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ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

Безкоштовна 
оцінка робіт

267-265-3435

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних систем

267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і СерверівDesktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігураціяДизайн, установка і конфігурація
office and home networkoffice and home network

 Безкоштовна діагностика Безкоштовна діагностика
 Збірка комп'ютерів на замовлення Збірка комп'ютерів на замовлення
 Видалення вірусів Видалення вірусів
 Відновлення даних Відновлення даних

Дополнительная информация  Дополнительная информация  
по телефонупо телефону  267-528-9295 267-528-9295 

На установку хитеров и кондиционеров На установку хитеров и кондиционеров 
требуютcя люди с опытом работы и без. требуютcя люди с опытом работы и без. 
Также требуются sub-contractors.   Также требуются sub-contractors.   

   $180     $180  
в день  в день  

на стартна старт

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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Classified

 НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН ПОТРІБЕН
МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ

НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384







У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

ПРАЦІВНИКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ;  
МЕДСЕСТЕР RN; THERAPISTS PT

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ ПРАЦІ.
                             ТЕЛЕФОН: 215-364-0340 SEND RESUME TO: 
                               HELP@EXPERTCARES.COM









НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В БЕНСАЛЕМ ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

І ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
Гнучкий графік роботи. Є можливість кар'єрного росту.
ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ. ХОРОША ОПЛАТА ПРАЦІ.

НЕОБХІДНЕ МІНІМАЛЬНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659  ПОТРЕБУЄМО ВОДІЇВ НА CARGO VAN ДЛЯ ПОЇЗДОК 
НА ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ ПО АМЕРИЦІ І КАНАДІ

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація за телефом: 267-707-7788

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 

Телефон: 267-588-0332



УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ! 
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

зі своїм інструментом або без
Висока оплата праці. Хороші умови.

Телефон:  267-334-6635

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ ВІД $ 200 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 609-997-1918



ЗДАЄТЬСЯ В РЕНТ однокімнатна квартира  
В ДУПЛЕКСІ.

Паркетна підлога, центральний кондиціонер,  
близько до транспорту.

У вартість ренту входять усі комунальні послуги. 
Тел. 215-601-9520 

ПОТРІБНІ ВОДІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ.
БОНУС ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ $5,000. РОБОТА LOCAL,  

КОЖЕН ДЕНЬ ВДОМА. ОПЛАТА В СЕРЕДНЬОМУ $ 450 ЗА ДЕНЬ.
Права CDL та досвід водіння 2 роки - 

ОБОВ'ЯЗКОВО! НЕОБХІДНИЙ HAZMAT. 
Додаткова інформація  

за телефоном: 609-502-1789




ALEX&SON   
ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

✔ Електрика, сантехніка,
   вікна, двері, підлога.
✔ Переобладнання ванни,
   кухонь, бейсментів.
✔ Усунення проблем
   каналізації.
✔ Ремонт та заміна
   heaters та бойлерів

Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс



ПЕРЕВЕЗЕМО ВАШ БУДИНОК, КВАРТИРУ, ОФІС В БУДЬ-ЯКЕ МІСЦЕ США
Монтаж та демонтаж меблів Ліцензія. Страховка  

Senior Discounts     Вивозимо будь-який мотлох
Едік 215-824-7197, 267-991-0244, 267-836-2445

У ВЕЛИКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ
                        КОМПАНІЮ   

що працює у 15 штатах
Потребуємо

ПРАЦІВНИКІВ TOWERS CLIMBING  
для роботи на вежах мобільного зв'язку.

З досвідом роботи і без. 
Стабільна і висока оплата праці.

Також запрошуємо до співпраці SUBCONTRACTORS  
на вигідних умовах.

ЧЕКАЄМО НА ВАС.  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 732-642-3300

Професійний, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
допоможемо отримати MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ТЕЛЕФОНУЙТЕ та ПІШИТЬ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 



В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВОДІЇ

•  для перевезення клієнтів до медичних офісів і лікарень. 
   •  для перевезення студентів.

А також потребуємо МЕХАНІКА НА PART-TIME
Необхідний легальний статус і базове знання англійської мови.

