на того хлопа дивився знизу вгору.
Ото великий хлоп! — описував мені враження
старенького від нашої зустрічі Петро.

Однак ця дрібка радості від нашої зустрічі так і
залишиться для старенького лише милим споми-
ном про коротку зустріч. Чи дасть ще Бог нам ко-
лись побачитися? І мені потиснути вже немічну,
але мужню руку борця за волю України.

Очевидно, на жаль, що будь-яка етнічна група
на чужині не може достатньо довго зберігати ак-
тивність без припливу нової крови, без моральної і
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матеріальної допомоги материкової Батьківщини.
І тут можна окреслити цілий масив проблем щодо
сьогодення нашої діаспори в США. Однак це тема
вже для окремої розмови.

А насамкінець цього розділу хотів би торкнути-
ся ще одного стереотипу, що побутує в Україні
стосовно життя діаспори. Не раз доводилося чути
чи то опосередковано, чи то у прямій редакції від
тутешніх, дозволю собі висловитися — хохлів, таку
тезу. Мовляв, бавляться ті діаспорчики Україною
через ситість та неробство. Їм би наші проблеми,
ось тоді й побачили б, які вони патріоти?! Після
неодноразових відвідин Америки таке мені слухати

Пан Дмитро останні роки працював в бюро ОЧУСу — української
допорогової організації у Ню-Йорку. А хто ж нині допоможе йому окрім

родини Палюх…
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просто гидко. Так, життя в цій країні надзвичайно
вигідне і влаштоване. Але ніколи там доляри, і ні
для кого (принаймні для наших людей) з неба не
падали. Їх заробляли важкою щоденною працею. І
подвійно, коли не потрійно, було трудно тим, хто
прибув до США після Другої світової війни та хотів
залишатися українцем. Ось фрагмент з розповіді,
котру я почув від успішного і респектабельного
нині американця українського походження, що
народився «по дорозі» в Америку, Петра Палюха.
Редакція тексту моя, однак суть оповіді збережена
до дрібки.

— Бувало, сядуть батько з мамою ввечері до
столу і починають кроїти куций родинний бю-
джет. Ось це на харчі, а це за рент кватири треба
заплатити, і за електрику, і за воду. А ще мати
скрушно похитає головою:

— Петрові штани нові вкрай потрібні. Я вже
старі латала-латала. Немає куди й заплату стави-
ти.

Василь Палюх дружину розуміє і сина шкода.
Однак рішуче відкладе двадцятку на «українську
справу». Заробляв у ті часи Василь Палюх трохи
більше доляра денно…
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Америка настільки велика й різноманітна, що да-
леко не кожен громадянин цієї країни знає про всі її
принади. Днями натрапив на інформацію в Інтернеті,
що близько третини школярів у США не можуть чіт-
ко показати свою державу на мапі світу. Для мене —
це парадокс. Найперше тому, що ті обличчя юні,
котрі я бачив у цій країні, незалежно від кольору
шкіри, соціального прошарку батьків, релігійної
приналежності й таке інше, випромінювали, як
правило, доброзичливість, привітність та здоровий
глузд. Як так молоді люди не можуть знати, де роз-
ташована їхня країна?! І що, наприклад, Каліфорнія
більша за Лос-Анджелес. А знову ж таки, останні
опитування свідчать, що американське школярство
має проблеми навіть у таких порівняннях.

Однак нехай подібні речі залишаться загадкою
Америки. Бо попри ось такі незрозумілі для ук-
раїнського розуму загадки — Америка — чудова
країна. The Beautiful America — зізнаються в лю-
бові до своєї країни чорні й білі, азійці й європей-
ці, нащадки англійських лордів та німецьких
баронів, праправнуки африканських рабів, які
гнули спини на полях Півдня, схожі на маленьких
пташок китайці, емоційні латиняни — усі, для ко-
го ця країна є Батьківщиною. Навіть, як кажуть,
наші люди — набутою. Себто, країною еміграції.
Те, що глибинний американський патріотизм — не
вигадка журналістів, я зміг переконатися
неодноразово. Майже побіля кожного двору неод-
мінно висить смугасто-зоряний прапор. А одне з
найулюбленіших гасел тутешнього люду:
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— Long live America! — Слава Америці!
Чи якщо у стилі часів СРСР, то це гасло можна

перекласти як «Да здравствуєт Амеріка!» Так ось,
якщо вимовити навіть не у зовсім відповідній
обстановці таку, здавалось би, пропагандистську
фанфарну фразу, Ви неодмінно відчуєте прихиль-
ність оточуючих. Принаймні я не раз робив такий
експеримент. Важко уявити, що десь на зупинці
маршрутного таксі у Дніпропетровську, коли б з
посмішкою сказати присутнім «Слава Україні! »,
реакція була б подібною. Можливо, що хтось з чи-
тачів і наважиться на таке. Я, по-правді, з роками
вже стараюся не піддавати навантаженням нер-
вову систему. Бо майже певен, що половина з
присутніх подивиться на тебе, як на психічно хво-
ру людину. Може знайтися пара бабців, або дідусь
з ціпком (чоловіки в Україні живуть на 10—12 ро-
ків менше від жінок. А тому питома кількість дідів
у будь-якому зібранні завжди менша), які з
ненавистю просичать: «У, бандеровець!». Ще
хтось згадає при тому свою зарплату і ціни на
бензин. Реакція може бути різною, однак, навряд
чи схвальною. Український патріотизм, даруйте за
порівняння, недорозвинутий, миршавий і з впали-
ми грудьми підліток в порівнянні з красенем-муж-
чиною, на що, як на мене, схожий патріотизм
американський. Мені хочеться сподіватися, як і
ще багатьом, це не подобається, болить. Але це
правда і, якщо таки прагнемо виплекати з нашого
вітчизняного Квазімоди красеня — будемо щирі й
відверті. Принаймні самі перед собою.

Однак, якщо щиро, не раз думалося і про таке:
а чи прикладали б так сентиментально руку до
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серця під час виконання національного гімну
американці, аби жили по-нашому, по-українськи.
Не буду перераховувати усі «принади» соціально-
економічного вітчизняного буття. Я навіть запи-
тував про таке деяких знайомих українців. Від-
повіді були різними: від твердого переконання,
що американську єдність і патріотизм не подолає
жодна біда, до того, що ситу Америку люблять
усі, а якщо буде інакше, то й невідомо. Я ж осо-
бисто зробив висновок, що американський добро-
бут не впав з неба і на жодному дереві там
замість листя доляра не побачив. А коли так, то,
напевно, головний секрет успішності цієї країни
— чесна і добра праця. Власне те, що завжди
нібито пропагувалося в Совєтському Союзі, але
ніколи насправді реалізовано не було.

На загал, як на мене, то за багаторічні спос-
тереження від відвідин Америки я знаходив тут
більше спростувань міфів, породжених у СРСР,
аніж їх підтвердження. Міфів, зрозуміло, негатив-
них, бо для кремлівських діячів ця країна, між ін-
шим, як і понині, завжди залишалась джерелом
великого роздратування. Думаю, в першу чергу,
через те, що на певних історичних етапах фактич-
но лише США могли стати на перепоні московсь-
кій агресії в різних кутках світу, і можливо, лише
ця країна, знову ж таки в певні періоди історії
«країни Рад», принаймні в пасивний спосіб захи-
щали тих, хто аж ніяк не хотів сповна скуштувати
принади «соціалістичного раю».

Аж ніяк би не хотілося, аби ці нотатки спри-
ймалися, як такий собі панегірик у бік Америки.
Як гарно одного разу написав мені у листі наш
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земляк і читач з Каліфорнії, на жаль, уже нині по-
кійний добродій Віталій Шумаков: «В’язниці є
скрізь, де живуть люди». В такий спосіб він хотів
підкреслити неминучість проблем для будь-якого
соціуму, зрозуміло, й американського також. І
очевидно, що він був правий на всі сто. Адже
Америка і американці мають свої проблеми. Од-
нак, чи то так вже влаштована людина, чи там
вміють приховати свої проблеми, але я більше зміг
побачити позитивного, аніж негативного в амери-
канському житті. Гадаю, що з огляду на категорію
відносності, воно так і є. Але знову ж таки, хочу
повернутися до тих міфів, котрі десятиріччями
старанно накидала московська пропаганда у фор-
муванні в «радянських людей» образу американ-
ських імперіалістів. Торкнуся їх без претензії на
системність та першенство.

