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Гарячі теми
Вам обіцяють? 

Значить, скоро вибори 
Підвищення пенсій і зарплат.  Повернення 

вкладів Ощадбанку. Інші обіцянки влади. Се-
крет такої «щедрості» зрозумілий: восени — ви-
бори парламенту. Якою є насправді одна з цих 
обіцянок — підвищення пенсій? 

Стор. 5 

Анатолій Гриценко — 
про вибори-2012

Прийти на вибори. Не допустити фальсифі-
кацій. Голосувати осмислено, оцінюючи політи-
ків за зробленим, а не за обіцянками. Перемо-
га опозиції на виборах цілком реальна — гово-
рить один з її лідерів Анатолій Гриценко.

Стор. 6

Автомобіль ветерану — 
в 140 років

Не чим іншим, як знущанням над нечис-
ленними вже ветеранами Великої Вітчизня-
ної війни можна назвати так зване «забез-
печення» їх автотранспортом. Фронтовикам, 
яким йде дев’ятий десяток, за таких черг до-
ведеться чекати ще кілька десятиліть.  

Стор. 3  
Люстрація: що ж нам робити 

з нашим комуно-радянським минулим?
Проведена в багатьох країнах колишнього 

соціалістичного табору люстрація, тобто вве-
дення заборони активним діячам комуністич-
них режимів обіймати державні посади в де-
мократичних незалежних державах, — ця ідея 
поки що чомусь не підходить для України.  

Стор. 7

Гроші на Жовтневий переворот 
Звичайно, більшовики Росії у 1917 році 

демагогічними гаслами про мир, землю, вла-
ду трудящих зуміли затягти маси простих лю-
дей під свої прапори. Але далеко не зайвими 
виявилися для перевороту, названого Жов-
тневою революцією, кошти, надані більшо-
викам із-за кордону. 

Стор. 10
Горбачов: часи перемін

Перебудова першої половини 1980-их — це 
грандіозний процес, спроба якось трансформу-
вати комуно-радянський режим СРСР. Але вре-
шті це призвело до краху Радянського Союзу. 

Про людину, яка стояла в центрі цих пере-
мін, про епоху, бурхливу і цікаву, — в історич-
ному нарисі.

  Стор. 11-14
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2012-ий: дати історії,
 яких не можна обійти

Публікації нашої газети не старіють
Запитуйте попередні номери газети 

в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Верховна Рада вкотре 
таємно від суспільства і на-
віть від більшості самих де-
путатів ухвалила свій ко-
шторис. Це — постатейний 
розпис майже мільярда гри-
вень, які народні обранці 
виділили на своє утримання 
та сервіс протягом року.

Розгляд цього питання 
тривав менше 30 секунд, 
а сам кошторис не був ні 
оприлюднений на сайті 
парламенті, ні розданий 
на руки депутатам. Тим не 
менше рішення було ухва-
лено одним голосуванням 
за основу і в цілому — ру-
ками Партії регіонів, блоку 
Литвина, комуністів і «ту-
шок» Рибакова — «за» на-

тиснули 261 депутат.
Справді, при затвер-

дженні кошторису зафік-
сували цифри, виділені на 
Верховну Раду при ухва-
ленні Державного бюдже-

ту-2012 у грудні минулого 
року. Але кошторис здій-
снив розпис запланова-
них грошей. І, власне, де-
путати проголосували за 
це без жодного уявлення, 

що і куди спрямовується.
«Українська правда» 

від своїх джерел у парла-
менті отримала проголосо-
ваний кошторис. Слід ви-
знати: вони частково об-
межили власні пільги. Але, 
по-перше, це рішення стосу-
ється лише 2012 року, який 
є передвиборчим — тобто 
коли утриманці народу хо-
чуть бути ближче до нього.

Спікер Володимир Лит-
вин не захотів брати на 
себе відповідальності за 
ліквідацію депутатських 
переваг, а тільки обмеж-
ив їх дію, зафіксувавши це 
в Законі «Про Держав-
ний бюджет на 2012 
рік».

У номері № 3 нашої газети в публі-
кації «Корупцію ми вже подолали…Не 
вірите?» розповідалося про дивну си-
туацію, яка виникла довкола впрова-
дження в дію Закону України «Про за-
сади запобігання та протидії корупції». 
Нагадаємо коротко, що новий закон 
зобов’язує депутатів і загалом усіх по-
садовців держави, від рядового чинов-
ника до Президента, задекларувати не 
лише доходи, свої і рідних, а й витрати 
на придбання нерухомості, транспорт-
них засобів, інших предметів, щоправ-
да, на суму понад 150 тисяч гривень. 
На меншу можна не декларувати — 
очевидно, саме 150 тисяч законодавці 
встановили для себе й іншого чиновни-
цтва як межу бідності. 

Але почався рік виборів, і посадов-
цям дуже вже не хотілося показувати 
свої розкоші. Скасовувати новий закон 
чи його положення про декларування 
якось не личило. Адже здійняли стіль-
ки пропагандистського галасу довкола 
«боротьби з корупцією». Вихід знайшли 
простий і перевірений — подання до 
Конституційного Суду України. Він, зви-
чайно, не може ухвалювати чи змінюва-

ти закони, це прерогатива парламенту. 
Але може визнати якийсь закон чи його 
положення невідповідними Конституції, 
відтак вони втрачають чинність. Клопо-
тання про це й подали 53 депутати фрак-
ції Партії регіонів до КС.

Мотивація буда доволі цікава. Депу-
тати написали, що, оскільки положення 
про декларування набуло чинності лише 
1 січня цього року, то це, мовляв, по-
збавляє необхідності декларувати дру-
ге півріччя 2011 року (сам закон набув 
чинності торік 1 липня). Це не більше ніж 
лукавство, адже декларування завжди 
йде на початку наступного року, коли 
протягом кварталу треба прозвітувати 
за попередній рік (чи вже бодай за друге 
півріччя, якщо закон було ухвалено по-
серед року). 

Друге положення, яке просили ска-
сувати, забороняло посадовцям входи-
ти до органу управління чи наглядової 
ради підприємства або організації, що 
має на меті одержання прибутку. А до 
органів управління належать не лише 
дирекції, наглядові ради та інші керів-
ні структури бізнесу, а й загальні збори 
акціонерів. Учасниками ж таких зборів є 

всі власники акцій, в тому числі й наші 
численні олігархи, які заявляють, що їхні 
величезні прибутки — це, мовляв, диві-
денди від акцій підприємств, компаній, 
концернів і т.д. 

Як гадалося, так і сталося. КС ви-
знав неконституцiйним положення за-
кону, згiдно з яким треба декларувати 
свої витрати та витрати родин з 1 липня 
2011 року. Тобто свої видатки депутати і 
всі посадовці декларуватимуть тільки з 
2012 року. А оприлюднено їх буде після 
1 квітня 2013 року, задовго після пар-
ламентських виборів, коли чимало ни-
нішніх депутатів знову всядуться в наси-
джені крісла, бо на виборах розказува-
тимуть громадянам, виборцям, які вони 
бідні, служачи народові. 

Звісно ж, КС визнав неконститу-
цiй ною і заборону для держпосадов-
ців брати участь у загальних зборах 
пiдприємств або органiзацiй, якi ма-
ють на метi отримання прибутку, тобто 
дозволив бути акціонерами комерцій-
них підприємств. Так що можна й далі 
отримувати свої мільйонні й мільярдні 
дивіденди, щоб легше було служити на-
родові. 

1917 — 95 років Жовтневої революції.
1922 — 90 років утворення СРСР.
1932 — 80 років початку Голодомору.
1937 — 75 років початку великого терору.
1982 — кінець брежнєвщини, початок кінця СРСР.

доходи й витрати депутати 
і чиновники задекларують…
після  1 квітня 2013 року

«Боротьба 
з корупцією»:

Депутатам на бідність…Депутатам на бідність…
Майже мільярд: депутати можуть друкувати «джинсу» і ховатися у vip-залах аеропортів
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Створюється Центр 
«Слова о полку Ігоревім»

Розпорядженням голови облдержадміністрації 
В.Хоменка від 21 лютого 2012 року створена робо-
ча група з питань створення міжнародного історико-
культурного центру «Слово о полку Ігоревім» у м. 
Новгороді-Сіверському та затверджено відповідний 
план заходів. 

Створення міжнародного історико-культурного 
центру «Слово о полку Ігоревім» сприятиме активно-
му розвитку туристичної галузі в регіоні, збереженню 
і розвитку національних культур і віковічних традицій 
слов’янських народів, зміцненню їх дружби, популяри-
зації кращих досягнень національної та духовної спад-
щини.

Якісний ексклюзивний туристичний продукт під 
брендом «Слова…», створений на території з унікаль-
ним природним, історичним та культурним потенці-
алом, виведе регіон на якісно новий рівень  в Украї-
ні та за її межами. З метою розвитку внутрішнього та 
в’їзного туризму у рамках міждержавного літературно-
мистецького свята «Нетлінне «Слово…» у цьому році за-
плановано проведення щорічного міжрегіонального 
туристичного форуму «Чернігівщина туристична-2012» 
у м. Новгороді-Сіверському.

Вища освіта Чернігова — 
у цифрах

У Чернігові зосереджена половина всіх самостій-
них вищих навчальних закладів області, серед них тех-
нологічний та педагогічний університети, інститут еко-
номіки і управління, коледжі, технікуми й училища. 

На початок 2011/12 навчального року в Чернігові 
здобували вищу освіту 20,5 тис. студентів, з них 16,4 
тис. навчалися в закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації.

У 2011 р. до вищих навчальних закладів міста було 
прийнято 3,6 тис. студентів, випущено з вищою освітою 
5,4 тис. осіб. 

Серед студентської молоді 217 осіб — інваліди, 250 
— сироти, що перебувають на повному державному 
утриманні. Традиційно частка жінок (55,8%) перевищує 
частку чоловіків (44,2%). Стипендії отримують 6,8 тис. 
студентів (52,4% тих, що навчаються за денною фор-
мою навчання). 

Щодо джерел фінансування: вищу освіту на комер-
ційній основі отримують 51,5% студентів, навчання ще 
44,5% фінансує держава, 3,6% — місцеві бюджети, 
0,4% навчаються за рахунок органів державної влади 
або юридичних осіб. 

Викладацький корпус — 413 педагогічних та 1061 
науково-педагогічних працівників. Науковий ступінь 
кандидата наук мають 519 осіб, доктора — 61, звання 
доцента та професора, відповідно, 317 та 57 осіб.

Крім того, у місті діють структурні підрозділи вищих 
навчальних закладів інших регіонів України.

Творчість земляків стала 
доступною школярам Ічнянщини

В Ічнянській школі мистецтв відбулася презентація 
книжки Тетяни Чумак та Віталія Шевченка «Літератори 
Ічнянщини. 100 імен. 700 відомих ічнянців: митці, нау-
ковці, діячі культури». З нагоди цієї довгоочікуваної по-
дії зібралися члени районного об’єднання літераторів 
«Криниця», талановиті діти зі шкіл району, переможці 
творчих конкурсів, столичні письменники. 

Керівник об’єднання поетів Національної спілки 
письменників України Станіслав Шевченко, теж уро-
дженець Ічнянського краю, під час презентації назвав 
цю книжку унікальною. 

Маємо фундаментальне видання енциклопедично-
хрестоматійного типу. У розділах про кожного з пись-
менників подано його фото, біографічну довідку чи роз-
повідь про творчий шлях, бібліографію творів та пу-
блікацій, добірки творів. Сотня яскравих і самобутніх 
літераторів-ічнянців з давнини і до наших днів: Олекса 
Стороженко, Степан Васильченко, Василь Чумак, Сер-
гій Маслов, Іван Цинковський, Анатолій Дрофань, Гри-
горій Коваль, Леонід Горлач… А вміщений у цій книж-
ці довідник про 700 видатних земляків з різних сфер 
творчості, подвижників національної культури, є цін-
ним надбанням для всіх, хто цікавиться краєзнавством 
і досліджує історію Ічнянщини.

Книжку видрукували масовим тиражем видавни-
цтво «Гнозіс» та Фонд Віталія Шевченка. Її безкоштов-
но передають усім бібліотекам, органам влади, му-
зеям, закладам культури краю, а школам — цілими 
комплектами, що дозволить працювати з довідником-
хрестоматією під час уроків.

Оксана ШЕВЧЕНКО 

Сесія Чернігівської міської ради 
не підтримала внесення до порядку 
денного питання щодо вивішування 
червоного «прапора Перемоги» на 
будівлях державних установ у Чер-
нігові 9 травня. Про це повідомляє 
новий чернігівський Інтернет-сайт 
«Північний вектор». За внесення пи-
тання до порядку денного проголо-
сувало 13 депутатів (необхідно міні-
мум 26).

Депутати від КПУ пропонували 
вивішувати копії «прапора Перемо-
ги» 9 травня на адміністративних і 

комунальних установах, а також ре-
комендували це робити всім іншим 
установам та організаціям.

На заваді став юридичний висно-
вок міськради, де йдеться про не-
конституційність використання цієї 
символіки у запропонованому кому-
ністами вигляді.

Нагадаємо, що у травні 2011 
року Президент Янукович підписав 
закон щодо порядку офіційного ви-
користання копій «прапора Перемо-
ги».

Норма, яка дозволяла громадя-

нам використовувати червоні пра-
пори на 9 травня, існувала ще в За-
коні «Про вшанування пам’яті Вели-
кої Вітчизняної війни», підписаному 
Леонідом Кучмою 2000 року.

Інформаційна кампанія «за» і 
«проти» червоних прапорів призве-
ла до масових сутичок між ради-
кальними політичними силами торік 
9 травня у Львові. У червні 2011-го 
Конституційний Суд визнав неза-
конним використання червоного 
прапора нарівні з державним стя-
гом України.

Нові види продукції
Ринок України поступово відмовляється від на-

туральних вовняних тканин, і це змушує чернігівську 
камвольно-суконну компанію «Чексіл» освоювати вироб-
ництво продукції з іншої сировини. Про це повідомив ди-
ректор підприємства Євген Супруненко. «Класичний вов-
няний ватин, який ми випускаємо давно, вже зникає з 
ринку, оскільки його заміняють сучасні види технічних 
тканин — синтетичні і термоватини. Ми розробляємо ко-
лекцію термоватинів для утеплення будівель, автомобі-
лів, трубопроводів, комунікацій». Новим для компанії є й 
виробництво тканин із промислових конопель. Сировину 
«Чексіл» купує в одній із київських фірм, яка має ліцен-
зію на вирощування цієї рослини. З її волокна у Черні-
гові вже виготовили партію скатертин і рушників, зовні 
схожих на льняні.

У найближчих планах підприємства — виробництво 
тканини для шахтарського одягу. Її внутрішня сторона 
буде з натуральної сировини — конопель, а зовнішня — 
із синтетики з гігієнічними властивостями. 

На виставках у Парижі та Москві
На міжнародній текстильній виставці «TexWorld», яка 

нещодавно відбулася у столиці Франції, компанія «Чек-
сіл» представила понад 200 артикулів камвольних і су-

конних тканин. Третина цієї колекції — абсолютно нова 
продукція, в тому числі виготовлена з конопляних во-
локон. 

На виставці представникам «Чексілу» вдалося плідно 
попрацювати як з давніми партнерами, так і з потенцій-
ними споживачами, в результаті чого були досягнуті пер-
спективні домовленості.

Виставка «TexWorld» найбільша на світовому рин-
ку текстилю. Вона проходить двічі на рік і збирає близь-
ко 800 виробників тканин із різних країн світу. Цього 
разу три чверті учасників становили представники ки-
тайських, турецьких та індійських фірм. Пострадянський 
простір упродовж багатьох років у Франції представляє 
лише одна українська компанія — «Чексіл».

Після Парижа чернігівські тканини були відправлені 
до Москви на федеральний оптовий ярмарок «Текстиль-
Легпром». Там колекція «Чексілу» традиційно мала вели-
кий успіх. Спілкування чернігівських фахівців з відвіду-
вачами, як завжди, допомогло підприємству знайти но-
вих клієнтів.

«ТexWorld» і «ТекстильЛегпром» — основні виставко-
ві заходи «Чексілу». Підприємство відгукується й на інші 
пропозиції і везе свою продукцію на виставки у Біло-
русь, Німеччину, Китай, США, інші країни. 

Прес-служба ПрАТ «КСК «Чексіл»

Слухачі Зимової школи журналістики «Моло-
дої Просвіти», газети «Сіверщина» та Інтернет-
видання «Високий Вал» завершили активну фазу 
навчання азам професії. 

Усміхнені студенти вузів Чернігівщини і Києва, учні 
шкіл міста та області забрали останні «шпори» з написан-
ня інформацій, прес-релізів, інтерв’ю, репортажів, ста-
тей і журналістської етики. Майбутні акули пера наоста-
нок склали іспит.

Газета «Сіверщина» запропонувала випускникам 
ознайомитися з роботою редакції у будній день і дізна-
тися, як готуються матеріали, йде верстка номерів та як 
вони здаються в друк.

Тренери-викладачі одержали від «Молодої Просвіти» 
величезні ручки, якими можна не тільки писати, а брати 
участь у битвах за свободу слова та інформацію.

А Інтернет-видання «Високий Вал», в особі його за-
сновника ще від 2000 року Олега Головатенка, провело 
фотосесію цієї скромної події в історії чернігівської жур-
налістики.

Школа закрилася 31 березня. Щоправда, повніс-
тю зиму закрити не вдалося. До того ж ми продовжи-
мо друкувати матеріали юних журналістів на своїх 
сторінках.

Ця Зимова школа журналістики вже вдруге проводи-
лася у Чернігові. Перший випуск відбувся рік тому.

«Високий Вал»

У Чернігові депутати відмовилися 
від червоних прапорів на 9 травня

«Чексіл» працює попри всякі кризи 

Школа журналістики 
«Молодої Просвіти», «Сіверщини» і «Високого Валу»
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Палять суху траву і бур’ян — 
спалахують пожежі 

На весняному сонці торішні залишки рослинності 
швидко висихають і легко спалахують від кинутого сірника 
або недопалка. Крім того, ігноруючи вимоги законодав-
чих документів, люди почали спалювати на присадибних 
ділянках, сільгоспугіддях і полях суху траву, стерню, листя 
або сміття. Через це в області вже виникло понад півсо-
тні пожеж, унаслідок яких травмовано людей, пошкодже-
но будинки, господарчі споруди, вигоріло чимало настилу 
в лісах та сухої рослинності на відкритій території. 

Гасити такі пожежі непросто, оскільки вони мають ви-
соку швидкість поширення вогню, особливо коли вітряна 
погода. А ще вогонь випалює коріння первоцвітів, руйнує 
родючий шар ґрунту. Крім того, при горінні у повітря потра-
пляють пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка 
отруйних для людини речовин. 

Перш ніж розпалити багаття, розчистіть навколо ньо-
го суху траву в радіусі 1 м. Не розводьте вогнища у вітряну 
погоду та ближче 15 м від будівель. Постійно контролюй-
те процес горіння, адже поривами вітру або по сухій тра-
ві полум’я може вмить перекинутися на будівлі. У лісових 
масивах і паркових зонах не кидайте непогашених сірни-
ків, недопалків та ні в якому разі не розпалюйте вогнища. 

МНС нагадує, що згідно зі ст. 77-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, самовільне випалюван-
ня сухої рослинності або її залишків тягне за собою накла-
дення штрафу на громадян — від 5 до 10, а на посадових 
осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Щоб не забруднювали повітря
Державна екологічна інспекція в Чернігівській об-

ласті під час проведення планових перевірок дотриман-
ня вимог природоохоронного законодавства СТОВ «Украї-
на» і ЗАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній 
справі в громаді» (с. Довжик, Чернігівський район) вияви-
ла порушення ст. 11 Закону України «Про охорону атмос-
ферного повітря».

Підприємства здійснювали викиди забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
при відсутності відповідних дозволів. Керівникам підпри-
ємств пред’явлені претензії про відшкодування шкоди, за-
подіяній державі.

Крім того, рішеннями головного державного інспек-
тора з охорони навколишнього природного середовища 
Чернігівської області за несанкціоновані викиди забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря призупинена 
експлуатація трьох зварювальних постів і котла на твер-
дому паливі.

Податкові міліціонери 
знайшли у гаражі 

2 тонни небезпечного спирту
Податкова міліція вивела на чисту воду чернігівця, 

який виготовляв та продавав алкогольний сурогат. На-
віть жахливо уявити, скільки було б реалізовано оковитої, 
адже в його гаражі податкові міліціонери знайшли 2 тонни 
небезпечного спирту.

За матеріалами, зібраними співробітниками подат-
кової міліції ДПС у Чернігівській області, порушено кримі-
нальну справу за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу Укра-
їни відносно цього мешканця Чернігова. Протягом січня 
та лютого він за місцем проживання виготовляв, зберігав 
та реалізовував фальсифіковані алкогольні напої. Судо-
ва експертиза, дослідивши придбаний та вилучений алко-
гольний сурогат, надала висновки, що він є водним розчи-
ном етилового спирту непромислового виробництва, при 
вживанні становить загрозу для життя та здоров’я людей.

Співробітники податкової міліції виявили гараж, в яко-
му зберігався спирт для виготовлення фальсифікату. При 
огляді приміщення знайдено 9 пластикових бочок спирту 
об’ємом 225 л кожна. Нині проводяться заходи щодо вста-
новлення каналів постачання спирту та причетних осіб.

Кримінальна справа 
за торгівлю  людьми

Передано до суду для розгляду по суті криміналь-
ну справу, порушену і розслідувану слідчим Управлінням 
УМВС України в Чернігівській області за ч. 3 ст. 149 Кримі-
нального кодексу (торгівля людьми).

Слідством встановлено злочинну групу осіб, до скла-
ду якої входили громадяни України та Туреччини, яка пе-
реправляла до Турецької республіки з метою сексуальної 
експлуатації мешканок Чернігівської області. Зокрема 
встановлені факти вербування та переправлення за кор-
дон протягом 2011 року 5 жінок.

Трьом членам організованої злочинної групи 
пред’явлено звинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних 
із торгівлею людьми.

Державне обвинувачення підтримує прокуратура Чер-
нігівської області.

У Чернігові 26 березня о 21.15 
у 90-квартирному 5-поверховому 
житловому будинку по вул. 50 ро-
ків ВЛКСМ, 36 стався потужний ви-
бух на 1-му поверсі у квартирі №3. 
На місце події негайно прибули 
пожежно-рятувальні підрозділи, мі-
ліція, бригади швидкої медичної до-
помоги, аварійні служби газу, елек-
тромереж та теплокомуненерго. 

Вибуховою хвилею були зруйнова-
ні 4 та пошкоджено 26 квартир двох 
під’їздів, розбиті вікна й балконні 
рами в кількох десятках осель, в тому 

числі й сусідніх будинків. З-під улам-
ків рятувальники дістали тіло загиблої 
44-річної мешканки квартири №6. 
Було госпіталізовано 4 людини. За 
кілька днів у лікарні помер від тяжких 
опіків тіла 33-річний господар кварти-
ри, де стався вибух. 

Правоохоронні органи ведуть роз-
слідування трагедії. Спершу виникла 
версія, що господар квартири № 3 хо-
тів покінчити життя самогубством, на-
пустивши у квартиру газу, а потім ста-
лися вибух і пожежа. Однак батьки 
померлого заперечують версію са-

могубства сина. Вони свідчать, що ніх-
то із сусідів не відчував запаху газу, 
хоча двері зачинялися нещільно. Дру-
жина загиблого приходила до чолові-
ка близько 18.00 і теж не відчула за-
паху газу. Фахівці кажуть, що для ви-
буху подібної сили треба було створи-
ти тиск, як у газовому балоні, а двері 
у квартирі були з великими щілинами. 
Дружина загиблого додала, що наступ-
ного дня після вибуху вони планували 
йти на нову придбану квартиру, в якій 
уже частково провели ремонт і дали 
завдаток. Мати загиблого повідомила, 
що в лікарні син бурхливо відреагував 
і заперечував знаками голови на вер-
сію невдалого суїциду й заспокоївся 
тільки тоді, коли назвали іншу версію.

