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Гарячі теми
Два роки «нової» влади: «покращення 

життя вже сьогодні» триває 
Сьогодні минає рівно два роки вступу на 

посаду Президента України Віктора Януко-
вича. А за тим — швидкого «переформату-
вання» парламенту, створення свого уряду, 
нової вертикалі влади, що  не без підстав 
називають узурпацією влади регіоналами.

Лише за інерцією хтось може назива-
ти цю владу «новою». Давно час підбивати  
підсумки її діяльності за ці роки, а не кива-
ти на світову кризу і попередню владу. 

Стор 1, 4, 9, 10 

Парламент: 
купівля вроздріб і оптом.

«Тушкагейт»: касетний скандал  під гнилим 
куполом парламенту

Стор. 1, 4

«Русскій мір» 
вже вибудовується в Україні
Як формується система влади в нашій 

державі.   

Стор. 4  
Чому Україна ніяк не отримає 

Нобелівську премію?
Бездержавність спричинила до того, що чи-

мало видатних уродженців України відзнача-
лися найвищою світовою премією, живучи на 
теренах інших держав або будучи в еміграції 

Стор. 7

Невідомі сторінки біографії 
Олександра Довженка 

Неприйняття комуно-радянського ре-
жиму, який гнобив Україну,і водночас по-
треба служити цьому режиму. Трагедія 
життя і творчості великого митця, нашого 
земляка. 

Стор. 8

«Доктор Пі»: скандал, що засвідчив 
численні проблеми нашого суспільства.

Викриття псевдовченого, псевдолікаря 
показало гнилість багатьох структур дер-
жави, падіння моралі, психологічну оброб-
ку людей.   

Стор. 11

Купол Верховної Ради, кажуть,  дійсно підгнив і в прямому 
розумінні й потребує зміцнення. 

      Гучний скандал тут  вибухнув наступного дня після відкрит-
тя  10-ї сесії парламенту, 8 лютого, коли дав прес-конференцію 
депутат Роман Забзалюк. 

   Коротка передісторія. Позаторік нова влада протягла че-
рез парламент і  Конституційний суд  законоположення, яким  
депутатам було дозволено залишати свої фракції і переходити в 
інші. Цим було грубо спотворено результати виборів осені 2007-
го рок. Влада прагнула сформувати слухняну більшість, нову ко-
аліцію, що й було зроблено якраз завдяки перебіжчикам, на-
самперед, до фракції Партії регіонів. Їх дотепно назвали “туш-
ками”, тобто продажними маріонетками. Процес тушкування 
йде по сьогодні: «посипалися» фракції колишньої більшості, нині 
опозиції— БЮТ і «НУНС», 

   У грудні минулого року в Раді було оголошено про черго-
вий перехід депутата: Роман Забзалюк з фракції БЮТ заявив 
про перехід до депутатської групи «Реформи заради майбутньо-
го». Коротко  про цю групу. Вона, як заявили самі її учасники, 
не належить ні до влади, ні до опозиції. Це, мовляв, прагмати-
ки, державники, які однозначно за реформи. Головою групи був 
обраний депутат Ігор Рибаков. Ось сюди і влилася нова «тушка» 
— Забзалюк. 

    Здавалося б, нічого особливого:, але цей перехід  зди-
вував:  Забзалюк був далеко не рядовим депутатом  у фракції 
БЮТ і партії «Батьківщина».   

Так пройшло кілька тижнів.  І ось вибухнула сенсація. На 
прес-конференції  Забзалюк заявив, що його  перехід до «ре-
форматорів» був, виявляється,  спланованою спецопераці-
єю фракції БЮТ і партії «Батьківщина», які делегували його в 
стан ворогів. Цілей операції було названо три. Перша — до-
вести, що влада вдається до купівлі депутатів. Друге —  по-
казати, що так звана «нейтральна, державницька» група «Ре-
форми заради майбутнього»— це, насправді,  замасковане 
утворення влади, яке слухняно голосує за вказівками  з Адмі-
ністрації Президента. Третє — влада готується вести виборчу 
кампанію із застосуванням найбрудніших прийомів.

    Всіх трьох цілей операція  досягла, якщо судити з сенса-
ційних заяв Забзалюка на прес-конференції. На підтверджен-
ня він продемонстрував   зроблені ним таємно  аудіозапи-
си його розмов з лідером «реформаторів» Ігорем Риба-
ковим.

Юрій Луценко  — про те:
  За що насправді його судять.
 Чому владі Майдану не вдалося після Пома-

ранчевої революції змінити країну.
Якою  Україна є зараз, після двох років ниніш-

ньої влади
Що робити далі, аби прийти до нормального життя.

Шановний суд!
Те, що моє перебування у камері не є результатом бо-

ротьби із корупцією,  не викликає жодного сумніву. При-
чина моїх 417-ти днів і ночей під арештом –політична. 
Тюрма – ціна непродажного перебування у владі і не-
змінності поглядів в опозиції.

З приходом до Президентської посади Януковича і так 
не досконала судова система України стала базуватися 
не на римському праві, а на племінному законі помсти.

Відтак, я бачу чотири головні причини розпра-
ви наді мною.

1. Помста за страх,пережитий у 2005-2009 роках. 
Я не продав жодної кримінальної справи, не домов-
лявся про взаємовідносини з будь-якою політич-
ною партією. 

Лідер партії «Громадянська пози-
ція» Анатолій Гриценко відрізняється 
від інших політиків. Ходить без охо-
рони, говорить те, що думає, і не за-
лежить від «грошових мішків». 

Зараз Гриценко очолює парла-
ментський Комітет Верховної Ради  
з питань національної безпеки та 
оборони, але більшість українців 
пам’ятають його міністром оборони. 
З військових питань ми і почали нашу 
розмову.

- Анатолій Степанович, як Ви 
оцінюєте призначення новим міні-
стром оборони Дмитра Саламатіна?

- Саламатін не проявив себе як 
людина, яка щось розуміє у військо-
вій політиці, стратегії. Він жодного 
разу не висловлювався з цих питань 
і, очевидно, не має власного розумін-
ня напрямків реформування і розви-
тку Збройних сил, підвищення їхньої 
боєздатності. 

Водночас, Саламатін добре відо-
мий як один з бійців Партії регіонів у 
парламенті, де брав участь у бійках з 
опозицією, після якої депутати з БЮТ і 
НУНС опинилися у лікарні. 

- Але чому таку людину призначи-
ли? 

- Це питання не до Гриценка, а до 
Януковича. Для мене очевидно, що 
ключовою вимогою була особиста 
відданість, готовність виконати будь-
які накази. Але, якщо діяти за такою 
логікою, то треба призначити Інну Бо-
гословську прем'єр-міністром, Ганну 
Герман - міністром економіки, Леоні-
да Черновецький - міністром аграр-
ної політики, Михайла Чечетова - мі-
ністром культури, Ельбруса Тедеєва - 
омбудсменом...

Взагалі кадрова політика Януко-
вича – аморальна і безвідповідальна. 
Українці живуть у злиднях, але укра-
їнський уряд – найбагатший у 
світі. 

Юрій ЛУЦЕНКО: 
останнє слово в суді
Київ,  Печерський районний суд, 16 лютого,  
завершення слухання справи Луценка
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«Тушкагейт»: 
касетний скандал  під 

гнилим куполом парламенту

Анатолій 
ГРИЦЕНКО:

“В країні не грошей не вистачає, 
а відповідальності і моралі”

Один з лідерів опозиції відповідає на запитання редактора нашої газети
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Третина населення — пенсіонери, 
середня пенсія —1097 гривень
На початок 2012 року в органах Пенсійного фонду 

області були на обліку  359,4 тис. пенсіонерів. Це на 2,4 
тис. менше, ніж на початок 2011 року. Переважна біль-
шість  (79,9%) отримують пенсії за віком, 12,7% – за ін-
валідністю, 4,7% – у зв’язку з втратою годувальника, 
1,8% – за вислугу років, 0,9% – соціальні пенсії.

Середній розмір пенсії, призначеної органами Пен-
сійного фонду, становив 1097 грн. (з урахуванням ці-
льової та інших видів грошової допомоги та індексації), 
що на 94 грн. більше, ніж рік тому. Однак, є пенсії, які 
нижчі і так невеликого прожиткового мінімуму, їх отри-
мують1,3% пенсіонерів,  розмір у середньому — 533 
грн. Із загального числа пенсіонерів 16,6%  працюючі.

Безробітних немало
На початок лютого в області  на обліку державної 

служби зайнятості перебували 17,4 тис. незайнятих 
громадян, які шукали роботу, з них 96,1% мали статус 
безробітного. Серед них кожен другий раніше був  ро-
бітником, кожен третій  службовцем.

Рівень  безробіття в області —2,6% населення пра-
цездатного віку. По районах — від 1,5% в Коропському  
до 5,9% в Городнянському. Више  рівень безробіття се-
ред  сільського населення.

За сприяння державної служби зайнятості в січні 
працевлаштовано 1 тис. мешканців області. Серед них 
більше половини — жінки ,  кожен дев̀ ятий потребував 
особливого соціального захисту.

Звичайних телефонів меншає,  
мобільних та інтернету більшає 
Станом на 1 січня  телефонна мережа області на-

раховувала 287,2 тис. основних телефонів, у т.ч. в сіль-
ській місцевості – 60,7 тис. Це на 12,5 тис. (на 4,2%) 
менше, ніж на 1 січня 2011 р. Основних домашніх теле-
фонів  250,7 тис., що на 9,8 тис. менше, ніж рік тому.В 
області діє 473 універсальні таксофони та 92 телефонні 
апарати переговорних пунктів.

Станом на 1 січня мобільним зв’язком в області ко-
ристувалися 1485,8 тис. абонентів, що на 74,4 тис. біль-
ше, ніж на відповідну дату торік, і це більше кількості на-
селення, адже багато мобільних  є в установах і органі-
заціях. 

Мережею Інтернет користувалися 62,2 тис. абонен-
тів, у т.ч. 56,5 тис. – у домашніх умовах (рік тому, відпо-
відно, майже 44,0 та 36,9 тис.).

Кількість абонентів кабельного телебачення стано-
вила 72,3 тис.,на 1,5 тис. більше, ніж на 1 січня 2011р.

Меншає  основних радіотрансляційних точок.  За 
2011 р. цей показник скоротився на 16,9 тис. і на 1 січ-
ня  становив 53,6 тис., у т.ч. в населення – 46,1 тис.

Що й кому дарують меценати. 
Під вибори?

 За інформацією сайту  “ПіК”,  у  січні меценатами різ-
ним закладам та жителям Чернігівської області було по-
даровано

– 17 одиниць оргтехніки та 5 одиниць побутової техніки;
– стільці для ігрового куточка в Козелецькій  школі №2;
– меблі для  дитсадка  “Казка”,  Варвинський район;
– меблі для кінозалу гімназії ім. Довженка в Сосниці;
– спортзал, теплий туалет та бойлер в Озерянській 

школі  Козелецького району;
–  спортивний інвентар, бігова доріжка для Варвин-

ської  школи;
– металочерепиця для крівлі храму в Талаївському 

районі;
– металопластикові двері та вікна;
– солодкі подарунки для дітей (більше 3000).

На підтримку дітей-інвалідів
 В Чернігові пройшла прес-конференція «Права ди-

тини з інвалідністю в Чернігівській області» на якій від-
булось підведення підсумків піврічної роботи Центру 
«Соціальний адвокат» (http://social-right.cn.ua/), який 
працює в інтересах дітей з інвалідністю. Центр  був зо-
середжений на роботі двох основних напрямків: кон-
сультативного пункту, в рамках якого функціонувала 
громадська приймальня, де юристи надавали безко-
штовні консультації,  та  школи правових знань.

Залишається працювати консультативний пункт, те-
лефони гарячої лінії (0462) 935779 та (0462)774110 і 
команда, яка працювала і працюватиме на захист прав 
дітей в  області. 

Роман Семешко, координатор консультативного 
пункту «Соціальний адвокат»,  розповів, що в державі 
нема єдиного підходу у роботі з дітьми та сім’ями, які ви-
ховують дітей з інвалідністю, закликав громадські орга-
нізації об’єднатись та разом вирішувати проблеми,  за-
пропонував використовувати інтернет - ресурс http://
social-right.cn.ua/. 

Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Всі ми родом із дитин-
ства. І майже всі мігранти: 
приказка “Де народився, 
там і згодився” нині, так уже 
склалося, не справджуєть-
ся. Ось і у величезному Ки-
єві добре якщо чверть уро-
дженців міста, а переважна 
більшість — приїжджі. Бага-
то з них десятиліттями меш-
кають у столиці, але як до-
бре, коли люди пам’ятають 
свій рід, свою землю. Таких 
небайдужих гуртують облас-
ні земляцтва, які об’єднані в 
Асоціацію  земляцтв у Києві. 

Неформальний лідер 
цього руху — Чернігівське 
земляцтво. Воно масове і 
структуроване (діють понад 
20 районних земляцтв), утво-
рене ще 16 років тому. Та й 
земляки дуже відомі, обійма-
ли найвищі державні поса-
ди: Президент України Лео-
нід Кучма, голова Верховної 
Ради Іван Плющ, прем’єр-
міністр Віталій Масол, голо-
ва Верховного суду Віталій 
Бойко. До речі, всі вони, крім 
другого Президента, були 
на цьогорічному зібранні, 
як і літератори, митці Леонід 
Горлач, Валерій Буймистер, 
Алла Кудлай та багато інших 
відомих в Україні людей. 

Збори земляцтва прово-
дяться щороку. Ось і нині дві 
тисячі людей прийшли у Між-
народний виставковий центр 
на лівому березі Дніпра. Як 
завжди, була велика делега-
ція з Чернігівщини — керів-
ники області, представники 
районів, творчі колективи. 
Гостей зустрічав піснями ака-
демічний колектив “Сіверські 
клейноди” обласної філармо-
нії. У холі розгорнуто чимало 
виставок, зокрема — музею-
квартири Павла Тичини; гобе-
ленів, виробів із батику, со-
ломки родини Саєнків — Ніни 
та Олесі; збруї та художньої 
упряжі для коней — Ніни Про-
цько; світлин “Пейзажі Сівер-
щини” Миколи Засульського; 
чернігівських музеїв. 

Було про що звітувати 
багатолітньому голові Чер-

нігівського земляцтва Вікто-
рові Ткаченку. Щороку укла-
дається угода про співпрацю 
земляцтва з областю, сто-
личні земляки дуже багато 
роблять для отчого краю. 

Молодіжне відділення 
провело конкурс серед шко-
лярів області “Поетичні стру-
мочки Сіверського краю”, 
почало дитячий конкурс 
декор ат ивно -у жи т кового 
мистецтва. Видано понад 20 
книг чернігівців, а також ва-
гоме колективне дослідження 
про населені пункти області 
“Сіверські скрижалі”. 10-річ-
ний ювілей відзначила газета 
земляцтва “Отчий поріг”. 

Триває плідне співробіт-
ництво з медичними уста-
новами, закладами освіти, 
культури області. Налаго-
джено міцні зв’язки з Черні-
гівськими земляцтвами Мо-
скви, Томська. 

Що конкретно зробили 
земляки для рідних районів? 

Бобровиця. До місько-
го бюджету з державного 
додатково залучено 1,5 млн 
гривень і передано 30 тис. 
гривень приватних коштів. 
Надано 40 тис. гривень на 
ремонт Кобижчанської шко-
ли. Придбали 25 ноутбуків 
школярам райцентру. Взя-
ли участь у заходах із нагоди 
120-річчя від дня народжен-
ня Павла Тичини. 

Борзна. У селах Касянів 
і Любомудрівка почищено 8 
криниць, 2 ставки, викопано 
нову водойму. Малозагорів-
ській сільській раді переда-

но 5 комп’ютерів. У садибі-
музеї О. Саєнка в Борзні за-
початковано створення ху-
дожньої галереї.

Городня. Залучено 4 
млн гривень на реконструк-
цію школи в райцентрі. Орга-
нізована консультація зем-
ляків фахівцями Інституту 
серцево-судинної хірургії ім. 
Миколи Амосова, придбано 
медичної апаратури на суму 
близько 100 тис. гривень. 

Ічня. Допомогли в ліку-
ванні та оздоровленні вете-
ранам Великої Вітчизняної 
війни. Розроблено проект 
відродження садиби-музею 
Василя Чумака, видано кни-
гу Лариси Гудименко “Родин-
не гніздо Василя Чумака”. 

Козелець. Учням Кар-
пилівської школи вруче-
но 7 комп’ютерів, поповне-
но книгами бібліотеку села 
Короп’я. Надано фінансову 
допомогу для будівництва 
церкви Св. Миколая в Ост-
рі. Видано книгу “Опис землі 
Козелецької”.

Короп. У смт Понорни-
ця відкрито пункт гарячого 
харчування на 30 соціаль-
но незахищених громадян 
похилого віку. У школі села 
Жовтневе відремонтова-
но приміщення, де відкрито 
краєзнавчий музей. 

Корюківка. Школам ра-
йону закуплено 12 комплек-
тів комп’ютерної техніки. На-
давалася гуманітарна допо-
мога будинку самотніх лю-
дей похилого віку. 

Куликівка. Підключе-
но до Інтернету Ковчинську 
школу імені видатної зем-
лячки, педагога, авторки 
українських “Букварів” Лідії 
Деполович. 

Прилуки. Придбано са-
джанці дубів і каштанів для 
алеї в Прилуках, саджанці 
винограду для Густинського 
монастиря. 

Чернігів. Працевлашто-
вано 40 випускників ВНЗ. 

Як бачимо, справ дуже 
багато, від господарських — 
до історії, культури. 

Вітаючи на зборах зем-
ляків, голова Чернігівської 
обласної адміністрації Во-
лодимир Хоменко, зокре-
ма, зазначив: “Чернігівське 
земляцтво” стало тим уні-
кальним громадським утво-
ренням, до якого людей при-
вела любов до батьківської 
землі. Влада області й райо-
нів якнайтісніше співпрацює 
із земляцтвом”.

Володимир Хоменко зро-
бив Товариству “Чернігів-
ське земляцтво” в Києві ці-
кавий подарунок — картину, 
на якій зображено кордони 
Чернігівського князівства у 
ХІ—ХІІ століттях за часів Ки-
ївської Русі. Кордон прохо-
див під Києвом, якраз по Дні-
пру, бо по завершенні між-
усобиць два сини Володи-
мира Великого — Ярослав 
Мудрий і Мстислав Хоробрий 
поділили батьківську держа-
ву навпіл: перший сів княжи-
ти в Києві, другий — у Чер-
нігові. “Так що ми тут, у Дар-
ниці, — на давній Сіверській 
землі”, — жартували учасни-
ки зборів. А відомий меце-
нат із Москви, уродженець 
Прилук Юрій Коптєв, серед 
числених добрих справ яко-
го пам’ятники Тарасові Шев-
ченку та Миколі Яковченку 
в рідному місті, повідомив, 
що цього року видасть карту 
Древньої Русі, щоб у Росії по-
бачили, що не лише Москва, 
а й Рязанські землі та Кубань 
були частиною Чернігівсько-
го князівства, частиною на-
шої Русі. 