Американці — суцільні товстуни та ненажери.
Вони їдять усіляку гидоту, сидячи перед те-
левізором, як кури-бройлери. Як завжди, у фор-
муванні брехні може бути напівправда. Так,
американські джерела не приховують, що у де-
яких штатах хворі на цукрицю другого типу
складають близько дев’яти відсотків. Але я вже
не раз писав у своїх дорожніх нотатках: у США
існує культ здорового способу життя. Найперше
він виявляється: у відмові більшості населення
від поганих звичок, як то пияцтво та куріння.
Похизуватися в понеділок вранці на роботі перед
колегами, як ти вчора добре хильнув — річ для
тутешніх традицій зовсім не зрозуміла. Так,
американці люблять відпочивати і у ресторанах
також. Але рівень значимості особистості кіль-
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кістю випитого ніколи не вимірюється. Залеж-
ність від алкоголю в США трактується, як і
повинно бути в цивілізованому суспільстві: слаб-
кість та проблемність. Американці люблять і ша-
нують спорт. І той, що в СРСР прийнято було
називати масовим. Тут створено дуже гарні
умови для занять руханкою від Ню-Йорка до
найвіддаленішого закутка неосяжної Америки.
На відміну від України, де нині у якійсь Микола-
ївці взагалі немає жодних можливостей для фі-
зичної культури, на землі Вашингтона ця
проблема вирішена. Отож, спортивна нація не
може бути нацією ненажер.

В Америці й крок не ступити без грошей. Усі  —
надзвичайні скнари, і нічого не зроблять просто
заради добра. Ще одна кричуща брехня. Добро-
чинність в Америці, напевно, розвинута найбільше
у світі. Про неї можна довідатися, навіть не поли-
шаючи Україну. І це не лише приклади допомоги
сиротинцям, старечим домам, котрі надходять у
нашу країну через американські чинники (я тут
не торкаюся численної допомоги української діа-
спори — це окрема тема), а багато можна дізнати-
ся, просто увімкнувши телевізор. У нашій родині
полюбляють дивитися природознавчі світові теле-
канали, такі як Discovery чи National geographic,
котрі розповідають про цікавинки нашої планети
Земля. Серед розповідей закордонних тележурна-
лістів часті сюжети про допомогу диким та без-
притульним тваринам у США. Ціла бригада
лікарів може виїхати рятувати їжачка, що опи-
нився у скрутному становищі. Обладнання спеціа-
лізованих клінік, де лікують таких тваринок, в
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десятки разів пересічно краще від медичних за-
кладів для людей в Україні. Але найголовніше — в
іншому. В таких установах, як правило, немає ані
цента, як кажуть, бюджетних грошей. Усі такі
служби функціонують виключно на пожертви та
за рахунок доброчинності пересічних американсь-
ких громадян. Як можна таку націю називати чер-
ствою? І взагалі, більшість українців про слово
волонтер дізналось через американські чинники.
В США надзвичайно розповсюджено волонтерст-
во. І допомогти іншому, я б сказав, є стилем ту-
тешнього життя.

Американці — надзвичайні індивідуалісти та
егоїсти. Найперше, вони шанують власне «Я». Цей
міф може бути спростований хоча б вже вище ви-
кладеним. Але я зупинюся на іншому. На відданос-
ті американців родині. Сімейні вузи в країні дуже
міцні. Є традиції, котрі спрямовані на їх цементу-
вання. Так, зокрема, більшість родин в Америці не-
одмінно збираються на день Подяки. І хоч
часто-густо члени родини можуть бути розкидані
по великій країні, а то й жити взагалі за кордоном,
розділити з близькими святкову індичку — це
приблизно так само свято, як в Україні підняти ке-
лих шампанського на Новий рік. А такі американ-
ські свята, як День матері або День батька. Скільки
людяного, справді родинного у таких святах, як во-
ни різняться від того, до чого напівсвідомо тяглися
у совєтські часи і ми. Я маю на увазі мілітаристсь-
ке 23-тє лютого — день Радянської Армії, котрий за
інерцією чи то більше, чи то менш відзначають в
Україні й понині. Чи згадка про Клару Цеткін з ви-
гаданим нею 8-м Березня. Що ж для людини
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дорожче: власна матір чи полум’яна революці-
онерка єврейського походження?!

Американці мерзотні у своєму постійному
прагненні донести та «настукати» на іншого. Од-
нак, що слід розуміти під такими ствердженнями.
Зразу хотів би зазначити, що павлики морозови
якраз в Америці не у пошані. Очевидно, через
відмінний соціокультурний простір ми по-різному
дивимося на «стукачество». Пошлюся краще на
приклад. Якихсь 5—6 років тому я зі своїм прия-
телем Іларіоном Хейликом їхав гарним амери-
канським гайвеєм у штаті Ню-Джерзі.
Нескінченною рікою мчали різноманітні автівки,
яких у Америці, часами, здається більше, аніж
людей. Раптом з віконця якогось великого «ве-
на», що у нас прийнято називати джипом, випала
бананова шкуринка.

— Ось побачиш, за якусь милю його зупинить
поліцай, — зреагував на моє здивування від поба-
ченого у прибраній Америці пан Іларіон.

Він навмисне прилаштувався їхати за поруш-
ником. І справді, за якийсь час обладнана числен-
ними різнокольоровими фарами поліцейська
машина зупинила згаданий «вен». Очевидно, за
бананову шкуринку. Не важко так само здогада-
тися, що про нехлюя на дорозі повідомив хтось з
водіїв, котрі їхали з нами разом в ту пору гайвеєм.
І, можливо, навіть не один. Так, напевно, чимало
українців можуть вважати таку ситуацію «стука-
чеством». Думається, що ще чимало часу мине,
поки наші люди почнуть відрізняти поведінку пав-
ликів морозових від виконання своїх громадянсь-
ких обов’язків.
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Окремо хотілося б зупинитися на міжнаці-
ональних стосунках в Америці. Тим більш з огляду
на те, що, завдяки друзям у цій країні, я завжди
дивився на тамтешнє життя очима нашої діа-
спори. Але це тема вже окремої частини.
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ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Олесь Стрільчук — на перший погляд типовий
американець. В очах світиться власна гідність,
котру вдало відтіняє добра посмішка, постава лю-
дини, яка знає собі ціну та водночас жодної агре-
сії у рухах чи погляді. Як на мене, саме так
здебільшого виглядають типові американці. Але
варто більш уважніше придивитися до відкритого і
щирого обличчя добродія Олеся й стане помітно
наше вкраїнське коріння. Є щось у наших людей
таке, на перший погляд, непомітне і навіть прихо-
ване, що відрізняє козацький родовід по усіх сві-
тах. Напевно, це така щиро-лагідна впертість і
відкритість. Мовляв, я ось такий, і буду ним зав-
жди і скрізь. Не найгірша, напевно, риса для
народу, сторіччями позбавленого власної дер-
жави. Можливо, що саме вона допомогла нам
встояти і втриматися під численними навалами
окупантів та загарбників.