Хороші умови і оплата. 
Телефон: 215-491-2222

В КОМПАНІЮ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНО 
ЗБИРАЧ-МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ. 

Необхідне вміння читати  
електричні схеми та паяти.

Хороші умови праці.
Оплачувані свята та відпустка.

Телефонуйте тел. 215-962-1539
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НА ЛЬВІВЩИНІ РОЗПОЧАВ РОБОТУ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ 
ПОЛЬОВИЙ ГОСПІТАЛЬ

На Львівщині відкрили ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі 
з івриту «Блискуча зірка»), в якому надаватимуть медичну допомогу переселенцям, 
мешканцям наколишніх громад.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що у ньому працюватимуть 
медичні працівники з лікарень Шиба та Шнайдер.

У польовому госпіталі працюватимуть 60 ізраїльських медиків.
За словами голови львівської ОВА Максима Козицького, цей проект реалізовують 

міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та міністерство закордонних справ України 
за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національними та соціальними 
проектами в Ізраїлі та JDC.

Працюватимуть їзраїльські медики у спеціально облаштованих наметах. У них 
проводитимуть первинний огляд, тут також є все необхідне лабораторне обладнання, 
медикаменти і окремий ковідний ізолятор. У ньому надаватимуть медичну допомогу 
переселенцям, мешканцям навколишніх громад.

«Якщо пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю 
зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування 
хворих у шпиталі обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу. Щоб вирішити 
питання комунікації, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, 
а ізраїльським колегам постійно допомагатиме черговий лікар», – повідомив 
Максим Козицький.

Спікер Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат розповів, що у шпиталі 
працюють більше сотні людей медичного персоналу, які добровільно прибули з різних 
лікарень Ізраїлю з єдиною місією – допомогти людям в Україні. Шпиталь, за його 
словами, працюватиме в Україні щонайменше місяць.

«На дипломатичному рівні вважаю, що це одна з найважливіших місій за все 
моє життя – бути частиною цього проекту. Це показує солідарність народу Ізраїлю 
та народу України. Це частина гуманітарної допомоги, яку ми надаємо упродовж 
останнього місяця. Два тижні тому Ізраїль надіслав більше сотні тонн гуманітарної 
допомоги та медичних препаратів до Львова, а також допомагає на кордонах людям, 
які залишають Україну», – повідомив Ліор Хайят.

Він також додав, що шпиталь назвали на честь колишньої прем’єр-міністерки 
Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. Саме вона створила «Машав» – 
Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.

Окрім медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання 
для лікарів громади та області. Вони також розглядають можливість онлайн- 
консультування з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.

У МАРІУПОЛІ ЗНИЩИЛИ ТАНКИ,  
БРОНЕТЕХНІКУ І ПІХОТУ РОСІЯН

Під час бою на вулицях Маріуполя бійці «Азову» знищили техніку та піхоту 
російських окупантів. Про це військові повідомили у телеграмі.

«Було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти 
в котре показали ворогу хто господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів 
в пекло», – написав полк «Азов».

Ворожі російські війська вже довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи:  
вони обстрілюють місто з артилерії, з повітря, а віднедавна ще й з моря.

У місті немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються 
в укриттях і бомбосховищах, одне з яких, де перебувала понад тисяча людей, 
вороги цинічно розбомбили. Також вони розбомбили школу мистецтв, де ховалися 
400-та людей.

В УЖГОРОДІ ЗАТРИМАЛИ РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА,  
ЯКИЙ ГОТУВАВ ЗАМАХ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО

В Ужгороді затримали диверсійну групу, яка готувала злочини на території України. 
Про знешкодження російських диверсантів, повідомив голова Закарпатської обласної 
військової адміністрації Віктор Микита, оприлюднивши фото із затримання у Telegram. 
Також про ліквідацію агента ФСБ, який керував групою диверсантів та планував 
замах на президента України повідомив ужгородський депутат Віталій Глагола, 
який часто публікує інформацію від правоохоронних органів та спецслужб ще до 
офіційного оприлюднення. У прес-службі СБУ цю інформацію поки ніяк не коментують 
та затримання не підтверджують, але і не спростовують.