До Євро 2012 Міністерство інф-
раструктури пропонує віднови-
ти пасажирське судноплавство по 
Десні до Чернігова.  Однак  еколо-
ги переконані, що ця ініціатива по-
кликана стати початком масштаб-
ної забудови берегів Десни.

    “Майже вся заплава Десни між 
Києвом і Черніговом роздана під забу-
дову або розпайована. Зрозуміло, що 

звивиста Десна не становитиме конку-
ренції автотранспорту. Та і кому треба 
витрачати час на додаткове «євроспо-
лучення» Київ-Чернігів?”, — розповів 
заступник голови Національного еко-
логічного центру України Олексій Васи-
люк. Він переконаний, що русло Десни 
розчищатимуть з метою легалізації гід-
ронамиву.

    “Аналогічним чином побудували 
всі котеджні містечка в Конча-Заспі під 

Києвом: всі роботи були оформлені як 
розчистка русла, а вичерпаний з нього 
пісок в якості побічного продукту скла-
дували на березі. А вже поверх такого 
«побічного продукту» починають будів-
ництво  котеджів, — розповів еколог. —
Заплава Десни на північ від Києва така 
ж  як і заплава Дніпра на  півдні  від міс-
та, де тепер височіють паркани Конча-
Заспи”.

    Природоохоронні організації 
звернулися до генпрокурора Вікто-
ра Пшонки з проханням розслідува-
ти справжні причини планів розчистки 
русла Десни та не допустити створення 
нової «Конча-Заспи».

Дорожньо-транспортна пригода за участю 18 автомобі-
лів сталася 21 лютого о 8 години 20 хвилин на 75-му кіломе-
трі автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, між населеними 
пунктами Гарбузин та Єрків Козелецького району, в напрям-
ку м. Київ, за причини густого туману. 

Про це повідомляється в довідці управління з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи Чернігівської облдер-
жадміністрації. 

Під час перевірки було встановлено, що зіткнення авто-
мобілів сталося шістьма окремими групами. В результаті ДТП 
4 людини отримали травми різного ступеню. 

ДТП відбулися через погану видимість і обмерзлу дорогу.
Серед автомобілів не було  пасажирських автобусів і 

маршруток, а були  приватні легкові авто, вантажні автомо-
білі й хури.                            

Поклик рідної земліПоклик рідної землі

Відновлення судноплавства 
по Десні чи забудова берегів?

Д 18 бі

Аварія   18-ти  машин на трасі 
„Чернігів-Київ”



№2   25 лютого 2012 року№2   25 лютого 2012 року 3

Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Народилися на Чернігівщині 
У минулому році в області народилося 10134 дити-

ни (6618 – у міських поселеннях  та 3516 – у сільській 
місцевості), що на 0,4 % більше, ніж у 2010 р. Серед  на-
роджених  5164 хлопчики і  4970 дівчаток. .

На кожну тисячу жителів області припадає 9,3 ново-
народжених (9,6 – у міських поселеннях і 8,7 – у сіль-
ській місцевості).  Менший за Чернігівську область по-
казник має Сумська область (9,1). Найвищий рівень 
народжуваності має Рівненська область (15,3). В Укра-
їні цей показник складає 11,0%.

У межах області показник народжуваності колива-
ється від 7,5% в Ніжинському районі до 11,3% в Носів-
ському.  

Середній вік матері на час народження дитини ста-
новив – 26,9 року.

Половина жінок народили першу дитину (50,8%), 
кожна третя – другу, кожна  сьома – третю й більше. 
Найчастіше першу дитину народжують жінки у віці 20-
24 роки (44,5%). За минулий рік зменшилася (з 24,6% 
до 23,8%) питома вага позашлюбних дітей.                                                                                                                                   

…І померли торік
 З 2008 року в області відмічається зменшення по-

казників смертності. У минулому році на Чернігівщині 
зареєстровано смерть 20179 осіб, що на 6,8 % менше, 
ніж у 2010 році. У розрахунку на 1000 населення рівень 
смертності зменшився з 19,6 до 18,5. Найвищим він був 
у Козелецькому районі (26,1%), а найменшим –   у Черні-
гові (11,1%). Рівень смертності мешканців сільської міс-
цевості у двічі вищий за показник в міських поселеннях.

Найбільш розповсюдженими причинами смерті 
були хвороби системи кровообігу (74,2% усіх померлих), 
новоутворення (10,4%), зовнішні причини смерті (6,3%), 
хвороби органів дихання (2,5%) та органів травлення 
(2,2%).  Середній вік померлих чоловіків становив 66 
років, жінок – 77.

 Головне управління статистики
у Чернігівській області

Чернігівка Олена Костевич  — 
краща спортсменка світу зі стрільби 

Чернігівку Олену Костевич 
визнано кращою спортсменкою 
світу зі стрільби 2011 року за рі-
шенням  Міжнародної федерації 
стрілкового спорту.  Про це по-
відомив Чернігівський обласний 
осередок Національного олімпій-
ського комітету України:  «Вона 
фінішувала на першій сходинці з 
солідним відривом від найближ-
чої суперниці. Підсумки підбивались відповідно до ре-
зультатів голосування тренерів та спортсменів з ураху-
ванням спортивних здобутків». Торік Олена Костевич 
перемогла у фіналі Кубку світу та неодноразово була 
переможницею та призеркою Кубків світу. 

Кращу важкоатлетку України 
нашу землячку Ольгу Коробку 

дискваліфіковано на чотири роки
Бронзовий призер  

чемпіонату світу 2011 року 
Ольга Коробка, у допінг-
пробі якої виявлений за-
боронений препарат, дис-
кваліфікована на чотири 
роки. Таке рішення  надій-
шло з будапештської штаб-
квартири Міжнародної фе-
дерації важкої атлетики.

На ліцензійному листопадовому чемпіонаті сві-
ту у Парижі срібний призер Олімпіади-2008, триразо-
ва чемпіонка континенту Ольга Коробка втретє стала 
бронзовим призером у суперважкій категорії понад 75 
кг. Крім того, внесла у скарбничку збірної вагомі очки, 
завдяки яким жіноча команда отримала максимально 
можливі чотири путівки на Ігри-2012 у Лондоні.

Через три місяці кельнські біохіміки виявили у пробі 
Коробки заборонений препарат. Який саме й у яких кіль-
костях - у повідомленні не вказано. Термін відлучення 
українки від виступів на помості — до листопада 2015-го. 
Три бронзові медалі, завойовані Ольгою у Парижі, будуть 
передані наступним у табелі про ранги спортсменкам.

Це вже не перша гучна дискваліфікація останніх тиж-
нів. Перед цим також за вживання допінгу був дисквалі-
фікований основний  воротар чемпіона України  з фут-
болу донецького Шахтаря» Олександр Рибка, який вже 
виступав і у складі збірної України. Строк дискваліфіка-
ції — два роки, отже голкіпер не зможе виступити на до-
машньому Євро-2012. Правда, донецький клуб оскар-
жив це рішення керівництва європейського футболу. 

Читайте, передплачуйте 
газети 

«Сіверщина» і «Біла хата»

20-й рік іде  чернігівській газеті «Сіверщина».  Вона 
створена в грудні 1992 року обласними організаціями 
Товариства «Просвіта» і Народного  Руху України. Нині це 
газета «Просвіти»,  Це одна з найдавніших незалежних, 
демократичних газет України.  До речі, вже 14 років вона 
зареєстрована як всеукраїнське видання з поширенням 
і передплатою по всій території України. В  області перед-
плату ведуть всі поштові відділення і листоноші. Також га-
зету можна купити в роздрібній торгівлі. «Сіверщина» — 
це 16-сторінкова тижнева газета на різноманітні теми. 

Газета  «Біла хата» була утворена 14 років тому редак-
цією газети «Сіверщина» як своє дочірнє видання. З  са-
мого початку вона була зареєстрована як окрема газета 
зі своєю передплатою в межах області. Також газета є 
в роздрібному продажу. «Біла хата» — це 12-сторінкова 
тижнева газета для домашнього читання, з публікаціями 
на різноманітні теми. 

«Молода Просвіта» 
і «Сіверщина»  

готують  журналістів
  “Молода Просвіта” і  газета “Сіверщина”, за підтрим-

ки відділу у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської 
ради, організували   “Зимову школу журналістики”,  за-
няття якої проводяться в будинку обласної “Просвіти” 
(вул. Воровського,10). Участь бере  молодь, яка прагне  
спробувати себе в журналістиці. Заняття ведуть відомі   
журналістики: Василь Чепурний , Олег Головатенко , Вла-
дислав Савенок,  Інеса Фтомова.

   Програма наступних занять: 25 лютого —  репор-
таж, 3 березня — інтерв’ю, 10 березня — аналітичне  за-
няття, 17 березня — журналістська етика, 24 березня—  
стаття, 31 березня —  заключна частина. Бажаючі мають 
звернутися в “Просвіту” особисто або за  тел.. 4-92-83.

«Високий Вал»— 
найпопулярніша 

інтернет-газета області
   Виходить вже чимало років. Вирізняється не лише 

інформацією, а й аналітикою. В Чернігові є й інші досить 
популярні інформаційні сайти,  насамперед, «Події і ко-
ментарі», «Чернігівський монітор», але вони, в основному, 
інформаційні. На «ВВ» ж багато  аналітичних матеріалів, А 
ще є розділ  блогів, тобто власні  сторінки постійних авто-
рів. Адреса газети в Інтернеті: newvv.net 

    Презентація нашої 
газети «СВІТ» 

в «Інтермеццо»
Нашу  газету  було представлено минулого тиж-

ня в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів,  вул. Шевченка, 9). На презентацію за-
вітали чернігівські журналісти, представники гро-
мадськості. Радо зустрів засновник і редактор  га-
зети Петро Антоненко своїх давніх  колег, з якими 
працював у створеній ним раніше газеті «Сівер-
щина», та студентів  Чернігівського державного 
педуніверситету ім. Шевченка, які вивчають осно-
ви журналістики. Взяв участь у заході завдяки ін-
тернету і житель Ванкувера (Канада), редактор 
сайту «Український Ванкувер» Валерій Шевчук, з 
яким було домовлено про подальшу співпрацю.

Це була щира розмова не лише про  нашу газету,  й 
взагалі про засоби інформації Чернігівщини і україни, 
про журналістів і журналістику. 

Дуже добре, що  учасники цієї дружньої зустрічи 
висловили бажання конкретно допомогти нашій но-
вій газеті. По-перше, що дуже важливо, у її розповсю-
дженні. По-друге, в підготовці матеріалів у газету. Зо-
крема, це будуть фотозйомки, а також жіноча сторін-
ка в газеті. А студенти взялися не лише готувати мате-
ріали в газету, а й спробувати вести в ній молодіжну 
сторінку. 

 Олександр ЯСЕНЧУК

Передруковуємо одну з пу-
блікацій Чернігівської Інтернет-
газети «Високий Вал»

Чернігівська міська рада отри-
мала автомобіль для Чернігівського 
міського голови Олександра Соколо-
ва від обласного відділення Україн-
ського союзу ветеранів Афганістану. 

Про це «Високому Валу» на запит 
про публічну інформацію повідомив 
заступник мера Станіслав Віхров. 

«Автомобіль Тоуоtа Саmrу Чернігів-
ська міська рада отримала у позичку від 
громадської організації», - сказав він.

За його словами, згідно з догово-
ром позички, позичкодавець гарантує, 
що транспортний засіб, який переда-
ється у безоплатне тимчасове користу-
вання, вільний від будь-яких майнових 
прав третіх осіб, у спорі і під арештом 
(забороною) не перебуває.

Строк дії договору визначено до 31 

грудня 2015 року. Водночас, у договорі 
прописано, що користувач має право 
передавати транспортний засіб у ко-
ристування третім особам лише з пись-
мової згоди позичкодавця.

У свою чергу, громадська орга-
нізація отримала автомобіль у по-
жертву від ТОВ «Автомобільна ком-
панія «Сівер-авто» (договір пожертви 
№229/0712).

За умовами договору, пожертвувач 
гарантує, що предмет пожертви нале-
жить йому по праву приватної влас-
ності, не знаходиться під забороною 
відчуження, арештом, не є предметом 
застави або іншим засобом виконан-
ня зобовязань перед будь-якими фі-
зичними чи юридичними особами, дер-
жавними органами або державою.

До того ж він не обтяжений будь-

яким іншим способом, передбаченим 
чинним в Україні законодавством.

Пожертвувач має право здій-
снювати контроль за використан-
ням пожертви відповідно до мети, а 
також має право відмовитися вима-
гати розірвання договору, якщо по-
жертва використовується не за при-
значенням.

Автомобіль має державний номер 
СВ 1000 АХ.

Як сказав «Високому Валу» Віхров, 
в автопарку міськради є 5 автомобілів. 
Ця ж нова Тоуоtа Саmrу потрібна місь-
кому для представницьких поїздок до 
Києва та в інші міста.

Як повідомляв «Високий Вал», пе-
ребуваючи на посаді мера, Олександр 
Соколов у 2002-2006 роках оренду-
вав автомобіль цієї ж марки за 12 гри-
вень на рік у «Чернігівської ТЕЦ».

«Високий Вал», 13.02.2012 р.

Формуємо національний 
демократичний медіа-простір

Мер  Чернігова Соколов 
має нову Тоуоtа Саmrу до 2016 року. 

Безкоштовну. 
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Бліц-інформ

4   Світ України

 Отже, суть заяв. Про підкуп: тут було названо шалені 
суми. Забзалюк  отримав від Рибакова 450 тисяч до-

ларів лише за вихід з фракції БЮТ і перехід до них 
у групу. Крім того, щомісяця “тушкам” групи платять 

по 20—25 тисяч доларів, залежно від кількості голосувань. Такі 
гроші двічі  отримав, знову ж, від Рибакова, і Забзалюк. Наре-
шті,  по завершенні каденції парламенту «тушкам» групи  обіця-
но за їх труди по 500 тисяч доларів кожному. Забзалюк заявив, 
що такі гроші платять  за підкуп кожному депутату цієї групи.

Друге — щодо суті цієї групи. Забзалюк підтвердив, що вона 
голосує винятково за вказівкою Банкової. Про це йому відкри-
то говорив і Рибаков, який постійно їздить  туди за вказівками.

  Третє— щодо виборів. Рибаков запропонував Забзалюко-
ві попрацювати на владу у виборчій кампанії. Конкретно—За-
бзалюк мав, користуючись своїми зв̀ яками в БЮТ, підшукати 
там нових зрадників, які теж погодилися б працювати на владу 
і пішли кандидатами в депутати по округах, членами виборчих 
комісій—  саме від  партії «Батьківщина», звичайно, старанно 
приховавши, що вони  працюють на владу. 

   Далі все прогнозоване. Група «Реформи заради майбут-
нього»   заперечила всі звинувачення в продажності. В  день ви-
буху скандалу, 8-го лютого, голова Верховної Ради Володимир 
Литвин  повідомив, що доручив Регламентному комітету Ради  
негайно розслідувати  інцидент, крім того, Литвин направив від 
Ради звернення до Генеральної прокуратури з проханням та-
кож провести розслідування  інформації про  корупцію—підкуп 
депутатів. Втім, і сам Забзалюк та керівництво БЮТ теж напо-
лягають на парламентському розслідуванні, не заперечують і 
щодо розслідування правоохоронними органами.

   Новий касетний скандал продемонстрував  не лише яка у 
нас влада, а й загалом гнилість парламенту, отакого парламен-
таризму,  нерозвиненість демократії в  суспільстві. 

 Петро АНТОНЕНКО.

Там принаймні шість 
гривневих мільярдерів: 

Азаров, Клюєв, Ко-
лесніков, Бойко, Ті-

гіпко та новопризначений мі-
ністр фінансів Хорошковський. 

- До речі, що зміниться 
після цього призначення?

- Я свого часу негативно 
оцінював призначення Хорош-
ковського на посаду голови 
СБУ. Що зміниться в політиці 
з його призначенням в уряд? 
Мабуть, виникнуть проблеми 
лише у Азарова, який тепер 
втратив контроль за міністер-
ством фінансів. Адже і до того 
прем’єр фактично не мав по-
вноважень.

- Чому Ви були проти  його  
призначення?

- Бо не повинно бути в уря-
ді мільйонерів, медійних маг-
натів,  потім таки «вуха лобіз-
му» вилазять! Всі в парламен-
ті розуміли, що не можна при-
значати Хорошковського, але 
«проти» проголосувала лише 
одна людина, і вона – перед 
Вами.

Подивіться на міністра 
Бойка – ця людина, будучи 
членом уряду, захищала інтер-
еси приватної структури, тієї 
«Рога і копита» - «РосУкренер-
го». 

- Давайте поговоримо про 
газ. Чим завершаться газові 
переговори з Росією?

- Свою позицію я заявив 
давно: російський газ нам не 
потрібен – потрібен протигаз. 

В нас достатньо власних ре-
сурсів – газу власного видо-
бутку, вугілля, гідроенергети-
ки для того, щоб забезпечува-
ти потреби держави. А олігар-
хи нехай самі домовляються 
про ціну на газ для своїх під-
приємств, не повинні прем’єр і 
президент України повзати пе-
ред Кремлем на колінах. 

- Росія демонструє, що не 
піде на поступки і буде далі 
тиснути на Україну…

- Ви абсолютно праві. Ро-
сія веде проти України неого-
лошену війну інформаційни-
ми, дипломатичними, еконо-
мічними засобами. Причина 
зрозуміла – якщо Україна ста-
не частиною Євросоюзу, пла-
ни Кремля по відродженню Ра-
дянського союзу закінчаться 
крахом. 

При цьому Росія не веде 
себе як стратегічний партнер  
—  не може один з партнерів 
стояти на колінах! Янукович 
дав Росії все: флот, запустив в 
стратегічні галузі української 
економіки, назустріч – жодної 
поступки. 

- Анатолій Степанович, Ви 
кажете про Євросоюз, але з 
відомих причин наш рух в цьо-
му напрямі призупинився.

- На початку 2011 року не 
було жодного сумніву, що Укра-
їна підпише угоду про асоціа-
цію і зону вільної торгівлі з ЄС. 
Не Янукович починав ці пере-
говори і не він їх завершить, 
але мав шанс увійти в історію. 

Натомість, в історію вляпався. 
За рік українська влада зроби-
ла стільки помилок, що Євро-
союз не зважився ані підписа-
ти, ані навіть парафувати текст 
угоди. Двері не замкнено, але 
щільно прикрито. 

Якщо влада зараз за-
криє європейську перспекти-
ву і поведе нас дружними ря-
дами у Євразійській союз, це 
може спричинити поділ країни 
і зникнення України в ниніш-
ньому її вигляді з мапи Євро-
пи, без жодних перебільшень. 

Україна витримає випро-
бування на міцність, якщо гро-
мадяни зрозуміють, що поста-
вити «галочку» за європей-
ський курс в анкеті соціологів 
– цього мало. Демократію до-
ведеться захищати, щоби кра-
їна не звернула у тупик дикта-
тури.

- Як це робити? 
- Не буває європейсько-

го вибору без євровиборця. 
В цьому році ми маємо шанс 
зупинити бульдозерну вла-
ду Януковича. Якщо опозиція 
отримає більшість у новому 
парламенті , Янукович і його 
команда більше не зможуть 
провести жодного лобістсько-
го законопроекту. Більше не 
віддаватимуть мільйони олі-
гархам, не прикриватимуть ко-
рупційні схеми. Але для цього 
треба провести чітку лінію між 
владою і опозицією. Бо зараз 
є такі, хто зранку – в опозиції, 
а після обіду вже на Банковій.