Перша, коли так можна сказати, «придбана
Батьківщина» пана Олеся — Аргентина. Він і сьо-
годні може напам’ять читати класиків тамтешньої
літератури та безпомилково розповідати про гео-
графічне розташування Буенос-Айреса. Очевидно,
що Олесь Стрільчук був би добрим громадянином
держави Аргентина. Однак, як часто буває в
середовищі емігрантів, їх родина знялася вже,
здавалося б, з насидженого місця та вирушила у
пошуках кращої долі в Америку. І тепер тут, на
землі Вашингтона — його дім та його країна. Од-
нак, як в Аргентині, так і в США, Олесь Стрільчук
найперше вважає себе українцем. Затятість нашої
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політичної еміграції, котра і подиву, і поваги гід-
на. Бо саме такі люди, як Олесь Стрільчук,
створили на планеті Земля українську Америку,
українську Бразилію, українську Канаду і ще без-
ліч наших громад у найвіддаленіших куточках сві-
ту. Зрештою, вони створили те, що можна вважати
українським простором: без кордонів й перепон.
Бо такі люди сповідують невмируще гасло: де я,
там Україна!

Фаховий американський доктор українського
походження Олесь Стрільчук везе нас своїм авто
до «даун тауну» Чикаго. На віддалі вже можна
розгледіти хмародери центру одного з найбільших

Разом з сестрами Мальгівськими по завершенню їхньго виступу на
фестивалі «Українські дні — 2011»
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та наймодерніших міст Америки. Сутінки вже
охоплюють американську землю. Отож, я навряд
чи зможу зробити стьобне якісне фото під спідни-
цею п’ятнадцятиметрової статуї Мерлін Монро,
котра, здається, ще з місяць прикрашатиме центр
Чикаго, а потім буде відправлена розважати
американців і туристів у інші міста. Вчора вдень,
коли ми знову ж таки з паном Олесем проїздили
«даун тауном», я зміг розгледіти поблизу одного з
перехресть штучну велику копію однієї із найсла-
ветніших американок. Скам’яніла спідничка ледь
прикриває звабливі стрункі ніжки, грайлива по-
смішка голлівудської діви бентежить перехожих. І
як то виходить круто, ставши поміж ніг «секс-
символу» минулого сторіччя, зробити фото на
згадку. Уявляю, скільки б дотепів я почув, приве-
зи таку світлину в Україну! Але не складається.
Ось нині вже темно і увесь ефект позування під
спідницю Мерлін буде втрачено, а вчора елемен-
тарно забракло часу.

Однак вечірній, вже власне нічний Чикаго, мо-
же потішити набагато більше, аніж посмішка і
еротична постава Мерлін Монро. Велич, строка-
тість, модерність цього міста підкреслють щедрі
ілюмінації та високі тутешні зорі, котрі на цьому
небі повинні бути такі ж, як і на Україні. Через
відчинене віконце машини пана Олеся намагаюся
розгледіти Чумацький Шлях та Велику Ведмеди-
цю. Здавалось би, мусів побачити, але нічне небо
над Чикаго незнайоме, незнане. Ось що значить
свій край! Навіть зорі на чужині світять по-іншо-
му.

В автівці нас четверо: Олесь Стрільчук — автор цих
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рядків і київський письменник, автор популярного
серед світового українства роману «Чорний ворон» —
Василь Шкляр та його дружина Валентина. Подруж-
жя примостилося на задньому сидінні й так само, як і
я, з цікавістю слухає нашого приязного водія та гіда.

— Ось у цьому будинку має помешкання сла-
ветна телеведуча Опра, — показує добродій Олесь
в бік одного з хмарочосів.

— А вона тут живе постійно? — цікавиться пані
Валентина.

— Не думаю. Хто його знає, скільки у неї по-
мешкань по всій Америці. Однак тут вона часами
таки буває…

Дорога непомітно прямує вздовж озера Мічі-
ган. На набережній людно й гамірно, незважаючи
на будень (щоправда, це вечір п’ятниці), тут вирує
життя. Я ще зайвий раз можу переконатися —
американська нація все намагається робити на
відмінно: і добре працювати, і добре відпочивати.
Вже, мабуть, більше як годину пан Олесь возить
нас вулицями нічного Чикаго. Я прилетів у
середу, та вже трошки зміг призвичаїтися до змі-
ни дня на ніч. Сімейство Шкляр лише вчора з лі-
така й тому все більші паузи в діалогах, уже
менше експресії в голосі навіть такого енергійно-
го співбесідника як Василь. Та й я доволі стомле-
ний. Добродій Олесь — інтелігент від природи:

— Я бачу, Ви дуже змучені. Мабуть, час руша-
ти до готелю.

Ми не заперечуємо. Бо попри привабливість і
красу Чикаго тіло прохає спокою та відпочинку. В
далекій звідси Україні вже вочевидь перші півні
проспівали. І наш біологічний годинник покищо
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живе за українським виміром. Отож спати, спати,
спати…

Тим більш, що завтра відкриття традиційного
чикагського фестивалю «Українські дні», котрий
цього разу присвячений двадцятій річниці неза-
лежності нашої Батьківщини.

***

Український фестиваль у Чикаго — це щось
більше, аніж свято рідної культури, традицій, зви-
чаєвості тощо. Це своєрідне свідчення життєдія-
льності громади, її згуртованості та сили. Адже

Надія ІЛЬКІВ та Павло БАНДРІВСЬКИЙбули одними з промото-
рів організації фестивалю
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проходить він, так би мовити, на території місько-
го парку. Отож, прийти на фестиваль може кожен
охочий з мешканців багатонаціонального Чикаго.
А значить засвідчити, що традиційно активна ук-
раїнська громада міста, як і раніше, живе пов-
нокровним життям  — справа престижу та гордості
за свою спільноту. Окрім того, цього року фести-
валь «Українські дні — 2011» присвячений два-
дцятій річниці незалежності нашої держави. Тому
так особливо відповідально і ретельно ставилися
до організації фестивалю його промотори. Хто ж
відповідає за організацію фестивалю?

Без перебільшення можна сказати, кожен з
українців Чикаго та його околиць. Чому так? Бо
власне відвідини українського фестивалю — це

Під час відвідин кредитовоїкооперативи «Самопоміч». В центрі її
керівник— пан Богдан ВАТРАЛЬ
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вже є його творення. Не забуваймо, що цей здвиг
відбувається на чужині, в іншомовному середови-
щі. І до честі наших людей вони здебільшого не
ігнорують свій громадянський обов’язок. Бували
випадки, коли фестиваль збирав до 30 тисяч люд-
ності. Цифра, як для діаспорного середовища,
вражаюча, але, з іншого боку, якщо за різними
джерелами в околицях Чикаго замешкує близько
300 000 українців різних хвиль еміграції, то поба-
жано було б і більше учасників. Але попри таку
арифметику «Українські дні»   — це завжди свято
для нашої спільноти, це ще одне свідчення в
американському світі, що наша громада повна
життєвих соків.

Звичайно, стверджувати, що фестиваль відбу-

Уофісі голови благодійноїфундації «Спадщина» пана Юліяна КУЛЯСА
(ліворуч)



І ЗНОВУ Я В АМЕРИЦІ

49

вається лише за рахунок національної свідомості
наших людей, було б наївно. Його організація
потребує копіткої і вдумливої праці. Не важко уя-
вити, скільки поточних питань випадає вирішува-
ти його організаторам, коли їм доводиться
прийняти та задіяти, можна сказати, цілий стаді-
он народу. Тим більш, якщо взяти до уваги, що
американське законодавство вимагає дотримання
різноманітних нормативних актів і дозволів на
проведення подібних заходів не на папері чи
через хабарі, а в реальності. Отож, щорічний ук-
раїнський фестиваль в Чикаго — це, я б сказав,
випробування на міцність лідерів нашої громади у
одному з найбільших міст Америки.