Між тим, відповідні служби вже ви-
сунули свою версію вибуху: винен гос-
подар, але йдеться не про самогуб-
ство, причиною названо необережне 
поводження господаря з газом. Голо-
ва комісії з розслідування повідомив, 
начебто постраждалий власник квар-
тири зізнався, що залишив відкритим 
кран на газовій плиті в кухні і пішов 
спати, а коли прокинувся, то увімкнув 
у цьому приміщенні світло, що й при-
звело до потужного вибуху.

Правоохоронні органи із залу-
ченням відповідних служб продовжу-
ють розслідування. Не виключено, 
що з’явиться й ще одна версія, про 
яку вже говорять, наприклад, про те, 
що вибух узагалі стався не у кварти-
рі, а в підвалі будинку. Але так чи інак-
ше, трагедія в 5-поверховому будинку 
ще раз засвідчила: з газом треба бути 
вкрай обережними — і мешканцям, і 
відповідним службам.

Відкритий лист голові 
обласної державної адміністрації 

Володимиру Хоменку
Від колишнього окопного 

солдата-кулеметника Дзюби 
Василя Григоровича із смт Козелець 

Шановний Володимире Миколайо-
вичу! Хочу згадати про нашу з Вами то-
рішню зустріч напередодні Дня захис-
ника Вітчизни. Ви приїхали до мене до-
дому з головою Козелецької районної 
держадміністрації Леонідом Олексан-
дровичем Мисливцем і його заступни-
ками та працівниками райвідділу соц-
захисту. У присутності всіх повідомили, 
що до мене як заслуженого колишнього 
солдата-кулеметника повинен приїха-
ти Президент України Віктор Янукович. 
І якщо приїде, то що я у нього буду про-

сити? Я відповів, що буду просити спец-
машину, яку мені повинні виділити за 
рішенням комісії ще від березня 2005 
року. Ви мені відповіли, щоб я машину 
не просив, Ви самі мені її виділите не 
пізніше Дня Перемоги 2011 року. Запи-
тали, що ще я б хотів попросити у Пре-
зидента. Я відповів, що Коростенський 
міськвиконком виділив мені як почес-
ному громадянинові міста тисячу кубів 
щебеневого відсіву для ремонту у нас 
доріг, і що прошу цей матеріал привез-
ти сюди з Житомирщини. У відповідь Ви 
сказали, що і це допоможете зробити. 

Та обіцяне не було зроблено. Їздив 
я до Вас на особистий прийом, однак 
не зміг потрапити. Кілька разів звер-
тався письмово, але отримував відмо-
ви за підписом начальника управління 
соцзахисту. 

У цей час у Козельці помер один ін-
валід війни. Його сім’ї запропонували 
повернути машину «Славуту», котрою 
той користувався, — таку, яку виділи-
ли й мені. Я був згоден одержати ту ма-
шину, хоч і не нову, бо ноги все більше 
болять, крім того, і моя дружина є інва-
лідом війни І групи, і ми згодні на одну 
машину на двох, не для розкоші, а для 
пересування. Але ту відібрану машину 
інваліда поставили у гараж райдерж-
адміністрації, а ми мусимо пересува-
тися на милицях. 

Тепер я переконався, що ми, інва-
ліди, скалічені війною, нікому не по-
трібні. Ми, фронтовики, ніколи не мо-
гли подумати, що після важкої пере-
моги з нас будуть так знущатися. А я ж 
учасник штурму Берліна, маю 25 уря-
дових нагород.

Туман довкола газової трагедії

Ветеран війни машину отримає. 
У 140 років

Коментар до листа. До свого листа Василь Григо-
рович додав ряд документів. Це лист Коростенської міської 
ради Житомирщини, де говориться, що фронтовик В. Дзю-
ба брав участь у звільненні Коростеня і району від фашистів, 
він почесний громадянин міста і сіл Хотинівка й Іскорость. 
Коростенська міськрада пам’ятає про ветерана, допомогла 
свого часу в асфальтуванні й газифікації його вулиці в Ко-
зельці. А нині на клопотання В. Дзюби виділила безкоштов-
но тисячу кубометрів щебеневого відсіву, який просто тре-
ба якось звідти забрати. Міськрада просить обласну адмі-
ністрацію нарешті вирішити питання з виділенням машини 
двом інвалідам війни І групи, яким уже йде дев’ятий десяток. 

Є також лист-звернення В. Дзюби до Президента В. Яну-
ковича. Є лист Козелецьких райдержадміністрації і райради 
народному депутатові Г. Маньковському, до якого В. Дзюба 
теж звертався з цим проханням. Але в цьому листі районна 
влада сама просить депутата «допомогти в отриманні спец-
транспорту» сім’ї інваліда, можливо, й шляхом передачі йому 
старого автомобіля, яким раніше користувався недавно по-
мерлий інвалід. Отже, цього питання не може вирішити й ра-
йонна влада. Схоже, не може й обласна? 

А хто ж може? Видача автомобілів інвалідам — компетен-
ція Міністерства соціальної політики та його структур на міс-
цях. Є лист ветеранові й від цього міністерства. З нього й видно 
всю непривабливу картину. У листі йдеться: «На обліку для за-

безпечення спецавтотранспортом по Україні перебуває 83826 
інвалідів. Зокрема, у Головному управління праці та соціально-
го захисту населення Чернігівської ОДА 2776 інвалідів, з яких 
307 інвалідів мають право на першочергове забезпечення ав-
томобілем, 372 інваліди, які мають право на позачергове за-
безпечення автомобілем, 2097 інвалідів, які мають право на 
забезпечення автомобілем у порядку загальної черги». 

Що ж, картина з інвалідами, котрі потребують транспор-
ту, зрозуміла. А як вони ним забезпечуються? Міністерство 
повідомляє, що «для вирішення проблеми», тобто в разі тако-
го гіпотетичного і фантастичного варіанту, коли всіх інвалідів 
одразу забезпечать транспортом, потрібно з Держбюджету 
4,8 мільярда гривень. Тепер для порівняння: на минулий рік 
на забезпечення інвалідів, і не лише війни, а й чорнобильців, 
було виділено 88,9 мільйона гривень. Така ж сума виділена і 
в бюджеті на цей 2012 рік. Неважко підрахувати, поділивши 
першу цифру на другу, що такими темпами інвалідів буде за-
безпечено машинами через 53 роки. Тобто, коли інвалідові 
буде десь під 140 років, дай Боже дожити. 

Зверніть увагу, що існують три черги — звичайна, першочерго-
ва і позачергова. В. Дзюба числиться посередині, під номером 59, 
серед першочерговиків. Але навіть цих першочерговиків і навіть в 
одній нашій області, як бачимо, аж 307. Тому треба чекати і дожи-
вати ще не один десяток років і «першочергово». Що тут додати?

 Петро АНТОНЕНКО 
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Галузь культури області
На кінець 2011 р. мережа клубних закладів області на-

лічувала 776 одиниць (91,5% її становили сільські клуби). 
Культурно-освітню діяльність забезпечували 1,5 тис. праців-
ників, з яких 1,0 тис. — у сільській місцевості. У клубах області 
працювали 3040 колективів аматорського мистецтва, що на-
раховували 28,8 тис. учасників. 

В області діяли 739 бібліотек, в яких нараховувалося 
480,7 тис. читачів, з них 56,9% — у 622 сільських бібліотеках. 
Забезпечували роботу бібліотек 1,3 тис. працівників, якими 
за рік було видано читачам 11,5 млн примірників видань.

Кіномережа області складалася зі 143 демонстраторів 
фільмів (у т.ч. 84,6% у сільській місцевості), яку обслуговува-
ли 60 працівників. У міських поселеннях працювали 90,9% 
об’єктів кіновідеомережі, на селі — лише 6,6%. За рік на кі-
носеансах побували 84 тис. глядачів. Переважно (97,6%) — 
міські жителі.

Працюють 4 театри, вистави яких за рік побачили 192,4 
тис. осіб, у т.ч. 40,7 тис. — на гастрольних виставах поза меж-
ами області та України. 

Ольга Зеленська — 
заслужена артистка України

За вагомий особистий внесок у розвиток театрального 
мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну май-
стерність та з нагоди Міжнародного дня театру Указом Пре-
зидента завідувачці літературною частиною, артистці Чер-
нігівського обласного академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка Ользі Дмитрівні Зелен-
ській присвоєно звання «Заслужена артистка України». 

Ольга Зеленська на професійній сцені з 1959 року, в тому 
числі на чернігівській — з 1961-го. За час роботи в театрі зі-
грала більше 120 ролей, створивши цілу галерею прекрасних 
сценічних образів. 

Запрошують 
«Інтермеццо» 

і «Круті сходи»
Мистецька галерея «Круті сходи»

Наші координати: 
14000, м. Чернігів, 
вул. Воровського, 10; 
тел. (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83. 

В експозиції пред-
ставлені твори народ-
ного мистецтва знаних 
у країні авторів: народних художників України, лауре-
атів мистецьких премій, Національної премії України 
імені Т. Шевченка (художня кераміка і різьблення, під-
лаковий розпис та розпис на склі, вишивка, ткацтво, 
художнє скло, прикраси). Пропонуються унікальні ко-
лекції. Експозиція живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та 
проведення виставок; виготовлення сувенірної проду-
ції представницього класу, чернігівської тематики, на-
ціонального колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виго-
товлення рамок та оформлення картин.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9; тел.: (0462) 
973-628, 973-629, (063) 236-18-03

http://intermezzo.org.ua. 
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com
ІCQ: 605-110-856
Послуги: у продажу книги, музика, мистецтво, 

сувеніри, канцтовари, а також туризм, екскур-
сії, проведення презентацій, прес-конференцій, 
творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
«Суспільної служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, видавни-
ча діяльність, сприяння вихованню дітей, сприян-
ня відродженню духовних і національних традицій. 
Вул. Воровського, 10. Тел.: (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83, (0462) 973-628, 973-629.

Стежками історії Чернігівщини

Седнів
Чарівне старовинне містечко в Чернігівському районі, 

відоме ще від княжих часів, славне і своєю козацькою істо-
рією, численними пам’ятками історії та культури.

Чудова дерев’яна Георгіївська церква, де знімалися сцени 
відомого фільму «Вій» за Гоголем. Козацький храм. Кам’яниця 
гетьмана Полуботка. Маєток старовинного українського дво-
рянського роду Лизогубів, відомих меценатів. Тут не раз бу-
вав Тарас Шевченко. За будинком, у парку, на високому бе-
резі Снову — альтанка Глібова. Саме звідси поет милувався 
річкою, тут народжувалися рядки славетного вірша «Журба» 
(«Стоїть гора високая...»), який став прекрасною піснею. 

А яка мальовнича річка Снов, притока Десни! Вода чис-
та, прозора, прохолодна від численних джерел. А на круто-
му схилі над річкою з-під землі виходять джерела з цілющою 
водою. 

Приїздіть, вам тут дуже сподобається!
Фото Петра АНТОНЕНКА Фото Петра АНТОНЕНКА 

Афіша квітня
Запрошує

 міський палац культури Чернігова
7 квітня, 18.00 — концерт студії танцю та фітнесу 

«Дилема».

8 квітня, 10.00 — обласні кваліфікаційні змагання 
зі спортивних танців.

15 квітня, 19.00 — концерт співака Івана Дорна.

16 квітня, 17.00 — фестиваль християнського 
піснеспіву.

21 квітня, 17.00 — концерт кращих хореографічних 
колективів області.

22 квітня, 17.00 — концерт шоу-балету «Ярмарка».

24 квітня, 19.00 — концерт школи танцю 
«Прем’єр балет».

25 квітня, 19.00 — творчий вечір з нагоди 65-річчя 
від дня народження художнього керівника заслужено-
го народного хору України «Десна» Миколи Олексієнка.

27 квітня, 15.00 — розважальна програма та розіграш 
цінних подарунків від КП 

«Чернігівське тролейбусне управління».

29 квітня, 12.00 — концерт зразкового театру 
народного танцю «Слов’яни». 18.00 — театралізована 

концертна програма, 
присвячена Дню жінок-мироносиць.

7,8,14,15, 21, 22, 28, 29 квітня о 18.00 — вечори 
відпочинку для людей похилого віку у фойє палацу.

Літературно-меморіальний музей-
заповідник М. Коцюбинського 

10 квітня, вівторок, 14.00 — презентація довідника 
«Лауреати Чернігівської обласної премії ім. Михайла 
Коцюбинського (1992 – 2011)». 

24 квітня, вівторок — літературно-мистецький захід 
«На Чорнобиль журавлі летіли» (до 26-ої річниці Чорно-
бильської трагедії). 

25 квітня, середа, орієнтовно 11.00 — мітинг-реквієм 
на могилі Михайла Коцюбинського, присвячений 99-ій 
роковині від дня смерті письменника.

Чернігівський Молодіжний театр
7 — А.Чехов. «Іванов».
8 — А.Чехов. «Дядя Ваня».
9 — А.Чехов. «Чайка». 
10 — А.Чехов. «Вишневий сад». 
11–12 — Ж.Ануй. «Оркестр».
20 — А.Кішон. «Агов, Джульєтто!»
21 і 27 — А.Касона. «Дерева вмирають стоячи».
22 і 28 — Дж. Б. Прістлі. «Небезпечний поворот». 

Прем’єра. 
24 — Й.Бродський. «Мармур».

 У фойє театру — 
виставка фоторобіт Віктора Кошмала.
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Оскільки виборці не будуть занурюва-
тися у подробиці, це дозволятиме пре-

зентувати себе як борця за соці-
альну справедливість. А потім, при 

ухваленні бюджету 2013 року, пільги можуть 
поновити у всій їхній повноті.

По-друге, скасовані пільги не є критични-
ми для чинних депутатів. Так, вони не отри-
мають 5 тисяч гривень на компенсацію своєї 
путівки до санаторію, а також близько 34 ти-
сяч на оздоровлення влітку. Тобто відпочива-
ти депутати будуть «лише» за зарплату. Решта 
скорочень або не стосується депутатів ниніш-
нього скликання, або є сміхотворними — де-
путати позбавили себе привілею на безко-
штовне паркування, а також на безкоштовний 
провіз ручного багажу.

Помічникам депутатів — 
плюс 10 мільйонів

Водночас, скасувавши собі деякі пільги, 
обранці підвищили видатки за статтею «кошти 
на утримання помічників-консультантів». То-
рік бюджет виділяв на це кожному депута-
ту по 216 тисяч гривень, цього ж року можна 
витратити на помічників 240 тисяч. Різниця 
— 24 тисячі збільшення кожному депутатові. 
Множимо на 450 осіб — виходить, що цього 
року штат помічників обійдеться бюджету на 
10 мільйонів 800 тисяч гривень більше.

Також чинні обранці залишили незмінни-
ми деякі одіозні норми. Наприклад, кошторис 
Верховної Ради і далі передбачає, що кожен 
депутат має право витратити 1700 гривень 
для «проходження через зал офіційних деле-
гацій при відрядженнях». Це дозволятиме на-
родному представникові не пітніти в загальній 
черзі на посадку в Борисполі, а чекати, поки 
за ним приїде мікроавтобус і відвезе прямо 
до трапа. 1700 гривень — це невелика сума, 
але, якщо її поширити на 450 обранців, то ви-
ходить майже 1 мільйонів гривень абсолютно 
беззмістовних витрат, оскільки зала офіційних 
делегацій є не чим іншим, як бар’єром, що від-
діляє депутатів від своїх виборців.

Так само кожному з 450 депутатів зали-
шили 26800 гривень на перельоти Україною 
протягом року, при чому значна частина слуг 
народу вважає за честь перевищити ці ліміти.

На «джинсу» депутатам дали 
2 мільйони

За статтею «виступи на радіо, телебачен-
ні та у пресі з питань депутатської діяльнос-
ті» обранець може витратити все ті ж 5 тисяч 
гривень на рік. Загалом така підстава для 
отримання бюджетних коштів більш ніж сум-

нівна. Фактично це — узаконена «джинса», 
адже передбачається, що народний слуга за 
гроші бюджету розповідатиме через медіа 
про свою корисну діяльність. Тоді як, за ло-
гікою, депутат сам має бути цікавий журна-
лістам без будь-яких коштів. Враховуючи, що 
цього року будуть парламентські вибори, схо-
же, депутати вирішили частково профінансу-
вати з бюджету свої пропагандистські мате-
ріали. Множимо 5 тисяч гривень на 450 де-
путатів — отримуємо 2 мільйони 250 тисяч 
гривень. Ці гроші явно були би набагато ко-
риснішими у сільських лікарнях.

При цьому в кошторисі залишилася ще 
окрема стаття «відшкодування періодичним 
виданням за публікацію авторських матеріа-
лів депутатів» — 500 гривень на кожного про-
тягом року. Виходить ще 225 тисяч гривень, 
витрачених узагалі не зрозуміло з якою метою.

Посадовий оклад народного депутата за-
лишився незмінним — він становить 6109 
гривень, але з урахуванням усіх надбавок об-
ранець отримує на руки близько 15 тисяч гри-
вень зарплати щомісяця.

Друга депутатська зарплата —
в тому ж розмірі

Насправді ж депутати отримують таку суму 
в подвійному розмірі. Офіційно вона назива-
ється «відшкодування витрат, пов’язаних з 
виконанням депутатських повноважень», 
але за використання цих бюджетних коштів 
обранці нікому не звітують. Тобто їх можна ви-
користовувати на допомогу мешканцям свого 
округу, а можна — на подарунки коханкам. Ці 
гроші депутат отримує протягом усього року, 
навіть під час канікул, коли, в принципі, він не 
має «витрат, пов’язаних з виконанням депу-
татських повноважень». Розмір «депутатських» 
у цьогорічному кошторисі залишився незмін-
ним — 209 тисяч 100 гривень на рік кожному 
слузі народу, або 17425 гривень на місяць.

Для порівняння: депутат бундестагу отри-
мує 3969 євро депутатських на місяць, що ста-
новить лише половину його зарплати, тоді як 
українському депутату встановлено подвійну 
зарплатню. При чому за ці «депутатські» члени 
бундестагу мають оплачувати оренду житла у 
Берліні, тоді як депутати Верховної Ради, не-
залежно від цих 17 тисяч 425 гривень на мі-
сяць, окремо мають безкоштовні номери в го-
телі «Київ», а дехто — і квартири за держав-
ний кошт.

До речі, саме з цих депутатських 4 тисяч 
євро члени бундестагу платять штрафи за свої 
прогули сесійних засідань — 100 євро за одну 
неявку. Наївно сподіватися, що в Україні ко-

лись запрацюють подібні механізми покаран-
ня несумлінних депутатів. 

Загалом зведений цьогорічний кошторис 
Верховної Ради складає 869 мільйонів проти 
924 мільйонів минулого року. Основна причи-
на скорочення: у цьогорічному кошторисі при-
брали розділ «капітальні видатки». Торік виділя-
лося 20 мільйонів на придбання житла депута-
там, 12 мільйонів — на капремонт і 9 мільйонів 
— на реконструкцію. Цього року таких видатків 
не передбачили. Все-таки країна стоїть напере-
додні виборів, тому депутати вирішили показа-
ти, що почали економити разом з усіма.

Зате не постраждає автобаза парламен-
ту: цього року, як і минулого, вона з’їсть понад 
38 мільйонів гривень.

У складі Верховної Ради також діє Інсти-
тут законодавства — абсолютно незапитана 
депутатами установа, яка стабільно висмок-
тує бюджетні кошти. Цього року на неї спишуть 
8,8 мільйона гривень — на 100 тисяч більше, 
ніж минулого. На їдальню законодавчого орга-
ну в кошторисі передбачили 1,6 мільйона гри-
вень — аналогічно до минулорічних видатків.

За статтею «Фінансова підтримка санато-
ріїв Верховної Ради» у кошторисі значиться 87 
мільйонів гривень, 90% цієї суми — видатки 
спецфонду бюджету, тобто власні надходжен-
ня закладів відпочинку.

Парламентські медіа — 
30 мільйонів із бюджету

Державний бюджет продовжує утримува-
ти телеканал «Рада», який із просто трансля-
тора сесійних засідань парламенту перетво-
рився на іграшковий телеканал спікера пар-
ламенту. Цьогорічний бюджет передбачає на 
потреби парламентського каналу 12 мільйо-
нів гривень, що на 150 тисяч більше, ніж то-
рік. Крім того, аж на 5 мільйонів збільшилися 
видатки газети «Голос України» — цього року 
кошторис передбачає для парламентського 
видання 14 мільйонів 782 тисячі гривень. Іс-
нування цієї газети в паперовому вигляді дав-
но вже є марнотратством. Ну і зовсім незро-
зумілий сенс існування друкованого парла-
ментського журналу «Віче», який з цьогорічно-
го бюджету знову з’їсть 3 мільйони гривень.

Оскільки йдеться про державні кошти — 
тобто нічиї — то депутати особливо не замис-
люються над тим, щоб зекономити декілька 
мільйонів. У масштабах держави це видаєть-
ся смішною сумою. А в них є справи важливі-
ше, ніж врятувати декілька людських життів.

Сергій ЛЕЩЕНКО, 
«Українська правда», 20 березня 2012 

 www.pravda.com.ua

Зникнення вкладів населен-
ня в момент розпаду Радянського 
Союзу стало чи не найбільш без-
соромним пограбуванням простих 
людей при ліквідації Союзу.  Те, що 
люди роками й десятиліттями зби-
рали, відкладаючи трудову копій-
ку, зникло вмить, було переведено 
в Росію. Яка, хоч і оголосила себе 
правонаступницею СРСР, але за ці 
20 років і не подумала повернути 
вклади колишнім громадянам Со-
юзу. І влада нових незалежних дер-
жав, утворених на теренах СРСР, 
теж нічого не змогла чи не хотіла 
добитися від Росії, в тому числі й че-
рез міжнародні суди. 

Між тим, мова — про колосаль-
ні суми. Лише в Україні населення 
мало на ощадних книжках понад 
100 мільярдів рублів, а враховую-
чи, що долар тоді був на третину де-
шевшим від рубля, йдеться десь про 
150 мільярдів доларів. Порівняйте 
це з тими кількома мільярдами ціни 
за газ, яким Росія постійно шанта-
жує сусідні Україну та Білорусь. 

Урешті-решт Українська дер-
жава взяла цей борг перед людьми 
на себе. Кілька разів були спроби 
почати якісь виплати компенсацій 
людям за ці вклади. Але ті мізерні, 
порівняно з боргом, кошти, які ви-
ділялися з бюджету, справу не ви-
рішували. Виділення третини чи по-
ловини мільярда гривень означало, 
що борг за вкладами такими темпа-
ми буде виплачуватися… років 300 
– 400. 

Радикальнішу спробу здійснив 
2008 року уряд Юлії Тимошенко. 

Всім вкладникам було вирішено ви-
платити хоча б по тисячі гривень. 
Не кажемо вже, що ця тисяча зна-
чить проти купівельної спромож-
ності тисячі колишніх рублів, але й 
це було б хоч щось.

Вкладників виявилося десь 12 
мільйонів. По тисячі на кожного — 
виходило 12 мільярдів гривень. 

Але в результаті обіцяне отри-
мала рівно половина вкладників, 
6 мільйонів. Причиною невиконан-
ня обіцянки став безлад в організа-
ції виплат, коли люди днями й ноча-
ми стояли в довжелезних чергах під 
банками. А восени вдарила світова 
економічна криза, киваючи на яку, 
влада згортала соціальні програ-
ми. Словом, не вийшло. 

І ось недавно, серед інших так 
званих соціальних ініціатив з ви-
плат того-то і того-то, а насправді 
подачок під вибори, Президент Яну-
кович оголосив, що відновлюється 
виплата за вкладами, які були у на-
селення в СРСР. 

Заявлено, що в першу чергу, по-
чинаючи від червня, компенсаційну 
тисячу  отримуватимуть ті 6 мільйо-
нів вкладників, які були зареєстро-
вані такими  2008 року і не встигли 
отримати гроші. Практичну роботу з 
виплати вкладів покладено на дер-
жавний Ощадбанк України. 

У понеділок у столичній агенції 
УНІАН пройшла прес-конференція 
голови цього банку Сергія Подрє-
зова. Він повідомив про порядок 
виплати за вкладами. 