Сьогодні кожен день при-
носить нові іспити. Ми бачимо, 
як багатьох залякують, підку-
пають. 

- Ви натякаєте на скандал 
з депутатом від БЮТ Забза-
люком? Чи була це спланова-
на операція?

- Не знаю, було це сплано-
вано чи ні, але записи розмо-
ви депутата з представником 
більшості самі по собі є пока-
зовими. Тон розмови, термі-
нологія, цинізм, нахрап - при-
таманні цій владі, її діям і пла-
нам, в цьому немає сумнівів.

Сьогодні ситуація в країні 
стає чорно-білою, бо кожного 
дня порушують Конституцію, 
закони, тиснуть на бізнес, від-
бирають чужу власність, масо-
во обмежують права. 

Народ зубожіє, а влада бу-
дує  межигір’я з золотою сан-
технікою, купує вертольоти і 
літаки, під патронатом Бойка 
закуповують бурову, на чому 
держава втрачає 2,4 млрд. 
грн. І в цей час в людей не-
має за що вчитися, лікуватися, 
нормально харчуватися. 

В Україні не грошей не ви-
стачає, а моралі і відповідаль-
ності.  

Але попереджаю: коли 
прийде нова влада, до кримі-
нальної відповідальності при-
тягнуть всіх. І це не буде зве-
денням політичних рахунків. 

Спілкувався 
Петро АНТОНЕНКО.

Анатолій 
ГРИЦЕНКО:

“В країні не грошей не вистачає, 
а відповідальності і моралі”

1

Дивні  призначення Пре-
зидентом  Януковичем  на  
вищі керівні посади в сило-
вих структурах держави спо-
нукають до певного висновку. 
Схоже, “русскій мір”, звісно ж,  
поза межами Росії, ця ідея-
фікс Московського Патріарха 
Кіріла і  Путіна, таки вибудову-
ється в Україні. 

Спершу Президент призна-
чив росіянина Ігоря Калініна 
головою Служби безпеки Укра-
їни, потім  росіянина Дмитра 
Саламатіна  міністром оборо-
ни України.

Може, не варто було б ак-
центувати на національнос-
ті нових керівників силових 
структур, російські сторінки є в 
біографії багатьох відомих по-
літичних і громадських діячів 
нашої держави. Врешті, всі ми,  
кому більше 20-ти років,  були 
громадянами Радянського Со-
юзу. Але тут мова йде про клю-
чові структури в системі наці-
ональної безпеки держави . 
Вперше на керівні посади тут 
призначені не просто росіяни, 
а  люди, які народилися поза 
межами України: Калінін —в 
Підмосков̀ ї, Саламатін — в Ка-
захстані. Варто звернути увагу 
й на те, що обидва з̀ явилися в 
Україні вже після розпаду Ра-
дянського Союзу. Тобто, це не 
той випадок, коли доля закину-
ла молодого офіцера чи інжене-
ра в союзну республіку, як це 
часто  бувало. 

Чим продиктовані ці  со-
лідні призначення? У нового 
глави СБУ генерала Калініна 

типова чекістська, військова 
біографія. Багатолітня  служ-
ба в органах, участь у війні в 
Афганістані. В Україні  протя-
гом кількох  років викладав і 
займався науковою роботою в 
Академії СБУ.  Очолював Центр 
спеціальної підготовки елітно-
го спецпідрозділу  СБУ “Аль-
фа”. Після Майдану звільнився 
з СБУ і 5 років працював в охо-
ронній структурі “Альфа-Щит”,  
близькій до спецслужби.  З 
приходом нової влади Януко-
вич призначив Калініна керів-
ником Управління державної 
охорони, на цій посаді генерал 
і служив  до призначення міні-
стром. Отже, останні два роки 
саме росіянин і уродженець 
Росії очолював відомство, яке 
охороняє найвищі структури 
влади в українській державі та 
їх керівників. 

Зрозуміло, що саме такого  
службіста Янукович призначає 
головою СБУ: людина особис-
то віддана главі держави, його 
команді, клану. 

Схоже, подібна мотивація і 
з  Саламатіним.  Правда, щодо 
нього запитань більше. Не вій-
ськовий, не спецслужбіст, осві-
та — інженер, біографія скорі-
ше виробничо-чиновницька. 
Був громадянином Російської 
Федерації аж по 1999 рік. Де-

путат парламенту двох остан-
ніх скликань від Партії регіо-
нів.  Наблизився до військової 
сфери України два роки тому, 
коли отримав від нової влади 
солідну посаду керівника “Укр-
спецекспорту”, державного ві-
домства, що займається тор-
гівлею зброєю. До речі, будучи 
на державній службі, чомусь 
залишався  і депутатом парла-
менту. І далеко не пасивним, а 
надто вже “активним”.. 

Призначення Саламатіна  
викликало  ще більш  однознач-
ну реакцію політикуму: це не 
просто служака, відданий режи-
му, а готовий виконувати будь-
які його вказівки.  

Різкі оцінки викликані ще 
й особливою обставиною: Са-
ламатін, будучи новачком в си-
лових структурах, відзначив-
ся силовими методами в іншо-
му — він один з найактивні-
ших учасників бійок, затіяних 
регіоналами прямо в парла-
менті. Досить згадати бійку під 
час  ратифікації Харківських 
угод весною позаминулого 
року. Тоді Саламатін кидався 
на  колег-депутатів  зі стільцем, 
в  результаті проломив носа де-
путатові з НУНС Карпукові. В 
грудні того ж 2010 року в стінах 
парламенту за участю Салама-
тіна було побито п’ять депута-

тів, яких доставили в лікарню з 
тілесними ушкодженнями. 

Ось коментар народного 
депутата Олега Ляшка :“Сала-
матін є зятем колишнього пер-
шого віце-прем`єра Росії Оле-
гак Сосковця і за роки прожи-
вання у Москві співпрацював 
з ГРУ — воєнною розвідкою. 
Кричуще, що в Україні такій 
особі спершу довірили Держ-
компанію з торгівлі продукці-
єю військового та спеціаль-
ного призначення, тепер йому 
віддали ще й оборону держа-
ви. ” Депутат  вимагає  відстав-
ки Саламатіна, а найближчим 
часом планує внести на роз-
гляд Верховної Ради законо-
проект про заборону займати 
державні посади особам, що 
перебувають в тісних родин-
них  чи інших зв’язках з висо-
копосадовцями інших держав, 
що стосується не лише Салама-
тіна.  Також депутат пропонує, 
аби кандидати на державні по-
сади в Україні проходили пере-
вірку на предмет співпраці зі 
спецслужбами інших держав. 

Призначення таких людей 
на такі надважливі посади є 
ще й свідченням недовіри до 
власних українських політиків, 
військових.    

Петро АНТОНЕНКО

Віталій Кличко: 
чергова перемога

Видатний український боксер Віталій Кличко в чер-
говий раз захистив свій титул чемпіона світу за версією 
WBC. В ніч на неділю 19 лютого в  Мюнхені (Німеччина) він 
виграв бій у боксера з Британії Дерека Чисори.  Цей бій 
був нелегким для Кличка,  значно молодший британець   
виявився серйозним у спортивному плані суперником.  
Але Віталій впевнено провів поєдинок, всі три судді від-
дали йому перемогу по очках. То ж і в  свої 40 років Клич-
ко залишається беззаперечним чемпіоном світу.

Українська народна партія: 
Росія має компенсувати 

забруднення українських морів 
«Кримська організація Української народної пар-

тії наполягає на грошовій компенсації від Росії за кож-
ний зафіксований факт забруднення української аквато-
рії Чорного та Азовського морів військовими та цивіль-
ними кораблями Російської Федерації», - заявив голова 
Кримської  організації УНП Олег Фомушкін, реагуючи на 
інформацію МНС України про виявлення забруднення 
моря нафтопродуктами в районі Феодосії біля пришвар-
тованого судна, яке раніше використовував Чорномор-
ський флот Росії.

 Представник УНП наголошує: «Таке ставлення Росії до 
«чужої природи» нажаль стало традиційним». Зокрема, він 
нагадав, що «у 2007 році Україна втратила шанс отрима-
ти відшкодування  збитків у розмірі близько 1,5 млрд. до-
ларів, заподіяних у результаті попадання нафтопродуктів у 
море в акваторії Керченської протоки після аварії росій-
ських суховантажів, тоді у Києві сподівалися, що Москва 
без судового переслідування компенсує всі збитки. Однак 
у тому ж році, Росія офіційно заперечила, що російські ко-
раблі мають стосунок до забруднення української аквато-
рії, навіть у бухті Севастополя».

 Посилаючись на дані Мінекології України, Фомушкін  
розповів і про багаторазове (у 180 разів!!) перевищення 
гранично допустимої концентрації нафтопродуктів навко-
ло базування в Криму російського Чорноморського фло-
ту. Окрім того, за словами політика, «від діяльності Чорно-
морського Флоту утворюються звалища хімічних відходів 
на прибережному шельфі – наприклад, на захід від Се-
вастополя (на «Херсонеському звалищі»), в акваторії се-
лища Чорноморське їх нараховано 49 одиниць, в Керчен-
ській протоці – 11, Феодосійській затоці – 1, на узбереж-
жі Алупки – 66, Ялти, район «Ластівчиного Гнізда» – 60, 
Алушти – 70, Балаклави – 80, мису Лукулл – 65 контей-
нерів».

 Таким чином,  наголосив голова Кримської УНП, «Чор-
номорський флот Російської Федерації не лише завдає 
Україні багатомільярдних економічних збитків, а й пере-
творює Чорне та Азовське море на відстійник нафтових 
та хімічних відходів. А пасивна позиція України щодо за-
бруднення іноземним військовим флотом її власної мор-
ської та прибережної території є однією з причин, чому 
унікальна географічна територія південного берегу Кри-
му надшвидкими темпами перетворюється на зону еко-
логічного лиха».

Афганці повернулися 
до Януковича задом

Під час покладання квітів з нагоди річниці виводу 
військ з Афганістану ветерани-афганці по команді «кру-
гом» розвернулися до президента Віктора Януковича спи-
ною.

Сталося це у Києві біля пам’ятника воїнам-афганцям, 
повідомив «Укра їн ській правді» заступник голови правлін-
ня ВГО «Ніхто крім нас» Володимир Сердюк. Він пояснив, 
що афганці таким чином висловили власне ставлення до 
системи, яка позбавляє їх пільг. Сердюк зазначив, що ак-
ція була незапланована і відбулася спонтанно. Як повідо-
мив представник організації, усього в акції взяли участь 
близько 200 осіб по формі, а також учасники бойових дій, 
що прийшли у цивільному.

«Тушкагейт»: 
касетний скандал  під 

гнилим куполом парламенту

1

“Русскій мір” уже в Україні, 
у владних структурах
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Так ніхто не кохав…
Ліна Костенко

* * *
Вечірнє сонце, дякую за день! 
Вечірнє сонце, дякую за втому. 
За тих лісів просвітлений Едем 
і за волошку в житі золотому. 
За твій світанок, і за твій зеніт, 
і за мої обпечені зеніти. 
За те, що завтра хоче зеленіть, 
за те, що вчора встигло оддзвеніти. 
За небо в небі, за дитячий сміх. 
За те, що можу, і за те, що мушу. 
Вечірнє сонце, дякую за всіх, 
котрі нічим не осквернили душу. 
За те, що завтра жде своїх натхнень. 
Що десь у світі кров ще не пролито. 
Вечірнє сонце, дякую за день, 
за цю потребу слова, як молитви.

* * *
Двори стоять у хуртовині айстр. 
Яка рожева й синя хуртовина! 
Але чому я думаю про Вас? 
Я Вас давно забути вже повинна. 

Це так природно — відстані і час. 
Я вже забула. Не моя провина,— 
то музика нагадує про Вас, 
то раптом ця осіння хуртовина. 

Це так природно — музика і час, 
і Ваша скрізь присутність невловима. 
Двори стоять у хуртовині айстр. 
Яка сумна й красива хуртовина!

* * *
І як тепер тебе забути? 
Душа до краю добрела. 
Такої дивної отрути 
я ще ніколи не пила 
Такої чистої печалі, 
Такої спраглої жаги, 
Такого зойку у мовчанні, 
Такого сяйва навкруги. 
Такої зоряної тиші. 
Такого безміру в добі!.. 
Це, може, навіть і не вірші, 
А квіти, кинуті тобі.

Володимир Сосюра
Я  Вас  любив,  а  Ви  ніколи  
Мене  любити  не  могли,  
І  от  погасло  сонця  коло,  
Й  мої  троянди  одцвіли.  

Немов  підрізані  ножем,  
Як  і  моя  надія  світла,  
О,  як  вони  тяглись  до  світла  
Крізь  тьму  з  благанням  і  плачем!  

Але  не  вбить  любов  чудесну,  
Що  так  сіяла  в  їх  сльозах…  
Вони  умерли,  щоб  воскреснуть  
В  моїх  закоханих  піснях!  

* * *
Так  ніхто  не  кохав.  Через  тисячі  літ  
лиш  приходить  подібне  кохання.  
В  день  такий  розцвітає  весна  на  землі  
І  земля  убирається  зрання…  

Дише  тихо  і  легко  в  синяву  вона,  
простягає  до  зір  свої  руки…  
В  день  такий  на  землі  розцвітає  весна  
і  тремтить  од  солодкої  муки…  

В'яне  серце  моє  од  щасливих  очей,  
що  горять  в  тумані  наді  мною…  
Розливається  кров  і  по  жилах  тече,  
ніби  пахне  вона  лободою…  

Гей,  ви,  зорі  ясні!..  Тихий  місяцю  мій!..  
Де  ви  бачили  більше  кохання?..  
Я  для  неї  зірву  Оріон  золотий,  
я  —  поет  робітничої  рані…  

Так  ніхто  не  кохав.  Через  тисячі  літ  
лиш  приходить  подібне  кохання.  
В  день  такий  розцвітає  весна  на  землі  
І  земля  убирається  зрання…  

Дише  тихо  і  легко  в  синяву  вона,  
простягає  до  зір  свої  руки…  
В  день  такий  на  землі  розцвітає  весна  
і  тремтить  од  солодкої  муки…  

1922  

Іван Миколайчук
 ( 15 червня 1941, Чортория, 

Кіцманський район, Чернівець-
ка область —3 серпня 1987, 
Київ).

34 ролі в кіно, 9 сценаріїв, 
дві режисерські роботи.

Проте, звання народного 
артиста Івану Миколайчуку так 
і не надали, Шевченківську пре-
мію він отримав посмертно, бо 
в УРСР носив тавро «неблагона-
дійного».

Народився у багатодітній 
селянській родині — одним із 13 
дітей; дехто з його братів і сес-
тер досі мешкає в с. Чортория. 

Закінчив Чернівецьке му-
зичне училище,театр-студію 
при Чернівецькому музично-
драматичному театрі ім. 
О.Кобилянської.

1963—1965 — навчання 
на кіноакторському факультеті 
Київського інституту театраль-
ного мистецтва ім. І.Карпенка-
Карого.

Славу  Миколайчукові при-
несла  роль  Івана Палійчука у 
«Тінях забутих предків»,  фільмі 
Сергія Параджанова по повісті 
Коцюбинського. Фільм здобув 
39 міжнародних нагород, 28 
призів на кінофестивалях (із них 
— 24 Гран-прі) у 21 країні.

У фільмі Бориса Івченка 
«Пропала грамота» (1972) був 
не лише виконавцем колорит-
ної ролі козака Василя, а й фак-
тичним співрежисером. Працю-
вав над музичним оформлен-
ням фільму — картину супро-
водили пісні у виконанні тріо 
«Золоті ключі» (Ніна Матвієнко, 
дружина Марічка Миколайчук, 
Валентина Ковальська), у ство-
ренні якого І.Миколайчук віді-
грав не останню роль.

У 1970-х рр. почалися гонін-
ня на діячів української культу-
ри. Вилучили з кіно, а потім за-
арештували Сергія Параджано-
ва. Зі звинуваченням у націона-
лізмі зіткнувся й Миколайчук. 
Ще більш ускладнилася ситу-
ація після фільму «Білий птах з 
чорною ознакою». Стрічку, що 
здобула Золотий приз Москов-
ського міжнародного кінофес-
тивалю, сприйняли як мало не 
випад ворожих націоналістич-
них сил.  «Тіні забутих предків» 
на довгий час фактично забо-
ронили до показу. «Пропала гра-
мота» вийшла на екрани лише 
наприкінці 1980-х рр. Миколай-
чука поступово майже відлучи-
ли від творчого процесу. 

Лише 1979 року вдало-
ся отримати дозвіл на зйомки 
фільму «Вавилон ХХ» за рома-
ном Василя Земляка «Лебеди-
на зграя», в якому Миколайчук 
виступив сценаристом, режи-
сером, актором (зіграв головну 
роль сільського філософа  Фа-
біана)  і навіть композитором. 
Це один з найвидатніших філь-
мів за всю історію українсько-
го кіно. В ньому грає ціле сузір’я 
прекрасних акторів. 

Любов Поліщук
 (21 травня 1949 р., Омськ 

— 28 листопада 2006 р.,  Мо-
сква). .Закінчила Державний 
інститут театрального мисте-
цтва (1984). Народна артистка 
Росії (1994).

   У неї не лише українське 
прізвище, а, напевно, й укра-
їнське коріння. Не випадково 
вона багато знімалась в укра-
їнському кіно, зокрема, «Якщо 
можеш, прости» (1984), «Тіль-
ки в мюзик-холі» (1985), «Ціна 
голови» (1991), «Дафніс і Хлоя» 
(1992), «Стамбульський тран-
зит» (1993), «Снігова казка, 
або Сон зимової ночі» (2002). А 
роль  Мальви, одна з головних 
у геніальному фільмі Івана Ми-
колайчука «Вавилон ХХ», одна з 
вершин творчості актриси. 

Глядачам  вона відома та-
кож  десятками різнопланових 
робіт в радянських і російських 
фільмах,  на телебаченні. Кра-
сива, граціозна, талановита 
актриса була одною з найулю-
бленіших у мільйонів глядачів

Леонід Биков 

(12 грудня 1928, с. Знамен-
ське (нині у складі смт. Чер-
каське) Слов'янського району 
Донецької області — 11 квітня 
1979) — український актор, ре-
жисер і сценарист, заслужений 
артист РРФСР (1965), народ-
ний артист УРСР (1974).

Закінчив акторський фа-
культет Харківського держав-
ного театрального інститу-
ту. Лауреат державної премії 
УРСР (1977).У 1951—1960 — 
актор Харківського держав-
ного академічного театру ім. 
Т. Шевченка.

У кіно свою першу роль 
він зіграв у 1952 році у філь-
мі «Доля Марини». Наступна 
роль  у фільмі «Приборкувач-
ка тигрів», де він зіграв Петю 
Мокіна. У 1955 році — голо-
вна роль у фільмі «Максим Пе-
репелиця».

У числі кращих робіт  Бико-
ва в кіно можна назвати  ролі 
у фільмах «Дорога моя людина» 
(1958), «Добровольці», (1958), 
«Альошкина любов» (1960), «На 
семи вітрах» (1962).