Традиційно проведенням фестивалю займаєть-
ся Український Конгресовий Комітет Америки.
Одна з найстаріших та найвпливовіших організа-
цій української діаспори в США. УККА має чи не
найбільш розгалужену мережу «живих» і дієвих
відділів у різних штатах США, її лідери мають пев-
ні впливи на американські державні чинники. По-
заяк саме Іллінойський відділ УККА і є
промотором фестивалю «Українські дні» в Чикаго.
Очолює підрозділ УККА в штаті Ілліной вже зна-
йомий читачеві доктор Олесь Стрільчук. Очевид-
но, що серед його добровільних помічників чимало
інших активістів нашої громади в Чикаго. Та най-
перше, що мені вдалося запримітити — це старан-
ня дружини добродія Олеся пані Надії Ільків.
Моторність та невтомність галичанки, бо родом
пані Надія з Франківська, не переставала мене
дивувати протягом усього нашого перебування в
Чикаго. Коло її клопотів у дні підготовки та про-
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ведення фестивалю стосувалося буквально всього:
від облаштування сцени святкового концерту до
укладання програми фестивалю. Що надавало сил
та енергії пані Ільків? Бажання підтримати чоло-
віка у важливому ділі, правдива посвята громадсь-
кій справі чи енергійна непосидюча натура.
Гадаю, що всі ці складові були присутні у не-
втомних діях колишньої нашої землячки. Принай-
мні коли у день закриття фестивалю, далеко за
північ, вже можна вважати в понеділок вранці, я
поцікавився у Надії, як вона почувається. Та, не-
зважаючи на почервонілі від безсоння очі, бадьо-
ро відповіла:

— Все добре, Фіделю! Головне, що люди
задоволені. Фестиваль — одна з найголовніших
подій у житті нашої громади і я рада, що вона
пройшла і цього року успішно.

А починалося все не так гарно. На заваді праці
та ентузіазму організаторів фестивалю стала по-
года. Суботній ранок, 20-го серпня, видався по-
хмурим та непривітним. Низькі, густі хмари
чіплялися за верхівки чикагських хмарочосів і хоч
на дворі було на загал тепло, але погода навівала
мінорні настрої, а головне — ставила під загрозу
проведення першого дня фестивалю. Перед тим
Надія розповідала мені, що саме поганої погоди
завжди найбільше побоюються організатори імп-
рези. Адже уся її програма розгортається протя-
гом двох днів просто неба. І дощ та негода можуть
відлякати його учасників та гостей.

Коли ж ми прибули близько дванадцятої годи-
ни у фестивальний парк на Вест Гренд Авеню, я
вже мало вірив, що такий довгоочікуваний захід
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сьогодні таки розпочнеться. Негода розходилася
не на жарт. Сильний поривчастий вітер, дощ, не-
мов з відра, понівечені буревієм реквізити сцени
та інше фестивальне облаштування — все це спо-
нукало до думки, що перший день свята залиши-
ться лише у намірах його організаторів. Я
заховався в одному з наметів, котрий згодом бу-
дуть використовувати артисти в якості роздягаль-
ні, і з сумом спостерігав, як з півдесятка чоловік
натруджено намагаються злити воду з тенту —
покриття сцени. Імпровізований дах, виготовле-
ний з матеріалу, схожого на усім знайомий бре-
зент, провис майже до підлоги, бо був щедро
залитий дощовою водою. Виглядало, ще трохи, і
навіс не витримає та розірветься під вагою, на-
певно, не менше як з декілька тонн небесної воло-
ги. Постраждає не лише сцена, а й численна
апаратура, котра вже напоготові стояла перед по-
чатком заходу. Важко було уявити, як працівники
сцени таки впораються з таким непростим за-
вданням. Води все прибувало і прибувало у
провисле покриття, а вивільнити його від вантажу
ніяк не вдавалося, попри численні спроби обслуги
сцени. Нарешті молодим людям якось таки по-
таланило, відтягнувши один край тенту донизу,
спрямувати воду з небажаного басейну додолу.
Вода щедрим водоспадом все стікала і стікала з
тенту-покриття, підтверджуючи побоювання при-
сутніх, що неприємності вдалося вчасно уникнути.

До намету, з якого спостерігав за негодою та
рятуванням покриття сцени, забігла босонога Іль-
ків. Вщент мокра і збуджена через негоду і проб-
леми, вона знайшла хвильку, щоб мене заспокоїти:
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— Тут погода не схожа на українську. За пару
годин може бути сонце і земля протряхне, як слід.
Так що ще не все втрачено…

На щастя, Надія не помилилася. Близько тре-
тьої пополудні дощ почав потроху вщухати, а зго-
дом і перші промені сонця, не без грайливості,
пробігли по верхівках численних фестивальних
наметів. Я так само, не без здивування, помітив,
що кожна хвилина гарної погоди, поменшує, зда-
валося б, невичерпні річки й калюжі, які принесла
нещодавня злива. І хоча, вочевидь, зелена травич-
ка фестивального поля була мокрою, нею вже
можна було безпроблемно ходити, а так само ла-
годити пошкоджені негодою намети та інші рекві-
зити. Разом з гарною погодою на українське свято
в Чикаго все більше і більше стали підходити лю-
ди. Очевидно, найбільш зацікавлені та задіяні в
такому милому зібранні нашої громади на амери-
канській землі. Здається, було близько п’ятої
пополудні, коли ми з Надією Ільків, як ведучі імп-
рези, піднялися на високу фестивальну сцену. Не
без хвилювання окинув оком імпровізовану залу,
яка була покрита навісами від сонця та заставлена
легкими складними стільчиками. Глядачів, з
огляду на недавній буревій, було чималенько.

— Добрий вечір, дорогі друзі! — привіталася
Надія.

— Добрий вечір, український Чикаго! Добрий
вечір, шановна громадо! — промовив я вслід за
нею.

Так розпочався фестиваль «Українські дні —
2011» в Чикаго. Щедро политий дощем, пристра-
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шений негодою, але, як завжди, багатий на
привітність та добро.

***

У перший день фестивалю традиційно була ли-
ше концертна програма. Вона продовжилася і у
неділю, вже у більш, так би мовити, танцювально-
му форматі. Якщо хтось гадає, що мистецька
частина носила аматорський, збіднений характер,
то дуже й дуже помиляється. Рівень артистів, які
виходили на фестивальну сцену, гідний най-
престижніших українських та закордонних залів.
Широким так само був і жанровий діапазон кон-
цертних номерів. Глядачів порадувала капела
бандуристів, театр художнього слова, духовий ор-
кестр, танцювальні ансамблі, вокально-інструмен-
тальні гурти та естрадні виконавці. Більшість з
тих, кого в ті дні можна було побачити на фести-
вальній сцені, як прийнято називати в діаспорі,
«новоприбулі». Себто, представники нової, так
званої четвертої хвилі еміграції до Америки, які
залишили Україну з постанням її як незалежної
держави і які продовжують прибувати на землю
Вашингтона у пошуках кращої долі. З су-
перечливими почуттями слухав, дивився і спілку-
вався я з цими мистцями. Водночас щемливо і
боляче було насолоджуватися їхньою творчістю
тут, у серці Америки. Адже, з одного боку, так
зворушливо було доторкнутися до високого ук-
раїнського національного мистецтва на чужині, а
з іншого — гірко усвідомлювати, що талант цих
людей найкраще б таки згодився у рідному краї,
на своїй землі. Однак кожен з нас має лише одне
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земне життя. І кожен у праві будувати його так,
як сам того бажає. Головна причина того, чому ці
мистці опинилися за кордоном, загальновідома —
хронічні соціальні проблеми в Україні. Як з гірко-
тою зізнався мені співак Володимир Дуда, котрий
у 90-х роках проїхав з концертами ледь не всю Ук-
раїну, за свій виступ у рідному краї він отримував
щось близько 20 доларів. Ці гроші в Америці, хоч і
не співом, він з легкістю заробляє трохи більше,
аніж за годину. Отож, обійдемося без комента-
рів….