Основна новація: щоб уникнути 
помилок 2008-го, насамперед хао-

су у видачі коштів, усе буде впоряд-
коване. 2 квітня почався перший 
етап акції — актуалізація вкладни-
ків, тобто подання заявок вкладни-
ків і їх повторна перереєстрація. Це 
можна буде зробити з дому, не за-
ходячи в банк, одним із трьох спо-
собів. Перший — заповнити форму 
на сайті Ощадбанку і відправити її 
по електронній пошті. Другий — за-
телефонувати оператору банку на 
«гарячу лінію» в Києві: 364-21-21 
за тарифом Укртелекому або без-
коштовно на номер 0-800-212-000 
і отримати відповідь від оператора 
банку. Третій — зателефонувати за 
цими ж номерами на автовідпові-
дач і дочекатися відповіді. 

Вже ця початкова процеду-
ра розписана за графіком, заявки 
люди будуть робити згідно з їх віком 
— від старших до молодших. Ось 
цей графік. Від 2 по 20 квітня пові-
домляють про себе особи, яким по-
над 80 років, кому 70 – 79 років — 
від 21 квітня по 20 травня, 60 – 69 
років — від 21 травня по 20 червня. 
50 – 59 років — від 21 червня по 20 
липня. Від 21 липня заявки подають 
ті, кому менше 50 років. 

Другий етап: на визначену дату 
треба буде прийти до Ощадбанку і 
вже зареєструватися на отриман-
ня коштів, при собі мати паспорт і 
код з копіями, ощадну книжку. Тре-
тій і останній етап: на визначену 
дату прийти в банк і отримати тися-
чу гривень. Але гроші будуть видані 
на банківську картку. З кількох при-
чин, сказав глава банку: так без-
печніше, картка діятиме три роки, 

по ній можна буде робити всі плате-
жі як клієнт банку. 

Перша виплата банком буде 
здійснена в червні, всі виплати обі-
цяно до кінця року. 

Але є частина людей, які у 2008 
році взагалі не реєструвалися як 
вкладники з тих чи інших причин. 
Такі теж можуть претендувати на 
компенсацію, але реєстрація їх по-
чнеться лише з 1 вересня, а випла-
та, відповідно, наприкінці року. 

Отже, схоже, що порядку у ви-
платі за вкладами буде більше, ніж 
2008 року, влада це продемонструє. 
Але навіть за цим графіком людям 
тричі доведеться звернутися до бан-
ку: один раз телефоном чи Інтерне-
том, двічі — особисто. І кожного разу 
мільйони громадян мають кланятися 
владі за ці виплати. Так що пропаган-
дистський ефект владі начебто за-
безпечений. Втім, люди вже резонно 
оцінюють цю акцію як подачку під ви-
бори, як і інші соціальні виплати. 

Коштів в Ощадбанку на це за-
раз ще нема ні копійки. І в бюдже-
ті не було передбачено. Але, як ска-
зав голова банку, найближчим ча-
сом парламент має внести зміни до 
Держбюджету 2012 року і виділити 
на цю справу 6 мільярдів гривень. 

Залишається нагадати, що, за 
оцінками експертів, загальна за-
боргованість за вкладами грома-
дян України в Ощадбанку СРСР оці-
нюється в сумі близько 122 мільяр-
ди гривень. Так що «дайош» чергові 
й позачергові вибори по кілька ра-
зів на рік! 

Петро АНТОНЕНКО

Депутатам на бідність…Депутатам на бідність…

Вшануймо пам’ять 
жертв війни

Звернення Українського інституту 
національної пам’яті до державних установ, 
громадських об’єднань та громадян України

Шановні співвітчизники! В Україні на дер-
жавному рівні вшановується трагедія містечка 
Корюківка Чернігівської області, де 1–2 берез-
ня 1943 р. гітлерівські нелюди знищили близь-
ко 7000 мирних громадян. Корюківський зло-
чин проти людяності за масштабом став най-
більшим за кількістю одночасних жертв на оку-
пованій території тодішнього СРСР.

Відповідно до Указу Президента України 
«Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Ко-
рюківської трагедії» та Постанови Верховної 
Ради України «Про вшанування пам’яті жертв 
Корюківської трагедії під час Другої світової ві-
йни» в Україні тривають відповідні громадські, 
меморіальні та наукові заходи.

Зокрема, Українським інститутом націо-
нальної пам’яті ведеться робота з підготовки 
науково-довідкового видання — анотованого 
покажчика знищених окупантами сіл України. 
Просимо всіх небайдужих до пам’яті українсько-
го народу надсилати до Українського інституту 
національної пам’яті достеменно відому вам ін-
формацію про села України, де під час війни гіт-
лерівцями, їхніми союзниками й поплічниками 
було вчинено акти масового терору проти мир-
ного населення. При цьому просимо зазначати 
(за наявності відомостей) дані про розташуван-
ня села, дату трагедії, виконавців злочину з боку 
окупантів, кількість населення села та кількість 
жертв каральної акції, іншу інформацію, що має 
істотне значення для увічнення пам’яті безне-
винних жертв нацизму. Будемо вдячні і за ін-
формацію про дату заснування села, наявність 
пам’ятників (інших меморіальних споруд) жерт-
вам трагедії воєнних часів, а також посилання 
на джерела наданої інформації.

Соборною працею над цією шляхетною 
справою ми віддамо данину нашої світлої 
пам’яті невинно убієнним предкам, вшануємо 
жертв лихоліття на Українській землі.

Відомості просимо надсилати на 
адресу: ksm@memory.gov.ua або по-
штою: 01021, м. Київ, вул. Липська, 16. 
Контактні телефони: (044) 281-08-92, 
281-08-88.

Виставка, присвячена 
Олесю Берднику

У приміщенні Цен-
трального державно-
го архіву-музею літе-
ратури і мистецтва 
України, що на тери-
торії Національного 
заповідника «Софія 
Київська», відкрила-
ся документально-
книжкова виставка 
«Всесвіт Олеся Пав-

ловича Бердника (1926 – 2003)», присвя-
чена письменнику-фантасту, філософу та 
громадському діячу.

До експозиції, підготовленої за ініціативи 
Держархівслужби й доньки письменника Ми-
рослави, входить близько 250 архівних доку-
ментів, примірників друкованих видань, творів 
живопису, музейних предметів тощо.

На виставці широко представлені фотогра-
фії Бердника різних років (індивідуальні та в 
групах), документи родини письменника; лис-
тування з рідними (великий блок складає лис-
тування з донькою Мирославою під час друго-
го арешту письменника); розсекречені спра-
ви слідства КДБ над О. Бердником та ті, що 
пов’язані з обома його арештами (відповідно 
1949 та 1979 рр.).

Серед документів літературної діяльності 
Олеся Бердника — видавничі та редакційні при-
мірники рукописів, кілька поетичних автогра-
фів, газетні та журнальні публікації.

1970-ті роки у житті Бердника позначе-
ні скандальним виключенням із СПУ (1973 р.) 
та заснуванням разом з Миколою Руденком та 
Оксаною Мешко Української Гельсінської групи 
(1976 р.). Обидві події відображені в експозиції.

Найбільша кількість документів пов’язана 
із реалізацією справи життя Олеся Бердника — 
заснуванням у 1989 р. громадської організації 
«Українська Духовна Республіка», що проводи-
ла щорічні Всесвітні собори духовної України. 
Останній блок виставки представляє Бердника 
як художника та фотографа.

Триватиме виставка до 31 серпня 2012 р.

відновлюються виплати 
за вкладами громадян

Подачки 
під вибори: 

1
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Запустили перший 
швидкісний потяг

2 квітня у перший рейс за маршрутом «Харків – 
Київ» вирушив швидкісний потяг виробництва Крю-
ківського вагонобудівного заводу. 

Він розрахований на рух зі швидкістю до 160 км/год. і 
отримав категорію фірмового поїзда 1-го класу.

Швидкісний потяг №161/162 вирушає з Харкова о 7.14 
ранку, а прибуває до Києва о 12.56. Зі столиці назад вирушає 
о 17.30, а о 23.10 прибуває до Харкова. По станції Полтава до 
столиці поїзд вирушатиме, як і раніше, о 9.18, а на Харків — о 
21.11, тобто на 15 хв. раніше.

У травні за маршрутом «Харків  –  Київ» буде запущений 
поїзд «Hyundai», після чого швидкісний крюківський потяг 
курсуватиме за маршрутом «Харків – Сімферополь».

Проїзд у потягах дорожчає
Згідно з наказом Міністерства інфраструктури, від 2 

квітня ціни на квитки в купе підвищилися на 3,4%. Наказ пе-
редбачає поетапне підвищення цих тарифів від 30 берез-
ня, 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня в купейних вагонах по 3,4%. 
Усього вартість проїзду в купейних вагонах потягів внутріш-
нього сполучення підвищиться більш як на 14% до кінця 
року. Ціни на проїзд у СВ і плацкарті залишаться незмінними.

Також наказом передбачається впровадження гнучкого 
тарифного регулювання залежно від класу пасажирських ва-
гонів і періодів перевезення, зокрема це стосується масових 
перевезень пасажирів залізничним транспортом у перед-
святкові та святкові дні.

Вводяться коефіцієнти по 13 періодах року з коефіці-
єнтами зниження 0,7 – 0,95 і підвищення 1,01 – 1,1. Окрім 
цього, пропонується також здійснити регулювання по днях 
тижня: зниження у вівторок і середу на 10%, підвищення у 
п’ятницю і неділю на 10%.

Священика УПЦ МП 
засудили за сепаратизм

Ужгородський міський районний суд засудив протоіє-
рея Української православної церкви Московського патрі-
архату Димитрія Сидора до 3 років позбавлення волі умов-
но з відстроченням виконання покарання на 2 роки за се-
паратизм. Суд визнав Сидора винним за частиною 1 статті 
110 Кримінального кодексу (зазіхання на територіальну ці-
лісність і недоторканність України).

Протоієрей очолює «Сойм підкарпатських русинів». У 
грудні 2007 року організація ухвалила декларацію, в якій 
звучали заклики до створення в Закарпатській області само-
керованої адміністративно-національної території під міжна-
родним контролем і введення паспортів для підкарпатських 
русинів як правонаступників Закарпатської держави.

У грудні 2008 року СБУ порушила за фактом проголошен-
ня цієї декларації кримінальну справу.

В Україні заборонили фільм 
про донецькі «копанки», який 

показували в 30 країнах
Фільм естонського режисера Мар’яни Каат «Шахта № 

8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на не-
легальних шахтах Донецької області, було заборонено до 
показу на фестивалі документального кіно в Києві.

Фільм було знято з фестивального показу за ініціативи 
українського продюсера Олени Фетисової. Причому відбу-
лося це за декілька годин до презентації. Український про-
дюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «по-
становочним і невідповідним жанру». Такий хід, на думку ес-
тонської сторони, є вельми дивним, оскільки раніше нічого 
подібного О.Фетисова не заявляла, а навпаки, будучи продю-
сером, мала намір поширювати фільм в Україні.

М.Каат була шокована тим, що сталося. Дії О.Фетисової 
вона вважає політичним замовленням. «Фільм через полі-
тичну ситуацію в Україні складно поширювати. Моя мета — 
показ зараз, індивідуальний показ поза фестивалем, щоб 
люди винесли самі свої рішення, що цей фільм собою являє, 
оскільки ті звинувачення, які я отримала, несподівані для 
мене, вони просто образливі», — сказала режисер.

М.Каат вдалося показати фільм в Україні поза конкурсом, 
проте говорити про прокат після демаршу української сторо-
ни неможливо. Фільм, що демонструвався на фестивалях у 30 
країнах світу, налякав українських урядовців, оскільки у всіх 
фарбах ілюструє наслідки їхньої руйнівної діяльності. У філь-
мі М.Каат показано не той Донбас, який «усіх годує», а той, 
який давно вже поставило на коліна злочинне угруповання, 
що складається із продажної радянської партноменклатури й 
кримінальних злочинців. І нинішнє керівництво України, яке 
заробило перший капітал на грабунку колись багатющого ре-
гіону, не хоче, щоб такий Донбас показували в кіно.

Головним відкриттям торішнього фестивалю документаль-
ного кіно «Docudays» став фільм німецького журналіста Якоба 
Просса «Інший Челсі». У ньому контрастно представлені реалії 
з життя «низів» і «верхів» Донбасу на прикладі двох сімей — 
молодого і багатого секретаря Донецької міськради Миколи 
Левченка і простого футбольного вболівальника Олександра. 

Цього року на фестивалі «донецька» тема вибухнула з но-
вою силою завдяки картині естонської журналістки Маріан-
ни Каат, яка наважилася показати правду про злидні та без-
вихідь, в яких роками живуть сотні тисяч українців. У її фільмі 
«Шахта №8» йдеться про життя 15-річного хлопця Юри, який 
один утримує двох сестер і батьків, працюючи на нелегаль-
них шахтах-копанках.

Бліц-інформ
Вустами Тігіпка влада пообіцяла підвищити 

розміри пенсій з 1 березня для 5 мільйонів пен-
сіонерів на 45 гривень. Уряд навіть вже ухвалив 
відповідну постанову, і Пенсійний фонд готовий 
до виплат. Що ж це за підвищення, кого воно тор-
кнеться, а кого обійде?

Закон зобов’язує щороку з 1 березня підвищувати 
всі пенсії у зв’язку зі зростанням середньої заробітної 
плати в Україні. Таке підвищення має здійснюватись 
максимум на 100% темпів зростання заробітної плати 
та мінімум на 20% такого зростання. Уряд, як завжди, 
обрав найменший варіант підвищення. При зростанні 
заробітної плати торік на 17,6% підвищити пенсії про-
понується аж на 3,5% і далеко не всім.

Якщо упродовж 2011 року пенсія у конкретного 
пенсіонера зросла більше ніж на 3,5%, то навіть тако-
го жалюгідного збільшення йому не дадуть. Тобто всі 
пенсіонери, яким збільшували виплати минулого року 
зі зростання прожиткового мінімуму, такого підвищен-
ня не одержать, а це понад 8 мільйонів людей.

Покарання чекає і на тих пенсіонерів, які наважу-
вались торік судитися з Пенсійним фондом. Підвищен-
ня їм теж не світить, оскільки вважається, що після 
суду твоя пенсія збільшилась і далі її підвищувати не 
треба.

Теоретично по 45 гривень одержать тільки пенсіо-
нери з великими пенсіями. Що ж буде насправді, ко-
жен пенсіонер зможе побачити у квітні і оцінити на-
лежним чином «турботу» влади про добробут людей.

Андрій ПИШНИЙ, 
член полiтради партii «Фронт змiн», 

кандидат юридичних наук
www.pravda.com.ua

Лідер «Громадянської по-
зиції», народний депутат 
України Анатолій Гриценко 
розповів чернігівським жур-
налістам у прес-клубі «Чиста 
політика», що зробити, аби 
перемогти владу, яка обіцяла 
одне, а робить зовсім інше.

Перше: треба піти на вибори. 
Друге: зробити свій вибір свідо-
мо. Якщо не знаєш, за кого голо-
сувати, — запитай у кума, вчителя, 
того, хто стежить за політикою. Тре-
тє: оцінювати треба за справами. 
Щоб слова і діла не розходилися. 
Читали Януковича на біг-бордах: «5 
років податкових канікул». Ну і де 
вони для бізнесу? «Контрактна ар-
мія». Де вона? «Статус державного 
службовця вчителям». Де той ста-
тус? А ще було: «Почую кожного», 
«Почув — буде виконано». Не тре-
ба орієнтуватися на біг-обіцянки і 
порожні слова. Орієнтуватися на 
справи — хто що зробив. І все! Ін-
шого виходу нема.

За словами Анатолія Гриценка, 
опозиція має виконати 4 завдан-
ня, як мінімум, щоб перемогти на 
виборах 2012 року.

— Забезпечити, щоб у вибор-
чому списку було одне прізвище 
кандидата від опозиції. Щоб не 
було поразок, як на Житомир-
щині чи в Обухові.

— Контролювати кожен крок 
влади і не дати нікому пересту-
пити за межі закону. Для цього 
об’єднати зусилля — людські, 
організаційні, юридичні. 

— Знов-таки об’єднати зу-
силля партій, громади і журна-
лістів у контролі за підрахунком 
голосів.

— Контролювати, тих, хто по-
трапить до парламенту, щоб ви-
конали обіцяне. І щоб не розпа-
лися на «тушканчиків», а збере-
гли стійку більшість.

Гриценко переконаний, що 
люди здатні повністю змінити ситу-
ацію в Україні в жовтні 2012 року.

«Уявіть ситуацію в новому пар-
ламенті в кінці 2012 року. Чечетов 
руку піднімає — а не голосують! 
Нема 226 голосів! Усе, лафа закін-
чилась!» 

«Закон віддати 24 мільярди олі-
гархам — не пройде! Списати 2 мі-
льярди їхнім підприємствам — не 
вдасться! Комісії будівельній, яка 
вкрала 20 мільярдів, — не пройде! 
Жоден лобістський, корупційний 
закон не пройде! Не буде в Януко-
вича впливу на парламент».

«Не реагує Генеральний про-
курор на ситуацію в країні — від-
правляю у відставку. Не почує уряд 
вимоги людей — відправлять його 
у відставку. Це буде реальна вла-
да».

Лідер «Громадянської пози-
ції» пояснив, чому не буде масо-
вих фальсифікацій на цих вибо-
рах. Це мають знати всі люди, хто 
сумнівається, чи йти на вибори. 
Це базується не на емоціях, а на 
об’єктивних підставах.

Не буде масового вкидання бю-
летенів. Чому? Бо створена комі-
сія депутатів парламенту з різних 
політичних сил, які безперервно 
стежитимуть за друкуванням ви-
борчих бюлетенів на вибори. На-
друкують їх, скільки треба згідно із 
законом. Цього не було в попере-
дніх законах. Зайвих бюлетенів не 
буде. Всі бюлетені на кожну дільни-
цю друкуватимуться там же в Киє-
ві, а номер кожної дільниці також 
буде надрукований, а не поставле-
ний від руки.

«Документи про вибори збері-
гатимуться 5 років — від жовтня 
2012-го по жовтень 2017 року. Так 
що, коли в 2015 році Україна обе-
ре нового Президента…». Стало 
зрозуміло, що тоді гарантовано ся-
дуть усі, хто фальсифікував. 

«Це означає, що будуть зберіга-
тися всі бюлетені, протоколи з мо-
крими печатками і підписами, — 
говорить народний депутат. — Їх 

не можна буде підмінити по доро-
зі до виборчої комісії. Відповідаль-
ність за порушення — 3-6 років 
тюрми! І за підробку та за знищен-
ня! Це створило владі проблему».

«У людей будуть усі можливос-
ті проголосувати чесно і вибрати 
тих, хто обіцятиме те, що виконає. 
Будемо сидіти «моя хата скраю» 
—залишимося зі своїми пробле-
мами». 

Анатолій Гриценко сипонув жур-
налістам таких перлів, що від душі 
посміялися. Наприклад, про уряд 
«бомжів» — «без определённого 
места жительства». Спочатку ми 
не зрозуміли. Пояснив. Виявляєть-
ся, у наших специфічних «бомжів», 
які виконують «реформи» в краї-
ні, є запасні «аеродроми». Мабуть, 
не тільки в переносному значен-
ні цього слова. Хатинки розкида-
ні в Австрії, Швейцарії, Франції… 
Коли щось не вдасться в рефор-
мах в Україні — не біда, відсидять-
ся в європах. Але Гриценко нага-
дав про долю єгипетського дик-
татора: «Хосні Мубарак теж думав 
правити вічно, а зараз уже всі свої 
межигір’я повернув. Так буде і з 
Януковичем».

За інформацією 
«Високого Валу»

Знущання над пенсіонерами

Гриценко розповів, 
як змінити владу на кращу
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25 березня 1999 року В’ячеслав Чорновіл загинув у за-
гадковій автокатастрофі. Обставини його загибелі на шосе під 
Борисполем досі залишаються таємничими. 

В’ячеслав Максимович народився у грудні 1937 року на Чер-
кащині. У 1960-му В’ячеслав із відзнакою закінчив Київський уні-
верситет імені Шевченка (журналістика). Працював на телебачен-
ні, потім на хвилі хрущовської «відлиги» захопився історією україн-
ської літератури, особливо донедавна забороненим у СРСР Бори-
сом Грінченком.1964-го вступив до університетської аспірантури, 
але не був зарахований через політичні переконання.

У 1965 році виступив разом із Дзюбою і Стусом на прем’єрі 
фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» із протес-
том проти арештів інтелігенції.

За відмову давати свідчення на закритому суді братів Го-
ринів був засуджений до трьох місяців примусових робіт.

Підготував збірку текстів «Лихо з розуму» (Портрети двад-
цятьох «злочинців») — про арештованих у 1965-му шістдесят-
ників, яка була видана на Заході й стала справжньою подією 
в СРСР і за кордоном. У результаті 1967-го отримав три роки 
таборів суворого режиму.

У 1969 році на засланні одружується з Атеною Пашко. 
1970-го створює підпільний журнал «Український вісник».
Під час масового погрому шістдесятників 1972 року отри-

мав від радянської влади ще один термін — шість років табо-
рів і три роки заслання.

Після виходу з мордовських таборів мешкав на засланні 
в Якутії. У травні 1979 року став членом Української Гельсін-
ської групи (УГГ). У квітні 1980-го заарештований за сфабри-
кованим звинуваченням (фактично — за участь в УГГ). Засу-
джений на 5 років тюрми.

У 1985-му повернувся в Україну. Працював кочегаром, бо 
більше ніде не міг працевлаштуватися.

1988 року ініціював створення Української Гельсінської 
спілки як опозиційну КПРС організацію партійного типу.

Від моменту створення Народного руху (вересень 1989 
року) — його активний член, від 1992-го — співголова.

У березні 1990-го обраний депутатом Львівської обласної 
ради, з квітня 1990-го до квітня 1992-го — голова облради.

Восени 1991 року В’ячеслав Чорновіл був кандидатом у 
президенти України (2 місце, 7420727 голосів, або 23,27%).

Від 1992 року — народний депутат.
У березні 2011 року Генпрокуратура передала справу про 

загибель Чорновола міліції — на додаткове розслідування.

20 березня померла громадська діячка, поетеса, учасни-
ця українського правозахисного руху, вдова лідера Народного 
руху В’ячеслава Чорновола Атена Пашко.

Вона народилася 10 жовтня 1931 року в селі Бистриця 
Дрогобицького району, що на Львівщині. У 1960-их роках пе-
реїхала у Львів і активно спілкувалася з середовищем шістде-
сятників, зокрема із подружжям Калинців, Стефанією Шаба-
турою та іншими.

Радянська влада забороняла друкувати твори Атени Паш-
ко, проводила численні обшуки в її помешканні.

Атена Пашко — авторка поетичних збірок «На перехрес-
тях» (Мюнхен, 1989), «На вістрі свічки» (Балтимор-Торонто, 
1991), «Лезо моєї стежки» (Київ, 2007). Від 1991 року Атена 
Пашко очолювала Союз українок.

Подарунок від Фундації 
Івана Багряного — книги 
для бібліотек Чернігова

Громадська органі-
зація української діа-
спори у США — Фунда-
ція, що носить ім’я ви-
датного українського 
письменника Івана Ба-
гряного, зробила гар-
ний подарунок україн-
ським читачам. Через 
своє представництво 
в Чернігові Фундація 
передала понад 60 
книг, зібраних серед 
українців США. 

Переважна більшість цих книг видані в зарубіж-
жі в часи СРСР, тобто ці книги видавалися поза ра-
дянською цензурою і не були нею спотворені. Се-
ред книг — художні твори, публіцистика, історична 
література, мемуари. Привертають увагу непідцен-
зурні видання знаменитого роману Олеся Гончара 
«Собор», який вийшов у Канаді одразу ж, 1968 року, 
твори Миколи Костомарова, митрополита Іларіона, 
книги дисидентів Миколи Руденка і Валентина Мо-
роза. Усі ці книги, безумовно, будуть дуже корисни-
ми для учнів, студентів, викладачів, науковців Чер-
нігова, всіх, хто цікавиться українською історією і лі-
тературою.

Книги передані в центральну міську бібліотеку іме-
ні Коцюбинського, де кожен бажаючий зможе ними 
користуватися.