Як повідомляє депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram, 
керівника групи – агента ФСБ Росії – затримали в Ужгороді під час закупівлі зброї. 
Віталій Глагола стверджує, що диверсійну групу та її керівника ліквідувала військова 
контррозвідка.

«Військовою контррозвідкою ліквідовано диверсійну групу, що планувала здійснити 
замах на Президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України. 
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) під 
час контрольованої закупівлі зброї в Ужгороді затримано «на гарячому» організатора 
та керівника диверсійної групи який є встановленим агентом ФСБ РФ», – повідомив 
Віталій Глагола.

За словами депутата, затриманий російський агент на виконання завдання ФСБ 
формував диверсійну групу до 25 осіб, займався їх озброєнням та забезпеченням 
транспортом. «Планувалось, під видом підрозділу ТрО, їх висунення до Києва та 
проведення злочинних дій в урядовому кварталі», – стверджує Віталій Глагола.

У прес-службі СБУ та в обласному управлінні ZAXID.NET ситуацію із затриманням 
диверсійної групи в Ужгороді наразі не коментують, посилаючись на неможливість 
розголошувати інформацію. 

Разом із тим, про затримання диверсійної групи повідомив і голова Закарпатської 
обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram. «Знешкодили диверсійну 
групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. Проводяться слідчі 
дії»,– зазначив Віктор Микита.

В США ТА НАТО ВВАЖАЮТЬ, ЩО БІЛОРУСЬ ГОТОВА 
ВТОРГНУТИСЯ ДО УКРАЇНИ, І НАЗВАЛИ ЙМОВІРНІ ДАТИ

НАТО оцінюють, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати наступ 
РБ проти України".

Сполучені Штати та НАТО вважають, що війська Білорусі найближчими днями 
можуть вторгнутися до України, і для нападу країна вже вживає необхідні заходи. 

Про це повідомили військові чиновники США та НАТО. 
"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", – пояснив чиновник. 
Як пише видання з посиланням на джерело з білоруської опозиції, бойові підрозділи 

Білорусі готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими 
до розгортання. 

Високопоставлений представник розвідки НАТО окремо сказав, що в НАТО 
оцінюють, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати наступ РБ 
проти України".

Водночас, на думку військового чиновника НАТО, остаточне рішення щодо участі 
Білорусі у війні ще має бути прийняте в Москві, і поки немає жодних ознак того, що 
білоруські сили беруть участь у боях в Україні. 

"Справа не в тому, чого хоче Олександр Лукашенко", — пояснив чиновник, маючи 
на увазі самопроголошеного білоруського президента. "Питання таке: чи хоче Путін 
ще одну нестабільну країну в регіоні? Участь дестабілізує Білорусь" - сказав чиновник. 
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У китайській картині світу Китай протягом 
тисячоліть був провідною цивілізацією людства, 
потім на порівняно короткий (за історичними 
мірками) трьохсотрічний період втратив лідерство, 
а нині повертається на своє провідне місце у світі.

Таке світобачення, разом із великим розміром 
країни та потужністю її економіки, призводить до 
того, що Китай вважає себе рівновеликим всій 
західній цивілізації.

Три фактори формують китайську стратегію
Перший. Міжнародна політика Китаю визначається 

складним балансом між його суперечливими 
геополітичними та економічними інтересами. З точки 
зору геополітики, Китай зацікавлений у зростанні 
свого впливу та міжнародної ваги супротив Заходу. 
З точки зору економіки, Китай зацікавлений 
у поглибленні своєї співпраці з Заходом. 

Надмірне посилення геополітичного впливу 
загрожує послабленням економічних відносин.

Надмірне посилення економічної взаємозалежності 
загрожує послабленням геополітичного впливу

Сила тяжіння та сила відштовхування 
врівноважують одна одну. Тож Китай передусім 
зацікавлений в утриманні такого балансу, а значить, 
у збереженні статус-кво, у відсутності різких змін. 
Уже ця картинка, як ви бачите, складніша, ніж 
дихотомії, якими мислить переважна більшість 
людей («союзник чи противник?»). Варто додати, що 
Китай постійно підозрює Захід у намаганні запобігти 
китайській політиці як у геополітичному вимірі, так 
і в економічному (немає сенсу тут обговорювати, 

наскільки ці підозри й упередження обґрунтовані, 
а наскільки вигадані).