Запам’ятався виступ і спілкування з сестрами
Мальгівськими. Дівчата вже п’ять років, як в
Америці. Свого часу виступали в Україні з Ок-
саною Білозір. Але, знову ж таки, економічні
проблеми примусили шукати щастя в США. І хоч
вони не загубилися в тутешніх реаліях, змогли
знайти себе в модельному бізнесі, однак, таки
мріють про повернення в Україну. Але, як під-
креслили, в Україну демократичну і українську.
Між іншим, більшість з тих, з ким мені довелося
поспілкуватися, так би мовити, за лаштунками
сцени, хоч і знайшли смачнішу перепічку на чу-
жині, сумують за Батьківщиною і живуть Украї-
ною. Ностальгія для них — не щось абстрактне, а
відчутні майже щодень емоції. Особливо в перші
роки американського побуту. Як сказав безсмерт-
ний Кобзар: «У всякого своя доля і свій шлях ши-
рокий». Та дуже б хотілося, аби нарешті у
пошуках кращої долі наші люди перестали поли-
шати Україну. Допоки ж вкраїнське насіння буде
слугувати інтелектуальним та духовним добривом
для інших країв та народів?! Гірке запитання, на
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яке є проста відповідь. Ось лише допоки жодна
влада в Україні не змогла відповідь ту реалізувати
не декларативно, а в реальному житті.

Ну, а сестри Мальгівські своїм виступом, як то
кажуть, підтвердили клас. У їхньому номері було
все: високий професіоналізм, витонченість, блиску-
ча хореографія, чудові голоси.

Серед тих, хто ще особливо мені запам’ятався —
танцювальний ансамбль «Громовиця», котрий
створений при парафії церкви Св. Володимира і
Ольги у Чикаго. Його кістяк — молоді люди, чиї ба-
бусі та дідусі приїхали до Америки — по Другій
Світовій війні. Народжені на землі Вашингтона,
представники вже третьої генерації повоєнних еміг-
рантів, вони, зрозуміло, в більшості своїй англомов-
ні. Однак подиву й поваги гідний їх потяг до рідної
культури, традицій та звичаєвості. Вдягнуті в ук-
раїнські національні строї, завзяті та молоді, вони
так іскрометно виконували народні танці, що ми з
Надією Ільків переживали за сцену. Здавалося би,
ще трохи і вона не витримає енергії танцю цих юна-
ків і юначок українського кореня на американській
землі. Ну, й звичайно, не оминути згадкою і Романа
Сидорука — улюбленця тутешньої публіки, якого
ласкаво називають «чикагським соловейком». І зра-
зу зазначу, що це не перебільшення. Доля подару-
вала Роману правдивий талант. Як тільки-но він
заспівав, зачаровані слухачі не могли відірвати очей
від сцени! Стільки було в його виконанні добре зна-
йомих кожному українцеві пісенних творів чарів-
ності, сили, душі привабливості. Одне слово, попри
здавалося б проблемний, через негоду, початок
першого дня фестивалю, його концертна програма,
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настрій людей та загальна атмосфера свята сповна
радували присутніх.

***

У неділю, як і передбачалося програмою, від-
булася урочиста частина фестивалю. Відкрив її
голова відділу УККА штату Іллінойс Олесь Стріль-
чук. Його щирі, проникливі слова знайшли
сердечний відгук у серцях присутніх. Він говорив
про те, як важливо кожному з нас зберігати при-
четність до великої української родини, як кожен
мусить шанувати свої витоки. По завершенню йо-
го короткого вступного слова прозвучали наці-
ональні гімни України та США. Це були особливі
хвилини. Було надзвичайно зворушливо не лише
чути наш національний гімн, але його виконання
разом з гімном наймогутнішої країни свідчило про
те, що цивілізований світ поважає наш народ, його
мрії та устремління. І варто зазначити, що це
сталося у великій мірі завдяки працелюбству та
відданості своєму родоводу нашої діаспори в США.
За це кожен, кому не байдужа доля України, має
принаймні подумки сказати слово подяки на ад-
ресу наших людей на чужині.

На жаль, не встиг занотувати ані прізвище, ані
посаду поважної афро-американки, котра пред-
ставляла, здається, мерію Чикаго чи навіть адмі-
ністрацію штату Іллінойс. У своїй промові вона
зазначила ту важливу роль, яку відіграє українсь-
ка спільнота, так би мовити, в розбудові Америки,
привітала присутніх з двадцятою річницею неза-
лежності нашої держави. Ефектно прозвучали її
останні слова ламаною українською:
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— Слава Україні!
Наші люди в Америці перебирають, як мені ви-

дається, у дечому все-таки англосаксонські прото-
кольні традиції. Виступи на урочистій частині
фестивалю відрізняла не характерна для матери-
кової України лаконічність. Хоч їх кількість та чис-
ло присутніх у президії було по-нашому щедрим.
Однак, можливо, за умов етнічного фестивалю в
діаспорі зробити інакше було важко з багатьох
об’єктивних причин.

Емоційним та піднесеним був виступ почесного
гостя з України — Василя Шкляра. Автор «Чорно-
го ворона» добре поставленим, я б сказав, ар-
тистичним голосом, зачепив найемоційніші
струни присутніх. По завершенню його слова дов-
го не вщухали оплески, звучали вигуки та здрави-
ці. Як на мене, то своїм виступом Василь Шкляр
підтвередив, що не даремно вважається одним з
провідних майстрів письменницького цеху Украї-
ни.

Закінчилася урочиста частина виконанням
безсмертного твору «Боже великий, єдиний». Під-
несений спів здіймався у блакитне американське
небо. І до щему хотілося вірити, що коли навіть за
океаном молять про добро і щастя для України, то
у нас справді все буде гаразд.

***

Український фестиваль у Чикаго — це найпер-
ше місце зустрічей наших людей. Тут спілкуються
і давні друзі, і заводять нові знайомства. Більшість
з тих, кого мені вдалося побачити на фестивалі,
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знав чи то з особистих попередніх зустрічей, чи то
з електронного листування через Інтернет. Однак
з деякими лідерами нашої громади вдалося запі-
знатися вперше. Зокрема, це пан Юліян Куляс та
пан Богдан Ватраль.

Перший — фаховий правник, очолює благодій-
ну фундацію «Спадщина», на рахунку якої чимало
добрих справ на благо української спільноти. Пан
Богдан Ватраль керує найбільшою та найуспішні-
шою українською кредитною кооперативою
«Самопоміч» на теренах США. До речі, ця єдина
фінансова установа нашої громади в Чикаго ви-
ступила головним спонсором фестивалю «Україн-
ські дні — 2011». Моє коротке спілкування і з
паном Кулясом, і з паном Ватралем породило
надію, що я ще візьмуся за перо, аби розповісти
про цих промоторів нашої громади в США. Про
таких людей якнайбільше повинна знати Україна.

А вже знайомі раніше порадували і приязню, і
добрим настроєм. Найперше, це — добродій
Олексій Коновал, який завітав на фестиваль з си-
ном Тарасом і онучками Софією та Галиною. Пан
О. Коновал  — довголітній лідер Фундації Багряно-
го, а Ваш покірний слуга — має за честь бути
представником цієї культурологічної організації на
Січеславщині. Так що нам було про що погомоніти.

Я вже зазначав, скільки сил і праці доклали ор-
ганізатори «Українського фестивалю». Очевидно, що
без чіткої організації здійснити подібний захід на на-
лежному рівні було б фактично неможливо. І тут слід
згадати ще про одну людину, котра долучилася і
словом, і ділом до творення цієї величної імпрези. Це
голова комітету фестивалю «Українські дні  — 2011»,
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він же заступник голови відділу УККА штату Іллінойс
Павло Бандрівський. На плечі цієї людини разом вже
із згаданою Надією Ільків та Олесем Стрільчуком ліг
основний обсяг роботи щодо підготовки фестивалю.
Але з перших хвилин знайомства з добродієм Пав-
лом, я зміг зрозуміти — ця людина покликана для
того, щоб творити великі й малі справи. Босс круп-
ного підрозділу успішного американського «МB —
банку» цей чоловік мало нагадує фінансиста. Такий
собі здоровань з бородою та вусами, він немов би зі-
йшов з картини про козацьку добу. Ось лише
говорить Павло по-нашому з відчутним англійським
акцентом. Як не як, народився вже на чужині. Однак
це не заважає йому орієнтуватися в українському
житті не гірше від якогось тернополянина чи кияни-
на. А ще бути щедрим на суто український гумор та
жарти. Павло часто буває в Україні. Буквально на
другий день по завершенню фестивалю він відлітав у
Київ. Маю надію, що колись зустрінемося з ним і у
Січеславі. Адже з такими людьми, як американський
українець Павло Бандрівський, приємно мати справу
будь-де.