Україна встановила 
світовий музичний рекорд

2 квітня о 12 годині 39 хвилин 27 секунд у 
прямому ефірі Першого Національного теле-
каналу Україна побила рекорд «найдовший му-
зичний телевізійний марафон національної піс-
ні у прямому ефірі».

Перед встановленням рекорду виступила пред-
ставниця України на «Євробаченні 2012» Гайтана. А 
рекорд був побитий під час виступу народного колек-
тиву «Херсонські молодички».

Рекорд зареєстрували представники Книги рекор-
дів Гіннеса та Національного реєстру рекордів Укра-
їни, які слідкували за ходом марафону всі 110 годин 
(разом із повною трансляцією в Інтернеті).

Попередній рекорд становив 103 години 9 хвилин 
26 секунд і був встановлений Італією з 21 по 25 берез-
ня 2010 року в місті Пезаро.

Український телемарафон стартував 29 березня о 
5.30 в Інтернеті (31 березня о 12.30 — в ефірі) і тривав 
55 годин без перерви (110 годин — разом із повною 
трансляцією в Інтернеті), а участь у ньому взяли 2012 
співаків. Рекорд був побитий, але марафон тривав до 
19-ої години.

«Марафон «Пісня об’єднує нас!» виправдав свою 
назву: на одній сцені ми об’єднали різні музичні на-
прямки, різні регіони України, навіть різні націо-
нальності. Завдяки трансляції на 155 країн це по-
бачив увесь світ. А дивитися дійсно було на що. Коли 
ми разом з Київським національним університетом 
культури та телекомпанією «Ера» починали все це, 
то розуміли, що українська пісня — багата й різ-
номанітна. Але що це перетвориться на настільки 
грандіозне та феєричне дійство — не очікували на-
віть ми!» — розповів генеральний директор НТКУ 
Єгор Бенкендорф.

Національний мегапроект готувався Національ-
ною телекомпанією України, Київським національ-
ним університетом культури і мистецтв та телекомпа-
нією «Ера». Мета продюсерів та авторів ідеї — Єгора 
Бенкендорфа і Михайла Поплавського — популяри-
зація України та української пісні у світі, збереження 
національної ідентичності, створення золотого фонду 
української пісні, патріотичне виховання молоді, про-
пагування української мови, консолідація українсько-
го суспільства та підтримка молодих виконавців. Голо-
вним режисером-постановником мегапроекту висту-
пив Михайло Поплавський.

Зі спеціально обладнаної студії НТКУ заспівали 
яскраві та популярні зірки, а також талановиті моло-
ді артисти.

Патріарх Філарет: 
«У радянські часи з КДБ були 

пов'язані всі церковні архієреї»
Комітет державної безпеки (КДБ) 

СРСР змушував священиків відкривати 
таємницю сповіді, затверджував призна-
чення на церковні посади і контролював 
діяльність церкви в радянські часи. Про це 
Патріарх Української православної церк-
ви Київського патріархату Філарет розпо-
вів в інтерв'ю Андрію Кислову з weekly.ua.

«З Комітетом держбезпеки були 
пов'язані всі без винятку архієреї, — ска-
зав Філарет. —  Усі без винятку! В радян-
ські часи ніхто не міг стати архієреєм, якщо 
на це не давав згоду КДБ. Тому стверджу-
вати, що я не був пов'язаний з КДБ, було б 
неправдою. Був пов'язаний, як і всі».

За словами Патріарха, у священиків не 
було звань спецслужбістів, але вони мали 
погоджувати свою діяльність із державою: 
наприклад, архієрей не мав права призна-
чити священика на парафію без згоди КДБ.

Працівники спецслужб також змушу-
вали священників передавати їм інфор-
мацію, отриману на сповіді. «Коли я став 
ієромонахом, мене викликали до військ-
комату, — розповів Філарет. — Там були 
офіцери держбезпеки, які запропонува-
ли мені передавати їм те, що мені будуть 
говорити на сповіді. Я відмовився. Тоді на 
стіл поклали пістолет і стали погрожувати 
мені розстрілом. А справа була в сталін-
ські часи. Але я відповів, що мені як чен-
цеві все одно коли вмирати. Байдуже: y 
двадцять, сімдесят або сто років. Як вони 
мене не ламали, нічого не вийшло».

11 з 15 православних ієрархів 
Болгарії були агентами спецслужб

Більшість членів синоду Болгарської 
православної церкви працювали на 
службу безпеки соціалістичної Болгарії. 
Дехто з них був штатним працівником 
зовнішньої розвідки, інші підпорядкову-
валися відділу, який боровся з «ідеоло-
гічними диверсіями». Про це повідомляє 
«Ґазета виборча» з посиланням на звіт 
болгарської парламентської комісії, яка 
досліджує архіви спецслужб.

11 з 15 імен вищих ієрархів БПЦ спів-

працювали з комуністичними спецслуж-
бами. Більшість із них були завербова-
ні у 1970-их і на початку 1980-их. Не ма-
ють власного досьє в архівах соціалістич-
ної служби держбезпеки тільки четверо 
священиків: 97-річний патріарх БПЦ Мак-
сим, Ловчанський митрополит Гавриїл, 
Пловдивський митрополит Миколай і До-
ростольський митрополит Амвросій. Всі 
інші митрополити, поміж них і митрополит 
США, Канади й Австралії Йосиф, мають в 
архівах теки як співробітники спецслужб.

Митрополит Західної і Центральної 
Європи Симеон був штатним працівни-
ком 1-го відділу СБ соціалістичної Болга-
рії (зовнішня розвідка). Ще три митропо-
лити, в тому числі й американський Йо-
сиф, співпрацювали з цим відділом.

Решта ієрархів з оприлюдненого спис-
ку підпорядковувалися 6-му відділу СБ, 
який займався «боротьбою з ідеологічними 
диверсіями». Дехто зі священиків раніше 
протестував проти того, щоб Болгарська 
православна церква підлягала люстрації.

За даними комісії, секретними агента-
ми були також муфтій болгарських мусуль-
ман і 5 із 29 членів Вищої мусульманської 
ради. На СБ також працював ординарій 
Католицької дієцезії Софії та Пловдива.

Хоча люстраційні заходи не стосують-
ся представників церкви, з ініціативою 
релігійної люстрації виступили у 2011 
році молоді священики Пловдивської 
єпархії на чолі з 42-річним митрополитом 
Миколаєм, наймолодшим членом синоду.

Нагадаємо: у липні 2011 року поль-
ські ЗМІ оприлюднили список диплома-
тів, які співпрацювали зі спецслужбами 
соціалістичної Польщі.

У червні 2011 року Грузія ухвалила 
закон про проведення люстрації, який 
передбачає встановлення посадових об-
межень для працівників спецслужб і пар-
тійних та комсомольських очільників.

У травні 2011 року Литва почала 
оприлюднювати прізвища людей, які 
співпрацювали з КДБ у радянські часи.

У березні 2011 року голова Україн-
ського інституту національної пам'яті Ва-
лерій Солдатенко заявив в інтерв'ю «Іс-
торичній правді», що завдання провести 
люстрацію не ставилося перед керівни-
цтвом УІНП ані Президентом Ющенком, 
ані нинішньою владою. 

Люстрація в Україні зачепила б 
найвпливовіших людей — 

соціолог
Якби в Україні провели люстрацію, то 

довелося б усунути від влади половину 
націонал-демократів. Про це в інтерв'ю 
УНІАН заявив заступник директора Ін-
ституту соціології НАНУ Євген Головаха.

«В Україні ця ідея (люстрації — ІП) не вида-
ється здоровою, — сказав соціолог. —  Країни 
Балтії мали єдину громадську думку, а в нас би 
це призвело до громадянської війни». 

Головаха закликав «не плекати ілю-
зій»: «Якби у нас відкрили потаємні архіви 
КДБ, нам би довелося люструвати «свя-
тих» людей. Найвпливовіші в країні люди 
опинилися б серед люстрованих».

На думку соціолога, в 1991 році в 
України було право вибору, але тоді укра-
їнці проголосували за компартійного 
функціонера Кравчука, а не за Чорновола: 
«Кажете, що люстрація потрібна? Але кого 
люструвати, якщо не секретаря з ідеології 
Кравчука? А за нього 60% проголосували». 

«Українська правда» — 
«Історична правда» 

Бліц-інформЩо нам робити з нашим 
комуно-радянським минулим?

Атена Пашко, вдова В’ячеслава Чорновола, 
померла майже в роковини загибелі чоловіка
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У нашій  делегації було троє мит-
ців Київської студії документальних 
фільмів ВІАТЕЛ — засновник студії, 
заслужений діяч мистецтв України, 
відомий кінорежисер Василь Вітер, 
директор і продюсер студії Галина 
Криворчук і актриса Наталія Сопіт, 
яка знялася як автор-ведуча у всіх 
фільмах циклу “Гра долі”, наймасш-
табнішої роботи студії за останні 
роки. Я представляв у програмі то-
вариство «Просвіта», газету «Слово 
Просвіти» і нашу газету.

Коротко про студію. За 15 ро-
ків діяльності тут створено чимало 
цікавих фільмів про українську іс-
торію і сьогодення. А в останні роки 
студія працює над циклом докумен-
тальних фільмів “Гра долі”. В осно-

ві кожного фільму (їх знято вже 51) 
— розповідь про видатних людей, 
які жили, творили в Україні. Пер-
ший фільм — про Тараса Шевчен-
ка, герої наступних стрічок — Фран-
ко, Леся Українка, Лисенко, Коцю-
бинський, Костомаров, Куліш, Ста-
рицький, Мазепа, Хмельницький та 
багато інших видатних особистос-
тей. Остання робота — фільм про 
Ференца Ліста, геніального ком-
позитора і піаніста, який тривалий 
час жив і творив в Україні, знай-
шов тут своє кохання. Фільм зняли 
за підтримки Фонду “Відродження”, 
прем’єра якого недавно з успіхом 
пройшла в Україні. 

Оскільки останнім часом у Поль-
щі зріс інтерес до України, її історії, 
літератури, мистецтва, виникла ідея 
зробити показ фільмів студії у Пе-
ремишлі. Мої тамтешні давні друзі 
організували цю програму на най-
вищому рівні. І директор Південно-
східного наукового інституту, відо-
мий історик Станіслав Стемпєнь, і 
голова Української громади міста 
Марія Туцька доклали чимало зу-
силь до організації програми.

Для кінопоказів митці привезли 
фільми про наших видатних діячів, 
які мали польське коріння, чи долі 
яких були пов’язані з Польщею. Пер-
ша зустріч відбулася в стінах універ-
ситету, на кінопоказ прийшли викла-
дачі й студенти. Фільми демонстру-
валися українською, але нашу мову 
і викладачі, і студенти розуміють, а 
чимало з них гарно нею спілкують-
ся. Тут навчається понад сто студен-
тів з України. Фільми про Миколу Ли-

сенка, Павла Тичину, Ференца Ліста 
дуже сподобалися глядачам. 

Доктор Драус, ректор Пере-
мишльського Східноєвропейсько-
го університету,  з яким ми зустрі-
лися і   в  якого я взяв інтерв’ю, роз-
повів, що нового відбулося в цьому 
закладі. Східноєвропейський уні-
верситет створено тут трохи більше 
десяти років тому для поглиблен-
ня наукових контактів з Україною 
та іншими державами регіону. Це 
потужний державний заклад: май-
же 2 тисячі студентів, 11 інститу-
тів (факультетів), зокрема такі, як 
інженерія середовища, механо-
троніка, архітектура інтер’єрів. Є 
відділення української філології, 
його випускники працюють вчите-

лями в українських школах Поль-
щі, перекладачами в державних 
установах і в спільному польсько-
українському бізнесі, який актив-
но розвивається. На кошти держа-
ви і Євросоюзу створено прекрасні 
умови для навчання і проживання 
студентів. Діють угоди про спів-
працю з кількома університетами 
України: проводиться обмін викла-
дачами і студентами, наукові кон-
ференції, виходять спільні видання. 

Окремо пан ректор попросив 
розповісти про розширення універ-
ситетом програми навчання студен-
тів з України. Наші юнаки і дівча-

та можуть отримати тут диплом про 
вищу освіту європейського зразка, 
чинний у всіх країнах Євросоюзу. 
А для молодих людей, які отримали 
карту поляка, встановлено чималі 
пільги. По-перше, для них навчання 
безкоштовне, по-друге, вони отри-
мують підвищену стипендію не лише 
від польської держави, як інші сту-
денти, а й за програмами підтрим-
ки поляків зарубіжжя. Карту поля-
ка Республіка Польща почала ви-
давати в останні роки тим громадя-
нам інших країн, які мають у своєму 
родоводі польське коріння. І саме 
такі юнаки і дівчата становлять біль-
шість серед студентів університету 
з України. Звичайно ж, вони були і 
є громадянами нашої держави, ви-
вчившись, повертаються додому. А 
це просто приклад того, як європей-
ська держава підтримує єдинокров-
них братів зарубіжжя. Хотілося, щоб 
наша держава ось так підтримувала 
тих українців, яких доля розкидала 
по світах. 

Університет запрошує на на-
вчання і молодих людей з України, 
які не мають карти поляка, вже на 
загальних підставах. Та враховую-
чи, як зараз у нас зросли ціни на 
навчання і плата за проживання в 
гуртожитках, навряд чи набагато 
дорожчим буде навчання в цьому 
європейському університеті. 

Надсяння і його центр Пере-
мишль — давні українські землі. 
І навіть після проведеної в пово-
єнний час комуністичною владою 
операції “Вісла” з виселення со-
тень тисяч українців із цих країв 
на північ і захід Польщі, українське 
життя тут тривало. А після повер-
нення багатьох у рідні місця, пова-
лення комуністичного ладу україн-
ський рух набуває розвою. 

Символом цього стало довго-
очікуване повернення Об’єднанню 
українців Польщі, місцевій грома-
ді ОУП Народного дому Перемишля. 
Спорудили його українці понад сто 
років тому, забрали  будинок у грома-
ди в повоєнні роки. І лише наприкін-
ці 2009 року,  завдяки Президентові 
Ющенку, польська влада повернула 
Народний дім українській громаді. 
Хоча будівля  ще  потребує ремонту, 
та громадське життя тут вирує. 

Ось і цього разу українська 
громада радо вітала нас в одній 
зі світлиць дому. Перегляд філь-
мів, активне спілкування з мит-
цями засвідчили велику цікавість 

братів-українців до нашої історії та 
культури. А продовженням цього 
заходу стала відверта розмова про 
сьогодення України. Ми обговори-
ли багато тем — від виборів пар-
ламенту, проблем єдності демокра-
тичних сил до ситуації в нашій освіт-
ній, загалом гуманітарній сфері. 

До прикладу. Під враженням від 
перегляду фільмів студії ВІАТЕЛ про 
видатних українців учителька укра-
їнської школи Перемишля запита-
ла, чи активно закуповує ці фільми 
наше українське Міносвіти, адже 
стрічки — прекрасні посібники для 
навчальних закладів. Що можна  
було на це відповісти? І тоді  керів-
ник громади пані Туцька, до речі, й 
сама викладач української мови і лі-
тератури в українській школі, сказа-
ла, що Об’єднання українців Поль-
щі  офіційно звернеться до міністер-
ства освіти Польщі з проханням за-
купити фільми студії ВІАТЕЛ для всіх 
українських шкіл країни. І якщо Мі-
ністерство сусідньої держави зро-
бить це для своїх українських шко-
лярів, то невже не соромно буде 
після цього нашому міністерству? 

Звичайно ж, митці студії ВІА-
ТЕЛ подарували багато дисків сво-
їх фільмів і для університету, і для 
української громади міста. Я пода-
рував від товариства  “Просвіта” 
касети, диски, книги, видані това-
риством, примірники  газет  “Слово 
Просвіти” і «Світ-інфо».

Пані Туцька розповіла нам про 

українське життя краю: у місті діє 
український навчальний комплекс 
імені Маркіяна Шашкевича — шко-
ла, гімназія, ліцей, є два українські 
дитсадки. Серед української гро-
мади побільшало і підприємців, 
зокрема тих, що мають спільний 
польсько-український бізнес. Вони 
також фінансово підтримують На-
родний дім і діяльність громади. 

Наша поїздка — початок подаль-
шої співпраці. Ми обговорили з поль-
ськими друзями в університеті, інсти-
туті, українській громаді нові цікаві 
задуми. Перший — створити фільм 
про Михайла Вербицького, адже ви-
датний громадський діяч, автор Гім-
ну України жив і похований неподалік 
Перемишля. Ще одна цікава ідея — 
зняти фільм про родину Тарновських. 
Вихідці з Польщі, осівши в Україні, 
стали відомими меценатами, діяча-
ми нашої культур. Їхнє родинне гніз-
до Качанівка на Чернігівщині у ХIХ 
столітті було справжньою Меккою 
для видатних українців, починаючи 
з Шевченка, якого єднала з Тарнов-
ськими багатолітня дружба. Ще одна 
тема — доля української політичної, 
військової, творчої еміграції в Поль-
щі, адже саме сюди перейшов уряд 
УНР на чолі з Симоном Петлюрою і 
десятки тисяч українських патріотів 
після поразки у визвольних змаган-
нях. Із усіх названих тем у Перемишлі 
дуже багато матеріалів і для фільмів, 
і для книжкових видань. 

Стоїмо на мосту через  ріку Сян, 
яка ділить місто. І це саме тут, навіть 
якраз по мосту, проходив кордон 
двох імперій: радянської — СРСР 
і нацистської — Німеччини, згідно 
з пактом Молотова—Ріббентропа, 
коли дві імперії поділили Польщу.  

Подумалося, що набагато легше 
побудувати нові красиві мости че-
рез ріку, а в невеликому Перемиш-
лі їх уже кілька, ніж налагоджувати 
мости порозуміння між народами з 
такою непростою історією і взаєм-
ною, і в європейському та світовому 
контексті. Важко, але потрібно. Час 
іде невпинно, підростає нове поко-
ління і поляків, і українців, які вже 
бачать себе не в складному минуло-
му, а в новій об’єднаній Європі. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Студія ВІАТЕЛ висловлює вдячність 
благодійному фонду 

Рината Ахметова “Розвиток України” 
за сприяння в організації 

цієї творчої поїздки. 

Україна — Польща: 
мости порозуміння і єднання

Директор  Південно-східного наукового  інституту 
Станіслав Стенпєнь, Галина Криворчук, Василь Вітер, 

Наталія Сопіт, Ян Драус.

Зустріч з українцями в Народному домі, четверта ліворуч — Марія Туцька.

Чудова архітектура тисячолітнього Перемишля. 
А це якраз той самий український Народний дім.  

Цю просвітницько-мистецьку програму здійснено на запрошення трьох інституцій прикордонно-
го з Україною польського міста Перемишль: Південно-Східного наукового інституту, Східноєвропей-
ського університету й Української громади міста. Мета поїздки — показати українцям і полякам філь-
ми про видатних діячів України та знайомство господарів із нинішньою ситуацією в нашій державі, 
насамперед у гуманітарній сфері. 
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Бліц-інформ
У Росії — зошити 

із зображенням Сталіна
Поміж історичних фігур на обкладинках учнів-

ських зошитів із серії «Великі імена Росії» є і Сталін. 
Ось такі звичайні учнівські зошити в клітинку на 48 арку-

шів продаються у відділі шкільно-письмового приладдя Мос-
ковського Будинку книги:  видані в пам’ятній серії «Великі іме-
на Росії», з багато оформленою суперобкладинкою, на одній 
з яких — портрет героя-генералісимуса при повному параді.

«Апологією тирана в чистому вигляді, втім, зошити на-
звати не можна. На останніх сторінках вміщено щось на 
зразок історичних довідок.

Про Сталіна написано таке: «Одна з найбільш супереч-
ливих фігур... Для одних він — породження пекла і мало не 
сам Сатана, для інших — найбільший вождь усіх часів... Під-
килимова боротьба ніколи не буває чистою і чесною: подаль-
ші роки підтвердили цю тезу величезною кров’ю... Всього за 
роки правління Сталіна було розстріляно більше 640 000 осіб, 
2 400 000 було відправлено в табори, 765 000 було вислано. 
Однак у ці ж роки проводилися в життя — правда, знову суво-
рими методами — дві програми, які дозволили подолати ві-
кову відсталість Росії — колективізація та індустріалізація...

Цей текст супроводжують і кілька фотографій, в т.ч. ГУ-
ЛАГу і його в’язнів.

У листопаді 2011 року в Тернополі після втручання місь-
кого управління торгівлі було припинено продаж зошитів із 
зображенням Сталіна з серії «Гламурні лідери». У листопаді 
2010 року в російській Пензі було спалено тираж учнівських 
зошитів з історичною довідкою про пілотів нацистських ВПС.

Останнього керівника зовнішньої 
розвідки КДБ знайдено мертвим

Тіло колишнього глави радянської зовнішньої роз-
відки Леоніда Шебаршина було виявлено в його квар-
тирі в Москві. «Співробітники поліції виявили тіло Ле-
оніда Шебаршина, 1935 року народження, з вогне-
пальним пораненням», — сказали у російській поліції.

Тим часом джерело у правоохоронних органах повідо-
мило, що, за попередніми даними, Шебаршин застрелився.

Леонід Шебаршин у 1989 – 1991 роках був першим за-
ступником голови КДБ СРСР, начальником Першого голов-
ного управління КДБ, яке займалося зовнішньою розвід-
кою. 1991 року він вийшов у відставку. Вів громадську ро-
боту, очолював приватну фірму.

Президент Угорщини подав 
у відставку через плагіат

Президент Угорщини Пал Шмітт залишив посаду 
після того, як його позбавили ступеня доктора наук. 
Було встановлено, що в дисертації політика використані 
дослівні запозичення із двох інших наукових праць. Скан-
дал навколо вченого ступеня політика вибухнув у січні, 
коли угорський економічний щотижневик HVG обвинува-
тив главу держави в плагіаті.

Шмітт категорично спростовує ці обвинувачення. Од-
нак, як пояснив депутатам парламенту, він вирішив піти у 
відставку, оскільки, зважаючи на все, не може більше слу-
жити меті об'єднання суспільства.

Угорщина — парламентська республіка, і посада пре-
зидента передбачає виконання в основному представ-
ницьких функцій.

Як відомо, Президента Віктора Януковича також було 
викрито у плагіаті. Його книга «Opportunity Ukraine» вияви-
лася компіляцією матеріалів українських журналістів.

www.pravda.com.ua

Ліга чемпіонів, півфінал: 
«Барселона» — «Челсі» і «Реал» — «Баварія»

Саме ці чотири гранди європейського футболу вийшли до 
півфіналу головного клубного турніру континенту — Ліги чем-
піонів сезону 2011–2012 років. І саме такі пари, як сказано 
в заголовку, зустрінуться у півфіналі. Найважче вихід до пів-
фіналу дістався іспанській «Барселоні». Краща команда Євро-
пи і світу останніх років мала не менш знаменитого суперни-
ка — 7-разового володаря Кубка чемпіонів — італійській «Мі-
лан», за який провів 7 блискучих сезонів наш Андрій Шевчен-
ко. Перший матч у Мілані приніс нульову нічию, а у вівторок у 
Барселоні господарі перемогли: 3 – 1. Причому невгамовний 
аргентинець Ліонель Мессі, володар «Золотого м’яча» кращого 
футболіста Європи і світу останніх трьох років, протягом матчу 
встановив і тут же обновив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю 
забитих за сезон м’ячів. Досі цей показник був 12 — Мессі, за-
бивши у матчі два м’ячі, довів рекорд до 14-ти. А Ліга ще триває.

З чотирьох півфіналістів три вигравали, й неоднора-
зово, Кубок чемпіонів: мадридський «Реал» — 9 разів, тут 
він рекордсмен (правда, востаннє вигравав 10 років тому), 
«Барселона» і «Баварія» мають по 4 Кубки. Лондонський 
«Челсі» лише один раз грав у фіналі, де 2008 року програв 
співвітчизникам — «Манчестер Юнайтед». 

Дехто вже прогнозує іспанський фінал одвічних супер-
ників — «Реала» і «Барселони», чинного клубного чемпіо-
на Європи, команди, яка виграла два Кубки за останні три 
роки і уп’яте поспіль грає у півфіналі. Але проти такої роз-
кладки — «Баварія», за яку зараз виступає гравець збірної 
України Анатолій Тимощук. Адже фінал Ліги цього року про-
йде саме в Мюнхені, і баварці дуже хотіли б зіграти в ньо-
му вдома.