Другий. Тяглість китайської цивілізації та 
конфуціанська філософія служіння китайських 
еліт призводять до того, що горизонт стратегічного 
планування китайської політики є набагато довшим, 
ніж в будь-якої іншої країни на планеті (винятком є 
хіба що Японія). Західні політики зазвичай мислять 
категоріями 1-2 каденцій, тобто не більше 10 років, 
і лише спеціальні think tanks («фабрики думки») 
здатні зазирнути за цей обрій.

Натомість китайські еліти думають масштабами 
століття, і це означає, що вони бачать події світу 
зовсім інакше.

Третій. Китайська історична традиція приводить до 
зовсім іншого бачення стратегії, ніж західна. І хоча 
Сунь-Цзи та Епамінонд були сучасниками, але саме 
Китай вважається місцем народження стратегічного 
мистецтва.

Різниця у підходах добре видима на прикладі 
класичних стратегічних ігор західної та східної 
цивілізацій: шахи та вейці (відома у нас під 
японською назвою ґо). Шахи – це жорстке силове 
протистояння, що знищує фігури противників та має 
на меті захопити ворожого короля. Ґо – це складне 
переплетення намірів у боротьбі за територію, де 
більшість ходів робиться на далеку перспективу. 
Охочі можуть піти далі й порівняти, наприклад, 
мацзян (маджонг) і преферанс.

Коротше кажучи, китайське бачення стратегії – це 
вплив, а не протистояння.

Складний баланс різнопланових інтересів, далекий 
горизонт бачення та інший підхід до стратегії разом 
формують політику, характерною рисою якої є 
поступове нарощування впливу, часом прихованого

Додайте до цього традиційний китайський 
націоналізм, звичку вважати всіх інших просто 
варварами, і можливо, вам вдасться побачити світ 
очима китайського стратега. Подивіться, як повільно, 
приховано й невпинно Китай колонізує Африку. 
Приблизно так він колонізує й російський Сибір.

З цього всього випливає, що Китай найменше 
зацікавлений у будь-якій великій війні, бо вона 

ламає довгострокові плани та баланси. А ще війна 
призводить до зростання цін на ресурси, які так 
потрібні Китаю для розвитку, і це двічі невигідно.

Я переконаний, що Путін не повідомив Сі Цзіньпіну 
про свої наміри під час зустрічі 4 лютого, незадовго 
до початку вторгнення (ось офіційна китайська 
заява). І я можу собі уявити, яку лють і зневагу 
відчувають з цього приводу китайські еліти.  

Путін має виглядати в їхніх очах класичним 
варваром, який під впливом власних нестримних 
емоцій кидається у бій, в якому не може перемогти. 
(Ну а якщо на хвилинку припустити, що Путін все ж 
таки попередив про вторгнення, то він виглядає не 
лише як варвар, а ще й як слабак: пообіцяв бліцкриг, 
а продемонстрував провал.)

Отже, ви бачите, що розглядати позицію Китаю 
у рамці «російсько-українська війна» неможливо

Китайські стратеги дивляться на весь світ як на 
складну систему балансів і протиріч та планують на 
століття. Китай грає з найвищим рівнем рефлексії 
у багаторівневу повільну війну, описану у статті «Сім 
рівнів війни».

Треба ще розглянути китайсько-російські 
відносини. Тут так само немає однозначності. 
З одного боку, за оцінками китайських експертів, 
Росія має надзвичайно великий вплив на Китай, її 
популярність серед еліт досить висока. Водночас 
існує історично обумовлена напруженість між двома 
країнами, бо територіальні втрати Китаю  на користь 
Росії й пов'язане з цим приниження є порівняно 
нещодавніми (півтора століття – не тривалий 
проміжок у китайському сприйнятті) 

Китай був одним із найбільших експортних ринків 
для Росії. Але сьогодні Китай більше потрібен Росії 
як рятувальник від санкцій та обхідний шлях, ніж 
Росія потрібна Китаю, який прагне самодостатності 
у ресурсному забезпеченні й поступово до неї 
наближається.