Звичайно, у цих коротких нотатках дуже важко
передати увесь зміст та атмосферу фестивалю «Ук-
раїнські дні — 2011» в Чикаго. Однак хочеться ві-
рити, що той, хто прочитав ці рядки, принаймні
переконається, що Україна справді може бути
«там, де я». Позаяк це можна добре відчути, побу-
вавши на щорічному українському фестивалі в Чи-
каго.

Україна-США,
2011 р.
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Українки Ню-Джерзі — так би можна було назвати це фото. На світлині
молода, як прийнято називати серед українців США, професіоналістка Сільвія БІ-
ЛОБРОН (зліва) та автор мемуарів «Міст через океани», які друкувалися у «Бористе-
ні», пані Раїса ХЕЙЛИК. Ці дві жінки належать до різних генерацій нашої діаспори
в одному з найбагатших штатів США. Пані Сільвія мала можливість здобути фах сто-
матолога вже на За-
ході. До речі, шано-
вану і грошовиту у
США професію. Пані
Раїса Хейлик свого
часу доклала багато
зусиль як мисткиня,
аби український ме-
моріальний комплекс
у Бавнд-Бруці раду-
вав око кожного, хто
його відвідає. А ще,
незважаючи на свою
«американську про-
писку», і пані Сільвія,
і пані Раїса завжди
раді українцям, звід-
ки б вони не приїхали
до Ню-Джерзі.

Богдану СЕРЕДЮКУ (на
світлині зліва) з Детройту в липні цього
року виповниться 91 рік. Та, здається,
час оминає цього залюбленого в свій
рідний край чоловіка. Проживши все
життя фактично на чужині, добродій
Богдан ані на мить не забував про
потреби і надії України. І навіть нині,
коли б здавалося можна відпочити від
громадських справ, він залишається ак-
тивним в українській спільноті Детрой-
ту. Читачі звикли до «Рубрики Богдана
Середюка» в релігійному додатку
«Бористену» бюлетені «Наша Церква
— Київський Патріархат», де він нама-
гається дати відповідь на пекучі проб-
леми українського сьогодення. Не по-
збавленою зворушливості видалася зу-
стріч редактора Фіделя Сухоноса та
добродія Богдана Середюка.

Не лише з блокнотом, а й фотокамерою здійснював свою чергову
творчу подорож до США редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс
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Не раз згаду-
валася під час відвідин
США автору цих ряд-
ків незбагненна вітчиз-
няна економіка. Адже
ціни на чимало продук-
тів та інші товари в
Америці нижче україн-
ських! І це за умов, що
середня зарплата аме-
риканця буквально в
десятки разів вище від
пересічної української.
Придивившись до цін-
ників, котрі я сфотогра-
фував у рядовому аме-
риканському супермар-
кеті, неважко в тому
переконатися навіть
через побіжне співстав-
лення. Не полінувався
зробити й фото прес-
тижного «Лексуса»,
котрого господар ви-
ставив на продаж, нав-
проти того ж супермар-
кету. Знову ж таки, на-
віть погано володіючи
англійською, можна
зрозуміти — таке авто в
Україні коштувало б
дорожче. Між іншим, в
оголошенні значиться й
телефон господаря ма-
шини. Отож, можливо
зателефонуєте…
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Побачивши цю світлину, читач, який довіряє викривленій та брехливій
московській пропаганді, зміг би подумати про одне. Ну, ось фінансова криза і у
американців, ось і їхня економіка занепадає та йде донизу. Причина ж закриття
одного із магазинів славетної торговельної компанії Path mark якраз у протилежно-
му. А саме, в могутності та життєздатності американської економіки. Крамниця,
яку Ви бачите на фото в містечку Воррен штату Ню-Джерзі, закривається через те,
що не витримала конкуренції ще з однією славною торговою маркою Shop Rite.
Магазини Path mark в інших місцях США і надалі успішно працюють. А ситуацію
у Воренні спровокував покупець. Він просто пішов туди, де кращі товари і ціни.

Світ стає все подібніший. Такий звичний витвір східної кухні як шаурма,
котрий заполонив вже, здається, всю Україну, можна зустріти і на вулицях, напри-
клад, Ню-Йорка. Але тут вона, як і все американське, скажімо так, «масштабніше»
і за приготуванням, і за порціями. Однак через те для покупця знову ж таки не
дорожче, аніж у наших краях…
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На початку квітня у Ню-Йорку тепліше, аніж у цю пору в Україні.
Принаймні перші квіти та дерева тут цвітуть вже повним паром. Ось так щедро
було уквітчане дерево на Мангетені, коли його «впіймав» об’єктив фотокамери

Серед сучасних незаперечних американських культів — спорт. І хоч тут
не рідкість огрядні люди, а також не так часто, як в Україні, але можна побачити
людину з сигаретою (до речі, лише у виключно відведених місцях), однак
американці дбають про свій вигляд. Я б сказав, що турбуватися про своє здоров’я
тут модно. У перший же ранок нашого перебування в Чикаго, ми спостерігали
тисячі людей у спортивній формі, котрі бігли вулицями «даун тауна» — себто
центром міста. Особисто я бачив на власні очі порядковий номер 68342 на майці
одного з бігунів. Виявляється, ми стали свідками традиційного щорічного
тутешнього маратону. Його особлива відмінність як масовість, так і поважні
грошові винагороди, котрі дістаються справжнім спортсменам. Воістину тут панує
олімпійський дух, котрий визначається не перемогою, а участю в першості. Для
більшості — головне пробігти чи, принаймні, пройти дистанцію до кінця. Між
іншим, за участь в маратоні слід заплатити. Виручені кошти йдуть на благодійні
цілі та, можливо, на винагороду справжнім спортсменам — переможцям.

І ще одна не дуже політкоректна деталь. Основна маса — білі. Не так вже
й часто можна було побачити серед марафонців афроамериканців і, здається, ще
рідше — латинян. Виходить, що все ж таки не такі вони однакові у своїх
уподобаннях, ці американці…
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Роксолана з Чикаго — так жартома називаю я свою
нову знайому, американську українку Надію ІЛЬКІВ.
Пані Надія родом з Івано-Франківська й належить до, так
званої, "четвертої хвилі" нашої еміграції на землі Ва-
шингтона. До честі Н. Ільків вона з перших днів свого
перебування в Америці спростовує, на жаль, не безпід-
ставний стереотип про те, що більшість новоприбулих
українців цікавлять лише матеріальні блага придбаної
Батьківщини. Аж не віриться, як пані Надія багато всти-
гає виконувати обов’язків у громаді: підготовка українсь-
ких радіопередач, праця в стейтовому відділі УККА, ор-

ганізація щорічного фестивалю, присвяченого черговій річниці незалежності
України і ще чимало іншої роботи для нашої спільноти на теренах США. І майте на
увазі, що за цими турботами ніхто не звільняв Надію Ільків від, так би мовити,
"американського життя". Як і переважна більшість активістів і лідерів нашої грома-
ди в США роботою на етнічній ниві вона не заробляє собі на хліб насущний.

А чому Роксолана? Бо так само, як і її славна землячка, підкорила Туреччину,
Надія Ільків надзвичайно вдало за короткий термін опанувала американський
спосіб життя. Вона плинно щебече англійською, хвацько керує авто на вулицях
гомінкого Чикаго, послуговує усіма найновішими засобами електронної грамоти і
без будь-яких вагань береться вирішити будь-яку проблему, де б вона її не зустріла:
чи то в своєму "американському житті", чи серед нашої громади.