Один з найпопулярніших і ви-
сокооплачуваних російських акто-
рів, народний артист РФ Олексій Се-
ребряков («Штрафбат», «Глянець», 
«Груз-200», «Залюднений острів», 
серіал «Бандитський Петербург») 
більше півроку разом зі своєю ро-
диною живе в невеликому таунха-
усі в Торонто. Про це він розповів у 
недавньому інтерв’ю, присвячено-
му прем’єрі серіалу «Біла гвардія», 
в якому Олексій Валерійович зіграв 
полковника Най-Турса.

Рішення емігрувати Серебряков 
пояснив турботою про своїх дітей. Їх 
у 47-річного актора троє: Дар’я (до-
чка дружини Марії від першого шлю-
бу) та прийомні сини Данило і Сте-
пан. За словами артиста, він буде 
продовжувати зніматися в Росії, 
проте своє майбутнє і майбутнє сво-
єї сім’ї пов’язує з Канадою.

«Я хочу, щоб мої діти росли і ви-
ховувалися в принципово іншій по-
бутовій ідеології, — зізнався Олек-
сій Валерійович, — щоб розуміли: 
знання та працьовитість можуть ці-
нуватися, і для цього необов’язково 
штовхатися ліктями, грубіянити, бути 
агресивними і боятися людей. Вулич-
на ідеологія цивілізованої країни — 
доброзичливість і терпимість. Це те, 

чого так бракує в Росії. На жаль, тут 
від хамства та агресії дітей не захис-
тиш. Це в повітрі. Хам переміг».

Як виявилося, Серебряков давно 
замислювався про від’їзд, але оста-
точно вирішив у серпні 2010 року. 
«Останньою краплею, — продовжує 
актор, — стали літні пожежі 2010-го, 
коли Центральну Росію і Москву охо-
пив жахливий смог. Влада не оголо-
сила про необхідність евакуювати 
хоча б дітей, оскільки суспензії, що 
наповнюють смог, незворотно від-
кладаються в легенях. Ось це абсо-
лютно байдуже ставлення можно-
владців переповнило мою чашу тер-
піння. І взагалі, я втомився від того, 
що відбувається в Росії. Можна ска-
зати, втік, не витримав. Життя корот-
ке, і я не можу й не хочу більше чека-
ти, коли народ порозумнішає».

Серебряков особливо підкрес-
лив, що в Росії, як ніколи, гострий 
дефіцит людей обов’язку і честі, що 
в цій країні надто довго знищува-
ли індивідуальність. «Звичайно, я зу-
стрічав таких людей у своєму житті, 
— говорить артист, — але набагато 
рідше, ніж хотілося б. І дефіцит таких 
людей — це наслідок російської сис-
теми. Жах у тому, що в цій країні не-
має поваги до людської гідності. У 
нас ніхто ніколи не думав про людей. 
Індивідуальність людини, її гідність 
наполегливо знищувалися протягом 
усього ХХ століття. Одна частина кра-
їни сиділа у в’язниці, інша їх охоро-
няла. Про яку демократію може йти 
мова? У нас абсолютно рабська пси-
хологія! Демократія — це відпові-
дальність. А я особисто не бачу сьо-

годні повального бажання людей 
розвиватися, підвищувати свою ква-
ліфікацію, працювати і, врешті-решт, 
нести відповідальність — у тому чис-
лі за країну, за владу. А тих, хто хоче, 
— крапля в морі».

У кіносередовищі до від’їзду Се-
ребрякова поставилися з розумін-
ням. У країні така ситуація, що все 
більше талановитих людей замислю-
ються про від’їзд за кордон.

Олексій Серебряков разом із ро-
диною — дружиною Марією, падчер-
кою Дар’єю і прийомними синами 
Данилом і Степаном — більше півро-
ку живе в Торонто.

Білоруська опозиція 25 березня традиційно 
проводить акцію в День волі, на честь ухвален-
ня Третьої статутної грамоти Ради БНР, що про-
голошувала незалежну Білоруську Народну Рес-
публіку (25 березня 1918 року). Ось і цього разу 
опозиція в Мінську провела дозволений міською 
владою мітинг у парку Дружби народів. Учасники 
мітингу зажадали від влади звільнення ув’язнених опо-
зиціонерів. Звучали також заклики до бойкоту майбутніх 
парламентських виборів, водночас на мітингу були помі-
чені транспаранти з написом «За вільні вибори».

Цього разу обійшлося без затримання міліцією учас-
ників мітингу. Проте його організатори повинні заплати-
ти різним міським службам і міліції Мінська близько 12 
млн білоруських рублів.

Про це повідомив один з організаторів акції Віктор 

Івашкевич: «Відповідно 
до білоруського законо-
давства організатори ву-
личної акції повинні спла-
тити послуги з охорони 
громадського порядку, а 
також витрати, пов’язані 
з медичним обслугову-
ванням і прибиранням те-
риторії».

Відзначили День волі 
представники білорусь-
кої опозиції та україн-
ських демократичних сил 
і в Києві: виступали поети 
й барди, політичні та гро-
мадські діячі.

ОЛЕКСІЙ СЕРЕБРЯКОВ 
ЕМІГРУВАВ ДО КАНАДИ

У Мінську пройшов мітинг 
опозиції на честь Дня волі
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День в історії
7 квітня
1927 — уперше виконано одночасну передачу звуку і зо-

браження на велику відстань: співробітники телефонної ком-
панії «Белл» здійснили телепередачу з Вашингтона до Нью-
Йорка виступу міністра торгівлі Герберта Гувера. Звук і зобра-
ження передавалися роздільно — Гувер говорив у слухавку, а 
синхронна картинка виводилася на монітор розміром 5 на 7 
сантиметрів. 

8 квітня
1935 — у Радянському Союзі видано декрет, згідно з яким 

кримінальна відповідальність стала поширюватися на дітей 
від 12 років, котрих тепер можна було засуджувати до смерт-
ної кари. 

1973 — у Мужені (Франція) на 92-му році життя помер іс-
панський художник Пабло Пікассо, один з найвидатніших мит-
ців ХХ століття. Після себе Пікассо залишив близько 50 тисяч 
робіт, серед яких 1885 картин, 1228 скульптур, 2880 кераміч-
них виробів, 18095 гравюр, 6112 літографій, 3181 лінотипів, 
7089 малюнків і 4669 замальовок та ескізів. 

8 квітня народились...
1874 — Михайло Андрійович Коссак, український компо-

зитор, диригент і музикознавець, педагог. 
1892 — Мері Пікфорд (Гледіс Луїс Сміт), американська ак-

триса, зірка німого кіно, лауреат премії «Оскар». 

9 квітня
1865 — в Аппоматтоксі (штат Вірджинія) 28-тисячна ар-

мія конфедератів генерала Роберта Лі капітулювала перед 
військами Півночі, котрими командував генерал Улісс Грант. 
У США закінчилась Громадянська війна. 

1930 — у Нью-Йорку вперше публічно продемонстровано 
роботу відеотелефона (відеофона). 

1990 — Грузія проголосила себе незалежною державою. 

9 квітня народились...
1898 — Поль Робсон, американський співак (бас), драма-

тичний актор, громадський діяч. 
1933 — Жан-Поль Бельмондо, французький актор. 

10 квітня
1989 — на 80-му році життя помер відомий український 

актор Микола Гринько. 

10 квітня народились...
1937 — Белла Ахмадуліна, російська поетеса. 
1952 — Григорій Явлінський, російський політик, родом 

зі Львова. 

11 квітня 
1979 — в автомобільній катастрофі на Київщині загинув 

Леонід Биков, актор і кінорежисер.

12 квітня
1861 — з обстрілу гарнізону у форті Самтер (штат Півден-

на Кароліна) військовим загоном під командуванням генера-
ла П. Боргарда почалась найкривавіша війна в історії США — 
Громадянська. Війна закінчилась через чотири роки перемо-
гою Півночі й забрала життя 620 тисяч американців. 

1945 — в Уорм-Спрінгсі (штат Джорджия) у віці 63-х років 
помер 32-ий президент США Франклін Делано Рузвельт. За 
12-річний термін президентства адміністрації Рузвельта вда-
лося вивести країну з економічної кризи, подолати Велику де-
пресію. Після вступу США у Другу світову війну Рузвельт віді-
грав велику роль у створенні та зміцненні антигітлерівської 
коаліції. Завдяки своєму авторитету Франклін Рузвельт усу-
переч 22-ій поправці до конституції США чотири рази обирав-
ся на пост президента.

1961 — космічний корабель «Восток-1», пілотований 
27-літнім Юрієм Гагаріним, стартував о 9.07 за московським 
часом з космодрому Байконур (Казахстан), зробив за 108 
хвилин один виток навколо Землі і о 10.55 приземлився по-
близу поволзького міста Енгельс (Росія). Це був перший вда-
лий політ у космос, коли космонавт живим повернувся на 
Землю. За американськими даними, котрі не були підтвер-
джені, здійснили невдалі спроби облетіти Земну кулю, але за-
гинули: О. Ледовський (1957 р.), С.Шиборін (1958 р.), А.Мітков 
(1959 р.) та І.Качур (1960 р.)

12 квітня народились...
1823 — Олександр Островський, російський драматург. 
1839 — Микола Пржевальський, російський мандрівник, 

географ. 
1912 — Юхим Копелян, російський актор. 
1931 — Леонід Дербеньов, російський композитор-

пісняр («Песенка о медведях», «Остров невезения», «Песня 
про зайцев», «Есть только миг»). 

1933 — Монсеррат Кабальє, іспанська оперна співачка.

13 квітня
1519 — народилася Катерина Медічі, дружина короля 

Франції Генріха II. Одна з найвпливовіших осіб Франції в пе-
ріод воєн між католиками і гугенотами (її вважають одним 
з організаторів Варфоломіївської ночі). Після смерті чолові-
ка протягом 15 років була регенткою, три сини Катерини — 
Франциск II, Карл IX і Генріх III — були королями Франції, а до-
чка Маргарита вийшла заміж за лідера протестантів Генріха 
Наваррського, майбутнього короля Генріха IV. 

1743 — народився Томас Джефферсон, автор Декларації 
незалежності (1776), 3-ій президент США (1801 – 1809).

1773 — народився Юрій Лисянський, російський море-
плавець, командир першої російської навколосвітньої екс-
педиції. 

Наш календар Гельфанд на псевдо 
Парвус. Друг Льва 

Троцького і Рози Люк-
сембург. Саме він пере-
давав мільйони німець-
ких марок для партії біль-
шовиків. Ленін не дозво-
лив йому повернутися на 
батьківщину...

Що читаємо? Книгу 
Збинека Земана та Вінф-
реда Шарлау «Кредит на 
революцию. План Парву-
са» (Москва, «Центрполи-
граф», 2007). 

Відразу зазначу, що ви-
давництво читачів обдури-
ло. Обкладинка із зобра-
женою кредитною карткою 
на ім’я Володимира Улья-
нова (Леніна), ніби еміто-
ваною «Міністерством фі-
нансів Німеччини». Це на-
лаштовує на сприйняття іс-
торії про спонсорські гроші 
імператора Вільгельма ІІ, 
вкладені в антиросійську 
поставу РСДРП(б). Так, у 
партію Леніна, яка витра-
чала мільйони марок на 
поразку своєї батьківщини 
у світовій війні, повалення 
царського режиму та свій 
прихід до влади. 

Насправді це пізна-
вальна, багата подроби-
цями книжка, але не про 
«Леніна – німецького шпи-
гуна», а про менш відому й 
недооцінену в сенсі рево-
люційних заслуг постать – 
Алєксандра Ізраїля Гель-
фанда, також відомого під 
прізвиськом Парвус. Ціка-
во, що автори оригінальну, 
англомовну версію назва-
ли менш вибагливо і наба-
гато чесніше – «The life of 
Alexander Israel Helphand 
(Parvus)».

Що цікавого? Наш ге-
рой народився 1867 року 
в містечку Березіному Мін-
ської губернії. Незабаром 
батьки переїхали до Оде-
си. Там і отримала «путёвку 
в жизнь» майбутня «цен-
тральная фигура в тайных 
отношениях между импер-
ским правительством [Ні-
меччини] и русской социал-
демократической парти-
ей и, в частности, боль-
шевистской фракцией 
Ленина».

В одній зі своїх числен-
них робіт Парвус згадував: 
«Я мечтал под звёздным 
небом Украины, слушал 
прибой на берегу Чёрного 
моря. В моей памяти пе-
реплелись украинские 
песни, сказки... Шевчен-
ко первым познакомил 
меня с идеей классовой 
борьбы. Я восхищался гай-
дамаками...».

Юнаком він виїхав до 
Європи. Жив у Швейцарії, 
Німеччині. Шукав «госу-
дарство, где человек мо-
жет задёшево получить 
отечество». Його друг Лев 
Троцький зазначав: «В 
этой тяжёлой, мясистой го-
лове бульдога» перепліта-
лися «мысли о социальной 
революции с мыслями о 
богатстве». 

У 1906-му, під час роз-
грому першої російської 
революції, був заарешто-
ваний. Провів кілька міся-
ців у тюрмі, був засудже-
ний до трьох років заслан-
ня до Туруханська. Але туди 
не доїхав – підпоїв охорону. 
Кількома днями раніше втік 
і його товариш Лев Дейч – 
пішов за продуктами на ри-

нок і не повернувся. М-да, 
дивний був конт роль цар-
ського самодержавства за 
своїми ворогами...

Улітку 1902 року не-
легально проникає до Ро-
сії, в Севастополь, щоб зу-
стрітися з Максимом Горь-
ким. Успіх письменника-
новатора давав надію, що 
на його книгах можна буде 
заробити. Домовилися, що 
Парвус мав отримувати 
20% виторгу з публікацій 
чи постановок у Західній 
Європі, Горький – чверть 
від решти, а все інше мало 
йти на фінансування ро-
сійської соціал-демократії. 
Тобто – на революцію.

Почали з прав на нову 

п’єсу «На дне». Вона блис-
куче пішла в Німеччині: по-
над 500 аншлагів у театрі 
Рейнгарда в Берліні. Агент 
Горького отримав близько 
130 тисяч марок. Але пись-
менник і РСДРП не отрима-
ли жодної копійки... Гель-
фанд покрив власні борги, 
а на решту – поїхав відпо-
чивати в Італію з кралею. 
За кілька років, у Парижі, 
Горькому показали ту жін-
ку. «Дорогая моя, подума-
лось мне, – дорогая...», – 
написав пізніше літератор 
у нарисі «Ленін».

Німецькі товариші по 
партії сльозам не повіри-
ли. Він виїжджає до Від-
ня, а звідти – до Констан-
тинополя. Планує і далі за-
йматися публіцистикою, 
зокрема, за посередни-
цтвом Троцького, «Киев-
ская мысль» замовила 
йому цикл статей про Ту-
реччину та Балкани.

Правда, ні тоді, ні за-
раз журналістикою багато 
не заробиш. Парвус почи-
нає шукати, де ближче до 
великих грошей. Якимось 
дивом влізає у торгів-
лю збіжжям і виграє під-
ряди на постачання зер-
на турецькому уряду. Від-
так стає представником 
металургійного концерну 
Круппа та збройного кар-
телю «Віккерс» в Осман-
ській імперії. 

На початку Першої сві-
тової війни дійшов доволі 
оригінального висновку: 
всі соціалісти країн, які 
беруть участь у війні, по-
винні виступити на під-
тримку Німеччини. Якщо 
соціал-демократію буде 
розбито в Німеччині, зна-
чить, вона програє всю-
ди. Тому товариші соці-
алісти мусять підтриму-
вати... військові зусилля 
Берліна. Завдання світо-
вого пролетаріату – роз-
гром Росії та революція в 

ній! При цьому сам Гель-
фанд не вважав себе ні 
«шовіністом», ні «ренега-
том», як його почали обзи-
вати недавні соратники: 
«Моя миссия в том, чтобы 
создать духовную связь 
между вооружённой 
Германией и русским 
революционным проле-
тариатом».

Гельфанд надає під-
тримку організації «Спіл-
ка визволення України», 
яка заявила про бажан-
ня підготувати повстан-
ня в Україні. Контакти 
з українськими та кав-
казькими самостійника-
ми часто йшли через ні-
мецьких дипломатів. Під 

час однієї з них Парвус 
заявляє послу фон Ван-
генхайму: «Интересы гер-
манского правительства 
полностью совпадают с 
интересами русских ре-
волюционеров. Россий-
ские демократы могут 
добиться своих целей 
только при условии по-
лного разрушения само-
державия и разделения 
России на отдельные го-
сударства».

Заради справедливос-
ті треба сказати, що Ле-
нін спочатку категорично 
відмовився брати участь 
у прожекті Парвуса. На-
віть обізвав його шовініс-
том, попросив більше ні-
коли не підходити. Проте 
той зміг заручитися під-
тримкою близьких сорат-
ників Ілліча – «надёжного 
малого» Якова Ганецько-
го (Фюрстенберга) та Мой-
сея Урицького, майбутньо-
го голови Петроградської 
ЧК. Миколу Бухаріна, яко-
го Парвус був готовий узя-
ти на зарплату, Ленін встиг 
відмовити.

9 березня 1916 року 
Гельфанд пише меморан-
дум до МЗС Німеччини. 
Пропонує підтримати пар-
тії, які борються за соці-
альну революцію в Росії, 
націоналістичні сепара-
тистські рухи (ключова по-
зиція – Україна). Радить 
виділяти гроші на антиуря-
дову пропаганду, друк і по-
ширення газет, підтримку 
страйків, зокрема в Одесі 
та Миколаєві.

Заповітною його мрією 
є реорганізація РСДРП, пе-
ретворення партії з «клики 
заговорщиков» на дієвий 
інструмент революційної 
влади. Він бачив вождем 
революції себе, а не Леніна 
чи Троцького. Клара Цеткін 
називає його «сутенёром 
імперіалізму», Троцький – 
вносить до списку політич-

них небіжчиків.
29 грудня 1915 року 

датовано першу розписку 
про отримання Гельфан-
дом 1 мільйона рублів на 
підтримку революційних 
дій. Як Парвус і обіцяв нім-
цям, 11 січня 1916-го ви-
бухнув страйк суднобудів-
ників у Миколаєві, пізніше 
підтриманий робітниками 
столиці. У поліційному зві-
ті зафіксовано припущен-
ня: до організації протес-
тів могли докласти руку 
ліві партії чи «вражеское 
государство (Германия)». 
Гельфанд потурбувався, 
щоб у страйкових коміте-
тів були гроші, які можна 
було б виплачувати робіт-
никам — еквівалент трьох 
шилінгів у рубльовому ек-
віваленті.

У квітні 1917 року 
був одним із організато-
рів проїзду з нейтральної 
Швейцарії через Німеч-
чину, Данію, Швецію та 
Фінляндію до Петрогра-
да знаменитого «оплом-
бованого вагона». Ленін, 
пасажир № 1, відмовився 
зустрічатися з Парвусом. 
Оскільки акція і так мала 
вигляд такої, що здійсню-
валася з доброї волі кай-
зера. Цього ж місяця мі-
ністерство фінансів Ні-
меччини виділило 5 млн 
марок на більшовицьку 
та антивоєнну агітацію в 
Росії. Починає діяти За-
кордонне бюро РСДРП у 
складі Радека, Ганець-
кого та Вацлава Воров-
ського. Через цей орган і 
йдуть щедрі пожертви ні-
мецького уряду. Відомий 
соціал-демократ Едуард 
Бернштейн писав про 50 
млн марок золотом.

У липні 1917-го роз-
горівся скандал у пресі – 
Леніна прямо звинувати-
ли в отриманні підтримки 
від німців. Партія пішла в 
підпілля, її лідери  перехо-
вувалися або були затри-
мані. Щоб відвести підо-
зри, Парвус друкує брошу-
ру «Мой ответ Керенскому 
и компании», де запере-
чує факти фінансування 
більшовиків «ни в виде за-
йма, ни в подарок». Звіс-
но, він лукавив, та й він 
був не єдиним, через кого 
ці гроші потрапляли біль-
шовикам.

Парвус мав надії ко-
лись повернутися на бать-
ківщину. Ленін через Ра-
дека відмовив: «Дело ре-
волюции не должно быть 
запятнано грязными ру-
ками». 

Земне життя Парву-
са добігло кінця 12 груд-
ня 1924-го на роскошній 
віллі неподалік Берліна. 
Хто скористався його гріш-
ми, а на рахунках у банках 
Швейцарії лежало більше 
2 мільйонів марок, лиша-
ється таємницею.

І останній факт: через 
дванадцять років його бу-
динок купив міністр пропа-
ганди Третього Райху Йо-
зеф Геббельс.

Фраза. «Я Мидас нао-
борот: золото, к которому я 
прикасаюсь, делается на-
возом». 

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, 

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

п’єсу «На дне» Вона блис час однієї з них Парвус

«Кредит 
на революцію. 

План 
Парвуса»
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Сайт про жіночу історію 

Почала роботу веб-сторінка Української асоціації 
дослідників жіночої історії (УАДЖІ). Адреса нового сайту: 
www.womenhistory.org.ua

УАДЖІ була заснована восени 2010 року групою науковців, 
чиї дослідницькі та викладацькі інтереси значною мірою зосе-
реджені у сфері жіночої та гендерної історії.

Веб-сторінка інформує про діяльність УАДЖІ, а також надає 
актуальну інформацію про наукові події (конференції, семіна-
ри, публічні лекції тощо), можливості для додаткової освіти та 
наукового розвитку (літні школи, стажування), ресурси для до-
сліджень (проекти, гранти), що стосуються тематики жіночої та 
гендерної історії.

Рубрика «Електронна бібліотека» містить розвідки з відпо-
відної тематики сучасних українських дослідниць та дослідни-
ків (насамперед праці, раніше опубліковані у різних збірниках 
та періодичних виданнях).

Матеріали сайту насамперед призначені для дослідників, 
викладачів і студентів, які цікавляться жіночою та гендерною 
історією, проте вони стануть також у нагоді вчителям шкіл, ак-
тивісткам жіночих громадських організацій, краєзнавцям, пра-
цівникам музеїв, журналістам.

Ювілей Липинського 
відзначать на державному рівні

В Україні на державному рівні відзначать річниці 
від дня народження драматургів Михайла Стельмаха 
та Миколи Куліша, композитора Ігоря Стравінського 

та історика В’ячеслава Липинського.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
Згідно з постановами ВР уряду доручено створити органі-

заційні комітети з підготовки та проведення заходів щодо від-
значення на державному рівні річниць від дня народження вка-
заних осіб.

У квітні 2012 року виповнюється 130 років від дня наро-
дження політичного діяча, історика, соціолога, публіциста, те-
оретика українського консерватизму В’ячеслава Липинського.

У травні виповниться 100 років від дня народження видат-
ного письменника, драматурга і фольклориста Михайла Стель-
маха, в червні 2012 року виповнюється 100 років від дня наро-
дження композитора і диригента Ігоря Стравінського.

У грудні виповниться 120 років від дня народження україн-
ського драматурга Миколи Куліша.

Новий портал
1 січня 2012 року розпочав роботу новий Інтернет-

проект, присвячений історії, — Historians.in.ua. На 
сайті регулярно розміщуватимуться авторські колонки моло-
дих гуманітаріїв — щоб створити «трибуну і простір спілкуван-
ня для інтелектуалів нового покоління». Молодих авторів за-
прошують надсилати пропозиції та тексти на адресу редакції: 
historiansinua@gmail.com .

Також на сайті є розділи «Архів», анотації нових книжок і 
оголошення про новини академічного та навколоакадемічно-
го життя. В «Архіві» обіцяють розміщувати повнотекстові вер-
сії рідкісних публікацій. Серед інших рубрик: «Інтерв’ю», «Історія 
і пам’ять. Важкі питання», «Інституції історичної науки», «Дослі-
дження» та «Дискусії». 