Отже, для Китаю було би найкраще, якби війна 
не почалася. Але вона вже почалася. З усього 
викладеного вище випливає, що природна стратегія 
Китаю полягає в тому, щоб спостерігати й не 
втручатися. 

ПОЗИЦІЯ ПОЗИЦІЯ 
КИТАЮ  КИТАЮ  

У РОСІЙСЬКОУ РОСІЙСЬКО--
УКРАЇНСЬКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ВІЙНІ ВІЙНІ 
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ЯК РОСІЯ ЗНИЩУВАЛА УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ

Велика народна війна, яку веде зараз вся Україна 
проти рашистських вбивць і окупантів, породила не 
лише унікальної сили героїзм і самопосвяту мільйонів 
наших краян, але й підняла на поверхню свідомості 
важливі факти історичного минулого.

У щільному широкому потокові жертв історичних 
політичних протистоянь, літераторів, вчених, діячів 
освіти і священиків, меценатів і промисловців, яких 
знищила російська каральна машина впродовж 
кількох сторіч, втрати в середовищі музикантів можуть 
видатись не такими численними і болючими. Але це 
лише на перший поверховий погляд. Насправді ж наша 
музична історія, так само як і вся духовна спадщина 
України, постійно піддавалась насиллю з боку 
спочатку царської, а потім в неймовірних масштабах – 
комуністичної влади.

Насилля це носило троякий характер. Першим 
інструментом руйнування було фізичне знищення 
яскравих талановитих особистостей, композиторів, 
виконавців, дослідників, педагогів.

Другим – переманювання обдарованих музикантів, 
створення таких умов, що в межах російської імперії 
могли реалізувати свій талант лише ті представники 
«нацменшин», які беззаперечно погоджувались 
ідентифікувати себе з російською культурою. У цьому ж 
ключі розглядаємо відверту крадіжку творів українських 
композиторів або популярних пісень і приписування її 
своїм авторам.

Третім, більш прихованим способом руйнування 
української музичної культури було цілеспрямоване 
викривлення усієї її повноти і різноманітності та 
зведення до одного найпримітивнішого стереотипу.

У поданій статті коротко представлю тільки один 
аспект руйнування росіянами української музичної 
культури, який є найбільш очевидним. Наведемо 
вибрані факти фізичного переслідування і знищення 
талановитих українських музикантів, звісно, не 
всі – повний їх мартиролог потребував би окремого 
об’ємного тому, а лише ті, які лишили незагоєні рани 
на тілі національної музичної культури.

Максим Березовський
Почати варто з доби руйнування Запорізької Січі і 

паралельно – винародовлення музики українського 
бароко. Десятки талановитих співаків забирали 
у Придворну Півчу капелу в Петербурзі. Але 
найстрашніше, що не бракувало і фактів фізичної 
розправи або ж доведення до самогубства талановитих 
українських музикантів.

Найяскравішим з них був Максим Березовський 
(1745-1777 рр.). Дотепер вчені сперечаються, коли, 
в який спосіб, чому пішов з життя у віці 32-х років 
один з улюблених учнів Падре Мартіні, чиє ім’я 
золотими літерами виписане серед кращих питомців 
Болонської академії. Але те, що російська царська 
влада всіляко «посприяла» завершенню земного 
шляху Березовського, важко заперечити. В 1777 р. 
композитора раптово не стало, і одразу ж після цього 
його музику постарались викреслити з церковного і 
концертного обігу. Про трагічну постать митця нагадав 
Нестор Кукольник – українець за походженням, відомий 
свого часу російський літератор.

Ця втрата для української музики стала непоправною. 
Варто лише згадати, що з-під пера Березовського 
вийшла перша опера українського композитора 
«Демофонт», перша скрипкова соната, геніальні 
духовні концерти, серед яких – «Не отвержи мене во 
время старості». Тож можна лише припустити, яких 
шедеврів була позбавлена українська музика, дочасно 
втративши митця такого рівня.