В кінці 60-х років разом 
з Євгеном Онопрієнком  і 
Олександром Сацьким був 
створений сценарій фільму 
про льотчиків, який довго 
не пропускала цензура з-за 
його «негероїчності». Після 

довгого очікування в 1972 
році, Биков почав знімати «В 
бій ідуть лише „старі“». У цій 
картині Леонід Биков зіграв 
головну роль. У 1977 році 
був знятий ще один фільм — 
«Ати-бати, йшли солдати».  Ці 
два фільми стали одними з 
найвидатніших серед сотень 
чи й тисяч фільмів, знятих 
про війну. 

Трагічно загинув у автомо-
більній катастрофі 11 квітня 
1979 року під Києвом.  

Олег Борисов

(1929, Приволжськ, Іва-
нівська область —  1994, Мо-
сква). Укоаїнський і росій-
ський  актор театру і кіно, кіно-
режисер.  У 1947 році був при-
йнятий в Школу-студію МХАТ, 
яку закінчив в 1951 році, і став 
актором Київського російсько-
го  драматичного театру ім. 
Лесі Українки. У 1964 році був 
запрошений в Ленінградський 
Великий драматичний театр  
ім. М. Горького, де працював 
по 1983 рік; у 1984 -1989 ро-
ках - актор МХАТ, з 1991 року 
— керівник театру «Антрепри-
за Олега Борисова». З серед-
ини 1950-х років знімався в 
кіно.

В його біографії десятки 
ролей в театрі і кіно. І все ж, 
найперше — це блискуча роль  
Свирида Петровича Голохвас-
това в легендарному фільмі 
Іванова «За двома зайцями»,  
Блискуче зіграв і  головну 
роль у 4-серійному телефіль-
мі «Крах інженера Гаріна»  Інші 
помітні ролі в таких фільмах:  
«Олекса Довбуш», «Дайте  кни-
гу скарг», «Віринея»,  «Живий 
труп», «Перевірка на дорогах», 
«Рецепт її молодості», «Парад 
планет», «По головній вулиці з 
оркестром».

Заслужений артист Укра-
їни(1963), народний артист 
РРФСР (1974), народний ар-
тист СРСР (1978). Лауреат 
двох Державних премій СРСР 
(1978, 1991). Державної  пре-
мії України імені Олександра 
Довженко (1999). Кілька дер-
жавних премій Росії, Числен-
ні відзнаки міжнародних фес-
тивалів. 

Олег Янковський

Один з найкращих і най-
романтичніших акторів радян-
ського й російського кіно.

Народився 23 лютого 1944 
року в Джезказгані Казахської 
РСР в родині спадкових дво-
рян (батько — з польської шлях-
ти, мати — з російської дворян-
ської сім'ї).

Батько актора, Іван (Ян) Пав-
лович Янковський, був штабс-
капітаном. В кінці 1930-х років 
його з сім'єю вислали до Казах-
стану. Невдовзі після народжен-
ня сина Олега  батька заарешту-
вали. Згодом Іван Янковський 
помирає, і мати Олега, Марина 
Іванівна Янковська, одна вихо-
вує Олега і ще двох його старших 
братів — Ростислава і Миколу.

Після смерті Сталіна Янков-
ські змогли залишити Серед-
ню Азію і переїхати до Саратова. 
Олег хотів стати медиком, але во-
лею обставин вступив до Сара-
товського театрального училища, 
яке закінчив у 1965 році. Того ж 
року він стає актором Саратов-
ського драматичного театру.

Дебютними ролями Янков-
ського в кіно стали роль Генріха 
Шварцкопфа в картині Володи-
мира Басова «Щит і меч», постав-
леною по однойменному рома-
ну Вадима Кожевникова, і роль 
червоноармійця Некрасова у 
фільмі «Служили два товариші».

Починаючи з 1970-х років 
Янковський представив ряд ціка-
вих робіт на телебаченні і в кіно. 
Серед них ролі у фільмах Андрія 
Тарковського і «Дзеркало» і «Нос-
тальгія», Романа Балаяна («По-
льоти уві сні і наяву», «Бережи 
мене, мій талісман», «Обранець»), 
Михайла Швейцера («Крейцеро-
ва соната»), Еміля Лотяну («Мій 
ласкавий і ніжний звір»), а також 
в поставлених головним режи-
сером «Ленкому» Марком Заха-
ровим теле- і кінофільмах «Зви-
чайне диво», «Той самий Мюнхга-
узен», «Будинок, який побудував 
Свіфт», «Убити дракона». До без-
умовних успіхів актора критики 
також відносили його ролі філь-
мах «Пригоди Шерлока Холмса 
і доктора Ватсона: Собака Бас-
кервілей», «Закоханий за влас-
ним бажанням», «Царевбивця», 
«Фатальні яйця», «Бідний, бідний 
Павло» , «Коханець» і «Стиляги». 
Всього Янковський знявся в по-
над ста фільмах. 

Лауреат Державної премії 
СРСР (1987),Державної премії 
РРФСР імені братів Васильєвих 
(1989). У 1991 йому було при-
своєне звання народного ар-
тиста СРСР.

Помер  20 травня 2009 року 
у Москві.

Фільм «Вавилон ХХ», Іван Миколайчук та Любов Поліщук в ролях Фабіана та Мальви. 

СПАЛАХНУЛИ ЗІРКАМИ
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Дуже популярний в 
Чернігові театр недавно 
відзначив 25-річчя. Його 
«родзинка»— прекрасний 
репертуар, в якому п’єси 
вітчизняної  і світової кла-
сики. І чудовий акторський 

колектив, який беззмінно 
очолює головний режисер 
і художній керівник Генна-
дій Касьянов. 

25 лютого в театрі йде 
знаменита «Чайка» Чехо-
ва. А ось репертуар по-

чатку березня: 1 — Е. Кі-
шон, «Агов, Джульєтто!», 
2 — Б. Шоу, «Пігмаліон», 
3—А. Касона,  «Дерева 
вмирають стоячи», 4— 
Г. Квітка-Основ̀ яненко, 
«Шельменко-денщик»,  6 
— Т. Уільямс, «Татуйована  
троянда», 7— М. Рощин, 
«Валентин і Валентина», 
9— Даріо Фо, «Подруж-
ні варіації», 10 — С. Мро-
жек, «Танго»,  

Адреса театру: вул. Ро-
дімцева. 4. Тел. для дові-
док: 77-49-53 і 77-89-48.

  Сцени з вистав театру. 

ЗАПРОШУЄ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР

 Наша газета починає цікавий проект — подо-
рож стежками історії Чернігівщини. А наш Сівер-
ський край має багатющу історію. Отож, поман-
друймо. І чекаємо фотографій наших читачів, авто-
рів про історичні місця області. 

Новгород-Сіверський. Древнє княже місто на 
Десно. Колиска знаменитої пам’ятки древньої іс-
торії і писемності — «Слова о полку Ігоревім». На 
знімках — пам’ятник Ярославні біля стін Спасо-
Преображенського монастиря, звідки йшов у похід 
її чоловік князь Ігор. Головний храм монастиря — 
Спасо-Преображенський собор. Один з храмів ко-
зацької доби.  

Стежками історії Чернігівщини
Новгород-Сіверський.

Чернігівському історичному музею 
ім. В. Тарновського – 115 років
У листопаді 1896 року 

відбулося офіційне урочис-
те відкриття Чернігівської 
губернської вченої архівної 
комісії  та її історичного му-
зею. Це і  є датою заснуван-
ня  музею. 

В 1902 р. Музей укра-
їнських старожитностей В.Тарновського був відкри-
тий для відвідувачів у спеціально збудованому примі-
щенні (нині в цьому будинку працює обласна бібліоте-
ка для юнацтва). В 1923 р. п’ять чернігівських музеїв 
об’єдналися у Чернігівський Державний музей. В 1925 
р. об’єднаному музеєві виділили будинок колишньо-
го Селянського банку (нині тут розміщується бібліоте-
ка імені В.Г. Короленка). У 1933 р.  Музей переїхав на 
Чернігівський Дитинець  — Вал , у будинок класичної 
чоловічої гімназії.

В серпні 1941 р. частина музейного зібрання була 
евакуйована до Уфи і Чкалова (Оренбурга). Будинок 
музею, в який влучили фашистські бомби і виникла по-
жежа, дуже постраждав. У грудні 1943 р. після звіль-
нення Чернігова від німецько-фашистських загарбни-
ків музей відновив свою діяльність у приміщенні Му-
зею українських старожитностей імені В. Тарновсько-
го. 

Ювілейний 2011 рік видався рясним на нагороди 
для закладу.  Він отримав диплом переможця ІІ Всеу-
країнського музейного фестивалю в номінації “Альбо-
ми” конкурсу музейних видань за альбом автографів 
“Качанівка” С. Половнікової та монографію “Вишивка 
Чернігівщини” В.Зайченко; музейний лекторій “на ко-
лесах” “Дорогами рідного краю”, організований Н.  Са-
мохіною, став лауреатом Всеукраїнського рейтингу 
“100 кращих товарів і послуг”.

Під час урочистостей  з нагоди ювілею  відбулися 
презентації нового випуску збірника наукових праць 
“Скарбниця української культури”. 

Школярів привчають 
до театрального мистецтва

Відтепер щочетверга в обласному академічному 
музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка прово-
дять  День школяра.  На першому Дні  учням першої, 
п’ятої та двадцять другої шкл Чернігова  показали ко-
медію “Слуга двох панів”.

Виступ перед шкільною аудиторією — серйозний іс-
пит для акторів. Утримати дитячу увагу, змусити пові-
рити в акторську гру не просто.Показом спектаклів ко-
лектив театру не обмежиться. В планах показати юно-
му глядачеві — як народжується вистава.

Афіша
Чернігівський театр ім. Т. Шевченка

Поч. вистав: 19.00.
Тел. для довідок: 77-49-53, 77-89-48.

Чернігівський філармонійний центр
Довiдки за телефонами: (0462) 675-424, (0462) 

699-479, (0462) 676-032  Телефон каси: (0462) 675-
893. Адреса:  Чернігів, проспект Миру, 15. 

Пам`яті   
Уітні Х'юстон

Відома американська співачка і кіноактриса Уітні 
Хьюстон померла  11 лютого  у віці 48 років. Її тіло без 
ознак насильницької смерті було виявлено в номері 
готелю «Беверлі Хілтон» в Лос-Анджелесі, повідомляє 
Бі-Бі-Сі.

Уітні Х'юстон співа-
ла в стилях соул і ритм-
енд-блюз. Унікальний 
голос і прекрасні зо-
внішні дані зробили її 
однією з найбільш зна-
менитих і комерційно 
успішних поп-співачок 
в історії. Вона увійшла 
в книгу Гіннеса як воло-
дар найбільшої кількос-
ті музичних нагород, у 
тому числі шести премій 
«Греммі», 15-ти премій 

«Біллборд» (Billboard Music Awards), 21 музичної пре-
мії США (American Music Awards) і двох «Еммі». У всьому 
світі продано близько 170 мільйонів записів її пісень, з 
них близько 55 мільйонів в Сполучених Штатах.

Уітні Х'юстон успішно знімалася в кіно. Особливий 
успіх мав фільм «Охоронець», що вийшов на екрани в 
1992 році, де її партнером був Кевін Костнер.

                Світ літератури і мистецтва
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Альфред Нобель 

та його премія
Шведський вчений і ви-

нахідник Альфред Нобель 
(1833—1896) був також і 
досить вдалим бізнесме-
ном, як і його родина. І свої 
статки Нобелі набули в зна-
чній мірі у наших краях. Ро-
дина переїхала в Російську 
імперію, коли малому Аль-
фредові було всього 9 ро-
ків. А особливо добряче сі-
мейство, на яке вже пра-
цював і молодий Альфред, 
нажилося якраз на україн-
ських теренах: на військо-
вих постачаннях російській 
армії під час Кримської ві-
йни. 

Альфред Нобель усла-
вився як винахідник дина-
міту, також значно вдоско-
налив застосування поро-
ху. Але на схилі літ якраз ці 
винаходи стали причиною 
глибокого розчарування й 
депресії Нобеля: він поба-
чив, що все це стало вико-
ристовуватися не так у мир-
ній праці, як для знищення 
людей. Почуття моральної 
провини, розкаяння про-
диктували Нобелю доволі 
незвичне як на бізнесме-
на застосування для його 
величезного багатства: 
все Нобель вирішив відда-
ти суспільству для розвитку 
науки, духовності, бороть-
би за мир. 

За заповітом Нобеля 
було встановлено 5 премій: 
в галузі фізики, хімії, фізіо-
логії та медицини, літера-
тури, премія миру. Перші 
4 премії присуджує Швед-
ська королівська академія 
в Стокгольмі, премію миру 
— Нобелівський комітет 
Норвегії. Поза межами за-
повіту вченого з ініціативи 
Шведського банку з 1969 
року присуджується премія 
з економіки.

Кошти на премії йдуть з 
Нобелівського фонду, осно-
ву якого склала спадщина 
вченого. Фонд вкладає гро-
ші в економіку, а з прибут-
ків виділяє кошти на пре-
мії. Нині у фонду нагрома-
дилася немала сума, май-
же в півмільярда доларів, 
то ж в останні роки й роз-
мір Нобелівської премії 
став досить вагомим: 1,3—
1,4 мільйона доларів. Всі 
премії індивідуальні, окрім 
премії миру, яку можна при-
суджувати і особам, і орга-
нізаціям. Посмертне наго-
родження виключено, лау-
реат повинен бути живим 
принаймні на момент ого-
лошення імен переможців. 

Лауреати оголошують-
ся у жовтні. Нагородження 
ж проходить в один день, 
10 грудня, в Стокгольмі, де 
премії вручає король Шве-
ції, та Осло, в присутності 
короля Норвегії. 

Український слід 
Нобеліани

Нагородження Нобе-
лівськими преміями йде з 
1901 року. Серед більш як 
семиста лауреатів грома-
дян України нема, хоч є уро-
дженці нашої землі. Такі 
вони, наслідки нашої бага-
товікової бездержавнос-
ті. Лауреати народжували-
ся та жили на українських 
землях, що входили до тих 

чи інших імперій, відзнача-
лися преміями, будучи вже 
в еміграції, громадянами 
інших держав. Можливо, 
подальший пошук в біогра-
фіях сотень нобелістів від-
криє і ще якийсь україн-
ський слід, але на сьогодні 
ось хто з лауреатів є уро-
дженцями нашої землі. 

Першим треба назва-
ти видатного вченого, меди-
ка Іллю Мечнікова, який на-
родився у 1845 році в селі 
Іванівка Куп’янського пові-
ту Харківщини. Нобелівську 
премію з фізіології та меди-
цини за 1908 рік йому прису-
джено за видатні досліджен-
ня в імунології. Останній пе-
ріод свого життя Мечников 
працював у Парижі, де й по-
мер на 71-у році. 

Ще одним лауреатом в 
цій же галузі став уродже-
нець міста Прилуки на Чер-
нігівщині, відомий мікробі-
олог Зельман Абрахам Вак-
сман (1888—1973). Премії 
удостоєний у 1952 році за 
відкриття стрептоміцину, 
який стали успішно засто-
совувати у лікуванні тубер-
кульозу, цієї біди ХІХ та й ХХ 
століття. Нагороджений як 
громадянин США, куди ви-
їхав ще в 1911 році. 

У місті Золочів на Львів-
щині народився (1937 р.) 
Роальд Гофман (Сафран), 
найбільший американ-
ський фахівець у галузі ор-
ганічної та квантової хімії. 
Лауреат премії з хімії за 
1981 рік. 

Саймон Кузнець 
(1901—1985), уродженець 
Харкова, став лауреатом 
премії 1971 року з економі-
ки як громадянин США.  Ге-
оргій Шарпак (1924 р.) ро-
дом з Дубровиці на Рівнен-
щині, лауреат премії з фізи-
ки за 1992 рік. Громадянин 
Франції, куди виїхав з роди-
ною в 1932 році. 

Є невеличкий україн-
ський слід і в літературній 
нобеліані, щоправда, лау-
реат не є представником 
української літератури. 
Один з класиків єврейської 
літератури Шмуель Йосеф 
Агнон (1888—1970) родом 
з міста Бучач на Тернопіль-
щині. В Палестину виїхав з 
групою місцевих євреїв ще 
у 1907 році. Автор багатьох 
романів і повістей, перший 
серед тих, хто писав на ідіш 
та івриті, удостоєний премії 
Нобеля (1966 р.) 

Літературна 
Нобеліана

Так уже склалося, що 
найбільшого розголосу на-
буває присудження Нобе-
лівської премії саме з лі-
тератури (в якійсь мірі ще 
премії миру). Все таки пись-
менники — люди більш пу-
блічні, аніж вчені. За 110 
років премією з літератури 
відзначені 103 письменни-
ки (під час світових воєн  в 
окремі роки премія  не при-
суджувалася). 

Але багато  нагоро-
джень викликали щонай-
менше сумніви. Хто ж ви-
суває на премію і хто на-
городжує? Право вису-
вання  має багато хто: 
лауреати попередніх років, 
члени шведської Академії, 
подібних інших академій та 
інститутів, університетські 

професори літератури та 
філології, глави літератур-
них організацій (таких, як 
Спілка письменників). Зна-
чно вужче  коло суддів, тих, 
хто  визначає переможців. 
Це Шведська академія, за-
снована королем Густавом 
ІІІ ще у 1776 році. У її скла-
ді всього 18 академіків — 
письменники, вчені, істори-
ки. Академіки обирають зі 
свого складу Нобелівський 
комітет, у якому всього 
4—5 осіб, які й працюють  

безпосередньо над відбо-
ром лауреатів з доволі ве-
ликого списку щорічних но-
мінантів. 

Таке доволі келійне на-
городження спричинило до 
того, що визначення лауре-
атів викликає досить нео-
днозначну реакцію.. Акаде-
мікам закидають, що вони  
визначають лауреатів за 
важко зрозумілими крите-
ріями. Імена багатьох лау-
реатів  дійсно мало що го-
ворять читацькому загалу. 

Якщо ж говорити про 
всю історію нагороджень, 
то, звичайно, Нобелівської 
премії удостоювалися й дій-
сно видатні майстри слова: 
Рабіндранат Тагор (1913), 
Ромен Роллан (1915), Кнут 
Гамсун (1920), Анатоль 
Франс (1921), Джордж 
Бернар Шоу (1925), Томас 
Манн (1929), Джон Ґолсу-
орсі (1932), Вільям Фол-
кнер (1949), Ернест Хемін-
гуей (1954), Альбер Камю 
(1957), Пабло Неруда 
(1971), Генріх Бьоль (1972), 
Габріель Гарсіа Маркес 
(1982), Маріо Варгас Льо-
са (2010). 

Водночас марно шукати 
в списку нобелістів таких 
видатних письменників, 
як Лев Толстой (а він про-
жив ще 9 років після вста-
новлення премії), як Чехов, 
Джек Лондон, Теодор Драй-
зер, Марк Твен, Стефан 
Цвейг, Франц Кафка, Хор-
хе Луїс Борхес, Алехо Кар-
пентьєр, Чимало видатних 
письменників свого часу 
номінувалися на премію та 
так її й не отримали. 