Витоки 
Михайло Горбачов — українець 

по матері. У матері його, Марії Панте-
ліївни Гопкало (1911 — 1993), батько 
був з Чернігівщини, мати — з Харків-
щини. Батько Горбачова, Сергій Ан-
дрійович Горбачов (1909 — 1976), 
— росіянин. Це була звичайна селян-
ська сім’я в селі Привольному Став-
ропольського краю, де народився 
майбутній президент СРСР. Дід Гор-
бачова, мабуть, за те, що аж до 1937 
року так і не вступив до колгоспу, а 
був одноосібником, у тому ж страш-
ному році був арештований. Звину-
вачення селянина у троцькізмі було 
повним безглуздям, і через рік його 
звільнили. Але розповіді діда про 
радянський режим Михайло всотав 
змалку, і чи не звідси його органіч-
не неприйняття тоталітаризму. Втім, 
він намагався якось узгодити це з ко-
муністичними ідеалами і, як батько, 
також став комуністом, ще юнаком 
вступив до партії. Загалом біографія 
Михайла була класичним зразком по-
літичної кар’єри простого трудівника. 
Він і працював по-селянськи, змалку, 
в поті чола. Уже з 13 років суміщав 
навчання в школі з роботою механі-
затора в колгоспі та МТС. У 17 років 
був нагороджений орденом як пере-
довий комбайнер. 

Простий селянський хлопець мав 
велику жагу до знань. У Горбачова 
— дві вищі освіти. Спершу закінчив 
найпрестижніший вуз Союзу — Мос-
ковський державний університет ім. 
Ломоносова, юридичний факультет. 
Пізніше, вже будучи партійним пра-
цівником, заочно закінчив Ставро-
польський сільгоспінститут за фахом 

агроном-економіст. Цікаво, що в МГУ 
Горбачов, хоч і був комсомольським 
активістом (секретар комсомоль-
ської організації факультету), охоче 
спілкувався з багатьма вільнодумця-
ми, яких немало породили ті часи хру-
щовської «відлиги». Серед його зна-
йомих був, наприклад, один з лідерів 
майбутньої «Празької весни» Зденек 
Млинарж. 

Після здобуття диплома юрис-
та Михайло недовгий час працював 
у прокуратурі на Ставропіллі. Харак-
терно, що вже в ці перші роки своєї 
кар’єри у молодого Горбачова не було 
великих ілюзій стосовно комуністич-
ної системи. Можливо, те, що бачив, 
він пояснював «спотворенням пра-
вильних ідей», проголошуваних пар-
тією, але реалії бачив чітко. Ось ці-
кавий уривок з листа Михайла Гор-
бачова Раїсі Максимівні. Раїса Гор-
бачова навела цей лист у своїй книзі 
«Я надеюсь…». Липень 1953 року, мо-
лодий Горбачов, випускник МГУ, пра-
цює в районній прокуратурі. «И тем 
более сильнее чувствуешь отврати-
тельность окружающего... Особенно 
— быта районной верхушки. Услов-
ности, субординация, предопреде-
ленность всякого исхода, чиновничья 
откровенная наглость, чванливость… 
Смотришь на какого-нибудь здешнего 
начальника — ничего выдающегося, 
кроме живота, а какой апломб, са-
моуверенность, снисходительно-
покровительственный тон, прене-
брежение к науке! Отсюда — изде-
вательское отношение к молодым 
специалистам». Блискуча характе-
ристика часу! 

Втім, молодий Горбачов, очевид-
но, прагнув якось олюднити цю мало-

гуманну систему. Досить швидко був 
висунутий на комсомольську і партій-
ну роботу. У 1955 – 1962 роках був 
другим, згодом першим секретарем 
Ставропольського крайкому комсо-
молу. Переходить на партійну роботу, 
де пройшов сходинки від завідувача 
відділу до першого секретаря Ставро-
польського крайкому КПРС. Він став 
керівником величезного краю у 39 
років! 

Цікаво, що в ті 60-і роки його кан-
дидатура двічі розглядалася для робо-
ти в органах держбезпеки, спершу на 
посаду начальника КДБ краю, потім 
1969 року Андропов розглядав його 
кандидатуру на посаду заступника го-
лови КДБ СРСР. Про це варто згада-
ти, щоб зрозуміти, наскільки неодноз-
начними були ідеологічні пошуки май-
бутнього лідера перебудови. Саме Ан-
дропов, голова КДБ, був одним з тих, 
хто ініціював перехід молодого Горба-
чова до Москви, у вищі ешелони пар-
тійної ієрархії. А другим був не хто ін-
ший, як Суслов, один з ідеологів полі-
тичного режиму часів брежнєвського 
застою. Обох Горбачов вважав сво-
їми хрещеними батьками у великій 
політиці, й не лише тому, що вони опі-
кувалися ним як земляком, про обох 
донині він досить високої думки. Осо-
бливо про Андропова, котрий, якщо 
вірити Горбачову, хотів змін у Союзі 
на краще, звісно, не виходячи за рам-
ки системи. 

Отже, з листопада 1978 року Гор-
бачов у Москві, він секретар ЦК КПРС. 
А вже у жовтні 1980 року обирається 
членом Політбюро ЦК, тобто у 49 
років входить до вищого арео-
пагу керівництва СРСР. 

Горбачов: 
часи перемін 

2 березня виповнився 81 рік Михайлові Сергійо-
вичу Горбачову.  Дата спонукала до аналізу нашої 
недавньої історії, яка міцно проросла в сьогоден-
ня. Аналізувати доведеться, говорячи про цікаву й 
неординарну особистість. І тут ми зачіпаємо глибо-
ко філософську тему — роль особи в історії. Роль 
ця коливалася полярно — від прикладів, коли істо-
ричні діячі були диктаторами, тиранами, до політич-
них нікчем, якими правило оточення.

Горбачов на тлі історії — питання дуже цікаве й 
складне. Так чи інакше, він опинився в центрі ве-
личезних суспільних перемін. А саме звідти й наші 
українські переміни, шлях до нормального демо-
кратичного суспільства.
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Наш календар
День в історії

14 квітня 
1768 — Максим Залізняк та Іван Гонта, освятивши ножі 

в Мотриному монастирі в Холодному Яру, почали повстання 
гайдамаків проти поляків (Коліївщина). 

1862 — народився Петро Столипін, російський держав-
ний діяч, міністр внутрішніх справ, прем’єр-міністр (1906 – 
1911). Убитий у Києві. 

1887 — народився Іван Кавалерідзе, український і ра-
дянський скульптор, режисер кіно й театру, драматург, сце-
нарист.

1912 — англійський океанський лайнер «Титанік» (на той 
час — найбільший у світі) незадовго до півночі зіткнувся з ай-
сбергом і через 2 год. 40 хв. затонув; із 2207 людей на борту 
вижили тільки 706. 

15 квітня 
1452 — народився Леонардо да Вінчі, видатний італій-

ський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер. 
1657 — Козацька рада в Чигирині затвердила спадко-

вість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмель-
ницького до його сина Юрія. 

1765 — помер Михайло Ломоносов, учений-
природознавець, поет, художник, історик, астроном і філо-
соф.

1865 — унаслідок поранення, отриманого напередодні 
під час замаху в театрі , помер Авраам Лінкольн — 16-ий пре-
зидент США (1861 – 1865), перший президент від Республі-
канської партії, визволитель американських рабів.

16 квітня 
1710 — гетьманом України (у вигнанні) обраний Пилип 

Орлик. 
1813 — під час походу на території Пруссії помер фельд-

маршал Михайло Кутузов. 
1841 — народилася Христина Алчевська, український пе-

дагог, організаторка народної освіти.
1844 — народився Анатоль Франс (Жак Анатоль Франсуа 

Тібо), французький письменник, лауреат Нобелівської премії 
з літератури 1921 р.

1848 — у Габсбурзькій імперії скасовано кріпацтво. 
1889 — народився Чарлі (Чарльз) Чаплін, видатний ан-

глійський та американський кіноактор, режисер, сценарист 
німого кіно.

1932 — на Ленінградському радіозаводі налагоджено 
випуск апаратури для радіоцентру й виготовлено перші ра-
дянські телевізори. 

1934 — постановою ЦВК СРСР засновано звання Герой 
Радянського Союзу.

17 квітня 
1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, український 

композитор, співак, драматичний артист. Автор першої укра-
їнської опери («Запорожець за Дунаєм»). 

1875 — англієць Невілл Чемберлен вигадав більярдну 
гру «снукер». 

1894  — народився Микита Хрущов, радянський партій-
ний і державний діяч. Керівник Радянської України (1938 – 
1949 рр.), перший секретар ЦК КПРС (1953 – 1964 рр.), голо-
ва Ради Міністрів СРСР (1958 – 1964 рр.).

1912 — Ленський розстріл — розправа російських цар-
ських військ над робітниками золотопромислового акціонер-
ного товариства «Лензолото»: вбито 270, поранено 250 осіб. 

1941 — американський інженер Ігор Сікорський (похо-
дженням з України) створив перший гелікоптер-амфібію. 

18 квітня 
1025 — Болеслав Хоробрий коронований у Гнєзно як 

перший король Польщі. 
1558 — у Стамбулі померла Роксолана (Настя Лісовська) 

— українка, яка була наложницею, а затим дружиною осман-
ського султана Сулеймана Пишного, турецькою державною 
діячкою. Мати султана Селіма II. 

1846 — американець Роял Хаус запатентував телеграф-
ний апарат. 

1882 — народився В’ячеслав Липинський, український 
філософ, політичний і громадський діяч, історик і публіцист. 

1897 — народився Мар’ян Крушельницький, український 
актор театру і кіно, режисер. Народний артист України. 

1955 — помер Альберт Ейнштейн, видатний німецький 
фізик-теоретик, автор теорії відносності. Лауреат Нобелів-
ської премії з фізики 1921 р. 

1966 — «перший покіс дисидентів»: на закритому засі-
данні Львівський обласний суд засудив Михайла Гориня на 
6 років таборів суворого режиму за «антирадянську агітацію 
і пропаганду». За Горинем судили його брата Богдана, Івана 
Геля, Ярославу Менкуш, Михайла Осадчого, Мирославу Зва-
ричевську. 

19 квітня 
1775 — перші бої між британськими військами й амери-

канськими колоністами біля Лексингтона й Конкорда. Поча-
ток війни за незалежність Америки. 

1824 — у місті Міссолунгі (Греція) помер від лихоманки 
лорд Джордж Байрон, видатний англійський поет-романтик, 
учасник грецького визвольного руху.

1885 — у Петербурзі після тривалої хвороби помер Ми-
кола Костомаров, видатний український історик, етнограф і 
письменник. 

1919 — американець Леслі Ірвін здійснив перший заре-
єстрований стрибок з аероплана з парашутом із вільним па-
дінням.

20 квітня
121 — народився Марк Аврелій, римський імператор і фі-

лософ.
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Застій 
…А тепер час від біографії 

людини перейти до біографії епохи — бурх-
ливої, переломної. Втім, їй передувало те, 
що було названо епохою застою. 

Після смерті Сталіна у березні 1953 
року, кількох років «двірцевих переворотів» 
за участю найближчих соратників диктато-
ра на московському партійно-радянському 
троні утвердився Микита Хрущов. Майже 
десятиліття його правління — це, з одно-
го боку, розвінчання злочинів тоталітарно-
го, сталінського режиму, з іншого — низка 
волюнтаристських соціально-економічних 
експериментів. Урешті компартійна верхів-
ки вчинила черговий тихий переворот, від-
правивши у жовтні 1964 року Хрущова у від-
ставку. Главою Компартії, а відтак — Союзу 
був обраний Леонід Брежнєв. 

18 років правління Брежнєва не випад-
ково було названо «застоєм»: дійсно, піс-
ля десятиліть потрясінь формально все на-
чебто устаткувалося. Потроху почали забу-
ватися репресії режиму, тим паче десталіні-
зація поволі зійшла нанівець. У політичному 
плані відбувалася повна консервація за-
шкарублої комуністичної системи, з новим 
культом особи, брежнєвським, але вже в 
осучасненому варіанті, як культ партії. По-
чалися «ювіліади» — практично щорічне від-
значення тих чи інших партійно-радянських 
ювілеїв: партії, комсомолу, армії, СРСР. 

На міжнародній арені, від Куби до 
В’єтнаму, від Німеччини до Африки, трива-
ла підтримка прокомуністичних, прорадян-
ських режимів — від шалених грошових вли-
вань до прямої військової агресії. Апофео-
зом стала жахлива війна в Афганістані (1979 
– 1989 рр.), припинена якраз Горбачовим. А 
загалом же радянське військове втручання 
мало місце в десятках країн. Чорною сторін-
кою радянського режиму стало також приду-
шення Празької весни — спроби демократи-
зації і виведення з-під радянської «опіки» Че-
хословаччини, коли дійшло до боїв і радян-
ських танків на вулицях міст цієї країни. 

В економіці все почало триматися на 
викачуванні гігантських природних ресур-
сів країни, особливо нафти, газу. Плюс по-
стійно тривали якісь дивні економічні екс-
перименти, під модним уже тоді, при за-
стої, виглядом «реформ». Звичайно, мен-
шого масштабу, ніж індустріалізація, 
колективізація чи освоєння цілини. Але тим 
не менше, було, затіяли то «відродження 
Нечорнозем’я» (читай — порятунок доведе-
них до руїни корінних російських областей), 
то поворот сибірських рік у Середню Азію, 
то меліорацію, то хімізацію. Нарешті гучний 
політико-економічний проект — БАМ. Хто 
забув — це Байкало-Амурська магістраль. 
Ця епопея супроводжувалася неймовір-
ним пропагандистським галасом. Розра-
ховане будівництво БАМу було на 9 років 
(1974 – 1983), насправді ж розтяглося на 
десятиліття. 

Якось у дореволюційній російській ен-
циклопедії, котру можна було вільно купити 
в букіністичних магазинах, я прочитав див-
ні речі. БАМ, як відомо, проходив паралель-
но знаменитій Транссибірській магістралі, 
збудованій у Росії ще наприкінці ХІХ століт-
тя. Так от, по-перше, якщо на будівництво 
БАМу було відведено 9 років на 4 з чимось 
тисячі кілометрів, а тривало воно набагато 
довше, то Транссибірську магістраль було 
збудовано за 12 років років, і протяжність 
її становила понад 7 тисяч кілометрів. І це 
одночасно було далеко не єдине таке будів-
ництво в Росії, де наприкінці ХІХ століття в 
окремі роки споруджували по кілька тисяч 
кілометрів залізниць. По-друге, Транссиб 
проходив північніше, тобто по набагато су-
воріших кліматичних широтах. По-третє, чи 
можна порівняти технічні можливості кінця 
ХІХ і кінця ХХ століть? По-четверте, набага-
то легше було будувати, коли паралельно, 
по Сибіру, вже діяла величезна залізниця, 

споруджена предками. Прочитане шокува-
ло і явно вносило корективи у міф про «мо-
гутню і найпередовішу» радянську систему. 
Правда, ділитися прочитаним, пропагувати 
його в ті часи блаженного застою було не 
дуже безпечно. 

У суспільно-політичному плані, при всій 
тиші та благодаті, все ж відчувалося: «не все 
так добре в Данськім королівстві». Звичай-
но, ми в суспільстві просто багато чого не 
знали, доходили лише глухі чутки про диси-
дентів, правозахисний рух. Небагато хто 
знав про чергову хвилю репресій, арештів, 
судів над інтелігенцією України, що почали-
ся у 1972 році. Десь у тюрмах і таборах сиді-
ли ті, кого з часом цілком заслужено назвуть 
совістю і героями української нації. У 1974 
році був висланий з СРСР Олександр Солже-
ніцин, який своїми історичними досліджен-
нями кинув відкритий виклик комуністич-
ній системі. Непримиримими противниками 
комуністичної системи раптом виявлялися 
такі видатні люди, як академік Андрій Саха-
ров. Тричі Герой Соціалістичної праці, лауре-
ат Ленінської премії, один із творців радян-
ської водневої зброї, попри почесті й рега-
лії, відкрито виступив проти тоталітаризму, 
за демократію і права людини. 1975 року 
він став лауреатом Нобелівської премії миру 
за правозахисну діяльність. А влада СРСР 
на початку 1980 року відправила вченого у 
майже семирічне заслання в місто Горький. 

Серед студентів, інтелігенції ходив у ру-
кописах так званий «самвидав» з гострою 
критикою режиму. Тисячі людей вечорами й 
ночами припадали до радіоприймачів, лов-
лячи через заглушування радіо «Свобода», 
«Голос Америки», Бі-Бі-Сі, «Вільну Європу». 

У 1980 році в Москві пройшли Олімпійські 
ігри, проведення яких подавалося як велике 
політичне досягнення СРСР. Але водночас не-
можливо вже було приховати від громадян 
бойкот Олімпіади не лише США, а й іншими 
провідними спортивними державами світу, 
за винятком, звісно, сателітів СРСР. Якраз у 
дні Олімпіади в Москві помер Володимир Ви-
соцький, один із символів бодай глухого, ін-
телігентського, але все ж опору комуністич-
ній системі. Інформація про його похорон, що 
фактично вилився в демонстрацію опозицій-
ності режимові, також поширилася в суспіль-
стві, попри старання влади це замовчати.

Втім, у чисто житейському плані все на-
чебто якось вже устаткувалося. Прості люди, 
які десятиліттями, протягом кількох поко-
лінь, не бачили нормального життя, могли 
порівнювати лише свій час з тим, що було до 
цього. Звісно, порівняння було на користь 
сьогодення застою, а не злиденних попере-
дніх часів. Ось звідки у людей ностальгія за 
начебто устаткованими й добрими часами 
брежнєвщини. Іншого життя, бодай у країнах 
соцтабору, не кажучи вже про Захід, 99 від-
сотків населення просто не могли бачити. 

Усе, здавалося б, пливло по наїждженій 
колії. Кожні 5 років — черговий «доленос-
ний» з’їзд КПРС. Все нові й нові зірки Героя 
на широких грудях Брежнєва (загалом зі-
рок стало 5), десятки орденів своїх та іно-
земних, для яких Генсекові потрібно було б 
одягати два чи три кітелі або піджаки. Все-
народне обговорення книг Генерального 
секретаря «Мала Земля», «Цілина», «Відро-
дження», відзначених, звісно ж, Ленінською 
премією. І раптом — 10 листопада 1982 
року. Брежнєв помирає. Це був шок. При 
тому, що всі останні роки лідер СРСР  сер-
йозно хворів, і це не було великим секре-
том. Але це дійсно був шок, передчуття чо-
гось незвичного, неспокійного, бурхливого 
і тому — тривожного…

Початок 
Пригадую це тривожне відчуття, яке охо-

пило нас, журналістів районної газети в Кули-
ківці, де я тоді працював. Журналісти завжди 
у вирі життя, і ми добре бачили й відчували 

настрої людей — почуття тривоги, що при-
ходило на зміну хоч якійсь усталеності. Зви-
чайно, ми не могли знати, що це лише поча-
ток, і що за якісь два з лишком роки помруть 
три підряд Генеральні секретарі ЦК КПРС, лі-
дери величезної держави. І що це вже пере-
твориться на якийсь ритуальний конвеєр, ці 
кількаденні траури, ці церемонії під стінами 
Кремля, ця тягуча понура музика з телеекра-
нів і радіо замість звичних передач.

Наступник Брежнєва Юрій Андропов, 
котрий прийшов у крісло Генсека партії пря-
мо з Луб’янки, з посади голови КДБ СРСР, 
теж був серйозно хворий і помер у лютому 
1984 року. Вже на цей момент Горбачов міг 
стати Генсеком, очолити Радянський Союз, 
адже був наймолодшим, найенергійнішим із 
членів Політбюро та секретарів ЦК. Але, ви-
являється, черга кремлівських старців ще 
не завершилася. Треба було перебути ще 
правління Костянтина Черненка. Цей нічим 
не примітний партслужака ще при Брежнєві 
втерся в довіру немічному вождеві, тож мав 
підтримку серед кремлівської верхівки. Те, 
що людина, яка фізично й розумово не мо-
гла б очолити навіть колгоспну бригаду, ста-
ла формально на чолі найбільшої держави 
світу, можна пояснити хіба що отою самою 
«роллю особи в історії», в даному разі прак-
тично нульовою, коли правило оточення. 
«Розквіт застою» ще не завершився, старці 
все відтягували агонію Союзу.

Але відходили не лише Генсеки. Ще на-
прикінці 1980 року помер Олексій Коси-
гін, глава уряду, прагматик, яких прагнув 
хоч якось, у рамках системи, реформувати 
незграбну соціалістичну економіку. У січні 
1982 року помер сірий кардинал партії та її 
головний ідеолог Михайло Суслов. У травні 
1983 року — Пельше, ще один член Політ-
бюро. У грудні 1984 року — міністр оборо-
ни Устинов. 

Черненко помер 10 квітня 1985 року. А 
вже другого дня екстрений Пленум ЦК КПРС 
обрав Генеральним секретарем ЦК КПРС 
Михайла Горбачова. Черга охочих (чи, може, 
спроможних) на Олімп вичерпалася. Харак-
терно, що Горбачова підтримали (реально, 
бо формально голосували одноголосно) і 
деякі представники старої еліти, насампе-
ред Андрій Громико. 

…Перебудова почалася фактично одразу 
ж, з 1985 року. Хоча сам термін «перебудова» 
Горбачов уперше вжив для визначення своєї 
політики лише через рік. Засоби інформації 
підхопили термін «перебудова», і він швидко 
став символом грандіозних перемін в СРСР, 
таких перемін, що врешті призвели до зник-
нення цієї держави з карти світу. 

Що означали всі ці переміни? Якою була 
мета Горбачова і партійно-радянської вер-
хівки Радянського Союзу? Якими були вну-
трішні пружини розвалу СРСР і якою мірою 
цьому сприяли міжнародні фактори? Ма-
буть, усе це було переплетене в комплексі. 
Найпростіше відбутися банальною, але ре-
зонною фразою про те, що все має свій вік 
— людина, дерево, птах, держава, в тому 
числі імперія. І сказати, що, мабуть, настав 
час відмерти імперії, кількасот літ стягува-
ній московськими правителями, та комуніс-
тичному експериментові, що понад 70 років 
тривав (уперше в історії) у найбільшій за те-
риторією країні світу.

Серед численних причин таких ради-
кальних перемін називають і хронічне від-

ставання СРСР від Заходу в економіці, чого 
не могли компенсувати сировинні ресур-
си. Науково-технічний прогрес, попри не-
малі досягнення тут і СРСР (значною мірою 
пов’язані з військово-промисловим комп-
лексом), все ж залишав країну на узбіччі сві-
тового розвитку. СРСР просто вже не витри-
мував гонки озброєнь, конкуруючи із Захо-
дом, адже на військові витрати йшло 25 від-
сотків бюджету Союзу. 

Варто назвати й таку обставину як усе-
планетне поширення інформації. Інтернет 
тільки набував розмаху. Але супутниковий 
зв'язок, надпотужні радіо- і телевізійні пе-
редавачі вже не дозволяли тримати СРСР в 
інформаційній блокаді. Примітивне глушін-
ня радіоголосів уже не допомагало. 

Переміни 
Гідні подиву масштаби перемін у СРСР. В 

економіці, незважаючи на розмови про ві-
рність комуністичним теоріям, поволі впро-
ваджувалися елементи ринкової економі-
ки. Це, однак, уживалося зі спробами зали-
шити в якійсь формі планову економіку. Про 
постійні смикання в різні боки, пошук яки-
хось нескінченних політичних, соціальних 
компромісів свідчить хоча б те, що одночас-
но з розвитком ініціативи, підприємливос-
ті, в СРСР весною 1986 року почалася кам-
панія боротьби з так званими «нетрудовими 
доходами». На місцях чиновники сприйняли 
це як боротьбу із приватними таксистами, 
продавцями квітів, репетиторами, виробни-
ками і продавцями домашнього хліба. Втім, 
ця кампанія швидко минула. 

Ще одною неоднозначною кампані-
єю стала знаменита боротьба з пияцтвом. 
Якщо говорити особисто про Горбачова, то 
йому, як він зізнавався, в гущі компартійної 
еліти, звичайно, час від часу випивати дово-
дилося. Але його ніколи не тягло добровіль-
но до спиртного. Антиалкогольна кампанія 
почалася в СРСР у квітні 1985 року. Як за-
вжди, з перегинанням палиці: з показною 
активністю чиновників, з одного боку, і по-
таємним пияцтвом їх, з іншого. Пізніше Гор-
бачову поставили на карб знищення під час 
цієї кампанії великих масивів виноградни-
ків, у тому числі цінних сортів, зникнення 
з магазинів цукру, який ішов на самогоно-
варіння. Але, з іншого боку, за цей період 
вперше було зафіксовано зниження смерт-
ності та злочинності від алкоголізму. Над-
мірний акцент саме на антиалкогольній 
кампанії в державі можна пояснити хоча б 
тим, що йшлося про одну з найбільш алкого-
лізованих країн світу. 