Артемій Ведель
Наступний талановитий композитор, якого можемо 

назвати жертвою російського царського режиму – 
Артемій Ведель (1767-1808 рр.). Один із представників 
«золотого віку української музики», за визначенням 
Бориса Кудрика, автор прекрасних духовних концертів 

на тексти псалмів, «Херувимських». Його творчість 
увібрала в себе як засади класицизму, так і певні риси 
сентименталістської естетики, що сформувалась на 
зламі XVІІІ – ХІХ ст.

Найповніше розкривається спадщина і життєтворчість 
Веделя у фундаментальній монографії Тетяни Гусарчук, 
виданій у 2019 р. Після успішної кар’єри у Москві, Києві 
та Харкові в січні 1799 р. вступив як послушник до 
Києво-Печерської лаври. Вже за кілька місяців його 
заарештовували за наклепом київського митрополита 
Єрофея Малицького, оголосили божевільним, 
помістили в лікарню для психічно хворих на Подолі, 
де він перебував майже до кінця життя. Лише за кілька 
днів до смерті важкохворого композитора відпустили 
помирати в батьківський дім.

Важко сьогодні остаточно встановити, скільки творів 
Веделя були знищені або просто загубились впродовж 
наступних сторіч, але на основі тих, що збереглись, 
можна зробити висновок про його непересічний талант, 
сумірний з провідними європейськими митцями того часу.

Микола Леонтович
Усе ХІХ ст. позначене безперервною послідовною 

маргіналізацією української культури в Російській 
імперії, в тому числі й її музичного сегменту. Зрештою, 
не лише української – будь-якої іншої національності, 
як про це геніально написав наш Пророк: «Від 
молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо 
благоденствує».

Валуєвський і Емський укази, здавалося 
б, мали повністю знищити будь-який прояв 
української окремішності в усіх сферах життя, 
насамперед в літературі, мистецтві, освіті, науці. 
Але натомість всупереч всьому формується націо-
нальна композиторська школа з її засновником 
Миколою Лисенком, піднімається «театр корифеїв», 
в якому музична складова займає надто важливе 
місце, виникають інші духовно-мистецькі осередки, які 
плекають українське мистецтво всупереч заборонам.

Тож комуністична влада, яка окупувала Україну після 
жовтневого перевороту, вирішила не повторювати 
помилок своїх попередників і стала жорстко зачищати 
найактивніших носіїв національної культурної традиції.

Однією з її перших жертв став Микола Леонтович 
(1877-1921 рр.). Геніальний композитор, представник 
українського модерну, автор сотень обробок українських 
народних пісень, серед них - всесвітньо відомого 
«Щедрика», Служби Божої, оригінальної опери-дійства 
«На русалчин Великдень». Його фізичне знищення 
доручили чекісту Афанасію Грищенку, який вчинив 
цілком по-більшовицьки: застрелив Леонтовича на 
світанку 23 січня 1921 р., коли композитор ще спав, а 
потім пограбував будинок і втік.

Гнат Хоткевич
Вбивство Леонтовича стало немовби «прелюдією» 

до кривавого шабашу «Розстріляного Відродження»  
1930-х років. Сталінський терор знищив тисячі 
письменників, художників (в тому числі всю знамениту 
школу Михайла Бойчука), акторів (серед них геніального 
Леся Курбаса), музикантів.

Серед жертв «Розстріляного Відродження» з 
музичної сфери слід передусім згадати Гната Хоткевича  
(1877-1938 рр.) – талановитого митця, справді 
ренесансну особистість за широтою інтересів і 
мистецькими відкриттями.