Перш ніж перейти до 
української літературної 
нобеліани, гляньмо на на-

ших сусідів. Польща має чо-
тирьох лауреатів Нобелів-
ської премії з літератури. 
Це Генрік Сенкевич (1905), 
Владислав Реймонт (1924), 
Чеслав Мілош (1980),  Ви-
слава Шимборська (1996). 

П’ять лауреатів має Ро-
сія. Але майже всі ці наго-
родження мали якийсь по-
літичний підтекст, три лау-
реати не були громадянами 
Росії (чи СРСР), один відмо-
вився отримувати премію. 
Першим в цьому списку 

видатний російський пись-
менник Іван Бунін (1870—
1953). Класик світового 
масштабу, в російській лі-
тературі його ім’я стоїть 
поруч з Толстим і Достоєв-
ським. Але Бунін, життєвий 
шлях якого, до речі, тісно 
пов’язаний з Україною, був 
непримиримим ворогом 
радянської влади. У 1920 
році емігрував до Франції, 
де й помер та похований. 
До кінця життя залишався  
опонентом комуністично-
го режиму, характеристику 
якому дав, зокрема, в книзі 
спогадів про громадянську 
війну “Окаянные дни”, за-
бороненій в СРСР. Відзна-
чений Нобелівською премі-
єю 1933 року. 

У 1958 році премії був 
удостоєний Борис Пастер-
нак, видатний російський 
поет. Втім, за роман “Док-
тор Живаго”, теж протягом 
десятиліть заборонений в 
СРСР і надрукований тут 
лише у 1988 році, в часи 
перебудови. В принципі, це 
не так художній, як політич-
ний твір — про трагедію ін-
телігенції в жахіттях рево-
люції і громадянської війни. 
Комуністичний режим СРСР, 
попри декларовану деста-
лінізацію, хрущовську “від-
лигу”, настільки брутально 
“наїхав” на письменника за 
цей роман, що він був зму-
шений відмовитися від Но-
белівської премії, хоч офі-
ційно так і вважається її ла-
уреатом. 

Нарешті у 1965 році 
премію отримав куди вже 
більш лояльний до влади 
Михайло Шолохов, до речі, 
українець по матері.  Отри-

мав цілком заслужено, за 
роман “Тихий Дон”. Ця епо-
пея, вважаю, є вершиною 
російської радянської літе-
ратури. І попри заграван-
ня влади з письменником, 
комуністичного трактуван-
ня роману, насправді це до-
сить реальне полотно тої 
величезної трагедії, тих по-
трясінь, у які вкинула сус-
пільство більшовицька ре-
волюція. 

Премія 1970 року Олек-
сандрові Солженіцину, при 
всьому визнанні його гі-
гантської літературної, до-
слідницької праці, його 
ролі в розвінчанні тоталі-
тарного режиму, звичай-
но ж, носить явно політич-
ний характер. Схожим було 
й відзначення у 1987 році 
ще одного дисидента, пе-
тербурзького поета, а на 
той час уже політемігран-
та, мешканця США Йосипа 
Бродського. 

Українські 
спроби

Реальним претенден-
том на Нобелівську премію 
був Іван Франко. Його кан-
дидатуру висунув у листо-
паді 1915 року (на премію 
наступного року) доктор фі-
лософії, професор з Відня 
Йозеф Застирець. На жаль 
комітет отримав подан-
ня, коли коло претендентів 
було визначене, до того ж, 
у 1916 році Франко помер. 
Але є й ще одна обставина. 
На Франка, як і на Володи-
мира Винниченка, якого 
теж пропонували в канди-
дати, з деяких українських 
кіл Нобелівському коміте-
тові, замість слів підтрим-
ки, надійшли слова засто-
роги: мовляв, творчість цих 
письменників “шкідлива, 
аморальна і антирелігійна”. 
Що ж, і це наша історія. 

Чи не найпотужнішим 
було висування на премію 
Нобеля видатного україн-
ського письменника Іва-
на Багряного. Його канди-
датуру запропонували лі-
тературні кола української 
еміграції США у 1963 році. 
На премію було висунуто 
роман “Тигролови”. На той 
момент роман  уже вийшов 
у перекладі в Канаді, США, 
Німеччині, Голландії, що за-
вжди важливо при номіна-
ції на премію. Цікаво, що 
в поданні на нагороду ак-
центувалося не лише на 
суспільно-політичній скла-
довій роману, а й на мо-
ральній: “Твір Івана Багря-
ного є твором лицарскости, 
хоробрости та високої мо-
ральности людини. Черво-
ною ниткою в історії твору 
показана історія зворушли-
вого кохання, що в літера-
турі нашого 20-го століття 
зустрічається тільки в бла-
гословенних випадках.” На 
підтримку подання україн-
ська діаспора Чикаго мобі-
лізувала численні організа-
ції та відомих діячів світо-
вого українства, зокрема 
Українську Вільну Акаде-
мію Наук у США, Австра-
лійський відділ Наукового 
Товариства ім.Т.Шевченка, 
Об’єднання українських 
письменників “Слово”. У 
зверненнях до Нобелів-
ського комітету говорило-
ся й про інші визначні тво-
ри Багряного, зокрема. ро-
ман “Сад Гестиманський”. 

Але знову втрутилася не-
вблаганна доля. 25 серпня 
1963 року, тобто в розпал 
визначення номінантів на 
премію, Іван Багряний по-
мер у шпиталі в Німеччині. 

У 1980 році на пре-
мію було висунуто ще од-
ного відомого українсько-
го письменника-емігранта 
Уласа Самчука, за його три-
логію “Волинь”. Його канди-
датуру запропонував емі-
грантський журнал “Совре-
менник” з Торонто. Нагоро-
дження не відбулося. 

На Нобелівську премію 
висували й двох класиків 
української радянської лі-
тератури — у 1966 році 
Павла Тичину і у 1970-у Ми-
колу Бажана. Обидві кан-
дидатури пропонував Оме-
лян Пріцак, відомий у сві-
ті український філолог, дій-
сний член Американської 
та ряду інших академій. Ви-
сокий рівень творчості цих 
претендентів, звичайно, не 
викликає жодного сумніву,  
так само, як і дуже непро-
сті взаємини обох письмен-
ників з радянською вла-
дою. Бажан, який взагалі у 
певний період щодень че-
кав арешту й суду, надіслав 
листа Шведській академії з 
офіційною відмовою від но-
мінування. Тичина цього не 
зробив, але дуже ймовірно, 
що, подібно до Пастернака, 
відмовився б від премії в 
разі її присудження. 

У 1985 році Нобелів-
ський лауреат Генріх Бьоль 
висунув на премію канди-
датуру Василя Стуса, на 
той момент політв’язня ко-
муністичного режиму. Знов 
таки на заваді номінуван-
ню й можливому нагоро-
дженню геніального поета 
стала смерть — Стус так і 
помер в ув’язненні у верес-
ні того ж року. 

І нарешті у 1989 році 
діаспора почала підготов-
ку до висунення на премію 
Олеся Гончара за роман 
“Собор”. Він і був у числі 
претендентів на 1991 рік. 
Вже настали часи перебу-
дови, і можливо, автор кра-
мольного й практично за-
бороненого в СРСР роману 
був би відзначений премі-
єю і отримав її. Але комітет 
присудив премію того року 
маловідомій письменниці 
з ПАР. Очевидно, та мала 
більшу підтримку в літера-
турному світі, ніж наш кла-
сик. 

Ось на цій тезі й дово-
диться завершувати подо-
рож нобеліаною. Річ у тім, 
що при всій часом досить 
значній дискусійності цьо-
го нагородження лауреа-
тами таки стають достойні 
письменники. Але при од-
ній умові: належній “роз-
крутці” того чи іншого пись-
менника, підтримці його у 
світових літературних ко-
лах, а найперше — підтрим-
ці з боку власної держави, 
своєї літературної громад-
ськості. Це все стосується 
України, при  сумній ситу-
ації з пропагандою наших 
творчих здобутків у світі. 
Нас там майже не знають! 
А зусилля держави, гро-
мадськості, наших творчих 
спілок задля того, щоб зна-
ли, мізерні.

Петро АНТОНЕНКО

Нобелівські Нобелівські 
лабіринти лабіринти 
УкраїниУкраїни
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Що читаємо? Істо-
р ик о -д о к у м е н т а льн а 
книга кінорежисера та 
кінознавця Олександра 
Безручка «Олександр 
Довженко: розсекре-
чені документи спец-
служб» (Київ, «Сучасний 
письменник», 2008). 

Що цікавого? Сек-
соти радянських спец-
служб усе життя супро-
воджували майстра, 
повідомляючи нагору 
навіть такі інтимні по-
дробиці — «уві сні він 
часто розмовляє україн-
ською». 

В 1934-му оперупов-
новажена ОГПУ Тернов-
ська складає чергову до-
відку на Довженка, де 
серед іншого подибуємо 
— «був вчителем у Жито-
мирі, висловлював себе 
прихильником націона-
лістичного, українофіль-
ського руху». 

Подібного роду до-
кументи збирали проти 
режисера аж до почат-
ку Великої Вітчизняної. 
В лютому 1941-го київ-
ське НКВД робить запит 
в архівне управління: 
«Довженко якобы состо-
ял одним из адъютантов 
гетмана Скоропадско-
го... был адъютантом 3 
отдельной бригады си-
чевой дивизии, началь-
ником которой был ата-
ман Волох... с провер-
кой просим не задер-
живать». 

Збереглися доку-
менти засідань ВЧК 
м. Житомира в 19-му 
році, на одному з яких 
робітник-залізничник 
Буковець свідчив: «...
боягузлива бандитська 
групка націоналістів-
петлюрівців під натис-
ком червоних без огляд-
ки втікала з повітово-
го містечка Сосниці кол. 
Чернігівської губернії. 
...утікав і О.П. Довжен-
ко, обвішаний грана-
тами й гвинтівкою. Цей 
Довженко активно бо-
ровся проти радян-
ської влади, що я добре 
пам'ятаю, тому що осо-
бисто брав участь у ви-
гнанні петлюрівців з 
м. Сосниці». 

ЧК визнало Довжен-
ка «врагом Рабоче-
Крестьянского Пра-
вительства... Но вви-
ду запроса Губпарткома 
Коммунистов-Бороть-
бистов приговор до 
выяснения существа во-
проса в исполнение не 
приводить». 

Від смерті молоду лю-
дину, яка потрапила на 
радянську територію з 
підробленими вчитель-
ськими документами, 
врятувало диво. Як було 
сказано в іншому доку-

менті, було  вирішено за-
ключити його до концен-
траційного табору «до 
окончания Гражданской 
войны». 

З доносу якогось Кан-
диби: в батьківській хаті 
в Сосниці багато років 
зберігалася фотогра-
фія видатного земляка в 
«гайдамацькій формі — 
кожусі, смушевій шап-
ці з китицею, шаблею на 
боці». Потім це фото було 
передано в київський му-
зей Довженка, звідки й 
зникло. 

У «совсекретному» 
донесенні інший інфор-
матор пише, що як тіль-
ки повернути розмову 
з творчих планів «в пло-
щину сучасного укра-
їнського народу», на-
стрій Довженка різко 
псується: «виявляється, 
наш народ г...», «нашо-
му українському наро-
ду, виявляється, зовсім 
байдуже, український 
він чи не український», 
«поляків теж не менш 
русифікували, германі-
зували, а вони залиши-
лися поляками, а наш 
народ охоче сам іде на-
зустріч втраті своєї на-
ціональності». 

Найгірше для об'єкта 
стеження, що і молодь 
втрачаємо, адже «вона 
досить надивилася, коли 
батьків садили як укра-
їнських націоналістів». 

В листі тодішньому 
партійному керівникові 
республіки Станіславу 
Косіору пише: «Посадив 
на фабриці сад — 480 
фруктових дерев і з жа-
хом думаю, що я наро-
бив, адже може вияви-
тися, що це й не сад зо-
всім, а біологізм, панте-
їзм, кулацька витівка на 
практиці». 

Присутній на закрито-

му перегляді довженків-
ської кінострічки «Іван» 
о п е р у п о в н о в а ж е н и й 
ОГПУ Шиваров у рапор-
ті визнав: «Текст филь-
ма на украинском языке, 
поэтому он мне был не-
доступен в своей осно-
вной части... Вот поче-
му с уверенностью дать 
окончательную оценку я 
не могу». 

Але при тому дюжину 
«политически невыдер-
жанных» фрагментів з 
фільму вилучили. 

Пізніше в автобіогра-
фії Олександр Петрович 
писав: «навіть студен-
ти, які відбували прак-
тику в моїй групі («Іван»), 
вважалися в інститу-
ті довженкістами, тобто 
контрреволюціонерами 
в кіно». 

Все це відбувається 
на тлі Голодомору. Агент 
«Холмський» доносить у 
ГПУ УРСР про панікер-
ські слова Довженка: 
«Село гине. Вимирає. Го-
лодують. Нічого їсти. Під 
Києвом в одному із сел 
повстання. В Узбекиста-
ні справжня війна. Під-
нялися узбеки, озброє-
ні англійською зброєю... 
Комісари в Москві жи-
рують... Пир во время 
чумы». 

1933-го Довженко з 

дружиною по суті втікає 
з України до Москви. Він 
боявся, що посадять за 
старі й нові гріхи. Оскіль-
ки вважалося, що Йосиф 
Сталін його друг, бути 
біля вождя, прцюючи на 

«Мосфільмі», здавалося 
безпечнішим. 

Тим не менше, у день 
похорону Миколи Хви-
льового Довженко при-
буває до Харкова: «підій-
шов прямо до труни, ні на 
кого не дивлячись, взяв 
голову обома руками, на-
гнувся, поцілував закле-
єну рану, повернувся й 
вийшов». 

Керівник радянсько-
го Кінокомітету Борис 
Шумяцький під великим 
секретом  повідомив 
дружині майстра актрисі 
Юлії Солнцевій, що ніби 
«санкціоновано ордер на 
арешт Довженка». І зро-
блено це на вимогу ке-
рівника українського ра-
дянського уряду Миколи 
Скрипника та Володими-
ра Затонського, які, по-
дивившись «Івана», вирі-
шили, що фільм ворожий 
народу. 

Солнцева в спогадах 
написала, що Сталін осо-
бисто телефонував нар-
кому НКВД Всеволоду 
Балицькому,  і той зни-
щив вже виписаний ор-
дер. 

З Довженкової «Ав-
тобіографії»: «Я найглиб-
шим чином переконаний, 
що товариш Сталін вря-
тував мені життя. Якби 
я не звернувся до ньо-
го вчасно, я, безумовно, 

загинув би як художник 
і громадянин. Мене би 
вже не було. Це я зро-
зумів навіть не зразу, 
але цього я вже ніко-
ли не забуду, й кожний 
спогад мій про цю ве-

лику благородну люди-
ну наповнює мене по-
чуттям глибокої синів-
ської вдячності і поваги 
до нього». 

Довженко прожив у 
Москві три роки і повер-
тається на київську сту-
дію, яка через роки но-
ситиме його ім'я, щоб 
зняти «за порадою ве-
ликого вчителя» один зі 
своїх найкращих фільмів 
«Щорс». 

На час зйомок при-
падає пік кампанії по 
боротьбі зі «скаженими 
троцькістськимих со-
баками».  Органи «за-
чистили» й знімальну 
групу стрічки. Довжен-
ко був одним із тих, хто 
не добирав слів, цьку-
ючи заарештованих 
«троцькістів», донедав-
на своїх добрих прия-
телів і колег — дирек-
тора студії Нечесу, ре-
жисера Гавронського, 
молодих лаборантів.  
Палко викривав підсту-
пи ворогів: «Троцькізм 
— це вбивство наших 
вождів, це, в остаточ-
ному підсумку, смерть 
для наших дітей... [Гіт-
лерові] потрібна Укра-
їна, вистелена радян-
ськими трупами, для 
того, щоб звільнити [її] 
німцям. Це потрібно й 
Троцькому». 

У той самий час ано-
німні стукачі вимагали 
викинути «геть Довжен-
ка й довженят з нашо-
го радянського мисте-
цтва!». Було підшито до 
персональної справи 
і донесення про те, що 
нібито в кабінеті режи-
сера погруддю товари-
ша Сталіна «відірвана 
голова». 

Після «Щорса» він хо-
тів і далі знімати україн-
ське за духом кіно («Та-
рас Бульба», «Богдан 
Хмельницький», «Борис-
лав сміється» тощо) і не 
«заїжджими гастроле-
рами з Москви», а укра-
їнськими сценариста-
ми, режисерами та ак-
торами. 

Одного разу, буду-
чи сильно п'яним, До-
вженко вигукнув у роз-
пачі: «почему в Грузии 
кино делают грузины, 
в России — русские, а 
на Украине и грузины, 
и русские, и евреи, но 
только не украинцы». 

Далі агент повідо-

мляє: «заплакав, он за-
явил, что не понима-
ет, где же советская 
власть, а где враги... 
что это за нация  —
украинцы: изменник на 
изменнике... что это за 
партия, в которой столь-
ко изменников... что это 
за власть, в которой все 
враги... мы, оставшиеся 
украинские культурные 
работники, — христоси-
ки на Голгофе». 

У спецповідомлен-
ні від 1936 року йдеть-
ся про довгі дружні роз-
мови Довженка з пись-
менниками Миколою 
Бажаном і Юрієм Янов-
ським. Останні дуже бо-
ляче реагували на аре-
шти інтелігенції, казали, 
що йде «скажена руси-
фікація». 

Але, як повідомляє 
сексот, «вплив Довжен-
ка був винятково пози-
тивний». Він переконував 
друзів, що «немає диму 
без вогню», арешти ма-
ють під собою підстави, 
лаяв націоналістів тощо. 
На противагу «заговорю-
вав про яскраві позитив-
ні факти радянської дій-
сності, із захопленням 
говорячи про індустріа-
лізацію та переродження 
країни... Про Сталіна за-
вжди говорив особливо 
гаряче». 

1938-го Довженко 
двічі був на волосині 
від смерті. Одного разу 
машина, якою він ко-
ристувався, втратила 
керування. Виявилося, 
що вісь була підпиляна 
і розлетілася на друз-
ки при повороті керма. 
Режисер впав у депре-
сію... 

Трохи згодом, під 
час зйомок «Тараса 
Бульби», сапер на пріз-
вище Плюйко, який го-
тував набої для дея-
ких сцен, залишив у 
пістолеті, з якого мали 
стріляти в артиста До-
вженка, бойовий па-
трон, який, на щастя, 
заклинило... Цікаво, що 
в розсекречених через 
майже шістдесят років 
документах «органів» 
про останній інцидент 
згадки немає. Чим би 
це пояснити?...

До речі, популярна в 
публіцистиці розповідь 
про дружин офіцерів-
»визволителів», які в 
1939-му понадягали 
на прогулянки по Льво-
ву нічні сорочки, вва-
жаючи їх за вишукані 
сукні з мереживами, 
належить Юлії Солнце-
вій, дружині Довжен-
ка: «ми пройшли, опус-
тивши голови, підійти й 
сказати їм  ми не змо-
гли. Публіка гогота-
ла...». 