Переміни усталеного рідко проходять 
безболісно. Економічні експерименти, роз-
вал господарських зв’язків у Союзі напри-
кінці правління Горбачова призвели до різ-
кого падіння рівня економіки. З магазинів 
зникали найпростіші промислові товари і 
продукти. Доходило до абсурду. Політбюро 
ЦК КПРС змушене було серед інших заходів 
утворити спеціальну комісію на чолі з секре-
тарем ЦК для ліквідації дефіциту в продажу 
жіночих колготок. (Зараз Горбачов одною з 
помилок влади того часу називає те, що не 
було виділено коштів із колосальних дер-
жавних резервів для наповнення споживчо-
го ринку товарами, хоча б шляхом закупівлі 
за кордоном). Почали рости ціни. У кіль-
ка разів зменшився золотий запас 
СРСР, зріс зовнішній борг країни.

11

Горбачов: 
часи перемін 
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відбувалися в політичному жит-
ті. Вінцем їх у період перебудо-

ви стало законодавче анулювання керівної 
ролі КПРС у житті СРСР, тобто вилучення з 
Конституції СРСР горезвісної статті 6. У са-
мій Компартії почалися явні порухи до демо-
кратизації, аж до створення так званої Де-
мократичної платформи КПРС.

Вперше в історії держави було запрова-
джено не декларовану (формально існуючу 
й до цього), а реальну альтернативність на 
виборах. У тому числі до вищого органу вла-
ди — Верховної Ради СРСР та на відновлені 
з’їзди народних депутатів СРСР. На перших 
же альтернативних, вільних виборах не були 
обрані до вищих ешелонів влади кілька де-
сятків секретарів обкомів і ЦК республікан-
ських компартій, що було шоком для ком-
партійної еліти. Так званий адмінресурс не 
лише не спрацьовував, а викликав уже ак-
тивне неприйняття виборців. 

 Гласність 
Ці та інші переміни були б неможливи-

ми без зміни самої атмосфери життя в кра-
їні: після десятиліть терору, після двох деся-
тиліть гниття — застою, в задушливу атмос-
феру суспільства увірвався справді свіжий 
вітер. Не випадково після основного озна-
чення епохи — ПЕРЕБУДОВА — на друге міс-
це вийшло поняття — гласність. Влада, сус-
пільство ніби віддавали борг самі собі за 
десятиліття німоти. Мабуть, ніколи в істо-
рії за якісь кілька років не було озвучено, 
оприлюднено стільки того, що називають 
історичною правдою. Те, що десятиліттями 
ходило в «самвидаві», за що переслідува-
ли, вийшло у вільний духовний простір. При-
гальмована десталінізація, розвінчання то-
талітарного режиму відновилися на зовсім 
іншому рівні. Йшлося вже не про якісь «спо-
творення» істинно правильної лінії партії, а 
про саму злочинну суть системи. 

У руслі демократизації суспільства не 
лише продовжився процес реабілітації 
жертв політичних репресій, а й почали вихо-
дити на волю тодішні політв’язні. 1985 року 
повернувся в Україну В’ячеслав Чорновіл, 
який, попри звільнення з ув’язнення, ще мав 
би відбувати кількарічне заслання. 1988 
року вийшов з ув’язнення Левко Лук’яненко, 
влада вже не посміла «видати» йому черго-
вий тюремний термін. У грудні 1986 року з 
ініціативи Горбачова був звільнений із за-
слання в Горькому видатний вчений Андрій 
Сахаров, який одразу ж долучився до актив-
ної громадської діяльності.

Ми, журналісти, загалом інтелігенція та 
й усі охочі громадяни раптом відкрили для 
себе цілий материк документального і ху-
дожнього письма. Виявилося, що Михайло 
Булгаков написав не лише десятиліттями не 
друкований шедевр — «Майстер і Маргари-
та», а й цілком антирадянські, інакше не на-
звеш, сатиричні повісті й романи, хоча б те ж 
нині екранізоване «Собаче серце». Було по-
вернуто нашому читачеві заборонені в СРСР 
твори репресованих письменників, таких як 
Андрій Платонов, Варлаам Шаламов, Артем 
Веселий. Вийшло багато творів відомих чи-
тачеві письменників, але саме тих творів, 
які були під забороною. 1988 року головний 
літературний журнал країни «Новый мир» 
публікує знаменитий роман Бориса Пастер-
нака «Доктор Живаго», за який письменник 
був удостоєний Нобелівської премії з літе-
ратури, від отримання якої мусив відмовити-

ся під тиском влади. У романі подана широ-
ка й переконлива картина того, якою траге-
дією стала для народу так звана Жовтнева 
революція і все, що вона принесла.

Щось оприлюднювалося і в українській 
літературі, хоч забороненого, написаного «в 
шухляди» тут виявилося порівняно небагато. 
Але вже ставали відомими імена і твори таких 
письменників, як Іван Багряний та інші непри-
миренні противники комуністичного режиму. 
Поверталися до читача лідери правозахис-
ного руху, дисиденти Микола Руденко, Олесь 
Бердник, засуджені до ув’язнення комуністич-
ною владою. Публікувалося те, що досі ходи-
ло лише в «самвидаві», — деякі вірші Ліни Кос-
тенко, Василя Симоненка. Україна повертала 
собі творчість геніального Василя Стуса, який 
помер 1985 року в комуністичному ув’язненні. 
Перепоховання в Києві у листопаді 1989 року 
поета та його соратників Юрія Литвина і Олек-
си Тихого вилилося у справжню демонстрацію 
ненависті до тоталітарного режиму.

Читачі нарешті змогли побачити надру-
кованою поему Володимира Сосюри «Мазе-
па», вступ до якої теж ходив у «самвидаві». І 
не випадково, адже він звучав ось так: 

«Навколо радощів так мало… 
Який у чорта «днів бадьор», 

Коли ми крила поламали 
У леті марному до зорь. 

І гнів, і муку неозору 
Співаю я в ці дні журби, 
Коли лакеї йдуть угору 

Й мовчать раби… 
Німій, одуреній, забитій, 

Невже не встать тобі від ран? 
Москві та Жечі Посполитій 

Колись жбурнув тебе Богдан. 
А потім хтів тобі Мазепа 

Від серця щирого добра… 
Його ж ти зрадила і степом 

Пішла рабинею Петра. 
Хіба не жах: своєї зброї 

Не маєш ти в ці скорбні дні… 
У тебе так: два-три герої, 
А решта — велетні дурні. 

У тебе так: все безголов’я, 
Що на багно кричить: «Блакить!» 

Якби я міг, якби зумів я 
Тебе, Вкраїно, воскресить… 
Твої шляхи — відчай і камінь, 

Така прекрасна й, мов на гріх, 
Ти плодиш землю байстрюками — 

Багном і гноєм — для других. 
У голові твоїй — макуха! 

Хіба ж ти можеш жить сама, 
Російсько-польська потаскуха, 

Малоросійськая тюрма. 
Веди ж, безумна, до загину 
Мене на розстріли і жуть… 
Ах, я люблю тебе, Вкраїно, 

І сам не знаю, що кажу. 
Я ж син твій, син, що йшов за тебе 

На смерть і реготи не раз, 
Той, що прокляв і Бога й небо, 

Аби тобі був слушний час. 
Я йшов кривавими житами 

І знов піду, де гул і мла, 
Лиш одного я хочу, мати, 
Щоб ти щасливою була».

Чим не актуальне — і в час написання, і 
коли ходило в «самвидаві», і коли було опри-
люднене, і зараз, 2012-го. 

Справжньою бомбою став вихід гені-
ального кінофільму грузинського режисера 
Тенгіза Абуладзе «Покаяние». Фільм, до речі, 
було знято ще  1984 року, коли розвінчан-
ня тоталітарного сталінського режиму було 
практично згорнуте. Але створення такого 
фільму вже свідчило, що процеси демокра-
тизації нуртують усередині суспільства. Зви-
чайно, ще не настільки, щоб картину одразу 
випустили на екрани. Але через два роки, 
при Горбачові, вона таки вийшла. Цьому, як і 
зйомкам, посприяв тодішній перший секре-
тар Компартії Грузії, в майбутньому її прези-
дент Едуард Шеварднадзе, соратник Горба-
чова. Також виходу фільму сприяв відомий 
кінорежисер і секретар Спілки кінематогра-
фістів Елем Климов. Він і сам уславився в ті 
роки фільмом «Агония», йшлося там про роз-
вал російського самодержавства, але сама 
назва вже була доволі промовистою. 

Отже, фільм «Покаяние». Такого нищів-
ного розвінчання тоталітарного комуністич-
ного режиму, поданого у блискучій мистець-
кій формі, глядачі ще не бачили. Фільм ви-
датний, про що свідчить той інтерес, з яким 
дивилися його ці два з чимось десятиліття 
і дивляться й по сьогодні, хоч на наших де-
сятках телеканалів його побачиш рідко. За-
вершальна фраза фільму стала ще одним з 
гасел часу. Стара грузинка, роль якої грає 
геніальна Веріко Анджапарідзе, дивується, 
чому ця вулиця й досі носить ім’я зловісного 
персонажу картини —диктатора Варлама? 
І, дізнавшись, що ця дорога не веде до хра-
му, вона говорить: «Нащо ж тоді ця дорога, 
якщо вона не веде до храму?» Знову ж таки 
— це лише історія чи й сьогодення? Поглянь-
мо, по вулицях яких варламів ми ходимо, і чи 
всі наші дороги ведуть до храму? 

Великого розголосу набув і докумен-
тальний фільм відомого режисера Станіс-
лава Говорухіна під більш ніж промовистою 
назвою «Так жить нельзя».

Окрім грандіозних перемін, відкриттів 
у царині літератури і мистецтва, відбував-

ся прорив у тому, що ми називаємо історич-
ною пам’яттю. Літературно-мистецькі жур-
нали, особливо всесоюзні, такі як «Москва», 
«Новый мир», «Наш современник», друкували 
мемуари, історичні дослідження, гостру пу-
бліцистику. В Україні починається видання 
творів Грушевського, Олени Апанович. Уже 
практично відкрито, а не у «самвидаві», ходи-
ла брошура чудового російського письмен-
ника Володимира Солоухіна «Читая Ленина», 
яка була частиною виданого пізніше його ве-
ликого історичного полотна «При свете дня». 
І це була нищівна характеристика комуно-
радянського режиму. Справжнім рупором 

демократичного суспільства став популяр-
ний, заснований ще до революції, журнал 
«Огонёк», коли його очолив наш український 
поет Віталій Коротич. Постійним автором 
став видатний російський поет з україн-
ським корінням Євген Євтушенко, один із лі-
дерів поезії бурхливих шістдесятих. Напри-
кінці 80-их починається стрімкий розвиток 
незалежної преси, в тому числі української. 

У руслі демократизації суспільства, по-
вернення історичної пам’яті саме при Горба-
чові Радянський Союз офіційно визнав про-
вину режиму за розстріл тисяч полонених 
польських офіцерів у 1940 році в Катині під 
Смоленськом. Горбачов висунув цілий ряд 
міжнародних ініціатив, які сприяли завершен-
ню холодної війни. Це, зокрема, домовленість 
про ліквідацію в Європі радянських і амери-
канських ракет малої та середньої дальнос-
ті. Далі було завершення у 1989 році ганебної 
10-літньої війни в Афганістані, падіння Берлін-
ської стіни та об’єднання Німеччини. Настав 
кінець так званого соціалістичного табору в 
Європі, причому в більшості країн ліквідація 
тоталітарних режимів, які були маріонетками 
СРСР, пройшла мирно. 1990 року Горбачов 
став лауреатом Нобелівської премії миру. 

Розпад 

Правління Горбачова водночас було по-
значене стількома катаклізмами, трагічни-
ми подіями, які мало кому випали за такий 
короткий період. Перш за все саме при ньо-
му, саме в його країні сталася найбільша в 
історії людства техногенна катастрофа — 
Чорнобильська аварія. «При ньому» — ще 
не значить, що «через нього». І тут знову міс-
це для дискусій про роль, вину, міру відпові-
дальності тої чи іншої особи за ті чи інші події. 
Зрозуміло, що Чорнобиль став наслідком тієї 
антигуманної суспільної системи. І характер-
но, як повела себе влада у трагічній ситуації. 
Повела негідно: від замовчування правди 
про катастрофу до невміння чи небажання 
по-справжньому ліквідовувати її наслідки. 
Що, втім, стосується всіх наступних 25 років. 

Глобальні потрясіння настали й під час 
розпаду радянської імперії. Колись учені, по-
літики дослідять цей феномен — існування 
велетенської, найбільшої на планеті імперії, 
стягнутої докупи століттями агресії Мос-
ковії. Бо просто диву даєшся, що мо-
гло об’єднувати в одних держав-
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них кордонах такі далекі один від 
одного народи, далекі не лише те-
риторіально, а й за історією, мен-

тальністю, релігією. Де Прибалтика, а де Се-
редня Азія! Де Кавказ, а де Сибір! Розпад був 
бурхливим і далеко не завжди безкровним. 

Горбачов ніколи не хотів, не прагнув 
розпаду СРСР, навіть визнаючи при цьому, 
що то була імперія зла, силоміць скована 
агресією Московії. Його ідеал чи пошук цьо-
го ідеалу коливався в межах від федерації 
до якоїсь конфедерації «суверенних», але не 
незалежних (ці поняття він чомусь розріз-
няв) республік. Події ж пішли іншим чином. 
Колись також буде зроблено детальний ана-
ліз, що то було. Демократизація, гласність, 
прагнення до нормального життя, прагнен-
ня незалежності, екстремізм, бажання міс-
цевої еліти  (князьків, баїв і ханів від Ком-
партії) зберегти свої вотчини. І те, наскільки 
сприяв Захід розпаду СРСР. Втім, було чому 
сприяти, адже колос на глиняних ногах явно 
доживав свій історичний час. Та розпад не 
був мирним, кров пролилася. 

Хронологічно почалося із благополучно-
го Казахстану вже в грудні 1986 року. У сто-
лиці Алма-Аті спалахнули молодіжні завору-
шення. Приводом начебто стало зміщення 
з посади ще одного із брежнєвських «акса-
калів», лідера Компартії і республіки Кунає-
ва, який керував республікою 22 роки. Він 
був казахом, а його замінили на росіянина 
Колбіна. Але дуже швидко гасла про необ-
хідність мати на місцях місцевих керівників 
вилилися в гасла про необхідність незалеж-
ності Казахстану від Москви. На придушен-
ня кількаденних мітингів уперше при Горба-
чові було кинуто війська. 

Наступною гарячою точкою став Кав-
каз. Нагірний Карабах (автономна область, 
населена переважно вірменами) входив до 
складу Азербайджану. Влітку 1987 року лі-
дери вірменської общини краю звернулися 
до влади з вимогою чи проханням переда-
ти область до складу Вірменії. Конфлікт ви-
лився у вірменсько-азербайджанське кро-
вопролиття. 

1989 року криваві події відбулися в сто-
лиці Грузії Тбілісі, де дійшло до вбивства 
солдатами мирних жителів, у хід пішли вог-
непальна зброя, саперні лопатки. 

У ніч на 20 січня 1990 року на придушення 
демонстрацій, організованих Народним ру-
хом Азербайджану, в Баку було введено вну-
трішні війська. Ними було вбито при приду-
шенні акцій 130 мирних жителів міста. У Єре-
вані відбулися вірменсько-азербайджанські 
сутички з людськими жертвами. 

Москва спробувала силою придушити 
рух республік Прибалтики до незалежнос-
ті. Литва, Латвія, Естонія виявилися найра-
дикальнішими в цьому плані. Навіть прав-
лячі місцеві компартії були заодно з наро-
дом. Вищі органи державної влади — пар-
ламенти республік  —проголосили навіть не 
просто вихід зі складу СРСР, а відновлення 
своєї незалежності, проголошеної ще після 
Першої світової війни. Країни Балтії офіцій-
но заявили, що ніколи й не входили до скла-
ду СРСР, а були ним окуповані. 

Найгостріші події відбулися в Литві, яка 
була лідером національного відродження в 
Прибалтиці. У січні 1989 року в столиці Віль-
нюсі під час штурму радянськими військами 
телецентру 13 литовців було вбито. І все ж 
три прибалтійські республіки чітко заявили 
про свою незалежність. 

Радянський Союз розвалювався на 
очах. Найбільша після Росії за населенням 
республіка — Україна проголосила 16 лип-
ня 1990 року рішенням Верховної Ради Де-
кларацію про державний суверенітет. Фак-
тично це було проголошення незалежності у 
складі формально ще існуючого Союзу. 

Москва ще встигла провести у берез-
ні 1991 року так званий всесоюзний рефе-
рендум, де більшість населення начебто ви-
явили готовність жити в «оновленому» Со-
юзі. Але це вже був фарс, бо ряд республік 
узагалі відмовилися його проводити, а, на-
приклад, в Україні другим питанням рефе-
рендуму було місцеве, українське, відпові-
даючи на яке, більшість населення заявили 
про підтримку суверенності України. Проти-
лежні відповіді на два запитання — «в Сою-
зі» і «в незалежній Україні» — зайве свідчен-
ня і сум’яття в суспільстві, і складнощів цих 
грандіозних перемін життя.

Путч 
Фініш перебудови і СРСР настав уліт-

ку 1991 року. Москва вже підготувала но-
вий варіант так званого Союзного догово-

ру, де йшлося про трансформацію держа-
ви в якусь реальну федерацію (формально 
вона й так існувала) чи й конфедерацію рес-
публік, тобто союз майже суверенних дер-
жав. Але все це було вже пізно. 

19 серпня 1991 року. Горбачов у відпуст-
ці, яку проводить в Україні, в Криму, на уря-
довій дачі у Форосі. А в Москві починаєть-
ся путч ГКЧП: даємо російську, більш звичну 
абревіатуру, що означає «Государственный 
комитет чрезвычайного положения». На 
чолі путчистів — формально віце-президент 
СРСР Геннадій Янаєв, у складі комітету — 
голова КДБ Крючков, керівники інших си-
лових відомств, партфункціонери. Комітет у 
зверненні до народу оголошує, що бере всю 
повноту влади у свої руки для наведення по-
рядку, попередження розвалу країни. Пре-
зидент СРСР Горбачов (він був обраний на 
цю посаду 15 березня 1990 року) оголошу-
ється відстороненим від влади — за станом 
здоров’я. 

Путч тривав рівно три дні. Горбачов із 
сім’єю перебував у Форосі під домашнім 
арештом. Доля країни, демократії вирішува-
лася в Москві. Опір путчистам очолив гла-
ва Російської Федерації Борис Єльцин. Цен-
тром опору став Білий дім — Верховна Рада 
Росії, яку прийшли захищати тисячі простих 
людей. Через три дні путч було ліквідовано, 
комітетчиків арештовано. Пізніше вони від-
булися легким переляком — звинувачення 
у зраді Батьківщини, в антидержавному пе-
ревороті не завершилися нічим. 

Але то були надзвичайно напружені й 
тривожні дні. Знову повернімося до наших 
реалій. Добре пригадую атмосферу тих днів 
тут, на місцях, де буквально на очах ожили 
зашкарублі партократи і всі апологети ре-
жиму та імперії. Тривога й невизначеність 
панували і в національно-демократичному 
таборі. Його активісти вже подумували, 
як діяти на випадок цілком можливих (і, як 
виявилося, планованих) арештів. Декому, 
можливо, довелося б вдаватися до втечі в 
ту ж Прибалтику. До честі чернігівських де-
мократів, рухівців, вони надіслали зовсім 
іншу телеграму, аніж прихильники путчис-
тів: у Київ, у Верховну Раду було надіслано 
телеграму з протестом проти створення са-
мозваного ГКЧП і закликом до української 
влади не виконувати накази путчистів. 

Як військові зведення, як ще недавно 
зарубіжні радіоголоси, патріоти, демократи, 

інтелігенція, просто всі мислячі, демократич-
но налаштовані люди ловили повідомлення 
з епіцентру подій, з Москви. Переживали за 
захисників Білого дому, демократів, котрі на 
чолі з Борисом Єльциним постали проти пут-
чистів. З полегшенням і радістю люди зустрі-
ли вість про ліквідацію путчу. 

Далі вже фініш. Оголошується офіційна 
заборона, розпуск Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу як організатора путчу. 24 
серпня Верховна Рада Україна проголошує 
незалежність нашої держави. Росія, між ін-
шим, проголосила її ще раніше. 1 грудня — 
Всеукраїнський референдум на підтримку 
незалежності України: понад 92 відсотки ви-
борців —«за»! 7 грудня в Біловезькій пущі, в 
Білорусі, лідери Росії, України і Білорусі — 
Єльцин, Кравчук, Шушкевич — підписують 
Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР і утво-
рення СНД — Співдружності незалежних 
держав. Формально, юридично розпад, ану-
лювання Союзу проголосили ті ж республіки, 
які 1922 року його й утворили (серед засно-
вників тоді була також Закавказька федера-
ція, але три її складові — Грузія, Вірменія і 
Азербайджан — на той момент, на 1991 рік, 
також уже проголосили незалежність і ви-
хід з СРСР). Так що з юридичної точки зору 
республіки-засновники мали повне право 
ліквідувати СРСР. Що й було невдовзі рати-
фіковано парламентами всіх трьох держав. 

25 грудня 1991 року Михайло Горбачов 
офіційно залишив пост президента вже не-
існуючого СРСР. Над Кремлем було спущено 
прапор Союзу і піднято прапор Російської 
Федерації, яка оголосила себе правона-
ступницею СРСР. Перебудова завершилася 
ліквідацією кількавікової імперії.

Яка роль у цьому Горбачова? Якщо він 
мало не одноосібно «ліквідував Радянський 
Союз», як це йому приписує примітивна 
«суспільна думка», то за такий подвиг йому 
мають стояти пам’ятники у столицях 15 нині 
незалежних держав, що постали на руїнах 
СРСР, у тому числі й Росії. Але, звичайно ж, 
усе не так просто, і ми знову потрапляємо 
у царину дискусії про роль особи в історії. 
Хоча, так чи інакше, ім’я саме цього політи-
ка абсолютно асоціюватиметься з демокра-
тичним перемінами і зникненням з карти 
СРСР. І саме цим зв’язком, цією ностальгією 
за Союзом можна пояснити результат Гор-
бачова, коли він спробував балотуватися 
на виборах президента Росії 1996 року і на-

брав 0,5 відсотка. Переміг на виборах Єль-
цин, котрий у переломний момент став опо-
нентом Горбачова саме в питанні існування 
Союзу, тобто був за його повну ліквідацію. 
Дивні виверти громадської свідомості. 

Щодо самого зникнення СРСР. Якось 
сам Горбачов навів дані соціологічного опи-
тування в Росії: 60 відсотків опитаних шко-
дують за розвалом СРСР, водночас лише 10 
відсотків хотіли б його відновлення. Пара-
докс? Схоже, вся ностальгія за часами Со-
юзу побудована на негараздах нашого пе-
реходу від тоталітарного суспільства до де-
мократичного, від імперії до незалежності. 
Надто вже розтяглися у нас ці «часи пере-
мін». Не випадково навіть багатьох простих 
громадян дивує і непокоїть, чому ті перемі-
ни, які здійснилися в країнах колишнього 
соцтабору, навіть у деяких республіках Со-
юзу, тій же Прибалтиці, відбулися за кіль-
ка років, а у нас в Україні розтягуються не-
скінченно? На це теоретики можуть навес-
ти безліч причин, починаючи від занурення 
вглиб століть, але людям від цього не легше. 
Тож уся ця ностальгія триватиме, допоки ми 
реально не перейдемо до справжньої дер-
жавності й демократичного суспільства. 