Письменник, історик, бандурист, композитор, 
мистецтвознавець, етнограф, педагог, вчений-
конструктор, театральний і громадсько-політичний діяч. 
Йому належить кілька унікальних мистецьких досягнень 
і проектів. Він на 30 років раніше за американський 
аналог, ще в 1901 р., розробив проект дизельного 
поїзда. Створив нову конструкцію бандури, заснував 
Гуцульський театр з селян Красноіллі в Карпатах, 
автор оригінальної музично-педагогічної системи. 
Його літературні та музичні твори цілком відповідають 
європейським модерним естетичним тенденціям 

першої третини ХХ ст.
Знищений на злеті своєї творчої активності, Хоткевич 

міг би втілити ще не одну цікаву ідею. Але в 1938 р. 
був звинувачений у контрреволюційній діяльності і 
розстріляний через тиждень після винесення вироку 
8 жовтня 1938 р.

Василь Верховинець
Ще один блискучий новатор в українському 

музичному мистецтві – Василь Верховинець  
(1880-1938 рр.). Це актор, співак, теоретик танцю, 
диригент, композитор, засновник і керівник унікального 
вокально-хореографічного ансамблю «Жінхоранс».

Але передусім Верховинець був талановитим 
педагогом, автором оригінальної системи виховання 
українських дітей через танець. Його фундаментальні 
праці з детальним покроковим описом та схемами 
танцювальних рухів на заняттях – «Теорія українського 
народного танцю» і особливо «Весняночка» – не лише 
не втратили своєї актуальності сто років по тому, як 
були написані, але навпаки, ніби спеціально спрямовані 
на гострі потреби сучасного шкільного середовища.

Верховинець був звинувачений у шпигунстві на 
користь Польщі та розстріляний у Києві в 1938 р. Якщо 
б його система була впроваджена у практику музичного 
виховання в українській школі, ми б сьогодні мали 
інший результат формування гармонійної особистості, 
свідомої своїх традицій.

Володимир Івасюк
Післясталінський СРСР начебто відмежувався від 

практики масового фізичного знищення, хоча аж ніяк 
не припинив репресій проти національної інтелігенції, 
особливо митців – досить лише згадати про масові 
арешти і висилки в сибірські табори представників 
«шістдесятництва». Але з показовими розстрілами 
нащадкам Сталіна довелось вже бути обережнішими, 
тому в хід пішла передусім відома чекістська практика – 
інсценізація нещасних випадків або самогубств.

Так сталось із відомою художницею Аллою Горською, 
так інсценізували – причому дуже бездарно! – 
самогубство Володимира Івасюка (1949-1979 рр.). На той 
час Володимир ще навчався у Львівській консерваторії, 
проте мав, без перебільшення, світову популярність 
завдяки таким пісням як «Червона рута», «Водограй», 
«Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», всього за 
своє коротке життя митець створив понад 100 пісень.

Дуже довго офіційна версія стверджувала, що 
композитор здійснив самогубство через проблеми з 
психікою, хоча цьому не вірив ніхто: похорон Івасюка 
перетворився у багатотисячну маніфестацію. Тільки 
в часи Незалежності з’ясувалась правда: автора 
популярних пісень вбили в приміщенні КГБ у Львові 
на вулиці Дзержинського.

Ігор Білозір
Навіть майже десятиліття після здобуття 

Незалежності музикант, який почувався українцем, 
не почувався в безпеці. Це засвідчила трагедія 
Ігоря Білозіра (1955-2000 рр.), автора численних вельми 
популярних пісень «Пшеничне перевесло», «Коханий», 
«Мамина світлиця», «Весільний марш», керівника 
улюбленого багатьма гурту «Ватра». В самому центрі 
Львова 8 травня неподалік кав’ярні «Цісарська кава» 
любителі російської попси тяжко покалічили музиканта, 
від отриманих травм Білозір помер 28 травня в лікарні.

Це лише кілька фактів – абсолютно очевидних 
і беззаперечних, що підтверджують смертоносну 
діяльність російської влади різних епох і ідеологічного 
забарвлення, від царського самодержавства до 
радянської і пострадянської доби – для української 
культури і духовності у всіх її проявах, в тому числі і 
в музичній сфері. Ця стаття – не просто нагадування 
про трагічні сторінки музичної історії України, це ще 
й пересторога для сучасників, що може чекати нас, 
наших дітей і внуків за будь-якої форми примирення з 
тими, хто бажав би стерти українців і українську музику 
з лиця землі.
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ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   