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична Правда».
www.pravda.com.ua

«ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО:
РОЗСЕКРЕЧЕНІ ДОКУМЕНТИ СПЕЦСЛУЖБ»

Багато років уславлений митець жив «під ковпаком» кому-
ністичних спецслужб. Він був лояльним радянським громадя-
нином, але тільки особистому щоденнику та дружині він дові-
ряв своє справжнє ставлення до режиму, антиукраїнського в 
своїй суті.

               Світ літератури і мистецтва
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Вал розкритих ре-
зонансних злочи-

нів був шоком 
для вічно недоторканих. 
Але покарання тих, хто ро-
зікрав країну, хто вбивав 
журналістів і політиків, хто 
фальсифікував вибори – 
було компетенцією при-
ватизованої «регіонала-
ми» Генпрокуратури. «Свій» 
Потебенько, потім Піскун, 
потім Медведько, зараз 
Пшонка своїх не здали. А 
непокаране зло регенерує 
себе. І тепер – мстить за 
свій страх.

2. Це відплата за ви-
бори 2010 року, за те, що 
я, як і в 2006-му році, за-
йняв принципову позицію 
на недопущення фальсифі-
кацій. Всі спостерігачі – і в 
Україні, і за кордоном –ви-
знають, що при мені вибори 
були виборами. МВС чітко 
забезпечило чесні і прозорі 
умови їх проведення.

- Ми викреслили понад 
мільйон «мертвих душ»

- Ми не допустили дру-
кування додаткових бюле-
тенів

- Ми заборонили підвіз 
оплаченого електорату у 
день виборів

Це коштувало Партії ре-
гіонів дуже дорого. Згадай-
те, що Янукович перед дру-
гим туром виборів гаранту-
вав перемогти із розривом 
у 10-15%. А вийшло – в 3%! 
Якби Ющенко не примусив 
Грузію відкликати одну ти-
сячу спостерігачів, що при-
були на наше запрошення 
в Донбас, не було б і того! 
Безумовно, з точки зору 
фальсифікаторів, тих, хто 
звик малювати в Донба-
сі будь-які результати, така 
поведінка – недопустима в 
майбутньому. І тюрма –від-
плата мені за ті події.

3. Моє ув’язнення,як 
і ув’язнення Тимошенко,  
– це і публічне покаран-
ня Майдану, направлене 
на залякування мільйонів 
вільних українців, які змо-
гли зробити ривок до свобо-
ди і демократії у 2004 році. 
І страх його повторення – 
причина показової розпра-
ви над Юлею і наді мною.

4. Ще одна загроза ре-
жиму злодіїв і брехунів – 
командність демократів. 
На недопущення цього задія-
ні зараз усі сили, усі гроші, усі 
спецслужби Партії регіонів.

Я був один із небага-
тьох політиків, які послідов-
но підтримували Юлію Тимо-
шенко із 2007-го року. Я дав 
слово їй і виборцям, що ми 
–союзники, і витримав це 
слово у владі, і в опозиції. 
Мені пояснювали, що саме 
це – шлях в тюрму.

«Але хіба можна залиша-
тися вільним, якщо в тюрму 
садять всю країну?», - відпо-
відав я у 2009-му і в 2010-
му році. Я не вмію бути опо-
зиціонером в дозволену 
міру і в дозволений час. І 
я хотів довести, що вмін-
ня об’єднатися в час загро-
зи для держави (як це і було 
в останній президентській 
кампанії) – притаманне і 
українцям. А звичка здава-
ти гетьмана після поразки 
на розправу переможцям – 
відійшла в минуле.

(Дуже хотілося б, щоб 
під цим кутом оцінювали 
тих політичних трутнів, які 
тоді пересиділи в кущах, а 
нині вмощуються в списках 

об’єднаної опозиції).
Отже, покарання за ко-

мандність двох лідерів по-
літичних сил, які виграли 
останній парламентські ви-
бори у 2007-му році і разом 
діяли до арешту в 2010-му 
році,  – причина, яка видає 
смертельну точку правля-
чого режиму «арестократів» 
Януковича. Щоб довести це, 
я мусив опинитися в тюрмі.

Зараз досить часто ви-
користовують фразу, що я і 
Юля – самі винні. Мовляв, 
могли би змінити країну, у 
тому числі і судову систему. 
Те,що я винен в помилках, 
я визнавав неодноразово. 
Але смію нагадати про те, 
що я був міністром внутріш-
ніх справ, а не міністром юс-
тиції.

Коли шановані мною 
громадські діячі кажуть, що 
ніщо так не відображає про-
вал Тимошенко та Луценка, 
як те, що вони зараз сидять 
за рішеннями несправедли-
вих судів, то варто згадати і 
те, що ніщо так не відобра-
жає кордони можливостей 
Прем’єр-міністра Юлії Тим-
ошенко та Міністра внутріш-
ніх справ Юрія Луценка, як 
перевага в одного депутата 
у складі Верховної Ради і то 
лише на перший місяць її ді-
яльності.

Хіба ми, а не Ющенко в 
союзі з Януковичем, сфор-
мували Вищу раду юсти-
ції, де політиків Партії регі-
онів та прокурорів більше, 
ніж суддів, і яка перетвори-
ла телефонне право Адміні-
страції Президента та Генп-
рокуратури України в за-
кон для українських судів? 
Хіба ми, а не Ющенко свої-
ми указами призначав суд-
дів, нагороджував, напри-
клад, легендарного суддю 
Зварича званням «заслу-
жений юрист»? Правда – з 
чесним формулюванням «за 
особистий вагомий внесок». 
Хіба ми, а не Ющенко в со-
юзі з Януковичем, перетво-
рили Верховний суд в ніщо, 
а Конституційний суд в «чего 
изволите?».

Повна відсутність у Пре-
зидента Ющенка плану ре-
форм і маніакальна бороть-
ба із Тимошенко, яка заби-
рала всю його енергію і час, 
- головна причина нереалі-
зованого шансу країни піс-

ля Помаранчевої революції.
Я десятки разів нама-

гався з’єднати їх – Ющенка 
і Тимошенко – заради ро-
боти.  Невже, питав, немає 
можливості працювати, на-
віть, відпрацьовувати пе-
ред Майданом – разом?! З 
іншого боку, не спали регіо-
нали — місяцями блокували 
парламент, Уряд.

Юля у 2008-2009 роках 
мала два варіанти в розпал 
кризи – піти, здати країну 
мародерам, або йти на до-
мовленості. Було рішення 
команди,і моє в тому чис-
лі, —  здавати країну на 
розграбунок гріх. Пораз-
ка 2010 року – результат 
того, що домовленостей з 
політичними шулерами Пар-
тії регіонів стало забагато. 
Виборці втрачали почуття 
того, що Юля – боєць,який 
безкомпромісно впираєть-
ся за країну і народ. Замість 
єдиного в своєму роді бій-
ця Юлі народ бачив у чинов-
ницькому інтер’єрі замордо-
ваного політика Тимошенко.

Так почалася президент-
ська кампанія. Тих, хто попе-
реджав про смертельну не-
безпеку тоталітарного реван-
шу,  заглушила спецопера-
ція «протии всіх» у виконанні 
і щирих невизнаних вождів, і 
проплачених політмілкочле-
нів, для яких демократ де-
мократу – друг, товариш і 
корм.

У результаті наша уні-
кальна нація, яка у 2004-му 
році опинилася перед вибо-
ром із двох зол, примудрила-
ся по черзі обрати обидва!

* * *
Чи жалкую я за тим, що 

пішов у МВС? Ні, не жалкую, 
хоча усвідомлюю, що на чолі 
окремої суперреволюційної 
партії я б міг досягти багато 
більших особистих вершин.

Але я ставив іншу мету. У 
2005-му і в 2007-му роках я 
вірив, що в командній робо-
ті можна змінити цю страш-
ну, але вкрай потрібну дер-
жавну службу. Але вже че-
рез 2-3 місяці я зрозумів, 
що ні про яку командну ро-
боту не йдеться.

Це в Грузії Президент 
особисто щотижня зустрі-
чається з командою одно-
думців і з Уряду, і з парла-
менту. Там реформи спільно 
плануються,оформлюються 

законодавчо і реалізують-
ся для людей. Я діяв без під-
тримки Президента і без 
шансу на зміну законів у 
Верховній Раді. У цій ситуа-
ції не можна було ні скоро-
тити, ні реформувати МВС. 

Я не торгував званнями 
і посадами в МВС, не при-
хватизовував державні і ві-
домчі дачі, не організовував 
свого бізнесу і не грабував 
чужого. Я жив у тому ж бу-
динку, що й до МВС, мої діти 
ходили в українську шко-
лу та інститут. Це давало 
мені свободу дій. Я звільнив 
90%старого керівного скла-
ду МВС, зав’язаного на ко-
рупційні схеми у Києві та на 
місцях.

Усі чотири роки я знімав 
з посади будь-кого, хто чи-

нив не по закону. Я був від-
критий для преси, створив 
у МВС систему моніторингу  
правозахисниками прав за-
триманих.

У службовому плані  
вважаю досягненням, що з 
2005 року в Україні нещад-
но виявлялися організова-
ні злочинні угрупування, які 
безкарно діяли під прикрит-
тям влади.

Сотні резонансних 
справ були не продані, як 
раніше, не замовчані, як те-
пер, а публічно передані в 
Генпрокуратуру. Якби так 
само спрацював той Гене-
ральний могильник , ми б 
жили в іншій країні.

Ознакою норми ста-
ли вільні демонстрації, 
пікети,протести. Ніхто ніко-
го не розганяв, не переслі-
дував, не блокував на авто-
шляхах.

Вибори стали вільними 
від міліцейського тиску на 
ЗМІ, спонсорів політичних 
партій та активістів.

Хто міг зробити без під-
тримки прокуратури та су-
дів, без фінансування і но-
вих законів більше – киньте 
в мене камінь.

А кого цікавить, що ро-
бити з МВС, скажу: висо-
ка заробітна плата, безко-
штовне житло за 10 років 
бездоганної вислуги, то-
тальна комп’ютеризація і 
контроль кадрів через про-
вокацію хабара.

Чи були у мене помилки? 
Безумовно. Але найбільшою 
моєю помилкою була група 
«Народної самооборони» у 
парламенті. Я не продавав 
жодного місця у списках до 
Верховної Ради і розрахову-
вав на порядність тих, кого 
роками знав по роботі в 
опозиції та міліції. 

Моральний удар від про-
дажності «самооборонних» 
тушок був найважчим у мо-
єму житті. Я довго думав, як 
не допустити цього сорому 
наступного разу. І прийшов 
до висновку, що депутата-
ми від опозиції мають бути 
не багаті (бо їх зламає мі-
ліція і податкова), не бідні 
(бо їх куплять за ціною туш-
ки). Єдиний вихід – люди, 
для яких ім’я дорожче будь-
яких грошей, а статус в сво-
єму середовищі унеможлив-
лює зраду. (Такими я можу 

назвати своїх колег - Олесь 
Доній, Володимир Ар’єв, 
Юрій Гримчак, Геннадій 
Москаль, Юрій Стець, Тарас 
Стецьків).

Такі люди не часто тра-
пляються. З ними важко 
працювати. Але на них мож-
на опертися і розраховува-
ти в найскладніший момент. 
Тому якби у мене була мож-
ливість зараз повернутися 
в практичну політику, я по-
чав би з пошуку саме таких 
самодостатніх людей, для 
яких у політиці головне –
співчуття людям, відновлен-
ня гідності, свободи і спра-
ведливості у нашому сус-
пільстві. 

* * *
Те, що у час випробуван-

ня після поразки у нас за-

бракло таких людей у фрак-
ції БЮТ та НУ-НС, не пови-
нно призводити до апатії і 
зневіри. «Не бійтеся поми-
лятися, бійтеся повторюва-
ти помилки», - вчив Теодор 
Рузвельт. Цей заклик сто-
сується не тільки політиків, 
які зараз формують списки 
кандидатів від опозиції. Він 
стосується і виборців. Голо-
суючи, включайте пам'ять.

Схід і захід України кви-
ти – і тих, й інших зрадили 
вожді. Ціною цього Україна 
є як ніколи об’єднаною і по-
збавленою ілюзій. Очевид-
но, фактом стало те, що дер-
жавна влада вкрадена 
у людей. Не можна докри-
чатися до глухих! Не можна 
показати сліпим! Не можна 
пояснити байдужим. Знову, 
як сотні років до нас, держа-
ва і Україна – дві великі різ-
ниці. Це – головна причина 
нетерпимості і тимчасовості 
влади Януковича і Ко.

Стиль життя еліти, де-
монстрація безкарності її 
за будь-які злочини – від 
мегакрадіжок до убивств 
– щоденний виклик усьому 
українському народу.

Киньте погляд на будь-
яку гілку цієї еліти. У Верхо-
вній Раді залишилася жме-
ня людей і безліч плазунів, 
де вмерла людяність і сво-
бода. Пігмеї духу на Еверес-
ті, по факту вони – лише тор-
жище політичних повій по 
виклику.

Через дорогу – із Ка-
бінету міністрів тхне 
архівом,інколи розритою 
могилою. Тільки таргани 
в голові Азарова можуть 
аплодувати стоячи цій кун-
сткамері УРСР. Вони атрофу-
вали всі свої обов’язки і зло-
вжили всіма своїми права-
ми. Видатки нації покладені 
на плечі простих платників 
податків, основні прибутки 
нації покладені в приват-
ні кишені цього Закритого 
акціонерного товариства. 
Фактично, відбулася крис-
талізація, монополізація ко-
рупції в урядових руках. 

Агресивна економічна і 
соціальна імпотенція Кабі-
нету міністрів пояснюється 
дуже просто. Проблема цієї 
влади мільярдерів Партії 
регіонів не в тому, що вони 
не здатні побачити рішен-
ня для країни, а в тому, що 

вони не можуть боротися з 
головною проблемою Укра-
їни – олігархією, породжен-
ням якої вони і є.

Інколи здається, що мі-
ністри і губернатори самі 
соромляться свого казно-
крадства, але ці кровосісі 
циклопічного розміру шлун-
ків тримаються за відведені 
для пограбування вотчини 
без жодного сорому. 

За два роки після пре-
зидентських виборів вияви-
лося, що легше стати Пре-
зидентом, ніж ним бути. За-
мість капітана державного 
корабля ми отримали само-
закоханого Плюшкіна, який 
збирає в своєму «межигір-
ському Версалі» мільярди 
грошей, тисячі гектарів мис-
ливських угідь і колекцію 
посаджених опонентів.

Влада Януковича вже 
давно не донецька. Вона 
межигірська, з усіма озна-
ками мафіозного сімейного 
клану, ціллю якого є повна 
і необмежена влада, кон-
вертована в гроші, і гро-
ші, конвертовані у владу. 
Цей спазм історії вітчизня-
ного тоталітаризму показує 
нам результат байдужості 
на виборах і ціну зґвалтова-
ної Конституції.

На щастя, цей реванш 
схеми тоталітарного концта-
бору на чолі із мудрим» вож-
дем – тимчасовий. Диктату-
ра в Україні без дешевої на-
фти для підкупу населення в 
обмін на вкрадену свободу, 
як це заведено в усіх дикта-
торів, - неможлива.

Ця клептократична вла-
да обмежених людей із ні-
чим не обмеженими апети-
тами та можливостями вби-
ває сама себе, подавившись 
власною брехнею, крадіжка-
ми і репресіями. Ніяка опо-
зиція, ніхто, крім них самих, 
не довів кількість українців, 
що виступають проти Януко-
вича, до 88%. І ця опозиція 
88% власного народу – га-
рантія тимчасовості влади 
злодіїв і брехунів.

Цю країну можна обі-
красти, але неможливо 
купити. Цей народ можна 
обдурити, але неможливо 
примусити забути перемож-
ний Майдан. Грюкіт його до-
нецьких, львівських, одесь-
ких, сумських, вінницьких і 
полтавських барабанів ско-
ро досягне злагодженого ре-
зонансу по всій країні. Тоді 
власник «межигірського Вер-
салю» зрозуміє, що немає та-
ких грошей, за які можна ви-
купити своє минуле і уникну-
ти свого майбутнього.

Учора було християн-
ське свято Стрітення. Але 
ще й політичного стрітення. 
Найважчі, найтемніші часи 
– позаду. Повноцінний день 
вже близько.

* * *
Пам'ять про перемо-

ги дає нам віру. Пораз-
ки виховують нашу хоро-
брість. Самовпевнене без-
силля сліпого крота вла-
ди дає нам шанс змінити 
Україну. Йдеться, підкрес-
лю, не лише про зміну вла-
ди, не лише про асеніза-
цію української політики, а 
головно про зміну країни і 
суспільства. Тому завдання 
№1 – розробка плану но-
вої України з новими робо-
чими місцями і новими наці-
ональними перевагами, що 
ґрунтуються на головно-
му нашому багатстві 
– інтелекті нації.

Юрій ЛУЦЕНКО: 
останнє слово в суді
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Юрій ЛУЦЕНКО: 
останнє слово в суді

Сьогодні цілу краї-
ну засмоктує чор-

на діра абори-
генної безнадій-

ної відсталості під чавкання 
бидлоеліти і безсловесний 
стогін населення. Країна 
потребує посиленої ін’єкції 
оптимізму, віри та устрем-
лінь. Це – головне завдан-
ня опозиції.  Нам треба не 
просто змінити президента, 
а і змінити країну.  Люди по-
требують альтернативного 
оптимістичного Плану євро-
ремонту.

Чому ми говоримо про 
Європу. Бо це – великий ци-
вілізаційний план.

Над оптимістами часто 
сміються, вони часто і гір-
ко розплачуються за свою 
віру. Але ще жоден песи-
міст не досягнув перемоги. 
Я вірю, що якщо кожен буде 
змінювати себе і оточуючих 
– ми заробимо своє май-
бутнє.

Влада Януковича ясно 
продемонструвала, що інак-
ше будемо жити в смороді 
тоталітарного сортиру, а при 
подальшому мовчанні –по-
вернемося в забуте, але не-
далеке минуле. Нас зану-
рять в лайно безвиході по 
саму маківку.

Тому для кожної нор-
мальної людини гаслом має 
стати фраза Ганді: «Якщо 
хочеш, щоб світ змінився, 
стань цією зміною». У вузь-
кому сенсі це вимагає від 
кожного, хто хоче зміни-
ти Україну, стати частиною 
виборчого процесу у 2012 
році. Не варто покладатися 
на політиків.

Хочеш зробити добре – 
зроби сам. Так вчив мене 
мій дід Іван. Хочеш не допус-
тити фальсифікацій, зупи-
нити протягування регіона-
лів та їх «продажних тушок» 
- стань частиною контролю 
виборчого процесу. Керуй-
ся правилом Теодора Руз-
вельта: «Роби, що можеш, з 
тим, що маєш, там, де ти є!».

Спис, яким можна вбити 
межигірського Дракона – 
максимальна явка і тоталь-
ний контроль громадських 
спостерігачів.

Я розумію, як важко ре-
алізувати цей план в умо-
вах масового жебрацтва 
пограбованих і матеріаль-
но, і духовно людей. Але ін-
шого шляху немає. Бо полі-
тика так званих реформ ни-
щить життя всіх, у тому числі 
і тих, хто не цікавиться полі-
тикою.

Аксіомою і основою для 
об’єднання українців є те, 
що реформи повинні покра-
щувати життя бідних, а не 
тих, хто і так живе прекрас-
но! Натомість, за один рік 
правління Януковича мі-
льярдерів в Україні стало 
втричі більше, їх статки 
досягли 60 мільярдів до-
ларів, що значно більше 
всіх видатків країни (а це 
300 мільярдів гривень).