Родина ПАЛЮХІВ — такий підпис можна зробити під цим фото. На світлині
аж чотири генерації українського кореня в США, який сягає своїм початком Га-
личини. І що дивно і водночас зворушливо — більшість з цих людей: від дітей до
найстарших, не лише усвідомлюють своє вкраїнське коріння, але й зберігають на-
шу мову, традиції та звичаї. Крайні ліворуч Петро та Леся Палюх, яким автор щиро
завдячує своїм побутом у США.
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Американський спосіб життя — в простих речах знаходити втіху та поважати
навіть у дрібницях кожного. Це відчувається в різних ситуаціях, за різних обставин:
«Посміхайся. Ти у Пенсільванії». Такий напис ми побачили при в’їзді до одного з
найвідоміших штатів США. Досвід, вартий запозичення і в Україні. Між іншим, ще
й як елемент патріотичного виховання. Я б, скажімо, бачив на початку славнозвісної
Хортиці таке: «Українець, випростуй плечі! Ти — у серці козацького краю!»

Серед американців чи-
маленько людей і великих, і
огрядних. У принципі, це
можна вважати проблемою
нації. Воно й зрозуміло, хар-
чі доступні у великій кіль-
кості найширшим верствам
населення, пересуваються
тут здебільшого на авто, а
городи з картоплею серед
пересічних громадян, напев-
но, ж така рідкість, як серед
українців теплиці з екзотич-
ними фруктами. Ось і наро-
щує вагу американська нація. Тому доволі розповсюджені в США спеціалізовані
крамниці для людей із зайвою вагою та просто, так би мовити, фактурних. На
крамницю «Casual Male XL», котру можна вважати аналогом нашого «Богатиря», я
натрапив у штаті Ню-Джерзі. Який вибір одягу для великих чоловіків у США, заці-
кавив і мене. Зайшов і зрозумів, що хоча асортимент товару, як і скрізь в тутешніх
крамницях, величезний, але мати нормальну вагу не лише корисно для здоров’я,
естетично, а й ощадливо. Наприклад, симпатичні й вигідні картаті штани для голь-
фа, котрі я придбав буквально через дорогу в іншій крамниці, лише за 7 долярів, у
американському «Богатирі» коштували буквально втричі дорожче.
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Приємно зазначити, що українці США
зберігають і примножують рідні культурні та
релігійні традиції в родині. Вже не один рік
знайомий з майстром народної вишивки з Чи-
каго — пані Анною Кульчицькою. У 2008 році у
серії бібліотеки журналу «Бористен» побачив
світ фотоальбом її робіт, а ще раніше ми пере-
видали її книгу віршів та спогадів «Українські
остарбайтери з Галичини». На чужині здібна
мисткиня не лише розвинула свій талант, а й
долучила до української народної творчості свою доню Вікторію. Перебуваючи в
Чикаго, мені випала приємність — відвідати пані Анну Кульчицьку. На цю зустріч
завітала і Вікторія. Охайна і мила квартира української мисткині радувала око різ-
номанітними художніми виробами різних жанрів. Але найперше вражали вироби
самої пані Анни. Особливо колекція чоловічого та жіночого одягу доби Київської
Русі. Розробила та виготовила її особисто пані Анна, як і багато інших художніх

витворів в українському національному
стилі, що прикрашають не лише її апар-
тамент, а й помешкання багатьох людей у
різних країнах світу.

На світлині: мамин талант і любов до
української культури перебрала доня Вік-
торія КАВКА (на світлині ліворуч). А зов-
нішня подібність обох жінок лише підтвер-
джує нерозривність мистецького зв’язку по-
колінь цієї родини; вбрання княжої доби,
розроблене і виготовлене Анною КУЛЬ-
ЧИЦЬКОЮ.

З Ноа ми познайомилися у редакції популяр-
ного серед українців США тижневика «Час і
події» у Чикаго. Америка етнічно надзвичайно
строката країна. Ось і у маленького Ноа батько —
в’єтнамець, а мати європейка. Ну, а до української
громади хлопчик так само має безпосереднє відно-
шення. Одна з наших новоприбулих молодих
жінок доглядає дитину як нянька. Поміж цією пані
і хлопчиком настільки теплі стосунки, що я при-
родно сприйняв її як маму хлопчика. І вже в

Україні отримав через Інтернет повідомлення від нових знайомих, що жіночка
прохає не гніватися на той жарт. А насправді вона для маленького Ноа лише «бебі
сітер». Однак, за що гніватися? Тільки можна потішитися і за щасливе дитинство
Ноа, і за те, що, наші люди можуть у США все. Навіть виховувати маленьких аме-
риканців в’єтнамського походження. На згадку про нашу зустріч Ноа подарував
мені власний малюнок. Неодмінно буду його зберігати. А раптом з хлопчика виро-
сте славетний художник. Якщо доживу, то поповню на старість особисті статки
від продажу такого мистецького раритету.
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Українці Північної Америки у всякий спосіб намагаються підкреслити свою
національну ідентичність. На фото номерні знаки: один на машині, котра зареєст-
рована у канадській провінції Онтаріо, другий стоїть на обліку в американському
штаті Ню-Джерзі. Володар першої машини — відомий публіцист та журналіст з
Торонто Йосип СІРКА написав замість цифр та літер у скороченому варіанті
словосполучення «справжній українець», а виходець з Вінниччини, а нині грома-
дянин з США пан Володимир — латиною своє прізвище ВАСКІВ.
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Віддані друзі «Бористену» — такий підпис можна зробити під цим фото. На
ньому українці з Детройту пані Віра КРИВА та пан Володимир МАРУЩАК.
Перша належить до, так званої, четвертої хвилі еміграції, котра опинилася в США
вже після розпаду СРСР, у 1991 році. А інженер Володимир Марущак народився в
Америці, це його рідна країна. Однак, так само, як і пані Віра, котра навіть на
чужині знаходить розраду у віршуванні рідною мовою, добродій Володимир живе
і цікавиться Україною. І далеко не лише декларативно. Так, наприклад, він
неодноразово власним коштом приїздив в Україну на президентські вибори як
міжнародний спостерігач.

Українська громада
Чикаго старанно зберігає
пам’ять про одну з най-
більших трагедій нашого
народу — Голодомор
1932—1933 років. Тут на-
віть створено Фундацію
Геноцидного голоду в Ук-
раїні. Ця громадська ор-
ганізація плідно працює,
доносячи західному світо-
ві правду про страшну
трагедію, організовує збір
коштів на видання різно-

манітних книг, провадить жалобні імпрези, сприяє спорудженню пам’ятних знаків
та інших меморіалів на згадку про жертви Голодомору, як в Україні, так і за
кордоном. Голова Фундації геноцидного голоду в Україні пан Мико-
ла МІЩЕНКО старанно виконує свої обов’язки протягом багатьох років.
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На деяких вулицях Чикаго можна зустріти написи по-нашому буквально на
кожному кроці. Та й розмовна мова там переважно українська. Ну, ось лише уявіть
собі, проходиш типовим американським містом, а навкруги говорять рідною говір-
кою. Подвійні почуття викликало у мене це явище. З одного боку — хвилююче до
щему. А з іншого — нехай би вже у Чикаго говорили англійською, а ось у Дніпро-
петровську чи Донецьку, як і годиться в українських містах — українською.
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Петро ПАЛЮХ зі штату
Ню-Джерзі, який разом зі
своєю дружиною пані Лесею,
взяв цього разу головні клопо-
ти щодо мого побуту в США,
як міг допомагав і у моїй
репортерській робітні. Ось так
старанно він фільмував анту-
раж славної м’ясарні Бачинсь-
кого у серці Ню-Йорку. Ми по-
бували там якраз напередодні
Великодня, а тому торгівля в
цьому, без перебільшення,
знаному в усьому українському
світі магазині, йшла повним
паром. По правді, після тих
відвідин я щиро пожалкував,
що не випадало повезти в Ук-
раїну ковбаси «від Бачинсько-
го». Справді, надзвичайно гар-
ні вироби традиційної україн-
ської кухні з американським
присмаком!