Раїса Максимівна
Портрет Горбачова буде дуже непо-

вним, якщо не згадати про Раїсу Максимів-
ну, світла їй пам’ять. Раїса Титаренко — та-
кож наполовину українка, по батькові. При-
чому коріння роду не просто з Чернігівщини: 
батько, Максим Титаренко, народився і ви-
ріс у моєму селищі Куликівка. Правда, ви-
їхав звідси на заробітки в Росію ще до на-
родження доньки. 

Вони познайомилися ще студентами 
Московського державного університету, 
де Раїса Титаренко навчалася на філософ-
ському факультеті. Одружилися, теж будучи 
студентами, у 1953 році: їй був 21 рік, йому 
22. І прожили в дружбі й любові 46 років, 
поки смерть від тяжкої хвороби не обірва-
ла життя Раїси Максимівни. Красива, ро-
зумна, сучасна жінка, вона також була аб-
солютно новим явищем на фоні закритих, 
утаємничених «кремлівських дружин», доля 
яких у багатьох випадках складалася трагіч-
но. Михайло Сергійович зізнався якось, що 
він однолюб. Залишившись удівцем, більше 
не одружувався. Горбачов категорично від-
кидав твердження, що Раїса Максимівна 
втручалася в його політичні справи, навпа-
ки: політики вона не любила. Але до її порад 
чоловік прислухався постійно. Сама ж Раї-
са Максимівна займалася великою громад-
ською, благодійною роботою, писала книги. 

До речі, цікавий факт. Свого часу саме 
Раїса Горбачова, виявивши велику наполе-
гливість, умовила-таки лідера України Во-
лодимира Щербицького передати Києво-
Печерську лавру віруючим. 

У Горбачових одна донька — Ірина, якій 
зараз 56 років, підросли дві  доньки Ірини 
— Анастасія і Ксенія. Є вже й правнучка. 

Сьогодні Михайло Сергійович Горбачов 
продовжує активне громадське життя. Він 
голова благодійного Фонду його імені. Всі 
ці два десятиліття їздить по світу з лекціями 
на політичні теми, пише книги, брав активну 
участь у формуванні соціал-демократичного 
руху Росії. 

Горбачову багато хто ніяк не може ви-
бачити, що він вкинув їх у бурхливі «часи пе-
ремін», коли, як каже давня китайська му-
дрість, жити особливо важко. Втім, остан-
німи роками популярність Горбачова не-
змінно росте. Відходить покоління тих, чиї 
молоді та зрілі роки пройшли в Радянському 
Союзі. Підростає нове покоління, яке почи-
нає розуміти, що таке свобода, біля витоків 
якої в задушливий період нашої історії ви-
явився Михайло Горбачов, хлопець зі сте-
пового села, син українки.

…Повертаючись до початку розмови 
про роль особи в історії, не будемо гадати, 
наскільки великі можливості мав Горбачов 
при керівництві величезною державою, а 
наскільки мав зважати на обставини, вну-
трішні й міжнародні, якими були його первіс-
ні плани, ідеї, як трансформувалися в часі ці 
задуми, що вийшло, що не вийшло. Час по-
волі розставляє все по місцях, і тут дійсно 
можна сказати: велике бачиться на відста-
ні. Однозначно одне: друга половина вісім-
десятих — це дійсно був час бурхливих пе-
ремін. І нехай у такі часи, як казали древні, 
жити важко, зате — цікаво. І можна дійсно 
не скніти, а жити. 

Петро АНТОНЕНКО

Горбачов: 
часи перемін 
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Агата Мері Кларисса Крісті (англ. 
Agatha Mary Clarissa Christie), при 
народженні Міллер (15. 09.1890 
—12.01.1976) — англійська пись-
менниця. Належить до найвідомі-
ших у світі авторів детективної про-
зи і є однією з найбільш публікова-
них письменниць за всю історію 
людства (після Біблії та Шекспіра). 
Книги Агати Крісті видані тиражем 
понад 2 мільярди екземплярів і пе-
рекладені більш ніж на 100 мов сві-
ту. Їй також належить рекорд теа-
тральних постановок. 25 листопада 
1952 року в театрі «Амбассадорз» у 
Лондоні відбулася прем’єра виста-
ви «Мишоловка» з Річардом Аттен-
боро і Шейлою Сім у головних ролях. 
Схвально зустріта публікою детек-
тивна історія, написана Агатою Кріс-
ті на основі її ж радіоп’єси «Три сліпі 
мишки», стала найуспішнішою теа-
тральною постановкою ХХ століття: 
до 2000 року на 20 тисячах поста-
новках побувало більше 10 мільйо-
нів глядачів. 1974 року, після майже 
9 тисяч вистав, постановку було пе-
ренесено до театру «Св. Мартін», де 
вона йде й досі. 

Агата Міллер народилася 15 вересня 
1890 року в місті Торкі, графство Девон. Її 
батьки — заможні переселенці зі США. Крім 
молодшої Агати, в сім’ї Міллер було ще двоє 
дітей — Маргарет Фрері (1879 – 1950) і  Луїс 
Монтан (1880 – 1929). Агата отримала гар-
ну домашню освіту, зокрема музичну, і тіль-
ки страх перед сценою завадив їй стати му-
зикантом.

Під час Першої світової війни Агата пра-
цювала медсестрою у шпиталі, їй подобала-
ся ця професія. Вона також працювала фар-
мацевтом в аптеці, що відбилося згодом на 
творчості: 83 злочини в її творах були здій-
снені за допомогою отруєння.

Уперше Агата Крісті вийшла заміж 1914 
року за полковника Арчибальда Крісті, в 
якого була закохана кілька років. У них на-
родилася дочка Розалінда.

У 1926 році померла мати Агати. Напри-
кінці того ж року чоловік Агати Крісті зізна-
вся у невірності й попросив розлучення, 
оскільки закохався у свою колегу з гольфу 
Ненсі Ніл. Незважаючи на взаємну прихиль-
ність на початку, шлюб Арчибальда та Агати 
закінчився розлученням 1928 року.

1930 року, подорожуючи по Іраку, на 
розкопках в Урі Агата познайомилася зі 
своїм майбутнім другим чоловіком — архе-
ологом Максом Маллоуеном. Він був молод-

шим від неї на 15 років. Агата Крісті говори-
ла про свій шлюб так: для археолога жінка 
повинна бути якомога старшою, адже тоді її 
цінність значно зростає. Відтоді вона періо-
дично проводила кілька місяців на рік у Си-
рії та Іраку в експедиціях разом з чоловіком 

— цей період її життя знайшов відображення 

в автобіографічному романі «Розкажи, як 
ти живеш». У цьому шлюбі Агата Крісті про-
жила все життя, до своєї смерті 1976 року.

Завдяки поїздкам Крісті разом з чолові-
ком на Близький Схід події декількох її тво-
рів сталися саме там. Місцем дії інших рома-

нів (наприклад, «І нікого не стало») було 
місто Торк або його околиці, місце, де наро-

дилася Крісті. Роман «Убивство у «Схід-
ному експресі»  був написаний 1934 року 
в готелі «Пера Палас» у турецькому Стамбу-

лі. У номері 411 готелю, де 
жила Агата Крісті, тепер її ме-
моріальний музей. Маєток у 
Девоні, який подружжя купи-
ло 1938 року, знаходиться під 
захистом Товариства охорони 
пам’яток.

Крісті часто зупинялася 
в особняку Ебні Хол у Чеши-
рі, який належав її швагрові 
Джеймсу Воттсу. Дія принай-
мні двох творів письменниці 
відбувалася саме в цьому ма-

єтку — це «Пригоди різдвя-
ного пудингу», оповідання також належить 

до однойменної збірки, і роман «Після по-
хорону». «Ебні став джерелом натхнення для 
Агати; звідси були взяті описи таких місць, як 
Стайлз, Чімніз, Стоунгейтс та інших будинків, 
які тією чи іншою мірою являють собою Ебні».

1956 року Агата Крісті була нагородже-
на орденом Британської імперії, а 1971 року 
за досягнення в галузі літератури Крісті була 
визнана гідною звання «кавалердама орде-
на Британської імперії», власниці якого та-
кож здобувають дворянський титул «дама», 
що вживається перед іменем. Трьома рока-
ми раніше, 1968-го, титулу лицаря ордена 
Британської імперії був удостоєний і чоловік 
Агати Крісті — Макс Маллоуен — за досяг-
нення в галузі археології.

Письменниця померла 12 січня 1976 
року в себе вдома в місті Воллінгфорд, 
графство Оксфордшир, після короткої засту-
ди і була похована в селі Чолсі.

Автобіографія Агати Крісті, яку 
письменниця закінчила 1965 року, завер-
шується словами: «Спасибі тобі, Господи, 
за моє хороше життя і за всю ту любов, яка 
була мені дарована».

Єдина дочка Крісті, Розалінда Маргарет 
Хікс, також прожила 85 років і померла 28 
жовтня 2004 року в Девоні. Онук Агати Кріс-
ті, Метью Прічард, успадку-
вав права на деякі літературні 
твори Агати Крісті, в тому чис-
лі на «Мишоловку», й досі його 
ім’я асоціюється з фондом 
«Agatha Christie Limited».

 «Одна індійська корес-
пондентка, яка брала у мене 
інтерв’ю (треба визнати, ста-
вила масу дурних питань), за-
питала: «Чи опублікували Ви 
коли-небудь книгу, яку вва-
жаєте відверто поганою?» Я 
з обуренням відповіла: «Ні!» 
Жодна книга не вийшла точно 
такою, як була задумана, була 
моя відповідь, і я ніколи не 
була задоволена, але, якщо б 

моя книга виявилася дійсно поганою, я б ні-
коли її не опублікувала». (Агата Крісті «Авто-
біографія»).

У своєму інтерв’ю британській телеком-
панії BBC у 1955 році Агата Крісті розпо-
віла, що проводила вечори за в’язанням у 
товаристві друзів чи в родинному колі, а в 
цей час у голові в неї йшла робота з обдуму-
вання нової сюжетної лінії. На момент, коли 
вона сідала писати роман, сюжет був гото-
вий від початку до кінця. За її власним ви-
знанням, ідея нового роману могла прийти 
де завгодно. Ідеї вносилися до спеціального 
записника, повного всіляких позначок про 
отрути, газетних заміток про злочини. 

Агата Крісті не боялася порушувати у своїх 
творах соціальної проблематики. Наприклад, 

як мінімум у двох романах Крісті («П’ять по-
росят» і «Випробування невинніс-
тю») описувалися випадки судових помилок, 

пов’язаних зі смертною карою. Узагалі в ба-
гатьох книгах Крісті описуються різні негатив-
ні сторони англійського правосуддя того часу.

Письменниця жодного разу не зробила 
темою своїх романів злочини сексуального 
характеру. На відміну від сучасних детекти-
вів, у її творах практично немає сцен насиль-
ства, калюж крові й брутальності. «Як і всі, 
хто писав і читав ці книги, я була проти зло-
чинця і за безневинну жертву. Нікому не спа-
дало на думку, що настане час, коли детекти-
ви будуть читатися через те, що описуються 
в них сцени насильства, заради отримання 
садистського задоволення від жорстокості 
заради жорстокості… », — так писала вона 
в автобіографії. На її думку, такі сцени приту-
пляють почуття жалю і не дозволяють чита-
чеві зосередитися на головній темі роману.

Кращим своїм твором Агата Крісті вва-

жала роман «Десять негренят». Скеляс-
тий острівець, де відбувається дія рома-
ну, змальований з натури — це острів Бург 
у Південній Британії. Читачі також оцінили 
книгу — в неї найбільший попит у магази-

нах, однак для дотримання політкоректнос-
ті нині роман продається під назвою «І ні-
кого не стало». У Радянському Союзі режи-
сер Станіслав Говорухін здійснив прекрасну 
екранізацію цього роману — двосерійний 
фільм за участю цілого сузір’я акторів. 

1920 року Крісті опублікувала свій пер-
ший детективний роман — «Таємнича при-
года в Стайлзі», який до цього був п’ять 
разів знехтуваний британськими видавця-
ми. Незабаром з’явилася ціла серія творів 
письменниці, в яких діє детектив-бельгієць 
Еркюль Пуаро: 33 романи і 54 оповідання.

Другий улюблений детектив авторки — 
міс Марпл — з’явилася в оповіданні 1927 
року «Вечірній клуб «Вівторок». Прооб-
разом міс Марпл стала бабуся Агати Крісті, 
яка, за словами письменниці, «була незло-
стивою людиною, але завжди чекала най-
гіршого від усіх і вся, і з лякаючою регуляр-
ністю її очікування виправдовувалися».

Як і Артур Конан Дойл від Шерлока Холм-
са, Агата Крісті втомилася від свого героя 
Еркюля Пуаро вже в кінці 1930-их років, але, 
на відміну від Конан Дойла, вона не зважи-
лася «вбити» детектива, поки він був на піку 
популярності. За словами онука письменни-
ці Метью Прічарда, з придуманих нею героїв 
Крісті більше подобалася міс Марпл — «ста-
ра, розумна, традиційна англійська леді».

Під час Другої світової війни Крісті напи-

сала два романи — «Завіса»  та «Сонне 
вбивство», якими передбачала закінчити 
серії романів про Еркюля Пуаро і міс Марпл 
відповідно. Проте книги були опубліковані 
лише в 1970-их роках.

На фото: телесеріали за романами Ага-
ти Крісті. Актори Девід Суше в ролі Еркюля 
Пуаро і Джоан Хіксон у ролі міс Марпл.

З наступного номера наша газета по-
чинає друкувати одне з найбільш знаме-
нитих оповідань Агати Крісті — «Свідок 
звинувачення». 

АГАТА КРІСТІ — 
КОРОЛЕВА ДЕТЕКТИВУ
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Несподівані 
думки 
Афоризми

Вольтер (1694 – 
1778), французький 
письменник, філософ-
просвітитель 
 Надлишок — річ 

украй необхідна. 
Він був великим па-

тріотом, гуманною люди-
ною, справжнім другом — 
якщо, звісно, це правда, що 
він помер.
 Торжество розу-

му в тому, щоб уживатися з 
людьми, позбавленими ро-
зуму. 
 Уранці я складаю 

плани, а вдень роблю дур-
ниці. 
 Якщо слухач не ро-

зуміє промовця, а промо-
вець не знає, що він має на 
увазі, — це філософія. 

 Поль Валері (1871 
– 1945), французь-
кий поет і мислитель
 У будь-якій супе-

речці ми захищаємо не 
свою точку зору, а своє Я. 
 Великі люди по-

мирають двічі, спершу як 
люди, а потім як великі. 
 Якщо не можуть 

атакувати думку, атакують 
мислителя. 
 Із двох слів треба 

вибирати менше. 
Самотня людина за-

вжди знаходиться в пога-
ному товаристві. 

Було й таке…
 Дотепний Бернард 

Шоу зізнався, що лише один 
раз у житті не придумав, що 
відповісти. До нього при-
йшов репортер, якраз коли 
письменник обідав. Поба-
чивши, що у господаря на та-
рілці зовсім мало їжі, до того 
ж без м’яса (письменник був 
вегетаріанцем), гість запи-
тав: «Ви збираєтеся обідати 
чи вже пообідали?»

Якось Ейнштейна за-
питали, як робляться видат-
ні наукові відкриття. «Все 
просто, — відповів учений, 
— всі знають, що цього зро-
бити неможливо, але знахо-
диться дивак, який цього не 
знає, він і робить відкриття».

Куточок 
гумору

— Неподобство: у нашо-
му колективі половина лю-
дей працює, половина б’є 
байдики. Від завтрашнього 
дня все буде навпаки. 

* * *
— Дивно, що касир на-

шого банку, втікши із гріш-
ми, прихопив із собою ще й 
дружину директора. 

— Нічого дивного. Те-
пер він упевнений, що ди-
ректор не стане його роз-
шукувати. 

* * *
— Ви що, вважаєте 

мене ідіотом? 
— Не знаю, пане дирек-

торе, я працюю тут зовсім 
недавно. 

* * *
— Чого тут стовпилося 

стільки люду? Щось трапи-
лося? 

— Нічого. Просто кожен 
хоче в цьому переконатися. 
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У світі цікавого

Ваше здоров’я

Чотирилапий покупець
В одному з міст Китаю собака допома-

гає хазяїну вести господарство. Німецьку ві-
вчарку на ім’я Хуці знають усі місцеві крама-
рі. У сумочці, яку вона несе у пащі, — гроші та 
перелік покупок. Тварина відповідально ста-
виться до своїх обов’язків: ніколи не зазіхає 
на смачненьке. Втім, шопінгом Хуці займаєть-
ся не задарма. За похід до крамниці господар 
завжди винагороджує її улюбленими ласоща-
ми — шматочком ковбаси чи ложечкою моро-
зива.

Фан Моулинг, власник собаки: «Одного 
разу я пішов за продуктами і дав собаці поне-
сти ковбасу. Він доніс її до самого дому і отри-
мав за це винагороду. Відтоді я почав давати 
йому пластикову сумку з грошима і відправ-
ляти до магазину одного».

Росіянин вимовив 
найдовше у світі слово 

з 211 тисяч літер 
Журналіст із Росії Дмитро Голубовський 

знайшов і прочитав найдовше у світі слово, 
яке складається з 211 584 літер.

Найдовшим словом виявилося розшиф-
рування білка тітін, що складається із назв 
34 350 амінокислот.

Тітін (коннектін) — не тільки дуже значу-
щий білок (він відіграє важливу роль у проце-
сі скорочення поперечно-смугастих м’язів), 
а й найбільший з відомих науці. Цей одиноч-
ний поліпептид складається з 34 350 аміно-
кислот, і його повна хімічна назва за номен-
клатурою Міжнародного союзу теоретичної і 
прикладної хімії якраз і є найдовшим словом 
у світі.

Щоб прочитати це слово, чоловікові зна-
добилося трохи більше трьох з половиною го-
дин.

Дещо про лотерею
У Стародавньому Китаї в лотерею грали 

ще 3000 років тому. Саме на одержані від ло-
тереї гроші була побудована Велика Китай-
ська стіна. У знаменитій книзі змін «І-цзин» 
були описані правила лотереї.

Схожі на сучасні, лотереї проводилися 
вже в середні віки. Тоді учасникам пропону-
валося з 90 чисел вгадати 5. За ставку на 
4 числа при виграші давали 60000-кратну 
ставку, на 3 числа — 4800х, на 2 — 240х, на 
1 — 14х. Ставку на п’ять чисел не приймали, 
тому що скарбниця просто не змогла б опла-
тити виграш.

На пропозицію провести лотерею в Росії 
Катерина II відповіла: «У нас не настільки бід-
на країна, щоб так дурити людей». Але неве-
ликі тиражі все ж мали місце. Князь Потьом-
кін якось, вирішивши подарувати княгині По-
тоцькій дорогу шаль, влаштував лотерею для 
дам, в якій княгиня й виграла цю шаль. Втім, 
інакше бути й не могло —  лотерея була без-
програшною.

1929 року відбулася перша радянська ло-
терея. Товариство боротьби з алкоголізмом 
організувало безпрограшну книжкову лоте-
рею, в якій випустило 2 млн квитків. Девіз ло-
тереї —  «Книга замість горілки». Цікавий хід 
придумала податкова інспекція Чилі. У краї-
ні проводилася лотерея, в якій брали участь 
чеки, що видаються при покупках. У резуль-
таті покупці стали вимагати чеки у продавців, 
і податкова інспекція змогла відстежити тих, 
хто приховував свої доходи. Це багаторазово 
покривало виграші лотереї.

А в Таїланді в лотереї грошові призи стали 
розігрувати за номерами квитків у транспор-
ті. У результаті і «зайці» зникли, і використані 
квитки перестали викидати на вулицях.

Щоб не засмучувати тих, хто не виграв, на 
квитках без виграшу італійської лотереї-Алегрі 
пишуть «allegri», що означає «будьте веселі».

Волосся випадає і січеться? Ось 
найпоширеніші причини випадіння во-
лосся і кілька секретів здоров’я та кра-
си вашої зачіски.

Брак естрогену. За здорове і красиве 
волосся відповідає гормон естроген. Якщо 
його не вистачає в організмі, волосся почи-
нає випадати і стає темніше. Головною причи-
ною різкого зниження рівня естрогену може 
бути прийом протизаплідних таблеток або на-
родження дитини.

Тривалий курс лікування. Якщо ви 
уважно прочитаєте інструкцію до ліків, помі-
тите, що один із побічних ефектів прийому де-
яких медикаментів — випадіння й уповільне-
ний ріст волосся. Найбільше шкодять волос-
сю протизаплідні таблетки, сечогінні препа-
рати, антидепресанти й аспірин.

Неправильний догляд. Фарба для во-
лосся, бігуді, фен і засоби для укладання — 
поширена причина випадіння волосся. На-
магайтеся якомога рідше використовувати ці 
засоби.

Брак заліза. Визначити рівень заліза 
в організмі допоможе звичайний аналіз кро-
ві. А поповнити запаси цієї речовини допомо-
жуть курага, сливи, зелена квасоля, мигдаль, 
морська капуста.

Стиль життя. Випадіння і сухість во-
лосся часто виникають через стреси, не-
правильне харчування й малорухливий спо-
сіб життя. Треба займатися спортом, не 
пропускати прийомів їжі та вчасно лягати 
спати.

Порушення кровопостачання. Через 
порушення притоку крові до шкіри голови во-
лосся стає сухим, ламким і починає випадати. 
Регулярно робіть масаж голови і не вживайте 
кави та алкоголю.
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МФО 300023
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Як зберегти волосся

Публікації 
нашої газети 
«Світ» не старіють

Шукайте, читайте газету
Читачі нашої газети вже з перших її номерів по-

бачили, що нове видання дійсно є інформаційно-
аналітичним. Тобто поряд із колонками коротких 
інформацій про події в області, Україні та світі (за 
принципом «Що? Де? Коли?») основну газетну пло-
щу займають матеріали аналітичні, великого обся-
гу. Це диктується ще й специфікою поки що  такої 
періодичності виходу газети: номери її виходять че-
рез 2 – 3 тижні. Зате основні публікації в них такі, 
що не старіють, їх можна читати й зараз. 

Отже, хочемо нагадати читачам про основні пу-
блікації перших трьох номерів нашої газети «Світ-
інфо». Ось вони: 
Про нелегке сьогодення українського села — 

колиски нації.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського 

режиму — аварії на Чорнобильській атомній станції.
Недешеве Євро-2012 для бідної країни. 
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Скандал довкола «Доктора Пі» — гіркий тест для

суспільства. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
 «Русскій мір» уже в Україні, у владних структурах.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Корупція — це коли політики приховують від народу 

свої шалені доходи і витрати.
Попри кризи, мільярдів в українських олігархів більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 

Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати? Не біда, 
якщо якийсь із перших трьох номерів газети ви не змогли придба-
ти, це не пізно й зараз. Усі перші номери газети можете знайти в 
нашому кореспондентському пункті — у Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо». Заодно нагадуємо вам, що в 
цьому центрі — величезний вибір української книги, в тому числі 
українські переклади зарубіжних письменників. Також у продажу 
дуже багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, фільми. А ще 
— прекрасні сувеніри мистецької галереї «Круті сходи». 

Усе це ви можете придбати тут, разом з номера-
ми нашої газети. КМЦ «Інтермеццо» запрошує щодня 
з 10-ої години. Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Ці телефони Чернігова 
можуть бути вам корисні
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Аварійна служба житлово-комунального господарства:
Деснянський район 3-49-99 і  95-88-87
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Евакуатор 613-613
Водоканал 67-67-87
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Чернігівгаз 65-18-22
Служба ліфтів  1586 і 4-30-25
Обласна лікарня  5-60-05
Обласна дитяча лікарня  67-68-39 і 4-53-03
Травмопункт  66-04-01
Аптека № 206  66-25-95
Цілодобова аптека  5-69-06 і 5-60-44
Монтаж комп’ютерних мереж і телефонії 97-07-47 і 97-04-13
Ремонт газового обладнання  67-60-40
Ремонт комп’ютерної техніки  97-07-47
Ремонт мобільних телефонів 61-43-49 і 61-45-86
Побутові послуги (хімчистка, пральня)  3-13-66
Авторемонт  5-92-07
Автошини 91-51-71
Таксі  1554, 1522, 1568, 65-12-38
Довідкова автовокзалу 1504
Довідкова залізничного  вокзалу 1505 і 65-76-66
Захист прав споживачів  69-95-26
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Ветеринарна клініка 67-05-07 