Основна проблема 
українського народу і голо-
вний метод збагачення олі-
гархів Партії регіонів - не-
легальний вивіз капіталів в 
офшорні зони для уникнен-
ня оподаткування в Укра-
їні. Обсяг цього насосу з 
кишень держави в кишені 
друзів Януковича досяг 10 
млрд.доларів на рік. І це на 
фоні середньої заробітної 
плати в Україні в 280 дола-
рів (Білорусь - 600, Литва - 
900, Польща - 1300 доларів 

США). І це при тому, що міні-
мальна зарплата менша річ-
ного доходу глави Нацбанку 
в 150 тис.разів! І це на фоні 
мінімальної пенсії в Україні, 
яка менше максимальної в 
60 разів! При цьому казка 
Януковича про мінімальну 
пенсію в 1320 гривень ще 
у 2010 році та і залишилася 
казкою.

Зате видатки на утри-
мання влади в 2011 році 
зросли на 25%. Звідси - нові 
вертольоти, літаки, палаци 
Януковича. Дивлячись на 
всю цю розкіш, народ зро-

зумів, що головне тіло кра-
їни настільки зацілували у 
всі місця, що гігієнічні реф-
лекси спрацьовують тільки 
на золотих унітазах.

Не забуто і про спонсо-
рів. Заборгованість олігар-
хів у 24 млрд. списано пома-
хом руки Чечетова. Зрозумі-
ло, що прийшлось перестати 
платити доплати чорнобиль-
цям, афганцям, матерям-
одинакам. Так може діяти 
лише уряд із ампутова-
ною совістю.

 Пограбування країни 
набрало при нинішній вла-
ді стабільного характеру. 
Злиття влади ПР з організо-
ваним криміналом під при-
криттям приватизованих 
силовиків - факт. Відновле-
на система «смотрящих», по-
вернулися злодії в законі. 
Фактично, ця влада може 
покласти край корупції тіль-
ки суїцидом.

Після двох років функці-
онування такої системи ми 
фактично маємо не держа-
ву, а її сурогат. Цього не чути 
із задушених цензурою ЗМІ. 
Про це мовчить псевдоін-
телігенція, готова служити 
будь-якій владі,обмінюючи 
блага на холуйство. Це - гни-
лі водорості без коріння, 
які перетворили Дніпро на 
болото мовчазного гниття 
країни.

Але як не замовчуй, а 
люди знають про вирок сину 
регіонала, друга Януковича 
по мисливству, який отри-
мав за викрадення, кату-
вання і вбивство людини 3 
роки умовно. Це - руйнуван-
ня основ держави як сус-
пільного договору про спів-
життя 46 млн. громадян. Це 
- кінець сенсу спільного іс-
нування.

Я не виключаю, що така 
руйнація української дер-
жави і є надзавданням цієї 
антиукраїнської по суті вла-
ди - награбувати про запас 
правнукам і оголосити не-
вдачу проекту «Україна».

Тому метою опозиції, 
усіх патріотів України має 
стати відновлення сенсу 
України, як спільного проек-
ту людей, як спільного плану 
дій,як спільної мети про на-
ціональну і соціальну спра-
ведливість.

Не претендуючи на істи-
ну, я бачу основні напрямки 
цього проекту.

1.Декомунізація і на-
ціональне відродження

Події 1991 та 2005 ро-

ків показали, що автома-
тично змінити комуністичну 
традицію на демократичну 
модель не вдалося. Ступінь 
отруєння і еліт, і суспільства 
виявився значно більшим, 
ніж можна було уявити.

Не думаю, що голов-
ною проблемою була не-
проведена люстрація кому-
ністичних функціонерів та 
спецслужбістів. Як показав 
досвід, формально дале-
кі від них левченки, звари-
чі та черновецькі знищують 
українську державу послі-
довніше за старих чекістів 

та сталіністів.
Масова ностальгія за 

авторитарним порядком, 
готовність обміняти свобо-
ду на ковбасу, небажання 
відкинути облудні імперські 
міфи свідчать, що проблема 
національного відроджен-
ня виявилася значно глиб-
шою, ніж подолання опору 
«колишніх».

Хай як важко, але треба 
визнати, що тією чи іншою 
мірою ми всі винні в гріху то-
талітарної прокомуністичної 
практики, яка фізично й ду-
ховно нищила Україну. Гріх 
мовчазної згоди, як і гріх 
особистої участі,стосується, 
за поодинокими героїчними 
винятками, мільйонів укра-
їнців.

Недостатньо проклина-
ти Сталіна і його послідов-
ників у Кремлі. Нерозумно 
всі проблеми перекладати 
на деформовану свідомість 
частини українського сус-
пільства, що виросло в умо-
вах вкраденої національної 
свободи та нищення осо-
бистості. Перш ніж поверну-
ти собі Україну, ми повинні 
повернути собі себе самих 
як нормальних, сучасних єв-
ропейців з почуттям гідності 
та відповідності за свій дім.

На мою думку, треба 
ухвалити загальнонаціо-
нальний Акт історичного по-
каяння і порозуміння, яким 
покласти край гріху кому-
нізму, і законодавчо за-
боронити будь-яку пропа-
ганду та практику тоталі-
тарного  минулого. Досить 
жити на вулиці ім. вбив-
ці, вчитися в інституті ім. 
терориста,зустрічатися на 
площі ім. маніяка.

Ще більше значення має 
відродження національної 
культури, як виробництво 
сенсів життя в Україні. Не-
залежно від мови, релігії, 
інших регіональних особли-
востей, культура та етнічна 
ідентичність українського 
народу має стати стрижнем 
країни.

Я - противник етнічного 
націоналізму. В наш ХХІ вік 
це - глупство. Але я вірю, що 
тільки мистецький і культур-
ний націоналізм може ста-
ти надійним фундаментом, 
на якому можна відбудувати 
Україну для всіх людей різ-
них мов, релігій та культур. 
Інакше в центрі Європи буде 
лише купа каміння при доро-
зі (як казав Ортега-і-Гасет) 
замість привітного і само-
бутнього українського дому.

2. Побудова грома-
дянського суспільства

На цих виборах відбу-
деться проба сил: хто кого. 
З одного боку все більш ор-
ганізоване громадянство, 
навчене брехнею і Ющен-
ка, і Януковича. Чи зможе 
воно відчути в собі госпо-
даря країни? Чи стане воно 
наймачем політиків? З ін-
шого  боку - політичні інвалі-
ди Партії регіонів з12% під-
тримки на милицях фальси-
фікацій та підкупу, підперті 
дубинками спецназу.

План лохотрона вла-

ди абсолютно ясний. За ра-
хунок виторгованої ціною 
державної незалежності 
знижки за газ електорату 
одноразово кидається по-
дачка. На сантиметр підні-
маються пенсії і бюджет-
ні виплати. Лунає при-
спів кабмінівських кляч: 
не міняйте нас на пере-
праві! Результати виборів 
фальсифікуються, але пода-
ється як народне волевияв-
лення за результатами успі-
ху реформ. Свято демократії 
завершується.Завіса. Гасне 
світло. Мафія відновлює по-
лювання.

 Це буде важка битва. 
«Розбещує не влада, а страх 
втратити владу», - казав 
Стейнбек. «Все в нашій вла-
ді, бо при владі всі наші», - 
кажуть регіонали.

Без об'єднання зусиль 
не тільки всіх опозиційних 
партій, але - паралельно - 
об'єднання громадських ор-
ганізацій та груп перемога 
неможлива. Пам’ятаймо, що 
яйце межигірського Кощія 
– явка виборців Донбасу.

При всьому небагатстві 
опозиції я закликаю її до 
фінансової підтримки коор-
динаційного центру громад-
ських активістів.

Важливим фактором пе-
ремоги буде підтримка не-
обхідності громадської са-
моорганізації та опору в 
всма  моральними автори-
тетами українського сус-
пільства. Кожне слово ста-
не надміру вагомим.

Я не виключаю, що вла-
да спробує змінити правила 
виборів, знову просуне оді-
озне право контрольованих 
нею виборчкомів знімати 
кандидатів у депутати з пе-
регонів.

Впевнений, що вже за-
раз треба заявити, що опо-
зиція не буде брати участь 
в таких недемократичних 
ігрищах. Тоді все вирішить 
Майдан. Досить вже того, 
що Партія регіонів на рік за-
тягнула повноваження Вер-
ховної Зради. 

І ще одне. Ми будемо бо-
ротися за кожен голос на 
цих виборах. Але при будь-
яких розкладах у майбут-
ній Верховній Раді треба 
пам’ятати: що б влада не на-
малювала у 2012-му, але у 
2015-му цей режим кримі-
нальної олігархії – прире-
чений. У другому турі вибо-
рів виграє кандидат від опо-
зиції і стане Президентом. 

Оточення Януковича має 
лише один вибір: це буде з 
Майданом чи без.

3. Деолігархізація 
України, відновлення 
економічної і політичної 
конкуренції. Це — ключо-
ва ланка алгоритму змін в 
житті більшості українців. Є 
два варіанти: або купка мі-
льярдерів на тлі жебрацтва 
мільйонів, або демократія. 
Іншого не дано.

Тож треба віднови-
ти Конституцію збалан-
сованої парламентсько-
президентської республіки, 

яку зґвалтував Янукович. 
Це відновить втрачений 
сенс парламенту як органу, 
що формує політично відпо-
відальний і підзвітний Уряд.

Нагальним є ліквідація 
офшоризації української 
економіки, прозорі реє-
стри власності, щотижне-
ві інтернет-звіти видатків 
державного і регіонального 
бюджетів. Треба радикаль-
но скоротити повноважен-
ня бюрократії через дерегу-
ляцію .

4. Декриміналізація 
країни

Коли в країні не діють 
закони — країною прав-
лять злодії в законі. Спо-
діватися на декоратив-
ні зміни Кримінального 
кодексу та Кримінально-
процесуального кодексу не 
варто. Їх ніхто не виконував 
у старому варіанті, не діяти-
муть вони й після змін.

Очищення судової вла-
ди - необхідна умова для 
будь-яких справжніх ре-
форм. Рейдерство, безкар-
ність мажорів та чинуш, по-
датковий рекет і вбивство 
людей у райвідділках - все 
це результат відсутності 
об'єктивного суду та неза-
лежної прокуратури.

Тому пропоную змінити 
склад Вищої ради юстиції, 
вивести звідти представни-
ків Генпрокуратури, Адмі-
ністрації Президента тощо. 
Цей орган мають формува-
ти тільки судді.

Однозначно треба від-
новити знижені нинішньою 
Адміністрацією Президен-
та права Верховного Суду 
України і забрати у Генпро-
куратури функції слідства.

Пропоную також при-
йняти законодавчо зрозумі-
лий механізм прямого очи-
щення судів та правоохо-
ронних органів. Він полягає 
в автоматичній відставці 
судді, прокурора та слідчого 
в разі виграшу підсудного в 
Європейському суді з прав 
людини.

Додатково вважаю за 
необхідне законодавчо 
ввести право провокації 
хабара для посадових осіб 
суддів, прокурорів і міліції. 
Будь-які гроші, крім зарпла-
ти, в руках цих людей — від-
ставка без права пенсії,а з 
певної межі – тюрма.

* * *
Напевно, всі ці мої дум-

ки та плани дещо дивно чути 

в цьому залі, де через де-
кілька днів ми почуємо ви-
рок у справі Луценка. У сьо-
годнішній Україні навряд чи 
хто сумнівається у рішенні 
відправити мене в тюрму

Я вдячний всім свід-
кам, які мали мужність чес-
но свідчити у цьому суді. Я 
вдячний журналістам, які 
8 місяців були об’єктивним 
судом присяжних цього про-
цесу. Я вдячний тисячам 
українців, які писали в лис-
тах та в інтернет-пошті важ-
ливі для мене слова під-
тримки.

Отже, без жодних під-
став, без жодних доказів, 
Генпрокуратура пропонує 
ув’язнити мене на 4,5 роки. 
Ці діячі по виклику озвучи-
ли не термін покарання, що 
вимагає закон, а зрозумі-
ле бажання Януковича ізо-
лювати Луценка до закін-
чення наступної президент-
ської виборчої кампанії. Хто 
б сумнівався!

Адам Міхник в есе «З іс-
торії честі і гнилі» писав, що 
наша роздільність із режи-
мом не стільки партійно-
політична, як ідейно-
культурна. Для влади важ-
ливо вбити авторитет цих 
ідейно-культурних ціннос-
тей, вірність своїй справі». 
Але, не дивлячись на те, що 
сьогодні я повністю в руках 
замовника цієї розправи, 
не дивлячись на те, що пра-
вових механізмів захисту у 
мене (як і у тисяч українців) 
немає,

Я ВСЕ Ж ВІРЮ!
Бо Конфуцій вчив, що 

наш найбільший тріумф не в 
тому, що ми ніколи не падає-
мо, а в тому, що ми підводи-
мося і йдемо далі.

Я вірю, що мій батько Ві-
талій, мій дід Іван, мій пра-
дід Василь не просто пере-
дали мені і моїм двом синам 
прізвище Луценко, але й 
зобов’язали бути вільними 
людьми із почуттям власної 
гідності у будь-яких випро-
буваннях.

Я вірю, що весільні ви-
шиванки моїх батьків, укра-
їнська школа і львівський 
політех виховали мене укра-
їнцем, зобов’язаним відсто-
ювати своє природне право 
на своїй землі.

Я вірю, що лідерська 
участь у політичній бороть-
бі від «України без Кучми» 
до Помаранчевої революції 
вимагає від мене не відсту-
пати в боротьбі за вільну де-
мократичну Україну.

Я вірю, що сотні тисяч 
рук, які я потиснув на вибо-
рах і в звичайні дні, означа-
ють наказ на спільну з Юлією 
Тимошенко боротьбу проти 
влади злодіїв і брехунів, які 
вкрали у нас державу.

Ті, хто замовив показо-
ву розправу наді мною і Юлі-
єю, змусили нас стати при-
кладом і навіть символом 
спротиву бандократії.

Час, проведений у тюр-
мі, був важким випробу-
ванням і для нас, і для на-
ших сімей. Не легше буде і 
в наступні роки. Але навіть 
такою ціною ми приймає-
мо цей виклик. І я не тільки 
вірю, а гарантую – нас не 
зламати. Перемога буде за 
нами.

Слава Україні!
 Українська правда, 

четвер,16 лютого 2012. 
(З незначними 

скороченнями).
www.pravda.com.ua

10



№2   25 лютого 2012 року№2   25 лютого 2012 року 1111  Світ скандалів

У нього дві біографії, такі 
різні, наче йдеться про двох лю-
дей.  Ось біографія   — за вер-
сією самого Слюсарчука.  На-
родився у 1971 році у Вінниці. 
Батьки — професори медици-
ни, мати — педіатр, батько кар-
діохірург. Обоє загинули в авто-
катастрофі, коли Андрій якраз  
закінчував школу, а закінчив  її 
вундеркінд у 9 років.  У 12 років 
за протекцією  академіка Чазо-
ва вступає до Московського ме-
дичного інституту (нині універ-
ситет)  ім. Пирогова.   Далі в цій 

“біографії” навчання в Москов-
ській медичній академії,  Санкт-
Петербурзькому  університеті, 
курс  в якому пройшов за  рік.  
Захист кандидатської, а потім 
докторської дисертацій.  Ще під 
час навчання працює лікарем-
нейрохірургом. Потім поверта-
ється в Україну. Демонструє  не-
ймовірні рекорди можливостей 
людської пам`яті. Зокрема. пе-
ремагає   найсильнішу шахову 
комп’ютерну програму плане-
ти. Вінцем  стало встановлення 
в червні 2009 року “світового 
рекорду” по запам’ятовуванню 
відомого геометричного “чис-
ла Пі”.  Як відомо, це число  за-
круглено складає 3,14, точної 
величини  не існує, після  коми  
йде нескінченний ряд цифр. Так 
от Слюсарчук запам’ятав 30 
мільйонів (!) цифр після коми.

   А ось  справжня   біогра-
фія, встановлена  розслідуван-
нями українських журналістів, 
насамперед з львівської газе-
ти “Експрес”. То ще півбіди,  що 
Слюсарчук  сфальсифікував 

свої рекорди: хіба мало нині 
всіляких сенсацій. Але виплив-
ло і значно трагічніше: резуль-
тати лікарської діяльності Слю-
сарчука: на сьогодні  виявлено 
понад 10  випадків загибелі па-
цієнтів  “доктора”. Ось  коротко 
ця біографія. 

Андрія Слюсарчука його 
мати, на той час 21-річна меш-
канка Житомира, людина без 
освіти, покинула ще в полого-
вому будинку. Хто саме бать-
ко дитини, вона не знала. Піс-
ля дитбудинку Андрій  жив і на-

вчався у Бердичівській  школі-
інтернаті. Наприкінці 80-х 
навчався у профтехучилищах  в 
Козятині на Вінничині, Черво-
нограді  на Львівщині, за фа-
хом  штукатура, потім шевця. 
Професії ці  хлопцю явно не ім-
понували, і  він  зайнявся ме-
дичною практикою. У 1996 році 
Жидачівське райвідділення мі-
ліції (Львівщина) порушило про-
ти нього кримінальну справу за 
підозрою в шахрайстві, яку зго-
дом закрили. Подібну ж справу 
пізніше закрила прокуратура 
Франківського району  Львова. 

Далі починається неймовір-
не. У  2003—2006 роках Слю-
сарчук  уже  працює виклада-
чем  Львівської політехніки. 
Продовжує “медичну практику”. 
З березня 2006 року  —  доцент 
Львівського державного інсти-
туту новітніх технологій і управ-
ління, за кілька місяців переве-
дений на посаду професора. 

Восени  минулого року: Пре-
зидент України Віктор Янукович 
своїм Указом присвоює Андрі-

єві Слюсарчуку Державну пре-
мію України в галузі освіти  за 
2011 рік за цикл робіт з освітніх 
технологій  (у складі колективу).

 А ось фінал, поки що, цієї 
бурхливої біографії.  Зреагу-
вавши нарешті на численні ви-
кривальні матеріали в ЗМІ, в 
листопаді 2011 року міліція за-
арештовує  Слюсарчука. Проти 
нього порушено  кримінальні 
справи: за підробку документів 
та шахрайство.  

Та  це аж ніяк не крапка в цій 
історії. Надто багато запитань. 
Чи будуть названі всі жертви 
Слюсарчука? Чи понесе він на-
лежне покарання? Хто був  його 
покровителями? Як взагалі це 
стало можливим?

Нещодавно в Києві я був на 
“круглому столі”, де ці болючі 
питання обговорювали медики, 
юристи, правоохоронці, журна-
лісти.

Учасники обговорення за-
значили, що порушення двох 
кримінальних справ за порівня-
но нетяжкі діяння — цього явно 
недостатньо.  Ось що сказав 
віце-президент Асоціації юрис-
тів України Олексій Рєвзніков 
:“Незаконна лікарська діяль-
ність.  Доведення до вбивства, 
умисне убивство, убивство з не-
обережності. Незаконне прове-
дення медико-біологічних. пси-
хологічних дослідів над людьми, 
якщо це створює небезпеку для 
них. Незаконне ведення нарко-
тичних, психотропних засобів  
чи інших аналогів  в організм ін-
шої людини.  Чому  не говорять 
про ці статті Кримінального ко-
дексу?” 