Гамбургер — один із символів Америки. Однак, цей кулінарний витвір вже давно здо-
був прихильність по усіх світах. Побачивши духмяного знайомця, і я не розгубився. Позаяк,
подолати американський бутерброд таких поважних розмірів виявилося не під силу. А тому
він так і залишився бовваніти на одному з перехресть Мангетену. Між іншим, неподалік від
Українського дому. Можливо, комусь з наших туристів, якщо доведеться там побувати, таки
вдасться впоратися з велетнем.
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Одна з прикмет американських міст – скульптурні зображення різного тематичного
спрямування. Металевого гравця в гольф наша невеличка туристична група з Січеслава
зустріла на одному з перехресть модерного Чикаго. Він аж ніяк не заперечував зробити з
ним фото на згадку. Чим і скористалися Олександр ПОЛОВИЙ (ліворуч) та ІГОР
ВАСИЛЕНКО.

Українці США для збереження своєї ідентичності засновують не лише культурологічні
установи, а й різного роду фінансові допомогові структури. В Ню-Йорку я зміг познайомитися з
керівником однієї з найбільших українських кредитівок «Самопоміч» паном Богданом КУРЧА-
КОМ (на фото праворуч). Ця фінансова установа добре знана в громаді не лише успішною робо-
тою, а й системними і значними доброчинними акціями в українському житті як діаспори, так і ма-
терикової України.

Пан Богдан Курчак — американець, як то кажуть, на всі сто. Але, з іншого боку, в обговоренні
з ним українських проблем і шляхів їх вирішення не знайшов жодних розбіжностей. На відміну від
того, як би це могло бути в розмові, наприклад, з якимось дніпропетровським обивателем.
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ЧЧииккааггоо вврраажжааєє ааррххііттееккттууррннииммии ообб’’ єєккттааммии ссввііттооввооггоо ммаассшшттааббуу.. ООссьь ттааккее ффооттоо ннаа ззггааддккуу
ппрроо ввііддввііддииннии ццььооггоо ммііссттаа ззааллиишшииллооссяя вв ооссооббииссттооммуу ааррххііввіі ммооллооддооггоо ппііддппррииєєммццяя зз
ДДннііппррооппееттррооввссььккаа ІІггоорряя ВВААССИИЛЛЕЕННККАА .. ЩЩоо йй ккааззааттии,, вврраажжааююччаа ккааррттииннаа.. ССкклляяннаа ппііддллооггаа ннаа
оогглляяддооввооммуу ббааллккоонніі ннааййввиищщооггоо ххммааррооддеерраа ЧЧииккааггоо ССііррсс ТТааууеерр ззннааххооддииттььссяя ннаа ввииссооттіі 4411 22 ммеет-т-
рріівв.. ММііжж іінншшиимм,, ццеейй ууннііккааллььнниийй ббааллккоонн ззддааттеенн ввииттррииммааттии ввааггуу вв 55 ттоонннн!!

ООддннаакк ннааввііттьь ууссввііддооммллеенннняя ццььооггоо ннее ппррииммеенншшууєє ххввииллюювваанннняя ттооггоо,, ххттоо ррооббииттьь ппеерршшиийй
ккрроокк ннаа сскклляяннуу ппііддллооггуу.. ААдджжее ттааккее вврраажжеенннняя,, ннееммоовв ббии ттии ккррооккууєєшш уу ббееззооддннюю.. ЩЩоо жж,, ССііррсс ТТа-а-
ууеерр ссппррааввддіі ммоожжее ппооддааррууввааттии ббааггааттоо ннооввиихх вврраажжеенньь ттаа ннееззааббууттннііхх ееммооцціійй!!

Пані Олександра МУДРА потрапила до
США з Польщі. І як це не здається дивним,
але рідну українську мову вивчила вже на
землі Вашингтона. У часи її юності кому-
ністична влада Польщі докладала усіх зусиль,
аби якнайскоріше асимілювати українців на їх
рідних автохтонних землях, котрі після Другої
світової війни потрапили до складу цієї краї-
ни. А тому українцям фактично заборонялося
користуватися материнською мовою. Однак
ще жодному тоталітарному режиму в світі не
вдавалося сповна знищити прагнення нашого
народу залишатися самим собою. Ось і пані
Олександра Мудра не відцуралася свого ко-
ріння. Вона не лише почала брати активну
участь в етнічному житті нашої громади в
США, а й зайнялася літературою, вихованням
української молоді. На її віршах і казках було
виховано не одне покоління нашої юні в
США. Так само пані Олександра довгі часи
співробітничала в українських виданнях Чи-
каго. Де й посьогодні живе та користується
повагою і пошаною членів нашої громади.
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Любов до квітів я
б назвав однією з при-
страстей американців.
Тутешня людність за-
любки прикрашає ни-
ми свої квартири, бу-
динки, подвір’я. Часто
можна побачити квіт-
ники і побіля офісів,
торгових закладів, ін-
ших публічних уста-
нов. А тому квіти —
один з найрозповсюд-
жених товарів як у ве-
ликих супермаркетах,
так і у маленьких
крамничках. Це фото
зроблено побіля одного
з магазинів штату Ню-
Джерзі.

Безперечно, най-
більшою окрасою Чи-
каго є озеро Мічиган.
Воно єдине, з так
званих, Великих
озер, що повністю
знаходиться на тери-
торії США. Зразу чо-
тири штати країни
Мічиган, Індіана, Іл-
лінойс та Вісконсін
мають вихід до цієї
чудової водойми. На-
зва озера походить
від слова mishigami,
що мовою індійців
племені Оджибва
означає «велика во-
да». Краєвиди озера
Мічиган привабливі
для відпочиваючих з
усього світу. А ту-
тешній схід сонця
вражає небаченими
фарбами та відтінка-
ми.
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Український фести-
валь у Чикаго — місце,
де більшість громадсь-
ких організацій діаспори
намагається презентува-
ти свою діяльність. Ось і
один із засновників та
активістів Товариства
української мови в США
пан Богдан БОДНАРУК
постарався гідно репре-
зентувати свою організа-
цію. На розкладках у па-
вільйоні прихильників
рідного слова можна бу-
ло побачити цікаві літе-
ратурні новинки, а так
само книги, видані за
підтримки ТУМу в
США.

На фестивалі «Українські дні» часто бувають відомі гості з України. Цього
разу на ньому побував автор сучасного національного бестселера — роману
«Чорний ворон» письменник Василь ШКЛЯР.
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На фестиваль у Чикаго українці прибували, можна сказати, цілими
генераціями. Так багаторічний лідер Фундації Багряного добродій Олексій
КОНОВАЛ побував тут не лише з сином Тарасом, а й з онучками Софією та
Галиною. Між іншим, дівчата не просто завітали на фестиваль, а й майстерно
виступили в його концертній програмі. Адже вони — одні з найкращих вихованок
школи Бандури ОДУМУ в місті Чикаго.

Виконання американського та українського національних гімнів під час
відкриття фестивалю в Чикаго — завжди хвилююча сторінка для його учасників
та гостей.



Ф. СУХОНІС
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Надзвичайно насиченою була концертна програма фестивалю «Українські
дні — 2011» в Чикаго. Ось лише декілька її миттєвостей.
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Приємно було бачити на фестивалі
багато молодих облич. На урочисту
лінійку з нагоди свята вишикувалися
чикагські пластуни.

Слово має Генеральний консул
України в Чикаго Костянтин КУДРИК.
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Автору цих рядків разом з одним з головних організаторів фестивалю
«Українські дні – 2011» пані Надією ІЛЬКІВ випала значна честь бути ведучим
святкової імпрези.

Серед учасників фестивалю був і керівник однієї з найуспішніших українсь-
ких кредитових кооперативів у США «Самопоміч» пан Богдан ВАТРАЛЬ. Між ін-
шим, саме ця єдина в Чикаго фінансова установа нашої громади виступила одним
з головних спонсорів святкового заходу.
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