Екс-заступник Генерально-
го прокурора України Микола 
Обиход зазначив, що  оскіль-
ки покровителями Слюсарчу-
ка були  посадовці державних 
структур — насамперед, меди-
ки, правоохоронці, справу тре-
ба передати для розслідування 
Генеральній прокуратурі, адже 
держслужбовці — саме її “клі-
єнтура”.

Говорить учасник дискусії,  
президент   Асоціації психіа-
трів України, колишній дисидент 
і політв’язень Семен Глузман: 
“Для лікарів не було секретом, 
що “великий нейрохірург” Слю-
сарчук насправді взагалі не є 
нейрохірургом. …В Україна чи-
мало лікарів, рівень знань яких 

— як у Слюсарчука, але у них є 
медичні дипломи і навіть док-
торські дисертації”. 

Заслужений лікар України, 
доктор медичних наук Ольга 
Богомолець:“Є законодавство, 
якого мають дотримуватися    в 
кожній лікарні. І те, що людина 
без медичної освіти була допу-
щена до операційного столу, — 
пряме порушення, за яке маю 
нести відповідальність керівни-
ки медичного закладу. Очевид-
но, їм були дзвінки згори з таки-
ми вказівками.”

Правда,  керівники деяких 
лікарень знаходили в собі муж-
ність протистояти цим дзвін-
кам. Так що тут справа честі,   
громадянської мужності кож-
ного. 

Питання покровительства 
шахраям і злочинцям одне з 
ключових.  Газета “Експрес” 
присвятила окрему  публіка-
цію цій темі:“Таємні покровите-
лі “Доктора Пі” ( 24.11.2011 р.). 
Список покровителів  почина-
ється з професора Львівської 
політехніки, доктора наук, де-
путата міськради, члена Пар-
тії регіонів, далі йдуть численні 
покровителі на різних щаблях  
освіти й медицини.  

Окрема сторінка — міністр 
освіти і науки  регіонал  Дмитро 
Табачник, про якого так пише 
газета:“27 травня 2011 року 
Табачник особисто підпише 
листа-довідку Татарину Б,, за-
ступнику прокурора Львівської 
області. Міністр  підпишеться 
під тим, що “Слюсарчук навчав-
ся у Російському державному 
університеті з 1985 по 1991 
рік”…17 червня 2010 року він 
поставить свій підпис на атес-
таті Слюсарчука як “професора 
кафедри нейрохірургії”. Вже не 
як міністр. а як голова Атеста-
ційної комісії. А це вже — пря-
ма відповідальність.” 

Міністр і міністерство  пояс-
нюють  легітимізацію в Украї-
ні   титулів і посад Слюсарчука 
документами, виданими в Росії. 
Хоч це легко спростували жур-
налісти, привізши з Москви офі-
ційний документ — довідку того 
ж Московського медичного уні-
верситету, що “студент Слюсар-
чук”  тут  взагалі не вчився, не 
те що отримав диплом лікаря. 
Невже нашому міністерству, 
правоохоронцям важко було 

витребувати такий документ?  
В числі високих покровите-

лів — і посадовці попередньої 
влади. Газета пише: “Поліщук 
Микола. Екс-міністр охорони 
здоров̀ я. Взяв на роботу на ка-
федру нейрохірургії. Сьогодні 
каже, що зробив це  під тиском 
“дуже високопоставленої люди-
ни”. Просте запитання: хто ж це 
може тиснути на міністра Уряду 
держави? Втім,Слюсарчук отри-
мав при попередній владі ще й 
посаду “радник першого віце-
прем`єр-міністра”. Так що не 
єдиними регіоналами кишить  
ця скандальна історія. 

Серед покровителів і  Ана-
толій Кашпіровський.  Саме він   
всіляко лобіював перед Прези-
дентом Ющенком  у 2009 році 
створення Інституту мозку, де 
директором мав бути Слюсар-
чук.

Як таке може коїтися? Ось 
ключове  питання, без відповіді 
на яке неможливе недопущен-
ня подібного. Точний діагноз 
суспільству поставила на круг-
лому столі Ольга Богомолець:“ 
Те,що чинив Слюсарчук, то є ве-
личезний і зухвалий   експери-
мент над нашим суспільством, 
мета якого —  продемонстру-
вати, що ще можна витворяти в 
цьому суспільстві? Виявляєть-
ся, багато що. А в підгрунті цьо-
го лежить страх, який присут-
ній  в генах, у крові людей і сус-
пільства, страх, закладений ще 
у 1917 році, у 1937. Страх мати 
і відстояти свою позицію, коли 
тобі лунає дзвінок “згори”. 

Додаймо  ще одне підґрун-
тя цього експерименту: за-
гальне здоров̀ я нації, в тому 
числі психічне. Довірливими 
пацієнтами Слюсарчука ста-
вали люди, які зневірилися в 
можливостях нашої медици-
ни або були задурені широко 
тиражованими нині в медіа  
“чудесами цілителів”. Подібне 
і щодо непомірного у нас  по-
тягу до всього містичного, сен-
саційного, чим  пояснюють-
ся розрекламовані “рекорди” 
Слюсарчука.    Для владомож-
ців  взагалі найкраще, коли 
громадяни думають якнай-
менше, а вірять у пропонова-
не якнайбільше. В тому числі й 
“геніїв Пі”.

Петро АНТОНЕНКО.

“Доктор  Пі”: “Доктор  Пі”: 
гіркий тест гіркий тест 
для суспільствадля суспільства

Наше бурхливе сьогодення колись ще буде до-
сліджене істориками. Можливо, знайдуться в ньо-
му й приклади афер не меншого масштабу. Але як 
би не було, викриття “Доктора Пі”, цебто Андрія 
Слюсарчука зі Львова,  так званого “професора”, 
”доктора медичних наук”, “видатного нейрохірур-
га” ,  “генія можливостей людського мозку”,  ви-
хлюпнуло назовні  весь той  бруд, яким, на жаль, 
переповнене наше  суспільство.
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Ваше здоров’яНесподівані 
думки 
Афоризми

Трістан Бернар 
(1866—1947), фран-

цузький письменник
Добра воля інколи 

означає повну відсутність 
волі.

Амброз Бірс
(1842—1914), аме-

риканський письмен-
ник

Радитися —шукати 
схвалення вже прийнятій 
лінії поведінки.

Божевільний — це лю-
дина, що страждає винят-
ково сильною інтелекту-
альною незалежністю.. 

Эшлі Брильянт
(р. 1933), американ-

ський карикатурист і 
гуморист

Ти не самотній у своїй 
самотності. 

Веслав Брудзинь-
ський

(р. 1920), польський 
сатирик

Коли пишеш під диктов-
ку, власну індивідуальність 
можна виявити лише у по-
милках.     

Вольтер
(1694—1778), фран-

цузький письменник, 
філософ-просвітитель

Для більшості людей 
виправитися — значить,  
поміняти свої вади.

Було й таке…
 Вільям Фолкнер, 

видатний американський 
письменник, якось сказав, 
що  не менше, ніж Нобелів-
ська премія, його заціка-
вила  фраза одного читача: 
«Містер Фолкнер, мені так 
сподобався Ваш роман, що 
я ледве, було,не купив його».
 Коли Марк Твен був 

редактором сільськогоспо-
дарської газети, якийсь  ко-
лега в̀ їдливо  запитав його, 
чи може він відрізнити свиню 
від журналіста? Твен уважно 
зміряв співбесідника погля-
дом і відповів: «Навряд чи»,
 До редакції одної з 

газет надійшов лист від обу-
реного шотландця: «Якщо 
ви  не припините друкува-
ти анекдоти про те, що шот-
ландці скупі, я перестану 
позичати вашу газету у су-
сіда». 

Куточок 
гумору

Патлатий хлопець захо-
дить у перукарню і зверта-
ється до майстра : 

— Пострижіть  мене 
так, як минулого разу. 

— Вибачте, я не знаю, 
як саме, бо працюю тут 
всього три роки. 

* * *
— Чому Ви запізнилися 

на роботу ? 
— Проспав, пане ди-

ректоре . 
— Так Ви ще й вдома 

спите ? 
* * *

— Скільки недоліків ви-
явив ти у своїй новій квар-
тирі ? 

— Поки що лише один: 
ніяк не можу відкрити вхід-
ні двері. 

Сергій Горбенко фотографує  зимовий Ніжин
Сергій Горбенко мешкає в старовинному, красивому  селі Вересоч  Куликівського  

району. Педагог, чимало  вчителював. Також  багато років працював журналістом у ра-
йонній газеті «Поліська правда». Ось якого листа він написав, прочитавши перший но-
мер нашої  газети «СВІТ». Це не тільки відгук про газету, а й готовність до співпраці. Дру-
куємо листа і один зі знімків Сергія Горбенка. І чекаємо нових фото від наших читачів, 
звичайно, в електронному вигляді.

“Мої найкращі вітання! Газета мені дуже сподобалася, таке люди, поза сумнівом, 
із задоволенням читатимуть. Тож бажаю успіхів і довголіття  Вашому часописові! Вирі-
шив відгукнутися на висловлену всім небайдужим пропозицію співробітничати. Щодо 
друкованого слова, то чогось оригінального поки не маю. Є деякі літературні спроби. 
Якщо Вас подібне цікавить, то надішлю. Ну, а оскільки сніжний лютий поки не добіг кінця, 
то покажу кілька своїх свіжих фоторобіт – пробігся нещодавно своїм рідним Ніжином. 
Можливо, чимось Вас зацікавлю.

З повагою,  Сергій Горбенко.”

Йога у 91 рік
Мешканка міста Санкт-

Петербург в штаті Флоріда, 
США,  91-річна Бернис Бейтс 
внесена в Книгу рекордів Гін-
неса як «найстаріший учи-
тель йоги у світі». Проте жін-
ка стверджує, що де-небудь 
в Індії, цілком імовірно, живе 
100-річний йог, який також міг 
би претендувати на цей ре-
корд, просто про нього ніхто 
не знає. Проти такого розви-
тку подій вона зовсім не запе-
речує.

Таємницю свого успіху 
Бернис приписує своїм « діточ-
кам» - людям у віці за шістде-
сят, які раз на тиждень відвід-
ують її зайняття

 Допоможе сіль
 Протріть сіллю ніж, 

яким різали рибу або цибу-
лю, і зникне запах.

 Якщо посипати сіл-
лю лимон, кислоти стане 
менше.

Якщо молоко приго-
ріло, додайте в нього трохи 
солі і остудіть. Смак моло-
ка має покращитися.

 Якщо молоко «вті-
кло», посипте сіллю наліт з 
молока на плиті, тоді запах 
гарі зникне.

 Додайте дрібку солі 
в молоко, це допоможе  
вберегти його від скисан-
ня.

Щоб не псувалася 
квашена капуста

При неправильному за-
квашуванні чи зберіган-
ні квашена капуста може 
зіпсуватися. Найчастіше 
вона розм'якшується, коли 
висока температура бро-
діння. До того ж у капусти 

з'являються непритаман-
ні їй присмак і запах (гір-
кота, затухлість), відбува-
ється її ослизнення і гнит-
тя. У верхньому шарі, який 
межує з повітрям, особли-
во, якщо він хоча б нетри-
валий час залишається без 
росолу, квашена капуста 
починає темніти і у неї змі-
нюється смак. Тому побурі-
лий шар капусти знімають.

    Окрім того, потрібно 
пам'ятати: як тільки капус-
та виявиться без розсолу, 
відразу ж починає руйну-
ватися вітамін С, що добре 
зберігається в ній при ква-
шенні, тому виймайте ка-
пусту з розсолу  безпосе-
редньо перед подачею на 
стіл.

    Якщо капустяний ро-
сіл зверху притрусити по-
рошком із сухої гірчиці, на 
його поверхні не утворить-
ся пліснява.

     З квашеною капус-
тою повинні бути обережні 
ті, у кого підвищена кислот-
ність і взагалі проблеми зі 
шлунком.

Яйця варити 
треба вміти

    Яйце круте варять 
8-10 хв, некруте - 4-5 або 
2,5-3 хв. Тривалість варін-
ня засікають з моменту за-
кипання води.

    Щоб яйце не тріс-
нуло при варінні, воду со-
лять або на дно посуду, 
в якому варять,  кладуть 
малу тарілку.

 Після того, як яйця 
зварилися, окріп необхідно 
злити, а в каструльку з яй-
цями налити холодну воду. 
Такий перепад температури 
сприяє кращому зняття шкір-
ки під час чищення яєць.

10  дуже шкідливих 
і 10 дуже корисних продуктів

Дієтологи радять відмовитися від продуктів, які міс-
тять велику кількість штучних харчових добавок, цукру, 
солі, жирів, а також продуктів, що приготовані з викорис-
танням технологій копчення, грилю або фритюру. Багато з 
них  сприяють розвиткові захворювань.

1. Рафінований цукор.  В ньому  немає ні вітамінів, ні 
мінеральних речовин,  в той же час він містить багато ка-
лорій. 

2. Сіль. Здоровій дорослій людині потрібно всього 5 г 
солі в день. Ми ж, як правило, з'їдаємо значно більше. 

3. Ковбаса.   У ковбасах, сардельках, сосисках багато 
жирів і солі.  Копченина містить  велику кількість канцеро-
генних речовин.

4. Маргарин. Це зовсім не аналог вершкового масла,  а 
справжній сурогат: з консервантами і барвниками. 

5. Майонез. Містить велику кількість жирів і всілякі 
смакові замінники і барвники.

6. Бульйонні кубики, локшина і супи швидкого приго-
тування. Ця «швидка їжа» складається з суцільної хімії— 
підсилювачі смаку і аромату, регулятори кислотності, барв-
ники. 

7. Фаст-фуд (гамбургери, чізбургери, картопля фрі, 
чіпси і т. п.) Такі продукти містять велику кількість жирів, у 
тому числі синтетичних, солі, штучні добавки.

8. Консерви. Звичка постійно замінювати свіжі нату-
ральні продукти консервованими нічого хорошого не обі-
цяє. Адже такі продукти  містять багато шкідливих речовин: 
консерванти, підсилювачі смаку, ароматизатори, барвни-
ки, велику кількість солі і цукру. 

9. Газовані напої. До складу коли, пепси,  лимонаду  вхо-
дить велика кількість цукру, консервантів, підкислювачів, 
підсолоджувачів, ароматизаторів, барвників.

10. Алкоголь.  Робить підвищене навантаження на  
нирки, печінку (, серцево-судинну систему, шлунково-
кишковий тракт , що призводить  до численних хвороб .

Продукти, які варто вживати як можна частіше
Звичайно, список таких продуктів можна продовжити, 

включивши в нього багато видів злаків, овочів, фруктів і 
ягід.

1. Риба. Містить багато корисних для організму  речо-
вин  — від 13 до 23% білків, а також жири,  мінеральні ре-
човини.

2. Хліб з житнього борошна, борошна грубого поме-
лу. Саме такий хліб складав основу раціону наших предків. 
Містить не лише вітаміни і мінеральні речовини, але і ве-
лику кількість клітковини, яка знижує рівень холестерину в 
крові й артеріальний тиск,  виводить з організму шлаки і 
токсини.

3. Яблука. З 15 вітамінів, необхідних людині, в яблуках 
були виявлені 12— це вітаміни групи В, З, Е, Р, каротин, фо-
лієва кислота й інші. Багато в них і мінеральних речовин, 
зокрема, калію, фосфору, натрію, магнію, йоду, заліза, а та-
кож пектину і харчових волокон. 

4. Морква. У моркві багато вітамінів: А, В1, В2, В3, В6, 
З, Е, До, Р, РР, мінеральних речовин.  Її рекомендують їсти 
при захворюваннях серця, печінки, жовчного міхура, ни-
рок, інших захворюваннях.. А ще морква запобігає розви-
тку онкологічних захворювань, дуже корисна для зору.

5. Гарбуз.  Ідеальний  для дієтичного харчування. Не 
має рівних серед овочів за змістом заліза, тому показа-
ний  при лікуванні анемії. Завдяки великій кількості віта-
мінів  зміцнює волосся, нігті, захищає шкіру від старіння і 
перешкоджає появі зайвих кілограмів. А ще в гарбузі бага-
то пектинових речовин і природних антиоксидантів, які ви-
водять з організму токсини, знижують рівень холестерину і 
зміцнюють імунітет.

6. Чорна смородина. Ця диво-ягода перевершила усі 
інші за вмістом корисних речовин. У ній багато вітаміну С і 
вітаміну Р , мінеральних речовин . Чорна смородина і є пре-
красним засобом для лікування і профілактики захворю-
вань. 

7. Шипшина. Шипшину не даремно вважають засобом 
від сорока хвороб. Вона займає перше місце серед плодо-
вих і ягідних рослин за вмістом вітаміну С. Багато й  інших 
вітамінів,  мінеральних речовин. 

8. Сухофрукти. Курага, урюк, сухі абрикоси, чорнослив, 
родзинки, інжир, фініки, сушені яблука і груші можуть слу-
жити прекрасною заміною цукру і всіляких солодощів.  Міс-
тять вітаміни, мінеральні речовини, рекомендується  вклю-
чати в меню при захворюваннях серцево-судинної систе-
ми, легенів, бронхіальній астмі, анемії, застуді. 

9. Зелений чай. Містить безліч вітамінів  і мінеральних 
речовин , набагато корисніший за чорний. Покращує ро-
боту серця, нирок, печінки, підшлункової залози, нормалі-
зує тиск, зменшує ризик розвитку серцевих захворювань і 
раку і уповільнює процеси старіння організму.

10. Мед. Надзвичайно корисний: він підвищує стійкість 
організму до багатьох інфекцій і має бактерицидні власти-
вості.  Цей чудовий природний продукт містить безліч віта-
мінів, ферментів, органічних кислот і протеїнів, безліч мікро-
елементів.
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У світі цікавого Картини котів, собак і коней 
Кілька років тому, в притулок для тварин в Ка-

ліфорнії потрапив сліпий кіт по кличці Містер Маго-
ві. Співробітники притулку навчили кота малювати. 
Оскільки він любить ходити колами, вони підкладають 
йому під лапи фарби, а потім випускають на полотно. 
Котові це заняття подобається. Вартість однієї карти-
ни Містера Магові складає 30 доларів. Зібрані гроші 
йдуть на пошуки хазяїв для інших мешканців притулку.

Це не єдина тварина, яка уміє малювати. Пес по 
кличці Сем з штату Меріленд, що в Америці, малює 
абстрактні картини. Їх продають по $ 1700. Заможні 
американці замовляють у господарів пса полотна для 
своїх домашніх улюбленців. За словами його хазяйки, 
Сем - звичайний собака бладхаунд. Але його карти-
ни дуже популярні у художників-абстракціоністів. Він 
малює на полотні лінії, тримаючи пензлі  в пащі. Йому 
подобається користуватися різними кольорами, в де-
кілька шарів. 

Минулого року у Венеції пройшла  виставка картин 
мустанга Чои. Їх продавали по $ 3 тисячі. Кінь малює 
на полотнах, які встановлюють там, де він  пасеться.

Корисні поради


